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сатучы кулланучыга товарны китерү һәм (яки) кире кайта-
ру белән бәйле тотылган чыгымнарны түләргә тиеш.

Сыйфатсыз товар сатып алу, сатып алганнан 
соң эшләнмәдә брак һәм җитешсезлек ачы-

клану – кулланучылар хезмәтләре өлкәсендә 
шактый еш очрый торган гадәти күренеш. 

Сатып алучы белән сатучы арасындагы конфликтлы 
ситуацияне «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 
07.02.1992 елның 2300-1 номерлы РФ Законына (алга 
таба – Закон) нигезләнеп, судка кадәр тәртиптә хәл итәр-
гә мөмкин.

Бу очракта кулланучы таләпләрен дәлилләүче төп до-
кумент булып сатучыга (җитештерүчегә, вәкаләтле оеш-
мага яки вәкаләтле шәхси эшмәкәргә, импортерга) кара-
та дәгъва тора. Әмма претензияне бирү генә түгел, аны 
дөрес төзү дә мөһим.

НИНДИ ОЧРАКЛАРДА ПРЕТЕНЗИЯ  
ЯЗАРГА КИРӘК?

ЗАКОННЫҢ 18 СТАТЬЯСЫ НИГЕЗЕНДӘ:
• Әгәр сез гарантия срогы булган һәм гарантия тало-

нында күрсәтелгән гарантия очракларына эләгүче җитеш-
сезлекләргә ия сыйфатсыз товар сатып алган булсагыз;

• Әгәр товарның дефекты сатып алу процессында ачы-
кланмаса һәм кимчелек белән товарны кабул итү ризалы-
гы турында тиешле акт төзелмәсә;

• Әгәр эшләнмәне гарантия срогы кысаларында экс-
плуатацияләү дәвамында проблемалар килеп чыкса, де-
фект гарантия талонында күрсәтелгән гарантия очракла-
ры исемлегенә кергән очракта.
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1. Дәгъва бланкында (битендә) документның кемгә 
адреслануын (оешманың исеме, шәхси эшкуарның исеме) 
күрсәтегез. Сатучы биргән товар (касса) чегында оешманың 
реквизитлары, товарның (хезмәтләрнең) кайдан алынган 
адресы күрсәтелергә тиеш.

2. Төгәл һәм аңлаешлы почерк белән претензиянең 
кемнән килүен языгыз. ФИА исеме, фактик яшәү адресы, 
индекс, шулай ук элемтәгә керү өчен телефон номерын 
күрсәтегез.

3. «Претензия» исеме астында язуны сатып алу датасы 
һәм урыны, товарның тулы исеме һәм товар чегында күр-
сәтелгән бәясе турында мәгълүматлардан башларга кирәк. 
Алга таба товар чегының (номеры һәм датасы) тулы мәгъ-
лүматлары, яки дәгъва кушымтасына сылтама буларак - чек 
күчермәләре бара. Товарның гарантия срогы булу-булмавын 
күрсәтергә һәм аның дәвамлылыгын билгеләп үтәргә кирәк.

4. Товарның (хезмәт күрсәтүләрнең) дефектын конструк-
тив һәм җентекләп языгыз.

5. Үз таләпләрегезне «Кулланучылар хокукларын яклау ту-
рында» РФ законында бәян ителгән кулланучы хокукларына 
нигезләнеп бәян итегез (законның 18, 29 статьялары).

САТУЧЫ (БАШКАРУЧЫ) ӨЧЕН АЛЬТЕРНАТИВА КҮРСӘТ-
МИЧӘ, БАРЫ ТИК БЕР КОНКРЕТ ТАЛӘПНЕ ГЕНӘ КҮРСӘ-
ТЕРГӘ КИРӘК, ЮГЫЙСӘ САТУЧЫ (БАШКАРУЧЫ), СЕЗНЕҢ 
МӘНФӘГАТЬЛӘРНЕ КҮЗ УҢЫНДА ТОТМЫЙЧА, ТӘКЪДИМ 
ИТЕЛГӘН ВАРИАНТЛАРНЫҢ ТЕЛӘСӘ КАЙСЫСЫН САЙЛАП 
АЛЫРГА ХОКУКЛЫ.

6. Дәгъваның тексты теркәлеп бирелә торган документ-
лар исемлеге, шулай ук дәгъваны төзү датасын күрсәтеп, 
Сезнең имза һәм аны расшифровкалау белән тәмамлана. 
Претензия ике нөсхәдә төзелә, шулай ук документны ка-
бул итәргә вәкаләтле затның имзасы һәм расшифровкасы 
белән беркетелә. Бер нөсхә сатучыга тапшырыла, икенчесе 
бәхәсне ахыргача хәл иткәнче кулланучыда саклана.

ДӘГЪВАГА КУШЫМТА:
• товар чегы күчермәсе;
• товар өчен түләү турында касса чегы күчермәсе;

КУЛЛАНУЧЫ ТОВАРДАГЫ КИМЧЕЛЕКЛӘРНЕ 
АЧЫКЛАГАНДА НӘРСӘЛӘРНЕ ТАЛӘП  

ИТӘРГӘ ХОКУКЛЫ?

18 СТАТЬЯ НИГЕЗЕНДӘ КУЛЛАНУЧЫ ТҮБӘНДӘГЕЛӘР-
НЕ ТАЛӘП ИТӘРГӘ ХОКУКЛЫ:

• шул ук маркалы сыйфатлы товарга алыштыру (шул ук 
модель һәм (яки) артикул);

• сатып алу бәясен яңадан исәпләү белән башка мар-
кадагы (модель, артикул) товарга алыштыру;

• сатып алу бәясен киметү;
• товарның кимчелекләрен кичекмәстән бетерү яисә 

кулланучы яки өченче зат тарафыннан аларны төзәтү чы-
гымнарын түләү;

• сату-алу килешүен үтәүдән баш тартып, товар өчен 
түләнгән сумманы кире кайтаруны таләп итү. Кулланучы, 
сатучы таләбе буенча һәм сатучы хисабына кимчелекләре 
булган товарны кире кайтарырга тиеш.

• сыйфатсыз товар сату аркасында кулланучыга ките-
релгән зыянны тулысынча түләү. Кулланучының тиешле 
таләпләрен канәгатьләндерү өчен югалтулар әлеге За-
конда билгеләнгән срокларда кайтарыла.

ИСТӘ ТОТЫГЫЗ! ӘГӘР ТОВАР ГАРАНТИЯ СРОГЫНА ИЯ 
ТҮГЕЛ ИКӘН, АЛЫШ-БИРЕШНЕ РӘСМИЛӘШТЕРГӘНЧЕ ТО-
ВАРНЫ ҖЕНТЕКЛӘП ТИКШЕРЕГЕЗ. ЮГЫЙСӘ ТОВАРДАГЫ 
ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘРНЕҢ СЕЗГӘ ТАПШЫРЫЛГАНЧЫ УК  
БУЛГАНЛЫГЫН ИСБАТЛАРГА ТУРЫ КИЛӘЧӘК.  

ДӘГЪВАНЫ НИЧЕК ТӨЗЕРГӘ

Гамәлдәге законнарга өстәмә сылтамалар белән үз 
таләпләрен төгәл формалаштыру – кулланучының хокукы 
һәм җаваплылыгы. Претензия ирекле рәвештә төзелергә 
мөмкин, шуңа да карамастан, ул үз эченә конкрет кирәкле 
мәгълүматларны тупларга тиеш:

• булган очракта килешү күчермәсе;
• гарантия талоны күчермәсе.

ӘГӘР СЕЗНЕҢ ДӘГЪВАНЫ  
КАНӘГАТЬЛӘНДЕРҮДӘН БАШ ТАРТСАЛАР

Товарда җитешсезлекләр килеп чыгу сәбәпләре 
турында бәхәс туган очракта, сатучы (җитештерүче), 
вәкаләтле оешма яки вәкаләтле шәхси эшмәкәр, импор-
тер үз хисабына товарга экспертиза үткәрергә тиеш. Шул 
ук вакытта кулланучы экспертиза үткәргәндә катнашырга 
хокуклы. Сез, претензияне төзү вакытында, экспертизада 
шәхси катнашу теләгегезне күрсәтә аласыз.

Әмма экспертиза товарның дефекты өчен сатучыны 
җаваплы дип танымаса, кулланучы сатучыга әлеге экс-
пертизаны үткәрүгә бәйле барлык чыгымнарны да түләр-
гә тиеш була.

Шуңа да карамастан, сез аның нәтиҗәләрен суд тәр-
тибендә бәхәсле дип игълан итәргә, шулай ук бәйсез экс-
пертиза үткәрергә хокуклы.

Шулай ук сатучы карары белән килешмәгән очракта 
да, кулланучы судка мөрәҗәгать итәргә хокуклы.

Сатучы дәгъва буенча билгеләнгән йөкләмәләрне 
үтәмәгән, шулай ук закон белән билгеләнгән срокларда 
дәгъвалар буенча карар кабул итмәгән очракта, кулла-
нучыга законның 23 статьясы нигезендә неустойка түләр-
гә тиеш. Сатучының алга таба җаваплылыгы законның 
13 һәм 17 статьялары нигезендә суд тарафыннан җайга 
салына.

ТОВАРНЫ КИРЕ КАЙТАРУ

Законның 18 статьясы нигезендә, 5 килограммнан 
артык авырлыктагы зур габаритлы товарны ремонтлау, 
бәяләү, алыштыру һәм (яки) аны кулланучыга кире кай-
тару сатучы хисабына гамәлгә ашырыла. Әлеге бурыч 
үтәлмәгән очракта, кулланучының урнашкан урынына то-
варны китереп җиткерү һәм (яки) кире кайтару кулланучы 
тарафыннан да башкарылырга мөмкин. Шул ук вакытта 


