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Türkmenistanyň Raýat kodeksine bu ylmy-tejribe düşündiriş awtorlar toparynyň işiniň netijesidir. 

Düşündirişler Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) «Merkezi Aziýada hukuk döwlet 

gurluşyna ýardam» atly Sebitleýin maksatnamasyna wekilçilik edýän halkara bilermenler bilen bilelikde 

taýýarlanyldy. Düşündirişleri taýýarlamaga alymlar, tejribeli hukukçy hünärmenler gatnaşdy. Awtorlar 

topary bu düşündirişleriň Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň maddalarynyň nazaryýet we tejribe esaslaryny 

özleşdirmekde peýdaly boljakdygyna ynam bildirýärler. 

Düşündirişlerde beýan edilen garaýyşlar diňe awtorlaryň pikiri bolup durýar we GIZ-iň syýasatynyň 

şöhlelenmesi hasaplanyp bilinmez. Düşündirişlerdäki kanunçylyga salgylanmalar 2018-nji ýylyň 1-nji 

iýulyndaky ýagdaýa görä taýýarlandy. Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň her bir maddasyna berilýän 

düşündirişler Kodeksiň täsir edýän çygryna degişli bolan Türkmenistanyň kanunlaryna we beýleki 

kadalaşdyryjy hukuk namalaryna berilýän seljermelere esaslanýar.  



Düşündiriş kazylar, prokuratura edaralarynyň işgärleri, adwokatlar, hukuk gulluklarynyň 

hünärmenleri, aspirantlar, hukuk we ykdysady ugurlary boýunça bilim alýan ýokary okuw mekdepleriniň 

talyplary, mugallymlary, şeýle hem raýat hukugy bilen gyzyklanýan beýleki okyjylar köpçüligine 

niýetlenýär.  

Düşündiriş Germaniýanyň Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş federal ministrliginiň (BMZ) tabşyrygy 

boýunça hereket edýän Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) ýardam bermeginde çap 

edildi. 

 

TDKP № 16,2019       KBK 67.99 (2 Tü) 3 

 

© Türkmenistanyň  Döwlet, hukuk we 

 demokratiýa instituty – 2019ý. 

 

 

 

Awtorlar topary: 

Ataýewa Aýsoltan Gurdowna, Türkmenistanyň Adalat ministrligi, 783-793-nji maddalar 

Araznazarow Batyr, Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasy, 898-930-njy maddalar, 946-949-njy 

maddalar 

Berdiýew Allamyrat, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Metbugatda we beýleki 

köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde döwlet syrlaryny goramak baradaky Komiteti, 950-992-nji 

maddalar 

Gurbannazarowa Ýazdursun, Türkmenistanda Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil - Adalatçy, 

Mämmetgurbanowa Araztuwak, Türkmenistanyň Adalat ministrligi, 993-1026-njy maddalar 

Annamyradow Durdy, hukuk ylymlarynyň kandidaty, 794-818-nji maddalar  

Glyçhanow Glyçhan Meläýewiç, adwokat, 775-782-nji maddalar, 838-897-nji maddalar, 931-945-nji 

maddalar  

Nuryýew Ýagmyr Mämijikowiç, Türkmenistanyň  Döwlet, hukuk we  demokratiýa instituty, hukuk 

ylymlarynyň doktory, 819-837-nji maddalar 

Saryýewa Maýsa, Adalatçynyň diwany, 1027-1051-nji maddalar 

 

 

Maslahatçylar: 

Rolf Kniper, professor, hukuk ylymlarynyň doktory we hormatly doktor, GIZ-iň halkara eksperti 

Ýorg Pudelka, «Merkezi Aziýada hukuk döwlet gurluşyna ýardam» atly Germaniýanyň Halkara 

hyzmatdaşlyk jemgyýetiniň (GIZ) sebitleýin taslamasynyň ýolbaşçysy, Berlin şäheriniň administratiw 

kazyýetiniň kazysy  

Lado Çanturiýa, professor, ýuridiki ylymlaryň doktory, Germaniýanyň Halkara hyzmatdaşlyk 

jemgyýetiniň (GIZ) tabşyrygy esasynda iş toparynyň ylmy maslahatçysy 

Gans-Ýoahim Şramm, professor, ýuridiki ylymlaryň doktory, Wismar şäheriniň uniwersiteti, GIZ-iň 

halkara eksperti 

 

Redaktor: 

Hallyýew Gylyçmyrat, Türkmenistanyň Ýokary kazyýetiniň başlygy 

 

MAZMUNY 

 

XVII BAP. SÖWDA WEKILI 

775-nji madda. Düşünje 

776-njy madda. Söwda wekiliniň borçlary 

777-nji madda. Hakyň tölenmegi 

778-nji  madda. Hakyň möçberleri 

779-nji madda. Aýratyn hak 

780-nji madda. Bäsdeşlik hakynda şert 

781-nji  madda. Şertnamanyň hereket edişi 



782-nji madda. Kompensasiýa bolan hukuk 

 

XVIII BAP. KOMISSIONER 

783 madda. Komissioner 

784 madda. Komissioneriň borçlary 

785 madda. Komitentiň görkezmeleri 

786 madda. Nyrhyň çäkleri  

787 madda. Amatly şertnama 

788 madda. Zaýalanan ýa-da kemçilikli komission haryt 

789 madda. Komissioneriň haryt üçin jogapkärçiligi 

790 madda. Awans. Kredit 

791 madda. Komissioneriň komission haky. Çykdajylaryň öweziniň dolunmagy 

792 madda. Meňzeş geleşikler 

793 madda. Normalary ulanmak mümkinçiligi 

 

XIX BAP. SYLAG BERMEGI JEMAGAT ÖŇÜNDE WADA  

BERMEK. KONKURS  

794-nji madda. Düşünje 

795-nji madda. Ýatyrmak 

796-njy madda. Sylagyň birnäçe şahs tarapyndan talap edilmegi 

797-nji madda. Konkurs 

798-nji madda. Konkursyň şertleriniň üýtgedilmegine ýol bermezlik 

799-njy madda. Ýeňijini kesgitlemek 

800-nji  madda. Konkursda birnäçe şahsyň ýeňmegi 

801-nji madda. Ýerine ýetirilen işlere eýeçilik hukugy 

 

XX BAP. EMLÄGI SAKLAMAK 

802-nji madda. Düşünje 

803-nji madda. Emlägi saklamagyň muzdsuzlygy 

804-nji madda. Muzdsuz saklanylanda emläk saklaýjynyň borjy 

805-nji madda. Üçünji şahsa saklamaga bermek 

806-njy madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady peýdalanmaga ýol bermezlik 

807-nji madda. Zat saklamak tertibini üýtgetmek 

808-nji  madda. Zadyň häsiýetleri bilen ýetirilen zyýany tölemek 

809-njy madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady gaýtarmagyň möhleti 

810-njy madda. Emläk saklaýjynyň zady yzyna almak hakyndaky talaby 

811-nji madda. Saklamak üçin tabşyrylan zadyň yzyna gaýtarylýan ýeri 

812-nji madda. Saklamak üçin tabşyrylan zadyň miwelerini bermek  borjy 

813-nji madda. Niýeti ýa-da gödek seresapsyzlygy üçin emläk saklaýjynyň jogapkärçiligi 

814-nji madda. Hak tölemek borjy 

815-nji madda. Saklamak üçin tabşyrylan zady saklap galmak hukugy 

816-njy madda. Kysymdaş zatlary saklamaga tabşyrmagyň aýratynlyklary 

817-nji madda. Myhmanhanalarda zady saklamaga tabşyrmagyň aýratynlyklary 

818-nji madda. Ýeňip geçip bolmajak güýç mahalynda jogapkärçilikden boşatmak 

 

XXI  BAP. HARYT AMMARYNA SAKLAMAGA TABŞYRMAK 

819-njy madda. Düşünje 

820-nji madda. Emläk saklamak baradaky borçnamalary päk ýürekden ýerine ýetirmek borjy 

821-nji madda. Emläk saklaýjy tarapyndan harydyň sanyny barlamak 

822-nji madda. Saklamaga tabşyrylan harydy gözden geçirmek hukugy 

823-nji madda. Habar bermek borjy 

824-nji madda. Zyýany tölemek borjy 

825-nji madda. Kysymdaş zatlary saklamagyň aýratynlyklary 

826-njy madda. Saklamak üçin tabşyrylan harydy satmak 

827-nji madda. Ammar şahadatnamasy 

828-nji madda. Ammar şahadatnamasynyň rekwizitleri 

829-njy madda. Warrant 



830-njy madda. Orderlik ammar şahadatnamasy 

831-nji madda. Indossirlenen ammar şahadatnamasy üçin jogapkärçilik 

832-nji madda. Indossamentiň dogrulygynyň prezumpsiýasy 

833-nji madda. Ammar şahadatnamasynyň ýitmegi 

834-nji madda. Saklamaga tabşyrylan harydy girew goýmak 

835-nji madda. Ammar şahadatnamasynyň täze eýesine girew hukugynyň geçmegi 

836-njy madda. Saklamaga tabşyrylan harydy yzyna almak talabyna ýol bermezlik 

837-nji madda. Goşmaça möhleti bellemek 

 

XXII BAP. ÄTIÝAÇLANDYRYŞ 

§ 1. Umumy düzgünler 

838-nji madda. Düşünje 

839-njy madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak borjy 

840-njy madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryş 

841-nji madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasy (ätiýaçlandyryş şahadatnamasy) 

842-nji madda. Gaýtadan ätiýaçlandyryş şertnamasy 

843-nji madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasynyň ýitirilmeginiň netijeleri 

844-nji madda. Ätiýaçlandyryş agentiniň hukuklary 

845-nji madda. Ätiýaçlandyryşyň başlanmagy 

846-njy madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny artdyrmagyň netijeleri 

847-nji madda. Habar bermek borjy 

848-nji madda. Nädogry maglumatlary habar bermegiň netijeleri 

849-njy madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmak 

850-nji madda. Habar bermezlik netijesinde ätiýaçlandyryş şertnamasyny ýatyrmagyň möhleti 

851-nji madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolandan soň şertnamany ýatyrmak 

852-nji madda. Ýokary derejeli howp hakyndaky habary bermek borjy 

853-nji madda. Ätiýaçlandyryş halatynyň bolmagy hakynda habar bermek borjy 

§2. Ätiýaçlandyryş wznosy 

854-nji madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny geçirmek borjy 

855-nji madda. Birinji ätiýaçlandyryş wznosy 

856-njy madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi 

857-nji madda. Ätiýaçlandyryş wznosynyň öz wagtynda tölenmezligi netijesinde şertnamany ýatyrmak  

858-nji madda. Ätiýaçlandyryş wznosyny tölemegiň togtadylmagy 

§ 3. Zyýanyň ätiýaçlandyryşy 

859-njy madda. Zyýany pul bilen tölemek borjy 

860-njy madda. Zyýany tölemegiň çäkleri 

861-nji madda. Ätiýaçlandyryş deňeşdirmesi 

862-nji madda.  Emlägi ätiýaçlandyrmagyň aýratynlyklary 

863-nji madda. Duşdan geçirilen peýdanyň ätiýaçlandyryşy 

864-nji madda. Zatlaryň jemine ätiýaçlandyrmak 

865-nji madda. Ätiýaçlandyryş töleginiň möçberi 

866-njy madda. Gysgaldylan ýa-da doly däl ätiýaçlandyryş. Goşa ätiýaçlandyryş 

867-nji madda. Goşa ätiýaçlandyryşyň hakyky däldigi 

868-nji madda. Ätiýaçlandyryş halaty bolanda ätiýaçlandyrýanyň günäsi 

869-njy madda. Ätiýaçlandyryjynyň görkezmelerini ýerine ýetirmek borjy 

870-nji madda. Ýeňip geçip bolmajak güýjüň täsiri bilen dörän zyýanyň ätiýaçlandyryşy 

871-nji madda. Üçünji şahsyň zyýany tölemek talaby 

872-nji madda. Ätiýaçlandyryş edilen emlägi eýeçilikden aýyrmagyň netijeleri 

873-nji madda. Ätiýaçlandyrylan emlägiň eýeçilikden aýrylmagy hakynda habar bermek borjy 

874-nji madda. Ätiýaçlandyrylan emläk eýeçilikden aýrylanda ätiýaçlandyryşy togtatmak 

875-nji madda. Başga şahsyň peýdasyna ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak 

876-njy madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasynda başga şahsyň hukuklary 

877-nji madda. Ätiýaçlandyrýanyň hukuklary 

§ 4. Graždan-hukuk jogapkärçiliginiň ätiýaçlandyryşy 

878-nji madda. Düşünje 

879-njy madda. Gös-göni zyýany tölemek talaby 

880-nji madda. Sud çykdajylary we suddan daşary çykdajylar 



881-nji madda. Ätiýaçlandyryjyny jogapkärçilikden boşatmak 

882-nji madda. Hökmany döwlet ätiýaçlandyryşynda jogapkärçilik 

   § 5. Ömri ätiýaçlandyrmak 

883-nji madda. Düşünje 

884-nji madda. Şertnama baglaşmakdan ýüz döndermäge ýol bermezlik 

885-nji madda. Ätiýaçlandyryş wznoslary wagtal-wagtal tölenende şertnamany ýatyrmak 

886-njy madda.  Öwezini tölemek hukugyny üçünji şahsa bermek 

887-nji madda. Göwnejaý bolmadyk üçünji şahs 

888-nji madda. Ätiýaçlandyryjyny zyýany tölemek borjundan boşatmak 

889-njy madda. Öz janyna kast edilende öwezini tölemekden boşatmak 

890-njy madda. Ätiýaçlandyryş şertnamasyny üýtgetmek 

891-nji madda. Şertnama togtadylanda tutup galynmalar 

892-nji madda. Mejbury ýerine ýetirmegiň netijeleri 

§ 6. Betbagtçylykly hadysadan ätiýaçlandyrmak  

893-nji madda. Düşünje 

894-nji madda. Saglyga ýetirilen zyýanyň netijeleri  

895-nji madda. Betbagtçylykly hadysany öňünden niýet edip getirmegiň netijeleri 

896-njy madda. Betbagtçylykly hadysa hakynda habar bermek borjy 

897 madda. Regres hukugyna ýol bermezlik 

 

XXIII BAP. BANK HYZMATY 

§ 1. Hasaplaşyklar 

898-nji madda. Düşünje 

899-njy madda. Hasapdan göçürmeleri bermek borjy 

900-nji madda. Pul serişdelerini hasapdan öçürmek 

901-nji madda. Sçýot eýesiniň tabşyrygyny ýatyrmagyň netijeleri 

902-nji  madda. Syry saklamak borjy 

903-nji madda. Şertnamany togtatmak 

904-nji madda. Çek esasynda töleg geçirmek 

905-nji madda. Çekiň inkassasiýasy 

§ 2. Bank krediti 

906-njy madda. Düşünje 

907-nji madda. Bank krediti boýunça prosent stawkalary 

908-nji madda.  Kanun tarapyndan bellenilen prosent stawkalary 

909-njy madda. Goşmaça üpjünçiligi ulanmak 

910-njy madda. Şertnamany togtatmak 

911-nji madda. Kredit möhletinden öň yzyna gaýtarylanda zyýany tölemek 

912-nji madda. Kredit bölekler boýunça yzyna gaýtarylanda kredit gatnaşyklaryny togtatmak 

§ 3. Goýum 

913-nji madda. Düşünje 

914-nji madda. Kredit edaralarynyň ýolbaşçylarynyň jogapkärçiligi 

915-nji madda. Süýşürintgi kitapçasy 

§ 4. Dokumentar (haryt) akkreditiwi. Dokumentar inkasso 

916-njy madda. Düşünje 

917-nji madda. Inkasso tabşyrygy 

918-nji madda. Halkara hukugynyň adatlary 

§ 5. Bank kepilligi 

919-njy madda. Düşünje 

920-nji madda. Bank kepilligi üçin hak 

921-nji madda. Kepil borçnamasynyň esasy borçnamadan garaşsyzlygy 

922-nji madda. Bank kepilligini yzyna almaga ýol bermezlik 

923-nji madda. Benefisiara degişli talabyň başga şahsa berilmegine ýol bermezlik 

924-nji madda. Bank kepilliginiň güýje girmegi 

925-nji madda. Talap bildirmegiň formasy 

926-njy madda. Benefisiaryň talabyny almak boýunça kepiliň borjy 

927-nji madda. Benefisiaryň talabyny kanagatlandyrmakdan kepiliň ýüz öwürmegi 

928-nji madda. Kepiliň borçnamalarynyň çäkleri 



929-njy madda. Kepiliň borçnamalaryny togtatmagyň  esaslary 

930-njy madda. Regres hukugy 

 

XXIV BAP. ZAMUNLYK 

931-nji madda. Düşünje 

932-nji madda. Ýazmaça forma 

933-nji madda. Zamun bolýanyň borçnamasynyň möçberi 

934-nji madda. Zamun bolýanyň ýüz döndermegi 

935-nji madda. Zamun bolýanyň raýdaşlyk jogapkärçiligi 

936-njy madda. Zamun bolýanyň birnäçesi 

937-nji madda. Öňki kreditorlar tarapyndan alnan borçnama üçin jogapkärçilik 

938-nji madda. Zamun bolýanyň jogapkärçilik çäkleri 

939-njy madda. Zamun bolýanyň garşylygy 

940-njy madda. Talapnamalaryň hasaba goşulmagyna jedelleşilmegine we mümkinçiligine edilýän 

salgylanmalara garşylyk bildirmek 

941-nji madda. Zamun bolýanyň jogapkärçiligini azaltmak 

942-nji madda. Baş bergidar tarapyndan tölegi gijä goýmagyň netijeleri 

943-nji madda. Möhletsiz zamunlyk mahalynda şertnamany togtatmak 

944-nji madda. Zamun bolýanyň boşatmak hakyndaky talaby 

945-nji madda. Talabyň zamun bolýana geçmegi 

 

XXV BAP. KONTOKORRENT (TEKUŞIÝ SÇÝOT) 

946-njy madda. Düşünje. Mazmuny 

947-nji madda. Kontokorrenti ýatyrmak 

948-nji madda. Amala aşyrylan tölegler boýunça prosentler 

949-njy madda. Kontokorrente geçirilen talabyň şahsy ýa-da zat üpjünçiligi 

 

XXVI BAP. BERGI BORÇNAMALARY 

              § 1. Görkezijä bergi borçnamalary 

950 madda. Düşünje 

951-nji madda. Dokumenti beren şahsyň garşylygy 

952-nji madda. Hukuklaryň geçiş kadalary 

953-nji madda. Görkezijä nägilelikler (pretenziýalar) 

954-nji madda. Dokumenti beren şahsyň borçlary 

955-nji madda. Ady ýazylan dokumenti özgertmek 

956-njy madda. Gaýtadan bermek 

957-nji madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamak 

958-nji madda. Dokumenti güýjüni ýitiren diýip hasaplamagyň netijeleri 

959-njy madda. Hak isleýişi bildirmek wagty 

960-njy madda. Kreditory görkezmezden görkeziji üçin bergi borçnamalary 

§ 2. Orderlik bergi borçnamalary 

961-nji madda. Düşünje 

962-nji madda. Indossament 

963-nji madda. Hukugyň geçmegi 

964-nji madda. Ýerine ýetirmek talaby 

965-nji madda. Doly ygtyýarly bolmadyk şahsa tölegiň netijeleri 

966-njy madda. Dokumenti çalyşmak we güýjüni ýitirmek 

967-nji madda. Talaplaryň hak isleýişini bildirmek wagty 

§ 3. Şahsy bergi borçnamalary 

968-nji madda. Düşünje 

969-njy madda. Geleşigiň we tölegiň hakyky bolmagynyň şertleri 

 

XXVII BAP. BILELIKDÄKI IŞ. 

(ŞEREKET) 

970-nji madda. Düşünje 

971-nji madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnama 

972-nji madda. Gatnaşyjylaryň  goýumlary 



973-nji madda. Gatnaşyjylaryň umumy emlägi 

974-nji madda. Paýyň üçünji şahsa berilmegine ýol bermezlik 

975-nji madda. Işleri ýöretmek 

976-njy madda. Girdejä we ýitgilere gatnaşmak 

977-nji madda. Gatnaşyjynyň hukuklarynyň geçirilmezligi 

978-nji madda. Bilelikdäki iş hakyndaky şertnamadan ýüz öwürmek 

979-njy madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň esaslary 

980-nji madda. Bilelikdäki işi togtatmagyň tertibi 

 

XXVIII BAP. ÖMÜRLIK EKLÄP-SAKLAMAK 

981-nji madda. Düşünje  

982-nji madda. Şertnamanyň formasy 

983-nji madda. Ekläp-saklamagyň möçberi 

984-nji madda. Ekläp-saklamaga almagyň döwürleýinligi 

985-nji madda. Berlen emlägiň eýeçilikden aýrylmagyna ýol bermezlik 

986-njy madda. Ömürlik ekläp-saklamak hakyndaky şertnama närazylyk bildirmek 

987-nji madda. Berlen emlägiň atanlykda berbat bolmak töwekgelçiligi ýa-da zaýalanmagy 

988-nji madda. Ömürlik ekläp-saklamak şertnamasyndan ýüz döndermek  

989-njy madda. Ekleýjiniň aradan çykmagynyň netijeleri 

 

XXIX BAP. OÝUNLAR. JEDEL 

990-njy madda. Borçnamanyň bolmazlygy 

991-nji madda. Lotereýa we utuş 

992-nji madda. Tapawuda bolan geleşik 

 

3 BÖLÜM. KANUN BOÝUNÇA BORÇNAMALY GATNAŞYKLAR 

I bap. Umumy hukuklar 

993-nji madda. Düşünje 

994-nji madda. Paýlaryň deňligi 

995-nji madda. Miwelere bolan hukuk 

996-njy madda. Umumy predmeti dolandyrmak 

997-nji madda. Umumy predmet dolandyrylanda karar kabul etmek 

998-nji madda. Umumy predmeti dolandyrmak kadalarynyň miras hakla degişli bolmagy 

999-njy madda. Umumy predmete ygtyýar etmegiň tertibi 

1000-nji madda. Umumy predmeti saklamak boýunça çykdajylar 

1001-nji madda. Umumy hukugy ýatyrmak 

1002-nji madda. Umumy hukugy ýatyrmak hakyndaky ylalaşyk 

1003-nji madda. Naturada paýlanylanda umumy hukugyň ýatyrylmagy 

1004-nji madda. Umumy hukugy eýeçilikden aýyrmak arkaly ýatyrmak 

1005-nji madda. Paýly eýeleriň raýdaşlyk jogapkärçiligi 

1006-njy madda. Eýeler babatda talaplary kanagatlandyrmak 

1007-nji madda. Umumy hukuk ýatyrylanda paýly eýeleriň jogapkärçiligi 

1008-nji madda. Umumy hukugy ýatyrmak talabynyň hak isleýişini bildirmek wagty 

II BAP. KESEKINIŇ IŞLERINI TABŞYRYKSYZ ÝÖRETMEK 

1009-njy madda. Kesekiniň işlerini ýöredijiniň borçlary 

1010-njy madda. Howpuň öňüni almak maksady bilen işleri ýöretmek 

1011-nji madda. Habar bermek borjy 

1012-nji madda. Ýerine ýetirilen iş hakynda hasabat bermek 

1013-nji madda. Çykdajylary tölemek 

1014-nji madda. Çekilen çykdajylary tölemäge ýol bermezlik 

1015-nji madda. Öz işlerini ýerine ýetirmek hakynda çaklamak 

III BAP. ESASSYZ BAÝLAŞMAK 

1016-njy madda. Yzyna gaýtarmak borjy 

1017-nji madda. Yzyna gaýtarmak talabynyň mümkin däldigi 

1018-nji madda. Netijäniň gazanylmazlygy 

1019-njy madda. Esassyz baýlaşmagy naturada yzyna gaýtarmak 

1020-nji madda. Esassyz baýlaşmagyň gymmatyny tölemek 



1021-nji madda. Hukugy başga şahsa esassyz bermegiň netijeleri 

1022-nji madda. Alynmadyk girdejileri jebir görene tölemek 

1023-nji madda. Gaýtarylyp berilmäge degişli emläge harajatlary tölemek 

1024-nji madda. Hukuk esasynyň mälim bolan ýoklugyndaky ýokarlandyrylan jogapkärçilik 

1025-nji madda. Doly ygtyýarly bolmadyk şahsyň ygtyýar etmegi 

1026-njy madda. Kanunyň ýa-da oňat häsiýetleriň bozulmagynda ýerine ýetirmek 

 

4. BÖLÜM. DELIKT BORÇNAMALARY 

I BAP. UMUMY DÜZGÜNLER 

1027-nji madda. Düşünje 

1028-nji madda. Zyýan ýetirýän maglumatlaryň ýaýradylmagynyň netijeleri 

1029-njy madda. Kemala gelmedigiň ýetiren zyýany üçin jogapkärçilik 

1030-njy madda. Ruhy taýdan keselli (dälilik keselli) şahs tarapyndan ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak 

1031-nji madda. Ruhy taýdan wagtlaýyn ýarawsyzlygy ýagdaýynda ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak 

1032-nji madda. Gulluk borçlary berjaý edilýän wagtynda ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak 

1033-nji madda. Ýetirilen zyýan üçin raýdaş jogapkärçilik 

1034-nji madda. Transport serişdeleriniň ulanylmagy netijesinde ýeten zyýanyň öwezini doldurmak  

1035-nji madda. Gurluşyk etmeden gelip çykýan howpdan ýeten zyýan üçin jogapkärçilik 

1036-njy madda. Ýangyn söndürilen wagtynda ýeten zyýanyň öwezini doldurmak 

1037-nji madda. Zyýanyň öwezini doldurmak borjunyň aradan aýrylmagyna ýol bermezlik 

1038-nji madda. Mallaryň ýetiren zyýanynyň öwezini doldurmak 

1039-njy madda. Gurluşygyň opurylmagyndan ýeten zyýanyň öwezini doldurmak 

1040-njy madda. Döwlet gullukçysy tarapyndan ýetirilen zyýan üçin döwletiň jogapkärçiligi 

1041-nji madda. Jebir gören ölen halatynda zyýanyň öwezini doldurmak 

1042-nji madda. Medisina edarasy tarapyndan ýetirilen zyýanyň öwezini doldurmak 

1043-nji madda. Şikaýat müddetiniň möhleti 

 

II BAP. PES HILLI ÖNÜMDEN ÝETEN ZYÝAN ÜÇIN JOGAPKÄRÇILIK 

1044-nji madda. Pes hilli önümi öndüreniň jogapkärçiligi 

1045-nji madda. Pes hilli önüm hakynda düşünje 

1046-njy madda. Önüm hakynda düşünje 

1047-nji madda. Subut etmek güzaby 

1048-nji madda. Raýdaşlyk jogapkärçiligi 

1049-njy madda. Saglyga zeper ýetirilmeginden çekilen zyýanyň öwezini doldurmak  

1050-nji madda. Şikaýat müddetiniň möhleti 

1051-nji madda. Jogapkärçiligiň aradan aýrylmagyna ýol bermezlik 

 

 
 


