
ществляющих хранение в качестве своей профессиональной функции 

(городских коммунальных ломбардов, камер хранения транспортных 

предприятий и . т . д .). Поэтому основные положения договора хранения 
вырабатывались судебной практикой и , в частности, практикой быв

шего Верховного суда СССР, конкретизировавшей применительно к не

му общие положения обязательственного права и обязательств , возни
кающих из договоров. 

В Гражданском кодексе Республики Беларусь договору хранения 

посвящена гл. 4 7, включающая 4 1 статью. Такое положение объясняет
ся не только расширением сферы применени.я договоров хранения, 

появлением новых видов хранения, но и усложнением правил их регу

лирования, необходимостью более четкого определения основных эле
ментов указанного договора, статуса сторон, их ответственности. Пра

вомерность такого подхода особенно очевидна в свяаи с появлением 

профессионального хранения, осуществляемого хранителем, для кото

рого хранение является видом предпринимательской деятельности. 

В.М. Грыняи 

БДЭУ (М1 нск) 

АБАРОНА ПРАВО~ СПАЖЫ~ЦО~: 
ГЕНЕ31С 1 СУЧАСНАСЦЬ 

Гiстарычным чыннiкам актьшiзадыi руху спажы'Sfцо'Sf з'я'Sfляецца 
рэакцыя на пэуную няроунасць у становiшчы спажыуца i яга контр
агента, якi авычайна валодае буйнымi фiнансавымi сродкамi, магчы

масцю ажьщцяуляць кантроль за. неабходнай iнформадыяй i рэкламай; 
спажывец жа знаходзiцца у паслабленай эканамiчнай пааiцыi: каб за

бяспечыць свае патрэбы, ён вымушаны набываць тавары i карыстацца 
паслугамi; яму заус,ёды бракуе iнфармацыi аб свеце тавара~ i паслуг, 

якi iнтэнсiУна амяняецца. Такiм чынам, узнiкла патрэба у аб'яднаннi 

намаrанн~ спажыуцоу з мэтай абароны сваiх правоу i iнтарэсау . Як 
вынiк - з'яуленне адпаведных грамадскiх аргавiаацый спачатку уме

жах асобных краiв, пазней- у мiжнародных маштабах. Рэакцыя даяр

жавы - прыманве адмысловых варматыувых прававых актау. 

Беларускi рух, скiраваны на а.барону правоу спажыуцоу, прайшоу 
тры этапы: 1) фармiраванне (з сярэдаiны 80-х гг.); 2) падпiсанне Бела.
русею Рэзалюпыi Генеральнай: Асамблеi AAII «Грунтоуныя прынцьшы 
для абароны iнтарэсау спажыуцау • i утварэнне адмысловых грамадскiх 
арганiзацый; 3) суча.сны (адзначаны дзейвасцю пералiчаных вышэй 
грамадскiх арганiаацый, стварэннем адмысловых нарматыуных права

вых актау). У вынiку у нашай дзяржаве сфармiравалася сучасная сiстэ

ма абаровы право'$} спажы'Sfцоу, што 'Sfключае '$} сябе даяржа'Sfвую i гра
мадскую абарову. 

15 



Важнейшым з правоу спажыуца з'яуляецца права на iнфармапыю. 

Менавlта дзякуючы яго рэалiзапыl, пры атрыманнi неабходных авестак 

спажывец мае маrчымасць аддаць перавагу таму або iншаму тавару (ра

боце, паслузе), зрабiць кампетэнтны выбар. Такiм чынам, iнфармапыя 
аб работах (паслугах), каб выканаць сваё прызначэнне, павlнна вало
даць шэрагам характарыстык: своечасовасць (бьщь прадстауленай да 

заключэння дамовы , што абаронlць ад вьшадкау непаразумення памiж 

спажыуцом i прадауцом); поунаець i уеебаковаець (характарыааваць як 
еам тавар (работу, паелугу),так i прадауца (выканауцу), так аеабiетае 

стауленне пакупнiка да пэунай гандлёвай маркi можа акаааць лёсавыз

начальны уплыу пры выбары тавара (работы, паслугi); дакладнасць 
(павiнна на еамай справе адпавядаць рэчаiснасцi, не ~одзiць у зман 

спажыуца i не аказва.ць уплыу на яго выбар неааконнымi метадамl); да

казуемасць (варта было б прадугледаiць яе у Законе Рэспублiкi Бела

руеь «Аб абароне правоу спажыуцоу~, адсутнаець гэтай уласцlваецl 

стварае цяжкасцi пры доказе у судае адсутнасцi абяцанай характарыс

тыкi); аб'ектыунасць (павiнна характарызаваць тавар (работу, па.слугу) 
а улiкам ycix яго якасцяу, а аначьщь, пры алiсаннi уласцiвасцяу трэба 
не абмiнуць уваrай не толькi тыя яго якасцi, што вабяць спажыуца, але 

i тыя, што могуць нашкодзlць яму (напрыклад, ная~асць у харчовых 
та.варах пэуных рэчывау, якiя выклiкаюць у выаначанага кола людзей 

алергiчную рэакцыю); законвасць; мець належную форму, якая б дава

ла магчымасць успрыма.ць прадстауленую iнфарма.цыю; адпавядапь 

пэунаму узроуню даступнасцi . 

Варта адзначъщь сутнасныя адрозненнi права на якасць ад права 

спажыУца на бяспеку: тавар (работа, па.слуга) можа не адпавядаць па
трабаванням, неабходным для забеспячэння прызначаных патрэб спа

жыуца, але адначасова з тым не уяуляць пагрозы для яго; пры пару

шэннях права на бяспеку спажывец, як правiла, церпlць етраты у выг

лядзе рэальнай шкоды; пры парушэннi права на якасць - апрача 

рэальнай шкоды звычайна узнlкаюць i страчаныя выгоды. 

У апошнi час, як сведчьщь практыка, з'яуляюцца актуалънымi пы

таннi не толькi абароны цравоу спажыуцоу, але i усталяванне пэуных 
межау ix ажыццяулення, што выклiкана такой з'явай, як спажывецкi 
экстрэмiзм - злоужыванне правамi :i мэтай атрымацъ неабгрунтава
ныя матэрыяльныя выгоды. 

С.А . Гур'еу 

БДУ (Мiнск) 

НЕПРАВАВЫЯ ТЗНДЗНЦЫI '"№ РА3ВIЦЦI 
3АКАНАДА'"РСТВА БЕЛАРУСКАЙ ССР у 1920-1930 гг. 

У 20-30 гг . ХХ ст. у развiпцi як грамадзявскага, так i крымiвалъ
нага заканадауства Беларускай ССР назiралася пашырэнне негатыу-
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