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— Мно гія ар га ні за цыі па про да жы за па-

тра ба ва ных та ва раў пра цяг ла га ка ры стан ня, 

на прык лад, та кіх як элект ра са ма ка ты, пас ля 

та го як пра да юць пэў ную пар тыю та ва раў 

не на леж най якас ці, імк нуц ца сыс ці ў лік ві-

да цыю да та го ча су, па куль ім не прад' яві лі 

су до ва га іс ку, — дзе ліц ца юрыст гра мад-

ска га аб' яд нан ня «Мін скае та ва рыст ва 

спа жыў цоў» Ва дзім МАЗ ГО. — Дру гі спо-

саб па збег нуць ад каз нас ці ў су вя зі з па ру-

шэн нем пра воў спа жыў ца — сыс ці ў рэ ар-

га ні за цыю.

ПЫ ТАН НІ 
«НА ЗА СЫП КУ»?

На ту раль на, каб не атры маць праб-

лем ную рэч пры за ка зе праз ін тэр нэт, 

лепш пе ра стра ха вац ца яшчэ да та го, 

як вы ста не це яе ўла даль ні кам. На ват 

ка лі вы ўжо ўнес лі гро шы і кур' ер пры-

вёз за ка за ную рэч, вы яшчэ мо жа це 

ад мо віц ца ад здзел кі, ка лі вас неш та 

на сця рож вае. Пры чы най для ска са-

ван ня да га во ру мо жа быць на ват тое, 

што пры да стаў цы та ва ру вы за пы та лі 

да дат ко вую ін фар ма цыю, на прык лад 

аб пра ві лах ка ры стан ня і до гля ду за 

та ва рам, і не атры ма лі ад ка заў на свае 

пы тан ні. Аба вяз ко ва гля дзі це, якія па-

пер кі вам пад соў ва юць на под піс быц-

цам за да стаў ку, раз бі рай це ўсе дроб-

ныя і па да зро ныя над пі сы. Не вар та 

па кі даць свой аў то граф на да ку мен тах, 

дзе па зна ча на, што па куп нік атры маў 

усю не аб ход ную ін фар ма цыю пра та-

вар, — та кім чы нам пра даў цы стра ху юц ца. 

Да ка заць пас ля, што, на прык лад, за моў ле ны 

га джэт мае не да хо пы ці не спраў дзіў ва шы 

ча кан ні, бу дзе скла да ней. На огул, усе пы-

тан ні ад нос на та ва ру, у тым лі ку пра яго 

якасць, на яў насць пэў ных функ цый, умо вы 

экс плу а та цыі і за хоў ван ня трэ ба за даць да 

та го, як та вар бу дзе пе ра да дзе ны вам у ру кі. 

Не за будзь це ся па пра сіць пра дэ ман стра-

ваць га джэт у дзе ян ні — ня хай кур' ер сам 

уклю чыць тэ ле фон, фо та апа рат, тэ ле ві зар. 

Ка лі ж вы ўжо за бра лі рэч і пас ля вы яві лі ў ёй 

не да хо пы, для вы ра шэн ня праб ле мы спат рэ-

біц ца час, цяр пен не і, на ту раль на, ве дан не 

за ко на аб пра вах спа жыў цоў.

«ДАСЬЕ» НА ПА КУП КУ
«За ко нам аб аба ро не пра воў спа жыў цоў 

уста ноў ле ны аба вяз ко вы пе ра лік ін фар ма-

цыі, якая па він на быць ука за на на ін тэр-

нэт-сай це пра даў ца. Акра мя за ко на ёсць 

яшчэ па ста но ва Са ве та Мі ніст раў РБ аб 

за цвяр джэн ні пра віл про да жу та ва раў пры 

здзяйс нен ні роз ніч на га ганд лю па ўзо рах, які 

ўста наў лі вае да дат ко выя па тра ба ван ні да 

ін фар ма цыі, што прад стаў ля ец ца спа жыў цу 

пры здзяйс нен ні па куп кі праз ін тэр нэт», — 

тлу ма чыць Ва дзім Ра ма на віч. Па зна ё міц ца 

з гэ ты мі да ку мен та мі мож на і ў се ці ве.

Пе ра лік ін фар ма цыі аб та ва рах, ра бо тах 

і па слу гах, якую вы твор ца, пра да вец, па-

стаў шчык, вы ка наў ца аба вя за ны свое ча со-

ва па даць спа жыў цу, са праў ды ўну шаль ны. 

Тут акра мя най мен ня, ві даў і асаб лі вас цяў 

пра па на ва ных ра бот і па слуг, спа сы лак на 

нар ма тыў ныя ак ты, якія ўста наў лі ва юць па-

тра ба ван ні да якас ці, звес так аб спа жы вец-

кіх улас ці вас цях та ва раў, вы ні каў ра бот і па-

слуг, утрым лі ваец ца яшчэ мно га ін ша га. Так, 

спа жы вец па ві нен ве даць усё пра хар чо вы 

та вар — яго склад, хар чо вую каш тоў насць, 

ка ла рый насць, ці з'яў ля ец ца ён ге не тыч на 

ма ды фі ка ва ным (ка лі ў ім утрым лі ва юц ца 

та кія склад ні кі і кам па не нты), звест кі аб спе-

цы яль ных за яў ле ных улас ці вас цях хар чо вых 

пра дук таў (пры на яў нас ці да ку мен таў, якія 

гэ та па цвяр джа юць). Да та го ж па куп нік па ві-

нен быць пра ін фар ма ва ны пра кошт і ўмо вы 

апла ты ра бот, па слуг, та ва раў, ка лі гэ тыя 

ўмо вы ад роз ні ва юц ца ад звы чай ных.

Спа жы вец так са ма па ві нен атры маць рэ-

ка мен да цыі ці аб ме жа ван ні па вы ка ры стан-

ні (у тым лі ку па пры га та ван ні) хар чо вых 

пра дук таў пры ўмо ве, што іх вы ка ры стан не 

без гэ тых рэ ка мен да цый, аб ме жа ван няў ус-

клад ня ец ца аль бо мо жа пры чы ніць шко ду 

па куп ні ку ці яго ма ё мас ці і пры вес ці да зні-

жэн ня аль бо стра ты сма ка вых улас ці вас цяў 

хар чо вых пра дук таў.

На ту раль на, ка лі ўста ноў ле ны га ран-

тый ны тэр мін, гэ та так са ма ўказ ва ец ца, як 

і да та вы ра бу (ка лі ін шае не пра ду гле джа-

на за ка на даў ствам, тэх ніч ным рэг ла мен там 

Мыт на га са ю за), звест кі пра тэр мін служ-

бы, прыдатнасці, за хоў ван ня та ва раў і вы ні-

каў ра бот і па слуг (ка лі яны ад роз ні ва юц ца 

ад умоў за хоў ван ня ад па вед ных та ва раў, 

ра бот, па слуг ці па тра бу юць спе цы яль ных 

умоў за хоў ван ня), а так са ма пра не аб ход ныя 

дзе ян ні спа жыў ца па за кан чэн ні ўка за ных 

тэр мі наў (пры дат нас ці, служ бы ці за хоў ван-

ня) і маг чы мыя на ступ ствы іх не вы кон ван ня, 

ка лі яны ўяў ля юць не бяс пе ку для жыц ця, 

зда роўя, спад чын нас ці, ма ё мас ці або на ва-

коль на га ася род дзя.

Ся род аба вяз ко вай ін фар ма цыі — спа-

сыл кі на кра і ну, ад куль па хо дзіць та вар, 

ука зан ні на кан крэт ную асо бу, якая бу дзе 

вы кон ваць ра бо ты і па слу гі, і ін фар ма цыя 

пра яе (ка лі гэ та мае зна чэн не зы хо дзя чы з 

ха рак та ру ра бот), коль касць і кам плект насць 

та ва ру, звест кі аб кла се энер га эфек тыў нас-

ці, ка лі яго ўста наў лен не пра ду гле джа на за-

ка на даў ствам, і г. д.

Акра мя та го, ка лі здзяйс ня ец ца про даж 

праз ін тэр нэт па ўзо рах, спа жы вец мо жа за-

пра сіць яшчэ і да дат ко выя звест кі.

Да рэ чы, па доб нае «дасье» на та вар па-

він на быць па да дзе на на рус кай ці бе ла рус-

кай мо вах, якія з'яў ля юц ца дзяр жаў ны мі ў 

на шай кра і не; да пус ка ец ца прад стаў лен не 

гэ тай ін фар ма цыі на ін шых мо вах пры ўмо ве, 

што гэ та за пра сіў сам спа жы вец.

ВА ШЫ ПРА ВЫ
— Ка лі мы на бы лі праб лем ны та вар, 

атрым лі ва ец ца, што мо жам яго вяр нуць, 

на ват спа сы ла ю чы ся толь кі на тое, што 

нас не за бяс пе чы лі не аб ход най ін фар-

ма цы яй?

— Спа жы вец у су дзе па ві нен яшчэ да-

ка заць, што ён не атры маў усю на леж ную 

ін фар ма цыю (на пад ста ве ча го суд змо жа 

пры няць ра шэн не аб ска са ван ні да га во ру), 

але, не ма ю чы юры дыч ных ве даў, для яго 

гэ та мо жа быць да во лі скла да на. Ка лі ж вы 

на бы лі та вар не на леж най якас ці, тут ужо 

пра даў цу ў су дзе да вя дзец ца да каз ваць, ці 

так гэ та.

— Ці трэ ба стра ха вац ца? На прык лад, 

ка лі кур' ер пры вёз та вар, ра біць за піс, 

што ён ка заў, як пе ра даў рэч. Ці бу дзе 

гэ та ўліч вац ца ў су дзе, ка лі рап там уз нік-

нуць праб ле мы з та ва рам?

— У су дах гра ма дзян скай ін стан цыі ві-

дэа за піс не з'яў ля ец ца ме на ві та до ка зам, 

але суд мо жа пры няць да ве да ма гэ ту ін-

фар ма цыю. Ка лі вы на бы лі та вар не на леж-

най якас ці, са мае важ нае — аба вяз ко ва 

ў пісь мо вай фор ме (а не праз ін тэр нэт!) 

па даць скар гу пра даў цу — лепш за каз-

ным ліс том з па ве дам лен нем, та ды бу дзе 

па зна ча на да та да стаў кі. Мож на пад' ехаць 

і ў пункт пры ёму та ва раў, за пра сіць кні гу 

скар гаў і пра па ноў і па кі нуць там свае прэ-

тэн зіі. Ка лі пас ля ва шай за явы па за кан-

чэн ні 7-дзён на га пе ры я ду пра да вец не пра-

во дзіць пра вер кі якас ці та ва ру і па слу гі, то 

ў спа жыў ца ўзні кае пад ста ва па тра ба ваць 

1 пра цэнт за кож ны дзень пра тэр мі ноў кі, 

які вы ліч ва ец ца ад кош ту та ва ру аль бо 

ра бо ты ці па слу гі, якую ён на быў праз ін-

тэр нэт. На кі роў ваць прэ тэн зіі трэ ба на ад-

рас, ука за ны на га лоў най ста рон цы сай та. 

Па вод ле за ка на даў ства, спа жы вец аба-

вяз ко ва па ві нен атрым лі ваць ін фар ма цыю 

пра мес ца зна хо джан не вы твор цы, 

пра даў ца, вы ка наў цы, а так са ма пры на яў-

нас ці ар га ні за цыі, якая ажыццяўляе дзей-

насць па ўво зе та ва ру на тэ ры то рыю кра-

і ны, прад стаў ні ка ра монт най ар га ні за цыі 

і — ка лі вы твор цам з'яў ля ец ца ін ды ві ду-

аль ны прад пры маль нік аль бо ўвоз та ва ру 

на тэ ры то рыю РБ для яго на ступ най рэа-

лі за цыі быў здзейс не ны ін ды ві ду аль ным 

прад пры маль ні кам — проз ві шча, імя, імя 

па баць ку (ка лі ёсць) і мес ца жы хар ства 

ін ды ві ду аль на га прад пры маль ні ка.

— Ці ёсць па тра ба ван ні да тэр мі ну да-

стаў кі та ва раў? На прык лад, лю дзі за маў-

ля лі па да рун кі да свя та (Но ва га го да ці 

дня на ра джэн ня), а атры маць у тэр мін іх 

не змаг лі...

— Пры рэа лі за цыі спа жыў цу та ва раў, вы-

ка нан ні ра бот, па слуг па ўзо рах пра да вец, 

(вы ка наў ца) па ві нен даць спа жыў цу да мо-

ман ту за клю чэн ня да га во ра ін фар ма цыю 

пра тэр мі ны да стаў кі та ва ру, ака зан ня ра бот 

і па слуг, кошт і ўмо вы апла ты да стаў кі. Пры 

па ру шэн ні тэр мі наў па стаў кі спа жы вец мо-

жа па тра ба ваць ня ўстой ку за кож ны дзень 

пра тэр мі ноў кі.

— Па вод ле за ко на, спа жы вец па ві нен 

атры маць ін фар ма цыю і пра спа жы вец-

кія якас ці та ва раў, але дзе яны па він ны 

быць пра пі са ны? І ці маг чы ма да ка заць, 

што на бы ты та вар не мае пэў ных функ-

цый, на якія раз ліч ваў па куп нік? Аль бо 

што, на прык лад, гук плэ е ра не да стат ко ва 

ма гут ны...

— Пе ра лік функ цый па ві нен быць прад-

стаў ле ны на сай це ці ў рэ клам ным бук ле це, 

па якім пра да вец здзяйс няе про даж. Для 

скла да на тэх ніч ных та ва раў указ ва ец ца ад-

па вед ны дыя па зон час тот, у ме жах яко га 

прай гра ец ца гук. Ён па ві нен ад па вя даць 

тым тэх ніч ным нар ма тыў ным пра ва вым ак-

там, якія вы да дзе ны ў РБ ці ўста ноў ле ны 

тэх ніч ны мі рэг ла мен та мі Мыт на га са ю за 

або Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за. Ка-

лі спа жы вец лі чыць, што дыя па зон час тот 

не да стат ко вы, спрэч ку з пра даў цом мож на 

вы ра шыць толь кі шля хам спе цы я лі за ва най 

экс пер ты зы. Ка лі ка заць пра скла да ную да-

ра гую тэх ні ку, у паш пар це вы ра бу ці на сай-

це мо жа быць ука за ны дыя па зон час тот, і 

ка лі ён не па цвер дзіц ца экс пер ты зай, гэ та 

бу дзе пад ста вай для ска са ван ня да га во ра. 

Ча сам пра даў цы ўхі ля юц ца ад пра вя дзен ня 

экс пер ты зы. Яны так са ма маг лі не прад стаў-

ляць ін фар ма цыю аб дыя па зо не час тот, і 

ка лі та кіх звес так ня ма і ў паш пар це вы ра-

бу, дык скар га на тое, што гук не да стат ко ва 

доб ры, не бу дзе пад ста вай для ска са ван ня 

да га во ра (за выключэннем, калі падобныя 

выпрабаванні прадугледжаны нарматыўна-

прававымі актамі).

— Што мож на па тра ба ваць, ка лі спа жы-

вец атры маў та вар не на леж най якас ці?

— Ка лі гэ та та вар да ра гі ці скла да на-

тэх ніч ны (у тым лі ку ма біль ныя тэ ле фо ны, 

план шэ ты, кам п'ю та ры і ін шая тэх ні ка), у 

30-дзён ны тэр мін вы ма е це пра ва вяр нуць 

яго пра даў цу, ска са ваць да га вор і па тра-

ба ваць вы пла ча ных гро шай. Па за кан чэн ні 

30-дзён на га тэр мі ну для гэ тай ка тэ го рыі 

ска са ваць да га вор мож на толь кі ў вы-

пад ку, ка лі та вар мае іс тот ны не да хоп 

(кошт ра мон ту — 30 і больш пра цэн таў 

ад ца ны та ва ру) аль бо пра цяг ласць ра-

мон ту пе ра вы шае тэр мін, уста ноў ле ны 

за ка на даў цам. Час та пра даў цы ад праў-

ля юць та вар у Ра сію, дзе праводзіцца 

ра монт, і тэр мі ны яго мо гуць за цяг вац-

ца. Тэр мін, які пе ра вы шае 14 дзён без 

зго ды спа жыў ца ці 30 са зго ды спа жыў-

ца, — пад ста ва для ска са ван ня да га-

во ра куп лі-про да жу.

Што да ты чыц ца дру гой гру пы та ва-

раў (не скла да на тэх ніч ных і не да ра гіх), 

то, ка лі ў іх ня ма ней кіх функ цый ці 

яны ня спраў ныя, спа жы вец мо жа па-

тра ба ваць за ме ны та ва раў не на леж-

най якас ці, ад па вед на га па мян шэн ня 

па куп но га кош ту, не ад клад най бяз вы-

плат най лік ві да цыі не да хо паў аль бо па-

крыц ця вы дат каў па да вя дзен ні та ва ру 

да ла ду, ка лі па куп нік гэ та зра біў за 

свой кошт.

Ка лі вы яў ле ны ўлас ці вас ці та ва ру, 

якія не да зва ля юць лік ві да ваць не да хо-

пы, — на прык лад, у хар чо вых пра дук тах, 

та ва рах бы та вой хі міі, — спа жы вец мае 

пра ва па тра ба ваць яго за ме ны. Акра мя 

та го, ён мо жа ска са ваць да га вор і па тра-

ба ваць вяр тан ня вы пла ча най гра шо вай су-

мы, пры гэ тым вяр нуць та вар не на леж най 

якас ці, пры чым на ват без упа коў кі. Ад сут-

насць у яго да ку мен та, які па цвяр джае факт 

на быц ця та ва ру, — яшчэ не пад ста ва для 

пра даў ца, каб ад мо віць у скар зе. У та кіх 

вы пад ках, ка лі ад сут ні чае да ку мент аб на-

быц ці, мэ та згод на за хоў ваць бір кі, упа коў кі, 

каб да ка заць, што та вар на бы ты ў кан крэт-

ным мес цы.

Ка лі вы вяр та е це пра даў цу та вар, ён аба-

вя за ны ў 7-дзён ны тэр мін пра вес ці пра вер ку 

якас ці, а ка лі вы не згод ныя з яго вы ні ка мі, 

то яшчэ ў 7-дзён ны тэр мін — экс пер ты зу. 

Пры гэ тым пра да вец аба вя за ны пра ін фар-

ма ваць спа жыў ца аб яго пра ве на ўдзел у 

пра вя дзен ні пра вер кі якас ці та ва ру і, ка лі 

гэ та не ро біц ца ад ра зу, пра час і мес ца, дзе 

яна бу дзе ад бы вац ца.

Спа жы вец мо жа не па га дзіц ца з экс пер-

ты зай пра даў ца і па тра ба ваць но вай — у 

не за леж най ад пра даў ца ар га ні за цыі.

Вяр тан не буй на га ба рыт ных та ва раў ці 

та ва раў не на леж най якас ці ва гой больш 

за 5 кі ла гра маў, а так са ма да стаў ка та кіх 

та ва раў для бяз вы плат най лік ві да цыі не-

да хо паў здзяйс ня ец ца за кошт пра даў ца. 

Ка лі той ад маў ля ец ца са ма стой на за браць 

праб лем ную рэч, па куп нік здзяйс няе да-

стаў ку за свой кошт і мо жа па тра ба ваць 

па крыць вы дат кі, звя за ныя з да стаў кай, 

вяр тан нем та ва ру. Трэ ба толь кі за ха ваць 

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць, што вы 

тра ці лі ўлас ныя срод кі. На прык лад, чэк за 

бен зін — да стат ко вы до каз.

Ка лі ві на пра даў ца да ка за на, ён па ві нен 

вяр нуць гро шы і за та вар, і за пра ве дзе ную 

экс пер ты зу. Ка лі ж вы свет ліц ца, што спа жы-

вец не мае рацыі, не да хо пы та ва ру ад сут ні-

ча юць аль бо ўзнік лі пас ля пе ра да чы та ва-

ру спа жыў цу ў вы ні ку па ру шэн ня ім пра віл 

ка ры стан ня, за хоў ван ня ці транс пар ці роў кі, 

дзе ян няў трэ ціх асоб аль бо не прад бач аных 

аб ста він, тут ужо спа жы вец па ві нен па крыць 

пра даў цу вы дат кі на пра вя дзен не экс пер ты-

зы, а так са ма на звя за ную з ёй транс пар ці-

роў ку та ва ру.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Як не ку піць 
«ад ноў ле ны» ай фон?


