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АНОТАЦІЯ
Яновицька Г. Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в
Україні. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за
спеціальністю 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право;
міжнародне приватне право». – Львівський національний університет імені
Івана Франка, Львів, 2021.
У дисертації сформульовано концептуальні засади цивільно-правових
засобів захисту прав споживачів шляхом застосування методів, прийомів, а
також окремих цивільно-правових способів їх захисту.
Здійснено

узагальнюючий аналіз

стану наукових розробок та

правозастосовчої практики в сфері регулювання споживчих відносин.
Проаналізовано в порівняльному аспекті положення чинного законодавства в
сфері регулювання споживчих відносин та його адаптації до права
Європейського Союзу.
Встановлено особливості застосування цивільно-правових способів
захисту у споживчих відносинах. Проведено класифікацію способів захисту
за підставами та наслідками застосування на: 1) превентивно-припиняючі
порушення та 2) компенсаційні.
Через

призму

положень

Цивільного

кодексу

України,

які

регламентують загальноцивілістичні способи захисту цивільних прав та
інтересів, досліджуються засади їх застосування в сфері споживчих відносин.
Досліджено правовий статус учасників споживчих відносин. Серед них
найбільша увага присвячена правовому положенню споживача. Правовий
статус останнього, розглядається як система правомочностей, надана
споживачам правом, що становить комплексний інститут. Норми цього
інститут регулюють відносини, які виникають у сфері здійснення та захисту
прав споживачів. Серед них найбільш питома вага – це система цивільноправових способів захисту.
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Під

правовим

статусом

споживача

слід

розуміти

систему

правомочностей, що надана споживачеві правом. Правовий статус споживача
є комплексним інститутом, який охоплює норми, що врегульовують
відносини у сфері здійснення і захисту прав споживачів.
Іншою стороною у споживчих відносинах є виробник, продавець.
Підставою виникнення між ними та споживачем відносин є договір.
Предметом споживчих договорів можуть бути товари, роботи, послуги.
Однак, усі вони будуть відноситись до споживчих з врахуванням мети та
наявності в одного з учасників статусу споживача, передбаченого З аконом
України «Про захист прав споживачів».
Діяльність учасників правовідносин у сфері споживання має на меті
виникнення, зміну та припинення прав та обов’язків з приводу певних
об’єктів. У тлумаченні поняття «споживач» такими об’єктами є «продукція
для особистих потреб». Під цим терміном розуміються також товар, послуги
та роботи.
Різноманітність об’єктів цивільних прав у споживчій сфері дозволяє
виокремити особливості їх здійснення та захисту. Суб’єктивні права
споживачів відображають статику правових відносин.
На відміну від статики, здійснення суб’єктивних прав споживачами і
виконання суб’єктивних обов’язків їх контрагентами свідчать про динаміку
поведінки учасників споживчих відносин. В роботі обґрунтована позиція, що
споживчі відносини – це правова конструкція, у межах якої здійснюється
суб’єктивне цивільне право і відповідно, виконується юридичний обов’язок.
Споживач здійснює суб’єктивні цивільні права на власний розсуд у
межах, встановлених договором, актами цивільного законодавства. Права та
обов’язки, передбачені ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів»
трансформуються в суб’єктивні цивільні права та обов’язки на підставі
юридичних фактів: укладення споживчого договору, завдання майнової та
моральної шкоди споживачу.
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Укладаючи споживчий договір, споживач має право: 1) на належну
якість товару, робіт та послуг; 2) безпеку продукту; 3) необхідну, достовірну
та своєчасну інформацію про наданий йому продукт (роботи, послуги), а
також про суб’єкта (виробника, виконавця).
З цим пов’язані похідні від названих вище прав інші суб’єктивні
правомочності: на свободу укладення договору, на придбання і користування
товаром належної якості, на безпеку товарів (робіт, послуг), на одностороннє
розірвання договору.
Правовідносини з участю споживача можна розглядати в двох
аспектах: а) договірні правовідносини, що виникають між споживачем і
підприємцем

(цивільні

договірні

правовідносини);

б)

охоронні

правовідносини, що виникають з метою захисту порушених прав споживачів.
Відносини з участю споживачів опосередковуються договірною
формою. Договорам з участю споживачів властива регулятивна функція, яка
дозволяє сторонам на власний розсуд врегульовувати відносини. Існуючі
сьогодні правочини з участю споживачів створюють систему договірних
зв’язків, що мають у своїй основі засади цивільного права з врахуванням
особливостей споживчих договорів.
Аналіз законодавства України в сфері захисту прав споживачів
свідчить про велику кількість нормативних актів. Вони охоплюються різними
галузями права і мають на меті захист прав споживачів. Необхідним є
формування системи норм, які на комплексних засадах формували б
правовий інститут, покликаний регулювати захист прав споживачів
незалежно від видів споживчих договорів.
Правовою

формою

опосередкування

відносин

між продавцем

(виробником, виконавцем) та споживачем є договір. Класифікація споживчих
договорів свідчить про певні особливості окремих з них. Водночас в сфері
захисту споживачів вони мають спільні ознаки.
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Суб’єкти споживчих договорів в залежності від мети можуть
використовувати договір для оформлення одного конкретного зобов’язання
або певної сукупності різнорідних зобов’язань споживчого характеру в
рамках одного договору або різних договорів. В зобов’язальному праві
необхідно виокремити групу споживчих договорів з властивими їм ознаками.
Споживчий договір співвідноситься з поняттям цивільно-правового договору
як категорії загального і спеціального.
В узагальнюючому розумінні, поняття «споживчий договір» об’єднує
різні цивільно-правові договори – купівлі-продажу, виконання робіт, надання
послуг, які мають на меті реалізацію споживчих потреб фізичної особи.
Виділення особливостей споживчих договорів дозволить виокремити їх
специфічні ознаки, що буде підставою для формування окремої категорії
договорів за участю споживача. Класифікація споживчих договорів
сприятиме уніфікації правозастосовчої практики.
Формування системи споживчих договорів забезпечить вирішення
правотворчих і правозастосовчих завдань. У результаті реалізації першої –
досягається ефективність механізму правового регулювання, яка залежить
від ознак складу правовідносин, що зумовлюють необхідність відповідного
характеру правого регулювання положень норм права. В правозастосовчому
сенсі на основі системних ознак споживчих договорів можна виділити
правові норми, що призначені для регулювання цих відносин.
Термін «споживчий договір» відображає зв'язок із суб’єктом
правовідносин – споживачем.
Споживчий договір – це договір, за яким одна сторона – суб’єкт
підприємницької

діяльності (продавець,

виробник,

виконавець)

або

самозайнята особа, зобов’язується продати, виготовити виріб (товар),
виконати роботи або надати послуги, за плату другій стороні – споживачу
(фізичній особі).
Споживчий договір має ознаки публічного та договору приєднання.
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Публічність споживчого договору пов’язується з публічністю оферти з боку
суб’єкта

підприємницької

діяльності.

Її

ознакою

є

адресованість

невизначеному колу осіб – потенційних споживачів. І водночас, пов’язаність
оферента з публічною офертою, яку він зробив відповідно до умов її змісту.
Ознака приєднання проявляється у тому, що споживач, як правило, не
може включати в зміст споживчого договору свої умови, за винятком права
погодити вибір предмету договору, його кількість та технічні параметри.
Основною ознакою приєднання в споживчих договорах є прийняття умови
про ціну договору. Інші умови залежатимуть від виду споживчого договору, з
яким пов’язано визначення його предмета.
На основі аналізу наукових досліджень і чинного законодавства, права
споживача слід розуміти як теоретико-прикладну правову категорію, що
включає в себе не лише цивільно-правові правомочності суб’єктів споживчих
відносин, але й об’єкта охорони та захисту.
Цивільно-правовий захист прав та інтересів споживачів полягає у
вчинені фактичних та юридичних дій із застосуванням передбачених законом
або таких, що йому не суперечать способів захисту з метою припинення
правопорушення та відновлення становища споживача шляхом компенсації
матеріальних і нематеріальних (моральних) втрат.
Обрання способу захисту залежить від змісту порушеного права і
правових наслідків порушення. З метою ефективного захисту прав
споживачів допускається поєднання різних цивільно-правових способів
захисту.
Розрізняють договірний і деліктний (недоговірний) види цивільно правової відповідальності в сфері захисту прав споживачів. Перший
пов’язується з порушенням прав споживачів в договірних відносинах.
Другий – стосується відшкодування шкоди завданої недоліками (дефектами)
товарів, робіт і послуг. Залежно від наслідків, відшкодовуватись буде
майнова та/або моральна шкода.
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Основні положення дисертаційного дослідження, сформульовані
висновки та пропозиції можуть бути використані у науково-дослідній,
правотворчій сферах, правозастосовчій діяльності, у навчальному процесі.
Результати дослідження були апробовані на численних науковопрактичних конференціях. Рекомендації щодо удосконалення механізму
правового захисту споживачів були скеровані для використання до суб’єктів,
які здійснюють моніторинг в сфері порушення прав споживачів.
Теоретичні

висновки

дослідження

дозволили

сформулювати

пропозиції, спрямовані на удосконалення правового регулювання відносин за
участю споживача, обґрунтувати проєкти положень до чинного Цивільного
кодексу України та ЗУ «Про захист прав споживачів».
Ключові слова: споживач, цивільно-правові способи захисту прав
споживачів, об’єкт споживчих відносин, превентивно-правоприпиняючі
способи захисту, компенсаційні способи захисту, строки здійснення і захисту
прав споживача.

ANNOTATION
Yanovytska G. B. Civil Law Remedies for Consumer Rights Protection in
Ukraine. – On the rights of manuscript.
The thesis for a doctoral degree in the specialty 12.00.03 «Civil Law and
Civil Procedure; Family Law; Private International Law» . – Ivan Franko L’viv
National University, L’viv, 2021.
The dissertation formulates the conceptual bases of civil law remedies for
consumer rights protection by application of methods, receptions, and also separate
civil legal ways of their protection.
The generalized analysis of a condition of scientific researches and law
enforcement practice in the field of regulation of consumer relations is carried out.
The comparative aspect of the provisions of the current legislation in the field of
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regulation of consumer relations and its adaptation to the law of the European
Union is analysed.
Peculiarities of application of civil law methods of protection in consumer
relations are established. As like as the classification of methods of protection on
the grounds and consequences of application on: 1) preventive-ceasing violations
and 2) compensatory.
Through the prism of the provisions of the Civil Code of Ukraine, which
regulate general civil methods of protection of civil rights and interests, the
principles of their application in the field of consumer relations are explored.
The legal status of participants of consumer relations is investigated. Among
these, the greatest attention is paid to the legal status of the consumer. The legal
status of the latter is seen as a system of powers granted to consumers by law,
which is a complex institute. Its rules govern relations arising in the field of
implementation and protection of consumer rights. Among them, the most of all is
the system civil law methods of protection.
Under the legal status of the consumer should be understood a system of
powers granted to the consumer by law. The legal status of the consumer is a
complex institute that covers the rules governing relations in the field of
implementation and protection of consumer rights.
The other party in consumer relations is the producer, the seller. The ground
of the relationship between them and the consumer is the contract. The subject of
consumer contracts may be goods, works, and services. However, all of them will
relate to consumption, taking into account the purpose and availability of one of
the participants of consumer status, provided by the Law «On Consumer
Protection».
The activity of the participants of legal relations in the field of consumption is
aimed at the emergence, change and termination of rights and obligations
concerning certain objects. In the interpretation of the concept of «consumer», such
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objects are «products for personal use». This term also means goods, services and
works.
The variety of objects of civil rights in the consumer sphere allows us to
highlight the features of their implementation and protection. Subjective consumer
rights reflect the statics of legal relations.
In contrast to statics, the enforcement of subjective rights by consumers and
the pursuance of subjective obligations by their counterparties indicate the
dynamics of behaviour of participants in consumer relations. At the scientific work
substantiates the position that consumer relations is a legal structure within which
subjective civil law is enforced and, accordingly, a legal obligation is pursuance.
The consumer enforces subjective civil rights at his own discretion within the
limits established by the contract, acts of civil legislation. Rights and obligations
under Art. 4 of the Law «On Consumer Protection»» are transformed into
subjective civil rights and obligations based on legal facts: the conclusion of a
consumer contract, the property harm and moral damage to the consumer.
Concluding a consumer contract, the consumer has the right to: 1) the proper
quality of goods, works and services; 2) a product safety; 3) the necessary, reliable
and timely information about the product provided to him (works, services), as
well as about the subject (manufacturer, performer).
Related to this are derived from the above rights and other subjective powers:
the freedom to conclude a contract, the purchase and use of goods of proper
quality, a product safety (works, services), the unilateral termination of the
contract.
Legal relations with the consumer participation can be considered in two
aspects: a) contractual legal relations arising between the consumer and the
entrepreneur (civil contractual legal relations); b) defensive legal relations arising
in order to protect the violated rights of consumers.
Relationships with consumer participation are mediated by contractual form.
Contracts with consumer participation have a regulatory function that allows the
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parties to regulate the relationship at their own discretion. Existing transactions
with the participation of consumers today create a system of contractual relations,
which are based on the principles of civil law, taking into account the peculiarities
of consumer contracts.
Analysis of Ukrainian legislation in the field of consumer protection shows a
large number of regulations. They cover various areas of law and aim to protect
consumer rights. It is necessary to organize a system of norms that would form a
legal institute based on complex principles, designed to regulate the protection of
consumer rights regardless of the types of consumer contracts.
The legal form of mediation of relations between the seller (producer,
executor) and the consumer is the contract. The classification of consumer
contracts indicates certain features of some of them. At the same time, in the field
of consumer protection, they have common features.
Subjects of consumer contracts, depending on the purpose, may use the
contract to formalize one specific obligation or a set of disparate obligations of a
consumer nature under one contract or different contracts. In the law of
obligations, it is necessary to distinguish a group of consumer contracts with their
own characteristics. The consumer contract is correlated with the concept of civil
contract as a category of general and special.
In a general sense, the concept of «consumer contract» combines various civil
law contracts - sales, performance of works, provision of services aimed at meeting
the consumer needs of the natural person. Highlighting the features of consumer
contracts will single out their specific features, which will be the basis for the
formation of a separate category of contracts with the participation of the
consumer. The classification of consumer contracts will contribute to the
unification of law-enforcement practices.
The formation of a system of consumer contracts will ensure the solution of
law-making and law-enforcement tasks. As a result of the implementation of the
first - the effectiveness of the mechanism of legal regulation is achieved, which
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depends on the characteristics of the legal relationship, which necessitates the
appropriate nature of the legal regulation of the provisions of law. In the lawenforcement sense, based on the systemic features of consumer contracts, we can
identify the legal norms that are designed to regulate these relations.
The term «consumer contract» reflects the relationship with the subject of
legal relations - the consumer.
A consumer contract is a contract under which one party - an entrepreneur
(seller, manufacturer, performer) or a self-employed person, undertakes to sell,
manufacture a product (goods), perform work or provide services, for a fee to the
other party - the consumer (natural person).
The consumer agreement has the characteristics of a public and an accession
agreement. The publicity of the consumer contract is associated with the publicity
of the offer by an entrepreneur. Its feature is the address to an indefinite circle of
people - potential consumers. At the same time, the bidder's connection with the
public offer, which he made in accordance with the terms of its content.
The sign of accession is manifested in the fact that the consumer, as a rule,
cannot include in the content of the consumer contract their conditions, except for
the right to agree on the choice of the subject of the contract, its number and
technical parameters. The main feature of accessioning in consumer contracts is
the acceptance of the condition of the contract price. Other conditions will depend
on the type of consumer contract with which the definition of its subject is
connected.
Based on the analysis of researches and current legislation, consumer rights
should be understood as a theoretical-applicative legal category, which includes
not only the civil rights of the subjects of consumer relations, but also the object of
protection and defence.
Civil law protection of the rights and interests of consumers is to commit
factual and legal actions using the methods of protection under the law or those
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that do not contradict legislation in order to stop the offense and restore the
consumer's position by compensating for tangible and intangible (moral) losses.
The choice of method of protection depends on the content of the violated
right and the legal consequences of the violation. In order to effectively protect the
rights of consumers, a combination of different civil law protection methods is
allowed.
There are contractual and tort (non-contractual) types of civil liability in the
field of consumer protection. The first is associated with the violation of consumer
rights in contractual relations. The second - concerns compensation for damage
caused by flaws (defects) of goods, works and services. Depending on the
consequences, property and / or moral damage will be compensated.
The main provisions of the dissertation research, formulated conclusions and
proposals can be used in research, law-making, law-enforcement and in the
educational process.
The results of the study were tested at numerous scientific and practical
conferences. Recommendations for improving the mechanism of legal protection
of consumers were sent for use to entities that monitor the violation of consumer
rights.
Theoretical conclusions of the research allowed to formulate proposals aimed
at improving the legal regulation of relations with the participation of consumers,
to justify the draft provisions of the current Civil Code of Ukraine and the Law
«On Consumer Protection».
Key words: consumer, civil law methods of consumer protection, object of
consumer

relations,

preventive-ceasing violations

methods

of protection,

compensatory methods of protection, terms of realization and protection of
consumer rights.

13

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Монографія:
1. Яновицька Г. Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в
Україні: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.
Статті, що опубліковані у наукових фахових виданнях:
2. Яновицька

Г.

Б.

Проблемні

питання

цивільно-правової

відповідальності за шкоду, завдану споживачу. Вісник Харківського
національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. Спеціальний
випуск. 2010. № 929. С. 257–261.
3. Яновицька Г. Б. Право споживача на безпеку придбаної продукції.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ.
Серія юридична. Львів: ЛьвДУВС, 2013. Вип. 3. С. 163–170.
4. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення та виконання
кредитно-фінансових

договорів.

Вісник

Національного

університету

«Львівська політехніка». Юридичні науки. 2014. № 807. С. 41–45. URL:
http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnulpurn_2014_807_9.pdf.
5. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору на
відстані. Наукові праці національного університету «Одеська юридична
академія». Т. XIV. Одеса: Юридична література, 2014. С. 284–292.
6. Яновицька Г. Б. Право споживача на належну якість продукції.
Вісник Національної академії прокуратури України. Національна академія
прокуратури України. 2015. № 3 (41). С. 46–50.
7. Яновицька Г. Б. Право споживачів на інформацію щодо харчових
продуктів за законодавством України та ЄС. Науковий журнал «Приватне
та публічне право». 2018. № 3. С. 17–21.
8. Яновицька Г. Б. Фізична особа як споживач за договором особистої
охорони. Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». 2018. Т. 1. № 49. С. 169–
171.

14

9. Яновицька Г. Б. Правове регулювання гарантійних зобов’язань за
законодавством ЄС та України. Науковий вісник публічного та приватного
права. 2018. № 2. С. 92–96.
10. Яновицька Г. Б. Міжнародно-правові принципи захисту прав
споживачів у цивільному праві України. Право та державне управління:
збірник наукових праць. 2018. № 2. С. 77–82.
11. Яновицька Г. Б. Споживчий характер підрядних договорів. Правові
новели: науковий юридичний журнал. 2018. № 4. С. 122–129.
12. Яновицька Г.

Б.

Споживач-замовник як сторона договору

консалтингу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія Юриспруденція. Вип. 31. 2018. С. 92–95.
13. Яновицька Г. Б. Споживач у правовідносинах прокату. Актуальні
проблеми вітчизняної юриспруденції: науковий збірник Дніпропетровського
національного університету імені О. Гончара. 2018. № 2. С. 26–30.
14. Яновицька Г. Б. Альтернативні способи врегулювання спорів за
участю споживачів. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія:
Юридичні науки. 2019. № 3. С. 58–63.
15. Яновицька Г. Б. Несправедливі умови у споживчих договорах.
Актуальні

проблеми

вітчизняної

юриспруденції:

науковий

збірник

Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара. 2019. №
4. С. 67–71.
Статті в іноземних виданнях:
16. Яновицкая Г. Б. Гражданско-правовая защита прав потребителей по
законодательству Украины. Транспортное право. Азербайджан. Баку, 2014.
№ 3. С. 105–114.
17. Yanovytska Halyna. Some aspects of cosumer rights protection in state
authorities. Visergrad journal on human rights. Bratislava, 2017. № 3. S. 222–227.

15

18. Яновицка Г. Право потребителя на качество и безопасность
продукции по законодательству Украины. Правовой журнал «Legea si Viata».
2018. № 8\2. С. 148–151.
19. Yanovytska Halyna. Consumer Agreement in the System of Civil
Contracts.

ReOS.

Vollständige

Ausgabe.

2018.

S.

19–27.

URL:

http://www.reos.uni-goettingen.de/?p=802.
20. Yanovytska Halyna. Legal status of the consumer (patient) under the
contract for provision of medical services by the program of state guarantees for
medical care of the population. European political and law discourse. 2018. Vol.
5. Is. № 2 . S. 321–327.
21. Yanovytska H., Yanovytska A. Legal Regulation of Perishable Foodstuffs
Transportation. Journal of Advanced Research in Law and Economics, [S. l.], v.
10, n. 7, 2019. Р. 2162–2169 (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз
законодавства та правових наукових джерел, формулювання висновків,
фінальна вичитка).
22. Yanovytska H., Kossak V. Foreign Investment in Ukraine: Types and
Forms. International Journal of Criminology and Sociology. 2020. Vol. 9.
Р. 3057–3065. (Особистий внесок: постановка завдання, аналіз законодавства
та правових наукових джерел, формулювання висновків, фінальна вичитка).
Праці апробаційного характеру:
23. Яновицька Г. Б. Щодо розмежування договірної та позадоговірної
цивільно-правової відповідальності. Формування правової держави в
Україні: проблеми і перспективи: збірник тез доповідей ІХ Всеукраїнській
науково-практичній конференції (м. Тернопіль, 13 квітня 2007 р.). Тернопіль,
2007. С. 90–94.
24. Яновицька Г. Б. Особливості цивільно-правового захисту прав
споживачів. Актуальні проблеми підготовки фахівців для підрозділів
Державної служби боротьби з економічними злочинами: матеріали третьої

16

звітної наукової конференції (м. Львів, 6 березня 2009 р.). Львівський
державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2009. С. 67–70.
25. Яновицька

Г.

Б.

З’ясування

понять

«компенсація»

та

«відшкодування»: порівняльно-правовий аспект. Порівняльне правознавство:
філософські, історико-теоретичні та галузеві аспекти: матеріали II
Всеукраїнського круглого столу (м. Львів, 28 травня 2010 р.). Львівський
державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2010. С. 448–452.
26. Яновицька Г. Б. Участь громадян та їх об’єднань у забезпеченні
захисту прав споживачів. Актуальні проблеми цивільного права: матер.
міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті О. А. Пушкіна. (м. Харків, 13–14
травня 2011 р.). Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2011. С. 168–170.
27. Яновицька Г. Б. Система державних органів, що забезпечують захист
прав споживачів. Римське право і сучасність: матеріали міжнародної
наукової конференції (м. Одеса, 28 травня 2011 р.), Ч. 1. Півден. регіон. центр
НАПрН України, Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.», Ужгород. нац. ун-т. Одеса,
2011. С. 109–111.
28. Яновицька Г. Б. Право споживача на безпеку товарів. Ольвійський
форум-2011: стратегії України в геополітичному просторі: збірник
міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8–12 червня 2011
р.). Миколаїв, 2011. С. 106–107.
29. Яновицька Г. Б. Право споживача на інформацію про продукцію, що
містить ГМО. Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект:
збірник Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю
Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю
Одеської школи права (VIІІ Прибузькі юридичні читання) (м. Миколаїв, 23–
24 листопада 2012 р.). Миколаїв: Іліон, 2012. С. 297–298.
30. Яновицька Г. Б. Особливості неюрисдикційної форми захисту
порушених суб’єктивних прав і законних інтересів споживача. Захист прав і
свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави :

17

збірник тез ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Львів, 12 червня 2013 р.). Львів,
2013. С. 300–301.
31. Яновицька Г. Б. Право споживача на пред’явлення позову. Питання
вдосконалення господарського та цивільного процесуального законодавства
України: тези міжкафедрального круглого столу (м. Львів, 11 жовтня 2013 р.)
Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів: ЛьвДУВС, 2013.
С. 138–142.
32. Яновицька Г. Б. Гармонізація національного законодавства і
законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів. Міжнародне, національне
та наднаціональне право: проблеми конвергенції: матеріали міжнародної
науково-практичної конференції (м. Одеса, 13 грудня 2013 р.). Одеса, 2014.
С. 275–278.
33. Яновицька Г. Б. Окремі аспекти адаптації законодавства України до
законодавства ЄС

у сфері захисту прав

споживачів.

Особливості

нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог
Європейського

Союзу:

матеріали

міжнародної

науково-практичної

конференції (м. Херсон, 6–7 червня 2014 р.). Херсон. 2014. С. 87–90.
34. Яновицька Г. Б. Сертифікат якості – основа безпечності продукції
для споживача. Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та
пріоритетні напрями досліджень: збірник міжнародної науково-практичної
конференції (м. Запоріжжя, 30–31 травня 2014 р.). Запоріжжя, 2014. С. 59–62.
35. Яновицька Г. Б. Відповідальність за порушення законодавства про
захист прав споживачів. Реформування національного та міжнародного
права: перспективи та пріоритети: матеріали міжнародної науковопрактичної конференції (м. Одеса, 23–24 січня 2015 року). Одеса: Громадська
організація «Причорноморська фундація права», 2015. С. 34–37.
36. Яновицька Г. Б. Права споживача у разі укладення договору поза
торговельними або офісними приміщеннями. Шості юридичні диспути з
актуальних

проблем

приватного

права,

присвячені

пам’яті

Є.В.

18

Васьковського (до 150-річчя від дня його народження): матеріали
міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 20–21 трав. 2016 р.).
Одеса, 2016. С. 244–249.
37. Яновицька Г. Б. Наділення суб’єктів цивільних правовідносин
правовим статусом споживача. Ольвійський форум-2018: стратегії країн
Причорноморського регіону в геополітичному просторі: збірник міжнародної
науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7–10 червня 2018). Миколаїв:
ЧДУ імені Петра Могили. 2018. С. 45–47.
38. Яновицька Г. Б. Припинення дії, яка порушує право як спосіб
захисту прав споживачів. Теорія та практика сучасної юриспруденції:
матеріали ХХІV науково-практичної конференції (м. Харків, 30 травня 2020
р.). Харків, 2020. С. 486–487.
Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації:
39. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / за ред.
В. М. Коссака. Київ: Істина, 2004. 976 с. (коментар до § 1 глави 82).
40. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Вид. 2ге, змін. і доп. / за ред. В. М. Коссака. Київ: Істина, 2008. 992 с. (коментар до
§ 1 глави 82.).
41. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред.
Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2011. 468 с. (Глави 27–28).
42. Цивільне право України: підручник: в 2 т. / кол. авторів; за ред. Г. Б.
Яновицької, В. О. Кучера. Львів: Новий Світ-2000, (Т. 2) 2014. 428 с. (Глави
27–28).
43. Яновицька Г. Б. Загальні підстави відповідальності за завдану
майнову шкоду. Науковий вісник Львівського державного університету
внутрішніх справ. 2006. № 1. С. 99–104.
44. Яновицька Г. Б., Миськів М. М. Особливості договору з надання
медичних послуг. Науковий вісник Львівського державного університету

19

внутрішніх справ. 2007. № 1. С. 58–62. (Особистий внесок: постановка
завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання
висновків, фінальна вичитка).
45. Яновицька Г. Б., Верхола Ю. В. Стандартизація та сертифікація як
засоби забезпечення безпеки та якості товарів, робіт, послуг. Науковий вісник
Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.
Львів: ЛьвДУВС, 2015. Вип. 2. С. 97–107. (Особистий внесок: постановка
завдання, аналіз законодавства та правових наукових джерел, формулювання
висновків, фінальна вичитка).
46. Yanovytska G. Die Erprobung des ABGB im Gebiet Galiziens und sein
Einfluss auf die heutige Zivilgesetzgebung in der Ukraine. 200 Jahre ABGB –
Ausstrahlungen Die Bedeutung der Kodifikation fur andere Staaten und andere
Rechtskulturen. Wien, 2011. Manzsche Verlags – und Universitatsbuchhandlung.
P. 149–155.
47. Janiwitska H. Cywilno-prawne problemy implementacji europrjskich
standardow

w

ustawodawstwo

Ukrainy.

Wydawnictwo

KUL.

Katolicki

Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II. Lublin, 2015. S. 301–311.
48. Janiwitska H. Integracja europejska Ukrainy w kontekscie bezpieczenstwa
socjalnego Bezpieczenstwo prawne panstw demokratycznych w procesie integrasji
europejskiej: Polska-Slowacja-Ukraina, Lublin, 2016. S. 177–183.
49. Яновицька Галина.

Приватне право

України на

шляху до

Євроінтеграції. Kulturowy wymiar integracji europejskiej. Kazus Ukrainy.
Wydawnictwo KUL. Люблін, 2018. С. 43–49.

20

ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………..................22
ВСТУП………………………………………………………..…….............……23
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ…………………………..……...………….……36
1.1. Стан розробки проблеми захисту прав споживачів в науці
цивільного права………………………………………………….……………..36
1.2. Становлення та розвиток інституту захисту прав споживачів…....46
1.3.

Проблеми

адаптації

законодавства

України

до

права

Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів….........................…69
Висновки до розділу 1………………………………………………....117
РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОСИН У СФЕРІ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ……….....................................................120
2.1. Учасники споживчих правовідносин…...…………………………120
2.2.

Об’єкти

та

зміст

правовідносин

у сфері захисту прав

споживачів………………………………………………………………………142
2.3. Договір як підстава виникнення споживчих правовідносин….....169
Висновки до розділу 2 …………………………………………………201
РОЗДІЛ

3.

ПРАВА

СПОЖИВАЧІВ

ЯК

ОБ’ЄКТ

ЦИВІЛЬНО-

ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ………………………….................................……205
3.1. Поняття захисту цивільних прав споживачів……………………..205
3.2. Поняття та класифікація способів захисту прав споживачів ........229
3.3. Строки здійснення та захисту цивільних прав споживачів………236
Висновки до розділу 3………………………………………………….250

21

РОЗДІЛ

4.

ПРЕВЕНТИВНО-ПРАВОПРИПИНЯЮЧІ

СПОСОБИ

ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ……………………................................252
4.1. Припинення правопорушення як спосіб захисту……………....…252
4.2. Зміна та припинення правовідношення…………………………...262
4.3. Визнання правочину недійсним……………………………………294
Висновки до розділу 4………………………………………………….306
РОЗДІЛ

5.

КОМПЕНСАЦІЙНІ

СПОСОБИ

ЗАХИСТУ

ПРАВ

СПОЖИВАЧІВ…………………………………………………......................309
5.1. Відшкодування збитків та моральної шкоди як способи захисту
прав споживачів ……………………………………………………..…..……..309
5.2. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт,
послуг у деліктних відносинах…………………….…………………………..331
Висновки до розділу 5………………………………………………….355
ВИСНОВКИ…………….………………………………………..........……….360
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………...........371
ДОДАТОК А …………………………………......……………………………426
ДОДАТОК Б …………………………………………………......……………433

22

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

CE
CI (ВОС)
ISO
ВРУ
ВФС
ГК
ГМО
ДП
ДСТУ
ЄС
ЖКП
ЗУ
КМУ
КТМ
МОЗ
ООН
ПРООН
Рада ЄЕС
СОТ
США
УАС
ЦК
ЦПК

Маркування для продуктів ЄС (Сonformite Еuropeen –
європейська відповідність)
Consumer
International
(Всесвітня
організація
споживачів)
Міжнародна організація зі стандартизації
Верховна Рада України
Всеукраїнська Федерація Споживачів
Господарський кодекс
Генетично модифікований організм
Державне підприємство
Державний стандарт України
Європейський Союз
Житлово-комунальні послуги
Закон України
Кабінет Міністрів України
Кодекс торговельного мореплавства
Міністерство охорони здоров’я
Організація Об’єднаних Націй
Програма розвитку ООН
Рада Європейського економічного співтовариства
Світова організація торгівлі
Сполучені Штати Америки
Українська Асоціація споживачів
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Реалізація демократичних
принципів у нашому суспільстві, зумовлює приділення великої уваги правам
людини. Стаття 3 Конституції України зазначає, що людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю [107]. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і напрями діяльності держави. В процесі євроінтеграції,
особливого значення набуває захист прав людини як споживача.
Одним із найважливіших принципів ринкової економіки є дотримання
пріоритету інтересів споживачів поряд з інтересами окремих господарюючих
суб’єктів і, навіть, самої держави. Неухильне дотримання цього принципу є
головною умовою розвитку внутрішнього ринку.
Україна послідовна у тенденціях посилення правового захисту прав
споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою
продукції та усіх видів робіт і послуг, вдосконалення чинного законодавства
про захист прав споживачів. У Концепції державної політики у сфері захисту
прав споживачів на період до 2020 року [276] звернено увагу на відсутність
цілісної системи державного нагляду (контролю), що призводить до
виникнення

конкурентних

переваг

для

недобросовісних

суб’єктів

підприємницької діяльності.
Однак, у сучасний період, на державному рівні ще не створено
ефективної системи реалізації європейського принципу захисту споживача як
слабкої сторони; доступної та прозорої системи досудового розгляду
споживчих спорів і реагування на результати незалежних споживчих
досліджень. Концепція відводить значну роль громадським об’єднанням
споживачів, тому велике значення в інформаційній політиці суспільства має
інформування громадян щодо їх споживчих прав та механізмів їх захисту.

24

Зазначена проблема на сучасному етапі має вирішуватись опираючись
на системний підхід досліджень у сфері охорони та захисту прав споживачів.
За останні роки у вітчизняній цивілістичній науці проблематиці захисту прав
споживачів не було приділено достатньо уваги. Окремі наукові розробки
стосувалися: права на належну якість продукції – робота Л. М. Іваненко
«Цивільно-правове забезпечення прав споживачів на належну якість товару»
(1997 р.); Т. О. Кагал «Організаційно-правові питання забезпечення захисту
прав споживачів в сфері якості товарів» (1998 р.); щодо прав, які виникають у
зв’язку з порушенням цивільно-правового договору – С. А. Косінова
«Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в Україні за договором
купівлі-продажу» (1999 р.). Наступні дослідження проведені уже після
прийняття нової редакції ЗУ «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005
року і в умовах чинного нового Цивільного кодексу України (2003 р.). Це
дисертації Г. А. Осетинської на тему: «Цивільно-правовий захист прав
споживачів за законодавством України» (2006 р.) та О. П. Письменної
«Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів,
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) (2007 р.); монографія: О. Ю.
Черняк «Цивільно-правовий статус споживача: у контексті адаптації
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу» (2011
р.); М. М. Гудими «Захист прав споживачів за договором про надання
туристичних послуг» (2012 р.); О. Ю. Єгоричевої «Цивільно-правова
відповідальність за продаж споживачам товарів неналежної якості» (2014 р.);
О. М. Коршакової «Захист прав споживачів житлово-комунальних послуг:
цивільно-правовий аспект» (2015 р.); Р. В. Пожоджука «Захист прав
споживачів за договором постачання електричної енергії через приєднану
мережу» (2016 р.); Г. О. Ільченко «Цивільно-правовий захист прав
споживачів страхових послуг» (2016 р.); В. Я. Погребняка «Цивільно-правове
регулювання відносин споживчого кредитування в Україні» (2016); Є.О
Ружицької «Права споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу»
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(2016 р.); У. П. Гришко «Захист прав споживачів транспортних послуг» (2017
р.); М. С. Муляр «Цивільно-правове регулювання споживчого кредитування
в Україні (2019 р.)».
Вищезазначені праці мають важливе значення у сфері захисту окремих
прав споживачів, однак багато труднощів пов'язано із правильним
застосуванням норм законодавства щодо захисту прав споживачів в частині:
наслідків порушення умов того чи іншого споживчого договору; завдання
майнової та моральної шкоди; вибору споживачем ефективного способу
захисту. Безсумнівно, такий стан дотримання прав споживачів не може
вважатися нормальним, а відтак, має існувати ефективний правовий механізм
їх захисту.
Матеріали юридичної практики у справах про захист прав споживачів
свідчать, що в більшості випадків спори між споживачем і його
контрагентами пов’язані з невиконанням чи неналежним виконанням умов
договору,

наданням

недоброякісної

продукції,

порушенням строків

виконання обов'язків, а також внаслідок завдання майнової та/або моральної
шкоди.
На різних етапах розвитку цивілістичної науки існував інтерес щодо
споживчих правовідносин. Основою досліджень у цій сфері стали праці
таких відомих учених, як: Н.Є. Блажівської, Т. В. Боднар, М. І. Брагінського,
С. М. Братуся, С. Б. Булеци, В. А. Васильєвої, В. В. Вітрянського, А. А. Герц,
М. М. Гудими, У. П. Гришко, В. П. Грібанова, О. В. Дзери, А. С. Довгерта,
М. М.

Дякович,

О. С.

О. Ю. Кабалкіна,

О. О.

Іоффе,

Л. М.

Кармази,

Іваненко,

О. О.

Кота,

О. Ю.
В. М.

Єгоричевої,
Коссака,

О. В. Кохановської, О. О. Красавчикова, Н. С. Кузнєцової, І. С. ЛукасевичКрутник, В. В. Луця, Р. А. Майданика, Г. А. Осетинської, О. П. Письменної,
А. В. Рабінович, З. В. Ромовської, Р. О. Стефанчука, Є. О. Харитонова, О. В.
Харитонової,
Шершеневича,

С. Я. Фурси,

О. Ю.

Р. Б. Шишки,

Черняк,

Я. М.

В. С. Щербини,

Шевченко,
О. С.

Г. Ф.

Яворської,
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І. Є. Якубівського та багатьох інших авторів, які тією чи іншою мірою
звертались до досліджуваних проблем.
Слід визнати, що проблеми захисту прав споживачів досліджені також у
працях вітчизняних цивілістів: А. В. Басової, О. А. Богуцького, В.А. Ватраса,
А. Б. Гриняка, А. О. Гунди, І. Р. Калаура, І. С. Каленюк, Н. М. Квіт, В. А.
Кройтора, С. М. Лепех, Л. В. Мамчур, М. С. Муляр, І. Б. Охрименко, П. В.
Павліша, В. О. Савченко, М.О. Стефанчука, О.М. Ситніка, І.Я. Сенюти, І. С.
Тімуш, А. В. Федорончука, Н. В. Федорченко, Р. Ю. Ханик-Посполітак,
Ю. М. Юркевича, Р. І. Яворського, Г. М. Ярошевської та ін.
Емпіричною базою даної роботи є матеріали практики з розгляду
судових спорів, пов’язаних із захистом порушених прав споживачів,
роз’яснення судів, рішення Конституційного суду України, правові позиції
Європейського суду з прав людини, локальні акти об’єднань фізичних та /або
юридичних осіб.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до планових тем наукової
роботи кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка на 2016-2018
роки «Проблеми уніфікації цивільного законодавства України з правом ЄС»
(номер державної реєстрації 0116U001703) та «Новелізація цивільного та
цивільно-процесуального права в умовах реформи судочинства» (2019-2021
роки, номер державної реєстрації 0119U002358).
Мета дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка
концептуальних положень та загальнотеоретичних засад, які спрямовані на
вирішення правових проблем, пов’язаних із захистом прав споживачів в
Україні, а також формулювання науково обґрунтованих теоретичних
положень та висновків прикладного характеру, спрямованих на забезпечення
захисту прав споживачів в Україні.
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Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:
-

дослідити

еволюцію

становлення

інституту

захисту

прав

споживачів в Україні;
-

вивчити міжнародний досвід захисту прав споживачів;

-

охарактеризувати правовідносини та їх елементи у сфері захисту

прав споживачів;
-

сформулювати дефініцію споживчого договору;

-

дослідити поняття захисту прав споживачів;

-

проаналізувати цивільно-правові засоби та способи захисту

порушених прав споживачів;
-

сформулювати пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення

механізму охорони та захисту прав споживачів в Україні.
Об’єктом дослідження є суспільні відносини у сфері правового
регулювання захисту порушених прав споживачів.
Предметом дослідження є цивільно-правові засоби та способи захисту
прав споживачів в Україні, нормативно-правові акти, правозастосовча
практика.
Методи дослідження. Для досягнення визначеної вище мети у процесі
дослідження

використані

філософські

підходи,

загальнонаукові

та

спеціальноюридичні методи та засоби пізнання. Діалектичний метод
пізнання

став

основою

дослідження

і

дозволив

проаналізувати

правовідносини за участю споживача, засоби захисту його порушених прав,
виявити його основні тенденції. Логічні прийоми (аналізу, синтезу, індукції,
дедукції, узагальнення тощо) супроводжували увесь процес дослідження.
Правила формулювання понять використані у запропонованих автором
дефініціях: «споживач» (п. 2. 1), «споживчий договір» (п. 2. 3), «якість
товару» (п. 2. 2), «поняття захисту суб’єктивних прав споживачів» (п. 3. 1.),
«гарантійний строк» (п. 3. 3.), «класифікація способів захисту» (п. 3. 2.),
«моральна шкода, яка завдана споживачу» (п. 5. 2). Соціологічні методи
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пізнання використовувалися при аналізі нормативно-правових актів, судових
рішень та інших документів. Герменевтико-правовий метод застосовувався в
процесі тлумачення правових норм, що регулюють структуру правовідносин
за участі споживача, засоби, способи захисту порушених прав споживачів та
практики їх застосування. Догматичний аналіз цих норм сприяв виявленню
прогалин та дав можливість сформулювати пропозиції щодо вдосконалення
правового регулювання відносин за участю споживача. Прийоми технікоюридичного аналізу використовувалися при здійсненні дослідження засобів
захисту прав споживачів за допомогою засобів юридичної техніки (п. 3. 2,
пп. 4. 1–5. 2).

Окремі

прийоми

порівняльно-правового

методу

застосовувалися для порівняльного аналізу нормативно-правових актів
України, що регулюють відносини у сфері захисту прав споживачів із
міжнародно-правовими документами та законодавством іноземних держав.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
дисертаційне дослідження є кваліфікованою науковою працею, в якій вперше
у вітчизняній цивілістичній доктрині запропоновано концепцію захисту в
комплексі прав споживача, яка спрямована на вдосконалення правового
регулювання споживчих відносин.
Наукову

новизну

одержаних

результатів

конкретизовано

в

найважливіших теоретичних положеннях, які виносяться на захист:
уперше:
1)

сформульовано

авторське

доктринальне

визначення

поняття

споживчих правовідносин як врегульованих законом, договірними умовами
та правовими звичаями суспільні відносини, які виникають між фізичною
особою (споживачем), який придбаває або має намір придбати товар (роботи,
послуги) для задоволення особистих, побутових та сімейних потреб шляхом
укладення договору зі суб’єктом підприємницької діяльності (продавцем,
виконавцем, виробником, імпортером) або самозайнятою особою;
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2)

обґрунтована позиція про недоцільність наділення юридичних осіб

статусом споживачів у розумінні Закону України «Про захист прав
споживачів». Названий закон і законодавство в сфері захисту прав
споживачів спрямоване на захист більш слабшої сторони – фізичної особи –
споживача;
3)

запропоновано визначення споживчого договору, згідно з яким це –

договір, за яким одна сторона – суб’єкт підприємницької діяльності
(продавець, виробник, виконавець) або самозайнята особа, зобов’язується
продати, виготовити виріб (товар), виконати роботи або надати послуги, за
плату другій стороні – споживачу (фізичній особі).
4)

обґрунтована позиція, що в сучасних умовах розвитку споживчих

відносин не можна виокремлювати як самостійну ознаку споживчих відносин
лише мету споживання, а саме – особисті потреби. Укладаючи споживчий
договір, фізична особа може один і той самий предмет договору
використовувати як в особистих, так і в інших цілях;
5)

з’ясовано особливості правового статусу суб’єктів споживчих

відносин в окремих видах договорів: у сфері житлово-комунальних послуг,
найму, ритуальних послуг тощо;
6)

обґрунтовано диференціацію споживчих договорів про надання послуг,

предметом яких є дія (діяльність), що споживається в процесі її надання і на
договори про надання послуг, які мають наслідком матеріалізований
корисний результат;
7)

структуризація

споживчих

договорів

за

предметною

ознакою

дозволила виокремити серед них: договори про передачу товару у власність
(договори роздрібної купівлі-продажу, інтернет-торгівля тощо); договори про
передачу майна у тимчасове користування (прокат); договори побутового
підряду та окремих видів підрядних робіт, споживачем яких є фізична особа;
договори про надання послуг фізичній особі як споживачу;
8)

виокремлено ознаки, які властиві споживчим договорам: особливий

30

суб’єктний склад, який передбачає наявність суб’єкта підприємницької
діяльності або самозайнятої особи та фізичної особи – споживача;
публічність споживчого договору; засада приєднання до умов договору,
запропонованих
обов’язкова

суб’єктом
інформаційна

підприємницької
складова

діяльності;

оплатність;

характеристики

предмета;

консенсуальний характер.
9)

запропоновано визначення поняття цивільно-правового захисту прав та

інтересів споживачів, суть якого полягає у вчинені споживачами фактичних
та юридичних дій, спрямованих на захист своїх порушених прав та інтересів,
діяльність уповноважених законом державних органів та громадських
формувань щодо попередження (запобігання), припинення правопорушення
та відновлення порушених прав;
10)

охорону прав споживачів запропоновано розглядати як сукупність

приватноправових та публічно-правових засобів, спрямованих на створення
необхідних умов для реалізації, передбачених законом прав споживачів та
попередження (запобігання) порушень суб’єктивних прав споживачів;
11)

обґрунтовано положення, відповідно до якого виконавець несе

відповідальність за шкоду завдану життю, здоров’ю або майну споживача,
що виникла у зв’язку з використанням речей, матеріалів, обладнання,
приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для
виконання ним робіт, незалежно від рівня його наукових і технічних знань,
що дає можливість встановити їх властивості;
удосконалено:
12)

поняття прав споживачів, як модель поведінки фізичних осіб, які

здійснюють суб’єктивні цивільні права в сфері споживання товарів, робіт,
послуг;
13)

концепцію захисту споживачів як складову поняття охорони

цивільних прав, що охоплює сукупність приватноправових і публічно-
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правових засобів, спрямованих на створення необхідних умов для ефективної
реалізації споживачем суб’єктивного цивільного права на захист;
14)

доктринальну позицію щодо особливостей договірної та недоговірної

відповідальності у разі порушення прав споживачів. Встановлено критерії
диференціації підстав договірної та недоговірної (деліктної) відповідальності
в споживчих відносинах;
15)

механізм застосування штрафних санкцій в договірних споживчих

відносинах. Сплата неустойки та застосування інших видів цивільної
відповідальності не звільняє продавця, виконавця від виконання зобов’язань
в натурі;
16)

концепцію відшкодування моральної шкоди в контексті компенсації

немайнової

шкоди завданої

споживачу внаслідок порушення

його

суб’єктивних цивільних прав, шляхом визначення у кожному конкретному
випадку характеру і обсягу фізичних та моральних страждань;
17)

класифікацію прав споживача, які поділяються на ті, що встановлені

законодавством про захист прав споживачів і, які трансформуються у
суб’єктивні цивільні права на підставі юридичних фактів: укладення
споживчого договору, завдання майнової та моральної шкоди споживачу;
набули подальшого розвитку:
18)

класифікація

та характеристика правової

природи споживчих

договорів через призму публічних договорів та договорів приєднання;
19)

цивільно-правові способи та засоби захисту прав та інтересів в

контексті їх застосування в споживчих відносинах. Їх обрання залежить від
змісту порушеного права та правових наслідків правопорушення;
20)

аналіз підстав розірвання споживчого договору та внесення змін до

нього у разі істотної зміни обставин та відмежування їх від істотного
порушення договірних зобов’язань;
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позиція, що застосування цивільно-правових способів захисту прав

21)

споживачів здійснюється переважно у юрисдикційній формі, що не виключає
застосування окремих елементів самозахисту;
положення, що наявні або двозначні умови споживчих договорів

22)

повинні тлумачитись на користь споживача. Умови договору, що обмежують
права споживачів є нікчемними як такі, що суперечать законодавству;
підстави деліктної відповідальності продавця, виробника продукції,

23)

виконавця робіт, послуг за недоліки, дефекти товару, робіт, послуг, які
завдали шкоди майну, здоров’ю споживача;
конкретизація поняття складу збитків в контексті порушення прав

24)

споживача неналежною якістю товарів, робіт, послуг;
підхід до відшкодування моральної шкоди, яка проявляється в

25)

моральних та фізичних стражданнях споживача, завданих недоліками товару,
робіт та послуг, наданих споживачам, розмір якої повинен ґрунтуватися
виходячи з характеру правопорушення та негативних наслідків, спричинених
порушенням.
Практичне значення одержаних результатів. Основні положення
дисертаційного дослідження, сформульовані висновки та пропозиції можуть
бути використані у:
-

науково дослідній сфері – в подальших наукових дослідженнях

проблем захисту прав споживачів;
-

правотворчості – як теоретичний матеріал при опрацюванні та

прийнятті законів та інших нормативних актів для удосконалення споживчих
відносин та захисту прав споживачів;
-

правозастосовчій діяльності – для забезпечення єдиних підходів до

уніфікації судової практики у спорах про захист прав споживачів;
-

у навчальному процесі для викладання навчальних дисциплін

«Цивільне право України», «Міжнародне приватне право» та окремих курсів,
присвячених вивченню проблем захисту прав споживачів.
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Результати дисертаційного дослідження використовуються під час
викладання навчальної дисципліни «Цивільне право України» та курсу
«Цивільно-правові способи захисту прав споживачів в Україні» на
юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана
Франка.
Особистий внесок здобувачки. Дисертація є самостійною науковою
роботою, виконаною здобувачкою особисто. Усі сформульовані у ній
положення та висновки, що виносяться на захист, ґрунтуються на власних
дослідженнях і отримані авторкою самостійно. Ідеї та розробки, що належать
співавторам

публікацій

за

темою

дисертації,

здобувачем

не

використовувалися.
Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертаційної
роботи оприлюднено на: ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи» (м.
Тернопіль, 13 квітня 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції
«Актуальні проблеми цивільного права», присвяченій пам’яті професора
О. А. Пушкіна (м. Харків, 13-14 травня 2011 р.); міжнародній науковій
конференції «Ольвійський форум-2011: стратегії України в геополітичному
просторі» (м. Миколаїв, 8-12 червня 2011 р.); міжнародній науковій
конференції «Римське право і сучасність» (м. Одеса, 28 травня 2011 р.);
міжнародній

науково-практичній

конференції,

присвяченій

15-річчю

Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю
Одеської школи права (VIІІ Прибузькі юридичні читання) (м. Миколаїв, 2324 листопада 2012 року); ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції
«Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової
держави» (м. Львів, 7-8 лютого 2013 р.); міжкафедральному круглому столі
«Питання вдосконалення господарського та цивільного процесуального
законодавства України» (м. Львів, 11 жовтня 2013р.); міжнародній науково практичній конференції «Міжнародне, національне та наднаціональне право:
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проблеми конвергенції» (м. Одеса, 13 грудня 2013р.); міжнародній науково практичній конференції «Особливості нормотворчих процесів в умовах
адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон,
6-7 червня 2014р.); міжнародній науково-практичній конференції «Юридична
наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень» (м.
Запоріжжя,

15-16

травня

конференції

«Реформування

2015 р.);

міжнародній

національного

та

науково-практичній

міжнародного

права:

перспективи та пріоритети (м. Одеса, 23-24 січня 2015 р.); міжнародній
науково-практичній конференції «Шості юридичні диспути з актуальних
проблем приватного права», присвяченій пам’яті Є. В. Васьковського (до
150-річчя від дня його народження) (м. Одеса, 20-21 травня 2016р.);
міжнародній науково-практичній конференції «Ольвійський форум-2018:
стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі» (м.
Миколаїв, 7-10 червня 2018 р.); ХХІV науково-практичній конференції
«Теорія та практика сучасної юриспруденції» (м. Харків, 30 травня 2020 р.).
Публікації. Основні результати наукового дослідження висвітлено у 49
публікаціях, з яких: 1 одноосібна монографія, 21 стаття у фахових виданнях,
у тому числі 7 – в іноземних виданнях, 16 тез доповідей на конференціях,
круглих столах, науково-практичний коментар Цивільного кодексу України
(§ 1 глави 82) (видання 1-ше; видання 2-ге ), навчальний посібник «Цивільне
право України» (глави 27-28), підручник «Цивільне право України» (глави
27-28) та 7 інших публікацій, які додатково відображають наукові результати
дисертації.
Структура

роботи.

Структура

дисертації

зумовлена

метою,

завданнями та логікою дослідження. Робота містить титульний аркуш,
анотацію, зміст, перелік умовних позначень, основну частину, список
використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 439
сторінок. Основна частина роботи містить вступ, п’ять розділів, які
охоплюють 14 підрозділів та висновки. Список використаних джерел
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становить

495

найменувань

на

54

сторінках.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ
1.1. Стан розробки проблеми захисту прав споживачів
в науці цивільного права
З реформою споживчого законодавства в 90-х роках, розпочалось
становлення та розвиток інституту захисту прав споживачів. Закон України
від 12 травня 1991 року «Про захист прав споживачів» [238] заповнив
прогалини правового механізму їх захисту. Як і в попередні періоди, так і у
цей час не було опубліковано вагомих праць, які б досліджували захист прав
споживача. Першим комплексним дослідженням даної тематики стала
дисертаційна робота Л.М. Іваненко «Цивільно-правове забезпечення прав
споживачів на належну якість товару» (1998 рік) [90], а також її монографія
«Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців)» [91]. Авторка
дослідила правовідносини за участі покупців-споживачів, їх право на
придбання якісних товарів. Критичний підхід до поняттєвого апарату,
дозволив дисертантці, обґрунтувати власні висновки та пропозиції, щодо
наступних понять: «роздрібна торгівля», «якість товару», «гарантійний строк
(термін)». Так, під якістю товару розуміється «відповідність фактичних
споживчих

і

виробничих

властивостей

(щодо

безпеки,

новизни,

довговічності, надійності, економічності, естетичності, екологічності тощо)
даної продукції по відношенню до задоволення потреб споживача
передбаченим в законі чи договорі кількісним та якісним показникам щодо
такої продукції» [90, с.11].
Слушною є пропозиція авторки про те, що «вина не повинна бути
обов’язковою умовою відповідальності, достатньо б було встановити факт
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продажу споживачеві товару неналежної якості». Закон України «Про захист
прав споживачів» та Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12
квітня 1996 р. № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за позовами про
захист прав споживачів» [263] (п.14) встановили презумпцію вини виготівника
(виконавця, продавця). Саме договірним

правовідносинам присвячена

робота С.А. Косінова «Теоретичні проблеми захисту прав споживачів в
Україні за договором купівлі-продажу» (1999 рік) [113]. Автор досліджує
різні види відносин, які виникають у процесі укладання та виконання
договору купівлі-продажу, забезпечення реалізації інтересів споживачівпокупців, гарантії їх суб’єктивних прав і т. ін. У роботі також увага
приділена аналізу природи охоронюваних законом норм, засобів і способів
захисту. Слід зважити, що робота написана до прийняття ЦК України, однак
проаналізований Проект ЦК України і обґрунтовано пропозиції щодо
вдосконалення окремих норм. Наприклад, А.С. Косінов пропонує «купівлюпродаж товару неналежної якості віднести до оспорюваних правочинів» [113,
с.14]. На сьогодні, у цьому випадку, споживач має право на розірвання
договору. Ст. 14 ЗУ «Про захист прав споживачів» (у редакції 1991 року)
наділяла споживача правом при виявленні недоліків чи

фальсифікації

товару протягом гарантійного або інших термінів розірвати договір. Вище
названі роботи не враховують останніх змін споживчого законодавства, але
можуть бути теоретичним підґрунтям для формулювання нових висновків.
Після прийняття нової редакції ЗУ «Про захист прав споживачів» від
01.12.2005 року і в умовах чинного нового ЦК України (2003р.) були
захищені: дисертація Г.А. Осетинської на тему: «Цивільно-правовий захист
прав споживачів за законодавством України» [159] (2006 рік) та О.П.
Письменної «Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав
споживачів, внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) [176] (2007 рік) та її
однойменна монографія [177].
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Г.А.

Осетинська,

аналізуючи договірні форми щодо

надання

споживчих послуг за законодавством України, пропонує поняття «споживчий
договір» і тлумачить його, як «правочин, за яким продавець, виготівник,
виконавець, що є підприємцем, реалізує товар, роботи, послуги споживачеві
– фізичній особі, яка придбаває, набуває, замовляє, використовує (має намір
це зробити) товар, роботи, послуги для особистих культурно -побутових,
сімейних, домашніх та інших особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних
з підприємницькою діяльністю або виконанням професійних обов’язків
найманого працівника» [159, с.6]. Спірною є пропозиція автора передбачити
у ЗУ «Про захист прав споживачів» істотні умови договору з надання послуг
за участю споживачів, встановити вимоги стосовно строків та якості послуг,
визначити окремо перелік способів захисту прав споживачів та міри
відповідальності та співвідношення їх застосування. Вважаємо, що достатнім
є визначення істотних умов у ст. 638 ЦК України «Укладення договору» і
щодо окремих договорів в інших положеннях ЦК України – безпосередньо.
Наприклад, непоіменовані договори охорони фізичної особи, про надання
освітніх, медичних послуг відносяться до групи договорів про надання
послуг, де у загальних положеннях Гл.63 ЦК України виокремлені істотні
умови.
Пропонуючи приведення положень ЗУ «Про захист прав споживачів» у
відповідність з вимогами ст. 1209 ЦК України щодо відповідальності
продавця, виготовлювача товару, виконавця робіт (послуг) за шкоду, завдану
внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) незалежно від їхньої вини [159,
с.10], Г.А. Осетинська не взяла до уваги, що ст.1209 ЦК України стосується
товару, що є нерухомим майном.
Правовідносинам, що виникають у зв'язку з порушенням прав
споживачів

внаслідок

недоліків

товарів,

робіт (послуг) присвячена

дисертаційна та монографічна робота О.П. Письменної. У монографії
проаналізовано ряд проблем, які торкаються структури правовідносин, що
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виникають у зв'язку із захистом прав споживачів. Вперше автор піднімає
проблему правового статусу споживача. Вона є категоричною, щодо
розширення поняття «споживач», тобто заперечує включення до нього
юридичних осіб. Автор зазначає, що «мета закону захистити споживачанепрофесіонала, який є слабкою стороною договору». Доцільно також
розглядати у споживчих правовідносинах потенційного і похідного
споживача. На думку Письменної О.П., «потенційний споживач» — особа,
яка оглядає товар чи контактує з ним іншим чином і потерпає від його
шкідливих властивостей. «Похідний споживач» — особа, до якої на
правомірній підставі переходять права споживача [177, с.141]. Основна увага
приділена концептуальним засадам захисту прав споживачів. Автор визначає
юридичну природу і дієвість способів захисту прав споживачів.
У цей період науковцями захищені дисертаційні роботи, у яких
розглянуто питання державного управління у сфері захисту прав споживачів
[96], кримінальної відповідальності за випуск або реалізацію недоброякісної
продукції [53]. Т.О. Кагал досліджував діяльність системи державних
органів, що забезпечують захист прав споживачів в сфері якості товарів, а
також

об`єднань громадян-споживачів в України. Праця О.М. Готіна є

першим в Україні (з моменту набрання чинності Кримінального кодексу
України 2001 р.) монографічним дослідженням, яке присвячене аналізу
проблем

кримінальної

відповідальності

за

випуск

або

реалізацію

недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки.
Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм
його забезпечення досліджено А.В. Рабінович [288]. Проблеми захисту прав
споживачів розглянуто в загальнотеоретичному аспекті. Споживче право
людини авторка називає соціально-природнім і відстоює думку, що
споживачем

є

тільки

людина

(фізична

особа),

яка

використовує

забезпечувану державою діяльність інших суб’єктів та її результати
безпосередньо для задоволення своїх потреб та потреб своєї сім'ї або
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створення його умов і засобів [288, с.136]. Приділена увага порівнянню
чинного законодавства з міжнародними стандартами. Підтримуємо позицію
авторки про необхідність ефективних юридичних механізмів імплементації
цих стандартів у національне законодавство.
У 2008/2009 році Міністерство освіти та науки України ввело в шкільну
програму курс «Основи споживчих знань». Основою такого запровадження
стала Резолюція Комітету міністрів Ради Європи «Про освіту споживача у
школах» [252]. Для загальноосвітніх навчальних закладів була створена
Концепція споживчої освіти (підготовлена робочою групою Міністерства
освіти і науки України та проекту ЄС і ПРООН «Спільнота споживачів та
громадські об’єднання») [109], схвалена до використання в навчальновиховному процесі комісією з економіки Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України програма курсу «Основи
споживчих знань» [161]. Цей курс також рекомендовано, як дисципліну на
вибір у Вищих навчальних закладах. В розвиток цього процесу, вийшли
навчальні посібники відомих науковців. Базою дослідження у посібнику В.А.
Кройтора є законодавчі акти, зразки заяв, скарг та інших документів, які
слугують захисту прав споживачів [121].
«Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: судова та
адвокатська практики» [389], за редакцією С.Я. Фурси та О.О. Кармази, стали
практичним посібником та оглядовим коментарем для студентів, аспірантів
та практичних працівників. Праця містить необхідну інформацію, що
стосується джерел (форм) регулювання відносин, основні гарантії захисту
прав споживачів, правила торговельного, побутового та інших видів
обслуговування. Автори надають поради та відповіді на питанні, що
найчастіше

виникають

у

споживачів.

Також

окремими

розділами

прокоментована адвокатська та судова практики.
Соціально-економічним,

політичним

передумовам

виникнення

консюмеризму присвячений навчальний посібник «Захист прав споживачів»
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(співавтори Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська, О.І. Башкатова) [83]. Основна
увага приділена методології консюмеризму, досвіду міжнародної спільноти
та організації і технології інспектування суб’єктів господарювання у сфері
захисту прав споживачів. Науковці виділяють і обґрунтовують три основні
історичні етапи розвитку консюмеризму: перший етап: кінець ХІХ ст. –
початок ХХ століття; другий – 30-50рр. ХХ ст.; третій 60-ті роки ХХ ст. –
початок ХХІ ст. На їх думку, саме резолюція ООН: «Керівні принципи
захисту споживачів» стали імпульсом для розвитку руху споживачів
(виникнення спеціального національного, міжнародного законодавства,
судової практики) у світі, а «Бледська декларація» (Блед, Словенія 1992 р.) –
в Центральній та Східній Європі зокрема.
Наступні дослідження можуть бути теоретичним підґрунтям для
формулювання нових висновків. Це навчальні посібники О.В. Зверєвої
(«Захист прав споживачів» 2007 р.) [84], В.В. Селезньова («Как защищать
свои права потребителя» 2008 р.) [309] та ін.
Черговим етапом у розвитку наукової думки щодо захисту прав
споживачів є дисертація О.Ю. Черняк «Цивільно-правовий статус споживача:
у контексті адаптації національного законодавства до законодавства
Європейського Союзу» [411]. Монографія цього автора, виконана у
співавторстві з Ю.В. Білоусовим [18]. Досліджено особливості цивільноправового статусу споживача, стан та перспективи розвитку цивільного
законодавства, його адаптацію до стандартів ЄС. Автор поділяє права
споживача на універсальні та спеціальні. Під «універсальним правом»
розуміє право на інформацію про продукцію; право на належну якість
продукції;

право

на

безпеку

продукції;

право

на

гарантійне

та

післягарантійне обслуговування продукції; право на захист. До «спеціальних
прав» відносить права споживача при купівлі товарів; права споживача при
виконанні робіт, наданні послуг [411, с.11].
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Обґрунтовано висновок, що нова редакція ЗУ «Про захист прав
споживачів», здебільшого відповідає стандартам Європейського Союзу, хоча
є і розбіжності. Своєчасною є пропозиція, що вимоги, визначені у ч.1 статті
8 ЗУ «Про захист прав споживачів», задовольняються також у випадку, коли
споживач повідомив про виявлені істотні недоліки товару протягом двох
місяців з моменту їх виявлення, незалежно від тривалості гарантійного
строку чи строку придатності товару [411, с.14]. Не доцільно поширювати цю
норму на строк придатності, бо він в основному відноситься до харчових
продуктів і згідно ст. 251 ЦК України є періодом у часі, з настанням якого
пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Досліджуючи питання якості товарів, робіт і послуг, О.Ю. Єгоричева у
своїй праці, виділяє економічні, соціальні та правові ознаки останньої. Також
розмежовує вимоги щодо категорії та зазначає правові наслідки укладення
договорів, предмет яких має неналежну якість [77, с.11].
У наступних дисертаційних роботах особливу увагу приділено
окремим договірним правовідносинам за участю споживачів. Так, Є.О.
Ружицька досліджує права споживачів у договорі роздрібної купівліпродажу. Авторка розмежовує цей договір із споживчим, виокремлюючи
особливості. Пропонує споживачем визнати «юридичну особу, котра купує
товари за договором роздрібної купівлі-продажу не для здійснення в
подальшому підприємницької діяльності, а з метою забезпечення поточної
діяльності, не пов’язаної з отриманням прибутку» [306, с.6]. Також відстоює
необхідність законодавчого закріплення договору роздрібної купівліпродажу через мережу Інтернет.
Особливості цивільно-правового регулювання відносин в сфері захисту
прав споживачів, що опосередковуються договором постачання електричної
енергії через приєднану мережу викладені Р.В. Пожоджуком у дисертації
«Захист прав споживачів за договором постачання електричної енергії через
приєднану мережу» [185, с. 23].
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Дослідження захисту прав споживачів страхових послуг, а також
наявність суперечностей у чинному законодавстві та судовій практиці в
питаннях здійснення такого захисту були предметом дисертаційного
дослідження Г.О. Ільченко на тему «Цивільно-правовий захист прав
споживачів страхових послуг» [92]. Автором відзначено субсидіарне
застосування законодавства про захист прав споживачів у регулюванні
відносин за участю споживачів страхових послуг. Визначено істотні умови,
права та обов’язки сторін договору, а також особливості захисту порушених
прав. Запропоновано зміни до ЗУ «Про страхування», шляхом доповнення
статтями «Споживач страхової послуги» (ст. 3-1) та ст. 42-1 «Гарантії, форми
та способи захисту прав та законних інтересів».
Як звертає увагу І. С. Лукасевич-Крутник, права пасажира як
споживача транспортної послуги в більшості випадків закріплюються не на
рівні транспортних кодексів та спеціалізованих законів, а на рівні
підзаконних актів, які не відповідають положенням ЦК України, та актів
транспортного законодавства, що періодично змінюються, окремі із них є
дуже застарілими, що призводить до ще більших колізій у сфері регулювання
прав пасажирів [129, с. 248]. При захисті споживачів транспортних послуг, як
свідчить судова практика, виникають проблеми щодо застосування норм
цивільного законодавства. Це стосується прав і обов’язків споживача
транспортних послуг, обов’язків та відповідальності перевізника. Перша
дисертаційна робота щодо даної тематики, У.П. Гришко «Захист прав
споживачів

транспортних

послуг»,

розкриває

проблеми

укладення,

виконання та відповідальності за договором перевезення, стороною якого є
пасажир (споживач). Своєчасними є пропозиції

та рекомендації з

удосконалення актів цивільного законодавства, що регулюють відносини із
захисту прав споживачів транспортних послуг. Наприклад, змінити ч.1
ст. 922 ЦК України, яка б містила вказівку на відшкодування перевізником
моральної шкоди. Однак спірним є намір дисертантки зазначити у ч.1 ст. 925
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ЦК України, яка б «містила вказівку на можливість пред’явлення претензій,
що випливають із усіх договорів перевезення» [61, с.17], оскільки це буде
суперечити ст. 55 Конституції України. Частково цієї проблеми торкається у
дисертаційній роботі М.М. Гудима: «Захист прав споживачів за договором
про надання туристичних послуг» [62]. Хоча безпосереднім предметом
дослідження є захист прав споживачів за договором про надання
туристичних послуг. Приділено увагу питанням укладення договору такого
типу, а також відповідальності туроператора.
Сфера житлово-комунальних договорів теж є об’єктом аналізу
написаних останніх дисертаційних робіт у сфері захисту прав споживачів.
О.М. Коршаковою комплексно досліджено правову сутність відносин, що
виникають

у процесі здійснення захисту прав споживачів житлово-

комунальних послуг (ЖКП). Обґрунтовано необхідність закріплення всіх
умов надання ЖКП з їх повним описом. Вказано на необхідність
застосування додаткових заходів впливу на виконавця, надавача ЖКП з
метою спонукання їх до належного виконання умов договору надання ЖКП
[111].

Також

ці

правовідносини

досліджувала

Р.М.

Гейнц

[47].

Комплексному дослідженню захисту прав споживачів за договором про
надання послуг присвячена однойменна робота В. Я. Горблянського [50].
Автор звертає увагу «на факті порушення прав споживачів ще на стадії
укладення

договору

про

надання

послуг

(включення

в

договір

несправедливих умов; ненадання або надання недостовірної інформації про
послугу, право на отримання якої виникло в споживача на підставі закону), і
на стадії його виконання (ненадання чи неналежне надання послуги)» [51, с.
4]; вказує на важливість самостійного визначення споживачем форми
захисту, а при виборі способу захисту і на необхідність врахування характеру
порушення та виду самої послуги, яка надається.
Інститут споживчого кредитування був об’єктом дослідження науковця
В.Я. Погребняка [182]. В роботі враховані останні доктринальні джерела, а

45

також новели ЗУ «Про споживче кредитування» [271]. Дослідження цих
правовідносин продовжила М.С. Муляр у дисертації «Цивільно-правове
регулювання споживчого кредитування в Україні» [147]. У першу чергу,
акцентована увага

на «необхідність забезпечення принципів рівності та

балансу інтересів учасників споживчого кредитування». У зв’язку з цим,
автор пропонує становлення в ЗУ «Про споживче кредитування» більш
дієвих і практичних засобів захисту споживачів від надмірної заборгованості
та її наслідків, зокрема: 1) максимальних меж реальної процентної ставки
споживчого кредиту; 2) граничної частки боргових виплат у щомісячному
доході позичальника; 3) заборони надання споживчого кредиту споживачу з
негативною

оцінкою

кредитоспроможності

тощо.

Також

доводить

необхідність включення до ЗУ «Про споживче кредитування» поняття
«оцінка кредитоспроможності споживача», під яким розуміє процес
визначення фінансової спроможності споживача в майбутньому виконати
грошові зобов’язання за договором про споживчий кредит, що охоплює дії і
процедури, пов’язані зі збором і аналізом інформації про фінансовий стан
споживача.
Окремі аспекти захисту прав споживачів, в певних видах договірних
відносин, висвітлено у працях науковців, що стосуються зобов’язальних
правовідносин і використовувались у дисертації. Наприклад, А.В. Басової,
О.А. Богуцького, А.Б. Гриняка, А.О. Гунди, І.Р. Калаура, І.С. Каленюк, Н.М.
Квіт, О.В. Кохановської, В.А. Кройтора, С.М. Лепех, Л.В. Мамчур, І.Б.
Охрименко, П.В. Павліша, В.О. Савченко, О.М. Ситніка, А.В. Федорончука,
Н.В. Федорченко, Р.Ю. Ханик-Посполітак, Р.І. Яворського, Г.М. Ярошевської
та ін.
Як вбачається, науковий інтерес до проблем захисту прав споживачів є
достатньо

обґрунтований.

Однак, поза увагою вчених залишається

дослідження питань пов’язаних з розширенням договірної сфери за участю
прав споживачів, застосування нових засобів захисту їх прав, гармонізація та
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адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів, зокрема
Директив ЄС та Угоди про Асоціацію України з Європейським Союзом, а
також проблеми цивільно-правової відповідальності продавця (виробника,
виконавця). Посилення захисту прав споживачів в Україні є необхідним з
двох причин: 1) це – специфічне становище споживача в Україні, як держави
з слабкою економікою; б) перспективи вступу до ЄС, де законодавство
забезпечує належну реалізацію і захист прав споживачів [436, с.89].

1.2. Становлення та розвиток інституту захисту прав споживачів
Історичні етапи становлення інституту прав споживачів в окремих
державах, демонструють шляхи формування свідомості громадян-споживачів
і

відповідальності

поширювались

підприємців.

серед

населення

Прогресивні ідеї
нашої

держави.

європейців
Перше

часто

споживче

товариство на теренах України, під назвою «Харьковское потребительное
общество», засноване 16 жовтня 1866 року в Харкові. Створене зусиллями
професорсько-викладацького складу Харківського університету Бекетова,
Гордієнка, Гарніц-Гарніцкого та місцевої інтелігенції Козлова, Бриліантова і
Балліна, товариство розпочало відлік історії української споживчої
кооперації. На жаль, це товариство проіснувало недовго – до 1872 року.
Через два роки після появи Харківського товариства було затверджено
статут Київського споживчого товариства, серед фундаторів і членів якого
були такі відомі науковці і громадські діячі, як М. Зібер, М. Драгоманов, В.
Антонич та інші. Усього впродовж 1866-1870 рр. в Україні було засновано 17
споживчих товариств (у Києві, Харкові, Одесі, Миколаєві, Катеринославі,
Полтаві, Балті, Бердянську, Борзні, Ізюмі тощо), які об’єднували здебільшого
інтелігенцію.
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У період 70-80 –х рр. ХІХ ст. рух споживчої кооперації в Україні
розвивався повільно. Значна його активізація спостерігалась в 90-ті роки та
на початку ХХ ст. Почали виникати споживчі товариства робітників, що їх
організовували підприємці, а також на селі. Так, наприкінці 1904 року
сільські споживчі товариства становили приблизно половину усієї кількості
кооперативів [70, с.37].
13 травня 1897 року був прийнятий Нормальний (примірний) статут
споживчих товариств. Він став першим законодавчим актом щодо правової
бази споживчої кооперації Російської імперії. Як наслідок, утворення до 1905
року більше 500 споживчих кооперативів.
У 1908 році створилася Київська спілка споживчих товариств, яка за
два роки свого існування об’єднала 220 товариств Київщини, Поділля,
Чернігівщини, Волині. Діяльність споживчої кооперації висвітлювалась на
шпальтах періодичної преси і спеціальних періодичних видань, до прикладу,
на сторінках «Вестника кооперации». Кооперативно-агітаційним органом для
всієї України став часопис «Наше дело», який видавався Київською спілкою.
З 1909 року стали з’являтись районні кооперативні видання в Пеньківці
Ямпільського повіту, Ялановецькому та Вороновицькому повітах, а також
Тульчині, Немирові, Бершаді, Дунаївцях та інших містах України [70, с. 38].
У 1917-1918 рр. зросли міські споживчі товариства [312]. Найбільшою
була Полтавська спілка споживчих товариств. Одним із шляхів поповнення
товарного дефіциту і зменшення собівартості споживчих товарів, Правління
спілки бачило в розгортанні власного виробництва. Полтавська спілка була
одним із найважливіших акціонерів великих підприємств кооперативних
централей. Подібним центром споживчої кооперації на Чернігівщині був,
заснований

у грудні 1917 року,

Центральний Союз

Кооперативів

Чернігівської губернії, який об’єднав місцеві спілки та товариства різних
видів. Серед значних спілок, спілок губернського масштабу, слід також
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назвати «Одобсоюз» в Одесі, Катериносласький Союз Споживчих Товариств,
Херсонську, Кременчуцьку, Вінницьку та деякі інші спілки.
На території Західної України, де панували Австро-Угорщина і
Польща, споживчий рух мав більш виважений характер. На початку XIX
століття на західноукраїнських землях повністю утверджується австрійська
система права. Галичина стає місцем апробації нових австрійських законів.
Становлення і розвиток громадянського законодавства на території Галичини
тісно пов'язані з реформуванням і вдосконаленням цивільного права Австрії,
до складу якої Галичина увійшла в результаті першого поділу Польщі в
1772р. 17 лютого 1797 на території Галичини був запроваджений Цивільний
кодекс [492, с.149]. Цей акт побудований за інституційною системою, та
складався з трьох розділів: загальні положення і сімейні правовідносини,
право власності і спадкові правовідносини, договірне право. Договори мали
класичну форму і значна увага приділялась відповідальності сторін [404]. За
панування Австро-Угорщини, в 1873 р. був прийнятий спеціальний
кооперативний

закон

«Про

заробково-господарські

стоваришення».

Відповідно до закону, всякий кооператив мусив мати письмову умову
(контракт, статут), підписану його засновниками і зареєстровану в місцевому
(краєвому чи окружному) ц. к. суді торговельному (п.п. 3, 7).
Першими свої кредитні та споживчі товариства в Західній Україні
заклали поляки, які на той час були першими у господарському та
політичному житті Галичини. У 1874 р. вони створили свою першу спілку
«Zwlqnzek stowarzyszeri zarobkowych і gospodarczych» («Спілка заробіткових
і господарських товариств») у Львові. У її складі були 51 кредитне та 7
торгівельно-промислових товариств. Метою останніх було «піднесення умов
споживання шляхом освободження з-під товарової лихви і обманства
наслідком фальшування засобів споживи і наслідком неретельної ваги і міри,
які то обманства руйнують здоровля і добробут населення».
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І попри свої благородні та корисні для населення наміри, перші
споживчі товариства в Галичині успіху не мали. Найперше, засноване в
Самборі в 1870 р., проіснувало лише шість років і було ліквідоване «задля
чинної організації управи і хибної калькуляції цін».
У тридцятих роках минулого століття, як описує Ю. Павликовський у
своєму Рефераті «Український споживач у містах західних земель і його роля
в розвою народного господарства як основи фізичного й духовного
відродження нації», приватних крамниць у Львові було 350. «Міське
населення слушно бажало би в українській міській кооперації і в українськім
купецтві бачити фахову забезпеку суспільних акцій українського народу»
[169, с. 8]. «Тому черговим економічно-суспільним і національним
постулятом є організувати сили споживання українського споживача у містах
біля української кооперації й українських споживчо-кольоніальних фірм. Це
буде перший ступінь до розбудови українського споживчого промислу і
тривалий фундамент фінансування суспільної праці української нації» [169,
с.13].
Серйозну прогалину регулюванні споживчих відносин мало радянське
законодавство. У 1917-1920 рр. вітчизняний споживчий обіг як складова
частина цивільного обігу регулювався за допомогою видання і наступного
виконання різноманітних декретів, а з початку 20- х і аж до початку 90-х
років минулого століття – класичним цивільним законодавством. Ідеться про
ЦК УСРР 1922 р., ЦК УРСР 1964 р., Основи цивільного законодавства Союзу
РСР і союзних республік 1991 р., у текстах яких, до речі, можна зустріти
лише окремі правила, особливо звернені до споживачів, та й ті часто мали
бланкетну диспозицію (див. ст. ст. 252, 294, 367 ЦК УРСР 1964 р.). Значну
роль у правовому регулюванні споживчої сфери відігравали численні
підзаконні акти виконавчо-розпорядницьких органів (відомчі акти) і так звані
типові договори. Індивідуальною формою регламентації були різноманітні
договори (зокрема роздрібної купівлі-продажу, побутового прокату та
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замовлення), що вирізнялися в рамках відповідних загальногромадянських
конструкцій помітною специфікою [177, с.10].
Появі консюмеризму в усьому Радянському Союзі, передували певні
доробки в галузі управління та створення систем якості, які вперше були
запроваджені на українських підприємствах: львівський варіант системи
бездефектної праці (60—70-ті рр. XX ст.), система управління якістю
підприємств Дніпропетровщини (70— 80-ті рр. XX ст.) та ін.
Наприкінці 80-х рр. XX ст. на теренах Радянської України виявив себе і
громадський рух споживачів. Перші центри з'являються в Одесі, Києві,
Донецьку, Дніпропетровську, Харкові. На загальній хвилі демократизації
суспільства в період перебудови з'явились перші зареєстровані громадські
консюмерські організації. У 1989 р. було засновано Українську асоціацію
споживачів в Києві, Всеукраїнську громадську професійну організацію —
Українську асоціацію якості, а також консюмерські центри в інших містах
України.
Перший етап розвитку споживчого законодавства характеризується
прийняттям Верховною Радою України 12 травня 1991 року ЗУ «Про захист
прав споживачів», який визначив нові принципові підходи до врегулювання
відносин за участю покупців, замовників товарів, робіт та послуг. Однак, 15
грудня 1993 р., ЗУ «Про внесення змін і доповнень в ЗУ «Про захист прав
споживачів» до нього були внесені істотні зміни і доповнення, що викликало
необхідність його повного викладення у новій редакції. Для виконання
положень ЗУ «Про захист прав споживачів», були розроблені і прийняті
численні законодавчі акти чи окремі їх норми в сфері торговельного та інших
видів обслуговування населення. Такими є ЗУ "Про якість та безпеку
харчових продуктів і продовольчої сировини" від 23.12.1997, надалі зі
змінами на 06.09.2005 р. ЗУ «Про безпечність та якість харчових продуктів»
[286], ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції» [236], Постанови
КМУ

«Про

порядок

заняття

торговельною

діяльністю

і правила
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торговельного обслуговування населення» [259] (втратила чинність, на даний
час

діє

Порядок

провадження

торговельної

діяльності та правил

торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів [193]), Правила
роздрібної торгівлі продовольчими товарами [200], Правила роздрібної
торгівлі непродовольчими товарами [199] та інші.
Другий етап розвитку законодавства України в сфері захисту прав
споживачів пов'язаний з прийняттям Основного Закону – Конституції України
28 червня 1996 року. З цього моменту право споживача стало одним з
основних прав людини, яке гарантоване Конституцією України: «Держава
захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю
продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських
організацій споживачів».
Одним із основних конституційних прав громадянина, реалізація якого
вимагає встановлення певних гарантій, є право громадян на придбання
товарів належної якості. Так, відповідно до ст. 50 Конституції України:
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному
гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення.
Така інформація ніким не може бути засекречена». Подібної норми не було в
жодній із конституцій радянського періоду.
Проголошення Конституцією України права громадян на безпечне для
життя і здоров'я довкілля та на інформацію про якість харчових продуктів і
предметів побуту зобов'язує державу, органи місцевого самоврядування
створити організаційно-правові, соціально-економічні та примусово-владні
гарантії забезпечення цього права.
Право громадянина на безпечне для життя довкілля і на інформацію про
якість товарів, звичайно, є соціально-економічним правом, оскільки його
реалізація можлива насамперед завдяки відповідному рівню матеріального
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виробництва та соціальних відносин в суспільстві. Водночас наведену
конституційну норму аж ніяк не можна розглядати як таку, що зобов'язує
державу забезпечити громадянина якісними товарами. Держава бере на себе
обов'язок встановлювати для виробників певні вимоги щодо якості товарів та
зобов'язати виробників, продавців надавати громадянам всю інформацію щодо
ступеня корисних та інших властивостей запропонованої споживачам
продукції. Це здійснюється шляхом прийняття відповідних законів, створення
спеціальних органів по контролю за якістю продукції та захисту прав
потерпілих споживачів тощо. Зокрема, з метою підвищення якості продукції
(товарів, робіт, послуг), захисту прав споживачів Указом Президента України
від 02.09.1997 р. у державі було створено при Президентові України
Національну раду з питань якості [250]. Але пізніше, з метою оптимізації
системи консультативних, дорадчих та інших органів, утворених для сприяння
здійсненню

повноважень

Президентом України зменшення

видатків

Державного бюджету України на утримання таких органів, цей орган був
ліквідований на підставі Указу Президента України від 14.07.2000 року.
Після прийняття Конституції України і на виконання положень ЗУ «Про
захист прав споживачів», в Україні було прийнято цілу низку законодавчих
актів, що регулюють відносини між споживачем з одного боку та виробником,
виконавцем і продавцем з іншого. Зокрема, Цивільний кодекс України [405],
Кримінальний кодекс України [120], Господарський кодекс України [52],
Кодекс України про адміністративні правопорушення [103], Закони України
«Про загальну безпечність нехарчової продукції» [225], «Про житловокомунальні послуги» [223], «Про телекомунікації» [277], «Про рекламу»
[268], «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції» [212] та інші.
В останні роки в Україні прослідковується тенденція посилення
правового захисту прав споживачів, забезпечення ефективного контролю за
якістю і безпекою продукції

(товарів, усіх видів робіт і послуг),
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вдосконалення чинного законодавства про захист прав споживачів. З усією
відповідальністю можна стверджувати, що на початку нового століття в
Україні розпочався та досі триває третій етап розвитку законодавства про
захист прав споживачів.
З метою забезпечення пріоритетності реалізації державної політики у
сфері захисту прав споживачів та з метою посилення захисту прав
споживачів, забезпечення ефективного контролю за якістю і безпекою
продукції та усіх видів робіт і послуг Президент України 12.01.2002 року
підписав Указ «Про заходи щодо посилення державного захисту прав
споживачів» [241], згідно з яким в Україні були створені Міжвідомча рада з
питань захисту прав споживачів та Український центр з проблем захисту
прав споживачів.
Треба зазначити, що суттєві зміни в цей період відбулися і у сфері
діяльності органів державної влади. 26.07.2000 р. відповідно до Указу
Президенти України № 920/2000 «Про Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України» [214] Державний комітет стандартизації,
метрології та сертифікації України став правонаступником ліквідованого
Державного комітету України у справах захисту прав споживачів [187].
Держспоживстандарт був спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері: захисту прав споживачів, стандартизації,
метрології, підтвердження відповідності.
Згодом, з метою підвищення ефективності реалізації державної
політики у сфері захисту прав споживачів та відповідно до статті 106
Конституції України Указом Президента України було встановлено, що
Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої
політики [215] є правонаступником Державного комітету стандартизації,
метрології та сертифікації України. Указом Президента України 13 квітня
2011 року № 465/2011 затверджено Положення про Державну інспекцію
України з питань захисту прав споживачів [188]. Вона була спеціально
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уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері державного
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів.
Держспоживінспекція України виконувала завданнями щодо реалізації
державної політики у сферах; державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері; державного
ринкового нагляду та державного нагляду за додержанням технічних
регламентів, стандартів, норм і правил.
На сьогодні, новим центральним органом виконавчої влади є Державна
служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів (Держпродспоживслужба). Цей орган реалізує державну політику
у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин, ідентифікації та
реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження та зменшення
вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я
населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах сфери своєї
відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині сертифікації
насіння

і

садивного

матеріалу),

реєстрації

та

обліку

машин

в

агропромисловому комплексі, державного нагляду (контролю) у сфері
агропромислового комплексу, державного нагляду (контролю) у сферах
охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва, державного
контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів і
рекламу в цій сфері, за якістю зерна та продуктів його переробки, державного
нагляду (контролю) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки
щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та
практичного використання генетично модифікованого організму у відкритих
системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового
комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності, здійснення
радіаційного

контролю

за

рівнем

радіоактивного

сільськогосподарської продукції і продуктів харчування.

забруднення
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Держпродспоживслужба створена на базі державної ветеринарної та
фітосанітарної

служби

України

(Держветфітослужби

України).

Держветфітослужба України входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини,
безпечності харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин,
охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною
справою у тваринництві. Вона, у свою чергу, створена на базі Державного
комітету ветеринарної медицини, Державної інспекція з карантину рослин та
Державної інспекція захисту рослин.
Постановою КМУ від 2.09.2015 року № 667 затверджено Положення
про

Держпродспоживслужбу

[229].

Територіальні

органи

Держпродспоживслужби утворені постановою КМУ від 16 грудня 2015 року
№ 1092. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
від 12.04.2017 р. № 209 затверджено Положення про Головне управління
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів в області, в місті Києві.
Основними завданнями Держспоживслужби є: 1) реалізація державної
політики у галузі ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих
показників якості харчових продуктів, карантину та захисту рослин,
ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного законодавства, попередження
та зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на
здоров’я населення, метрологічного нагляду, ринкового нагляду в межах
сфери своєї відповідальності, насінництва та розсадництва (в частині
сертифікації насіння і садивного матеріалу), реєстрації та обліку машин в
агропромисловому комплексі, державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів і реклами в цій сфері; 2)
здійснення відповідно до закону державного ветеринарно-санітарного
контролю, державного нагляду (контролю) за дотриманням санітарного
законодавства, здоров’ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими
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показниками якості харчових продуктів, неїстівних продуктів тваринного
походження,

репродуктивним

тваринництві,
ветеринарними

біологічними

матеріалом,
продуктами,

препаратами,

субстанціями,

племінною

справою

у

патологічним

матеріалом,

кормовими

добавками,

преміксами, кормами та іншими об’єктами санітарних заходів; 3) здійснення
контролю за виконанням фітосанітарних заходів; 4) здійснення ринкового
нагляду в межах сфери своєї відповідальності; 5) здійснення метрологічного
нагляду; 6) здійснення в межах компетенції контролю за факторами
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на здоров’я
населення [229].
З

метою вдосконалення

технічного

регулювання та реалізації

споживчої політики і відповідно до вимог Світової організації торгівлі (СОТ)
та Європейського Союзу (ЄС), сприяння сталому зростанню економіки,
створення

більш

сприятливих

умов

для

розвитку підприємництва,

добросовісної конкуренції, поліпшення захисту життя, здоров'я людей,
навколишнього середовища, прав споживачів, усунення технічних бар'єрів у
торгівлі 13.07.2005 року Президент України видав Указ «Про заходи щодо
вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої
політики» [239].
21 серпня 2003 року постановою КМУ № 1337 утворено Державне
підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») [195].
Згідно з розпорядженням КМУ від 26.11.2014 № 1163 «Про визначення
державного підприємства, яке виконує функції національного органу
стандартизації» [210] функції НОС виконує державне підприємство
«Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації,
сертифікації та якості» (далі – ДП «УкрНДНЦ»). Відповідно до ч. 1 ст. 11,
Мінекономрозвитку було утворено національний орган стандартизації (далі
— НОС), який розпочав свою діяльність 03.01.2015.

57

Інші органи виконавчої влади здійснюють державний захист прав
споживачів у межах своєї компетенції, визначеної законодавством. Це надає
споживачеві право вимагати від цих органів влади охорони своїх прав [471,
с.218].
Розпорядженням КМУ від 11.05.2006 року була прийнята Концепція
розвитку технічного регулювання та споживчої політики у 2006-2010 роках
[108]. Метою Концепції було створення протягом 2006-2010 років
адаптованої до вимог COT і ЄС сучасної системи технічного регулювання та
захисту прав споживачів, що сприяла розвитку економіки, підприємництва,
забезпеченню добросовісної конкуренції, захисту життя, здоров'я людини,
навколишнього природного середовища, прав споживачів, усуненню
технічних бар'єрів у торгівлі.
Зважаючи на потребу гармонізації вітчизняного законодавства з
європейським і на виконання основних завдань, передбачених Концепцією
розвитку технічного регулювання та споживчої політики 01.12.2005 р.
Верховна Рада України прийняла нову редакцію ЗУ «Про захист прав
споживачів». У якому міститься правове регулювання нових форм торгівлі,
реалізація положень деяких директив Євросоюзу та інше. Закон складається з
п'яти розділів та тридцяти двох статей.
У першому розділі «Загальні положення» визначені терміни, що засто совуються законодавством про захист прав споживачів та

подана

характеристика законодавства про захист прав споживачів та міжнародних
договорів.
У другому розділі «Права споживачів та їх захист» викладені права та
обов'язки споживачів; основні положення про захист прав споживачів; право
споживача на належну якість продукції; гарантійні зобов'язання; права
споживача у разі придбання ним товару неналежної якості; права споживача
при придбанні товару належної якості; права споживача у разі порушення
умов договору про виконання робіт (надання послуг); права споживача в разі
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придбання ним продукції в кредит; права споживача в разі укладання
договору поза торговельним або офісним приміщенням; право споживача у
разі укладання договору на відстані; право споживача на безпеку продукції
(товарів, наслідки робіт); право споживача на інформацію про продукцію;
засади майнової відповідальності за шкоду, завдану дефектною продукцією
або продукцією неналежної якості; права споживача у сфері торговельного та
інших видів обслуговування; підстави визнання недійсними умов договорів,
що обмежують права споживачів; заборона нечесної підприємницької
практики; вказує можливі порушення прав споживачів, регламентує судовий
захист прав споживачів та встановлює відповідальність за порушення
законодавства про захист прав споживачів.
У третьому розділі «Громадські організації споживачів (об'єднання
споживачів)» встановлюється правове положення громадських організації)
споживачів (об'єднань споживачів) та їх права.
У четвертому розділі «Діяльність органів влади у сфері захисту прав
споживачів» встановлюються повноваження спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав та інтересів споживачів і його територіальних органів; повноваження інших органів вико навчої влади щодо захисту прав споживачів; повноваження органів місцевого
самоврядування щодо захисту прав споживачів; обов'язки і відповідальність
службових осіб органів виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів; регламентується розгляд скарг на рішення органів виконавчої влади,
що здійснюють захист прав споживачів, їх службових осіб, а також на дії таких осіб; відносини органів виконавчої влади, що здійснюють захист прав
споживачів, з правоохоронними органами, а також встановлюється правовий
захист службових осіб спеціально уповноваженого центральною органу у
сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів.
П'ятий розділ «Прикінцеві положення» регламентує порядок набрання
чинності ЗУ «Про захист прав споживачів».
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Так, правові норми ЗУ «Про захист прав споживачів» є неоднорідними
за своїм праворегулюючим значенням. Їх умовно можна поділити на групи:
1) організаційно-правові, які визначають повноваження спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав
споживачів і його територіальних органів та інших органів державної
виконавчої влади, обов'язки і відповідальність службових осіб органів
виконавчої влади, які здійснюють захист прав споживачів та правовий захист
службових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої
влади у сфері захисту прав споживачів і його територіальних органів;
2) правовстановлюючі норми, які визначають права споживачів, що
виникають до моменту укладання договору (переддоговірні), які передбачені
договором (договірні) та права у разі порушення умов договору;
3) правозобов'язуючі норми, які зобов'язують продавців, виконавців,
виробників забезпечити дотримання певних вимог щодо якості продукції
(товарів, послуг, робіт), їх безпеки, гарантійних термінів до моменту вступу в
договірні відносини зі споживачами;
4) праворегулюючі норми, які регулюють відносини, що виникли між
продавцями, виробниками і виконавцями з одного боку та споживачами
(покупцями, замовниками) з іншого як сторонами договору та визначають
правові наслідки порушення прав споживачів;
5) правозахисні норми, які встановлюють організаційно-процесуальні
способи захисту порушених прав споживачів [162, с.68].
Такий поділ правових норм сприяє раціональному застосуванню, а
також подальшому структурному вдосконаленню законодавства про захист
прав споживачів. У ЗУ «Про захист прав споживачів» окремі статті містять
споріднені норми правовстановлюючого,

зобов'язуючого

та іншого

призначення (наприклад, ст. ст. 7, 8).
В теперішній час законотворчий процес в Україні з питань захисту прав
споживачів продовжується і постійно удосконалюється. Розвиток і
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становлення захисту прав споживачів в України не обмежується вже
прийнятими нормативними документами.
29 березня 2017 року, на засіданні КМУ ухвалено Концепцію
державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року
[276], розроблену Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Реалізація цієї Концепції покликана зменшити кількість порушень прав
споживачів, усунути з ринку недобросовісних підприємців і нечесні
підприємницькі практики, а також підвищити довіру до державної системи
захисту прав споживачів.
В документі звернено увагу на відсутність цілісної системи державного
нагляду (контролю), що призводить до виникнення конкурентних переваг
для недобросовісного бізнесу. Вказується на те, що на державному рівні не
створено систему реалізації європейського принципу презумпції невинності
споживача, доступну та прозору систему досудового розгляду скарг і
реагування на результати незалежних споживчих досліджень. Концепція
відводить значну роль громадським об’єднанням споживачів, тому буде
доцільно ширше проінформувати громадян щодо їх споживчих прав та
механізмів їх захисту. Також зазначено, що в Україні недооцінена роль
громадянського суспільства, зокрема громадських об’єднань споживачів.
Водночас в європейській практиці успішно здійснюються заходи з державної
підтримки діяльності неурядових організацій, що дає можливість більш
ефективно використовувати ресурси у вирішенні питань інформування,
консультування, споживчої освіти, визначення загроз, моніторингу ринку,
здійснення контролю за виконанням органами державної влади своїх
функцій, попередження виникнення корупціогенних факторів.
Крім цього, одним із головних напрямків Концепції є адаптація
національного законодавства до законодавства Європейського Союзу
відповідно до зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію. Метою цієї
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Концепції є створення та впровадження ефективної системи захисту прав
споживачів в Україні на засадах ЄС з урахуванням кращих практик країн ЄС.
Чітко сформульовані основні завдання:
гармонізація системи захисту прав споживачів в Україні з принципами,
підходами та практикою ЄС;
адаптація

національного законодавства з питань захисту прав

споживачів до законодавства ЄС відповідно до зобов’язань України,
передбачених Угодою про асоціацію;
забезпечення конституційних гарантій безпеки та якості споживання, в
тому числі шляхом унеможливлення зниження досягнутого рівня захисту
прав споживачів;
створення умов для впровадження та розвитку споживчої освіти всіх
рівнів, підвищення рівня споживчої грамотності;
забезпечення впровадження прозорих та ефективних механізмів
взаємодії державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських
об’єднань споживачів, представників бізнесу у сфері здійснення захисту прав
споживачів;
удосконалення інформації для споживачів про товари та послуги на
споживчому ринку, яка повинна бути доступною, об’єктивною, достовірною
та своєчасно наданою в тому числі інформація, що надається з
використанням Інтернету, для попередження про потенційні ризики і
небезпеку споживання;
забезпечення прозорості зворотного зв’язку між споживачами та всіма
органами виконавчої влади щодо звернень і скарг споживачів, компенсації
шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав;
створення умов для ефективного досудового (альтернативного)
врегулювання споживчих спорів;
забезпечення участі споживачів у процесах формування та реалізації
державної політики у сфері захисту прав споживачів, реформування системи
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захисту

прав

споживачів,

стандартизації,

інформаційно-аналітичного

забезпечення і моніторингу діяльності державних органів, органів місцевого
самоврядування і громадських об’єднань у сфері захисту прав споживачів;
сприяння розвитку системи незалежних досліджень рівня якості та
безпеки товарів, робіт і послуг на споживчому ринку;
забезпечення поширення дії ЗУ «Про захист прав споживачів» на всі
види товарів, послуг і робіт для споживачів;
усунення можливостей для несправедливих торгівельних практик, які
перешкоджають функціонуванню внутрішнього ринку, та внесення до
споживчих контрактів умов щодо обмеження прав споживачів;
забезпечення спрощеної процедури судового розгляду споживчих
спорів, зміни судових підходів під час розгляду споживчих позовів у частині
надання доказів, відшкодування моральної шкоди, розгляду справ щодо
невизначеного кола осіб з метою створення справедливого, дос тупного,
оперативного судового порядку врегулювання споживчих спорів;
створення

механізмів

для

реалізації

органами

місцевого

самоврядування повноважень із захисту прав споживачів;
підвищення ефективності системи захисту споживачів від небезпечної
продукції, що може заподіяти шкоду життю, здоров’ю, майну споживачів,
навколишньому природному середовищу, в тому числі шляхом підвищення
ефективності державного ринкового нагляду;
забезпечення захисту прав споживачів у сфері електронної комерції, що
здійснюється суб’єктами господарювання за допомогою інформаційнотелекомунікаційних мереж, у тому числі Інтернету;
забезпечення державної підтримки громадських об’єднань споживачів,
їх активної участі у процесах прийняття державних рішень, важливих для
споживачів, створення чітких і прозорих механізмів публічного обговорення
підготовки та прийняття таких рішень;
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приділення уваги захисту прав вразливих категорій споживачів,
зокрема осіб з вадами розумового та фізичного розвитку [276].
Вважається, що розв’язання проблем можливе шляхом застосування
комплексного підходу до вирішення питань захисту прав споживачів, що
передбачає розвиток та взаємодію всіх складових системи захисту прав
споживачів в Україні, зокрема правового забезпечення, державного захисту
прав споживачів, ринкового та громадського захисту прав споживачів, на
принципах:
-

превентивності;

-

прозорості;

-

пріоритетності інтересів споживачів;

-

непорушності їх конституційних прав;

-

цілісності системи захисту прав споживачів в Україні з

урахуванням усіх видів товарів, робіт і послуг.
Реалізація цієї Концепції передбачає:
1) забезпечення відповідності національного законодавства з питань
захисту прав споживачів законодавству ЄС;
2) суворе дотримання законних прав споживачів і конституційних
гарантій держави для безпечного та якісного споживання;
3) створення дієвих систем консультування споживачів, підвищення
рівня загальної правової грамотності, ступеня поінформованості, впевненості
та впливовості споживачів на розвиток внутрішнього ринку;
4) забезпечення пріоритетності потреб споживачів;
5) створення умов для розвитку споживчої освіти всіх рівнів;
6) стабільний розвиток внутрішнього ринку;
7) компенсацію шкоди, завданої споживачам у разі порушення їх прав;
8) ефективне реагування на звернення та скарги споживачів;
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9) підвищення ролі організацій громадянського суспільства, які
представляють інтереси споживачів і залучені до розв’язання суспільно
важливих проблем;
10)

координацію діяльності органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування з питань захисту прав споживачів;
11)

підвищення кваліфікації фахівців та рівня державного управління

у сфері захисту прав споживачів;
12)

забезпечення ефективності реформи системи захисту прав

споживачів відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та її
реалізації за участю громадських об’єднань споживачів [276].
В Україні створені і діють громадські організації у сфері забезпечення
прав споживачів. Законодавчою основою їх діяльності є ст. 42 Конституції
України, ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про громадські об’єднання»
[213]. В Україні постійно виконується певна робота щодо розвитку правової
бази споживчого руху. Доцільно відмітити і досвід діяльності недержавних
організацій. Саме консюмерська освіта, а також правовий захист споживачів
виступають керівним напямом діяльності обєкднань споживачі. Вони беруть
активну участь у міжнародних заходах, що свідчить про інтеграцію до
міжнародної спільноти у сфері захисту прав споживачів [456, с.168].
Відповідно до ст. 25 ЗУ «Про захист прав споживачів» об’єднання
споживачів мають наступні права:
-

вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити

опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів,
що випускаються і реалізуються, та ціни на них;
-

проводити самостійно

або

звертатися до уповноважених

державних органів щодо проведення експертизи та випробування продукції;
-

одержувати від органів виконавчої влади, органів місцевого

самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
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сприяти відповідним державним органам у здійсненні контролю

-

за якістю продукції та обслуговування;
надавати юридичну і консультаційну допомогу споживачам

-

згідно із законодавством;
вносити пропозиції щодо розроблення нормативних документів,

-

які встановлюють вимоги до якості продукції;
представляти і захищати інтереси споживачів в органах

виконавчої

влади та органах місцевого

самоврядування

згідно

із

законодавством;
-

вносити органам виконавчої влади і суб'єктам господарювання

пропозиції про заходи щодо підвищення якості продукції, про тимчасове
зупинення випуску та реалізації продукції, яка не відповідає встановленим
вимогам щодо якості, про припинення виробництва, вилучення з реалізації
продукції, що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян
або

завдають

шкоди

навколишньому

природному

середовищу,

фальсифіковану та дефектну продукцію, а також про коригування цін,
встановлених з порушенням законодавства;
-

звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця,

виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними
щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій [238].
-

Важливо відмітити важливу роль в захисті прав споживачів

громадських організацій. У кінці 80-х років на хвилі демократизації
суспільства, пов’язаної з процесами перебудови в СРСР, в Україні з’явились
перші консюмерські організації [172, с.31]. У 1989 році виникла Українська
Асоціація споживачів (УАС) [267], яка об’єднує більше тридцяти спілок
споживачів і має свої відділення у всіх обласних центрах України. Основною
метою діяльності УАС є формування активного освіченого споживача в
демократичному суспільстві; всебічне раціонально збалансоване задоволення
потреб громадян у гармонії з навколишнім середовищем, загальнолюдськими
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цінностями та здоровим способом життя. УАС окреслила завдання та основні
напрямки роботи у сфері захисту прав споживачів: інформаційнопросвітницька робота; експертиза та випробовування товарів і послуг;
юридична робота.
30 березня 2010 року установчою конференцією громадських об’єднань
споживачів, учасники якої представляли більшість областей України було
створено Спілку об’єднань громадян «Всеукраїнську Федерацію Споживачів
«ПУЛЬС». Її створення ініційовано багатьма лідерами та активістами
споживчих організацій, що у період 2006-2010 років об’єдналися навколо
спільного проекту Європейського Союзу та Програми Розвитку ООН в
Україні «Спільнота споживачів і громадські об`єднання».
Метою ВФС «ПУЛЬС» є «поєднання зусиль споживчих об’єднань з
різних регіонів України для ефективного захисту законних прав споживачів,
вдосконалення чинного законодавства в цій сфері, просування інтересів
споживчої спільноти, рівного доступу всіх споживачів до доброякісних та
безпечних товарів, робіт і послуг, включаючи жителів віддалених селищ і
містечок, людей з обмеженими фізичними можливостями для задоволення
їхніх споживчих потреб і підвищення рівня стандартів споживання» [168].
Серед завдань ВФС «ПУЛЬС» – «сприяти розвитку інформаційного
поля для споживачів, систематичної споживчої освіти дітей і молоді,
правової

просвіти широкого

кола громадян,

поширенню практики

ефективного відстоювання споживачами своїх законних прав, створенню
соціальної

реклами

в

інтересах

споживачів,

зміцненню

потенціалу

громадських об’єднань споживачів як серед членів федерації, так і в межах
громадського споживчого руху України,

а також розвитку широкого

партнерства з консюмерськими організаціями Європейського Союзу й світу»
[168].
У своїй діяльності ВФС керується принципами: пріоритету інтересів
споживачів перед інтересами політичних та корпоративних угруповань при
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прийнятті владних

рішень;

соціального

діалогу

між державою та

громадським сектором (організаціями громадянського суспільства) у сфері
дотримання та захисту прав споживачів; превентивності у побудові
державної політики та відповідної діяльності у сфері захисту прав
споживачів; верховенства права у сфері захисту прав споживачів; спільності
зусиль влади та громадських об’єднань у створенні бар’єрів для
недобросовісної ділової практики; прозорості та відкритості державної
політики і відповідних дій органів виконавчої влади щодо захисту прав
споживачів; здорового споживання з урахуванням інтересів нинішніх і
майбутніх поколінь; пріоритетності позиції нижчої ланки влади у прийнятті
відповідних рішень та здійсненні діяльності на місцевому рівні; сталого
споживання; єдності та гармонізації з політикою ЄС [168].
Ще однією вагомою всеукраїнською громадською організацією є
«Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча
довіра» (надалі – «Асоціація») [166]. Була створена та набула офіційного
статусу громадської організації в 2012 році. Асоціація приймає активну
участь в реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів,
ринкового нагляду і контролю якості та безпечності продукції та реклами. У
своїй діяльності Асоціація намагається постійно відстежувати на ринках
України

прояви

недобросовісних

комерційних

практик.

Щомісячно

проводиться моніторинг споживчого ринку (дослідження зразків продуктів
харчування в акредитованих лабораторіях науково-дослідного центру ДП
«Укрметртестстандарт», ДП «Державний центр сертифікації і експертизи
сільськогосподарської продукції» та ДП «Київоблстандартметрологія». В
2016 році засновано журнал «Споживча довіра», де публікуються результати
роботи Асоціації щодо моніторингу якості продуктів харчування, надаються
консультації споживачам. Асоціація здійснює незалежну експертизу реклами
та нормативно-правових актів з питань реклами. Асоціацію в регіонах
представляють 14 обласних осередків Асоціації в обласних центрах України:
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Київській,

Вінницькій,

Житомирській,

Дніпропетровській,

Донецькій,

Луганській, Львівській, Черкаській, Одеській, Хмельницькій, Херсонській,
Полтавській, Чернівецькій і місті Києві [165].
26 травня 2017 р. відбувся уже 10-й Всеукраїнський з’їзд якості, девіз
якого «Якість як національна ідея України». Особливість 10-го з’їзду
обумовлена

складним

соціально-економічним

станом

України

та

необхідністю забезпечення суттєвого підвищення рівня ділової досконалості
всіх ланок української економіки.
Всеукраїнський з`їзд якості – це добровільне зібрання представників
підприємств (установ, організацій) України будь якої сфери діяльності та
форми власності, що мають зацікавленість в розв`язанні проблем якості в
Україні. Головна мета З`їзду — опрацювання шляхів розв`язання проблем
якості в Україні, забезпечення поліпшення якості продукції (послуг),
підвищення

досконалості

і

конкурентоспроможності

вітчизняних

підприємств, покращення життя громадян України. Основними завданнями
З`їзду є: вироблення рекомендацій (як бачення експертної спільноти країни)
щодо загальнонаціональних підходів до розв’язання проблем підвищення
ділової досконалості для українського бізнесу та поліпшення якості життя
громадян України; сприяння формуванню, прийняттю та реалізації рішень
Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України,
орієнтованих на розв`язання проблем якості у різних сферах життєдіяльності
нашої держави [167].
Щорічно проводиться конкурс «100 кращих товарів України»
проводиться відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2001
року № 113 «Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції»
[240], розпорядження Президента України від 14 жовтня 2004 року №
251/2004-рп «Про підтримку проведення Всеукраїнського конкурсу якості
продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» [257],
постанови КМУ від 16 листопада 2001 року № 1502 «Про щорічний
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Всеукраїнський конкурс якості» [284] та Концепції державної політики у
сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг), яка затверджена
розпорядженням КМУ від 17 серпня 2002 року №447-р. Зазначені заходи та
діяльність самих громадських організацій є дієвим фактором формування
світогляду споживачів, а також належного ринку споживчих послуг.
Таким чином, на сьогодні в Україні склалась система нормативних
актів та організацій, метою яких є здійснення захисту прав споживачів. В
рамках цього інституту охоплені норми приватного і частково публічного
права, які в комплексі охоплюють всі аспекти регулювання споживчих
відносин.
Періодизацію становлення нормативної бази в сфері захисту прав
споживачів можна розділити на такі періоди. Перший етап з 1991 по 1996
роки - створення нормативної бази регулювання прав споживачів. Другий
етап – 1996 - 2005 роки характеризуються розвитком національного
законодавства в сфері захисту прав споживачів по окремих напрямках
споживчих прав. Період з 2006 року по нинішній час, можна характеризувати
як етап новелізації з метою адаптації положень права Європейського Союзу.

1.3. Проблеми адаптації законодавства України до права
Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів
Орієнтація на європейський вектор розвитку вимагає від цивілістів
України не тільки усвідомлення нових підходів до визначення проблематики
наукових досліджень, а й формування нового цивілістичного мислення,
сприйняття категорій та конструкцій сучасного європейського приватного
права, яке впродовж більш ніж двох десятиліть формується в Європі і
входить в європейську правосвідомість через призму принципу верховенства
права, пріоритету прав і свобод людини, засад добросовісності та
справедливості [118, с. 53].
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Міжнародні акти та Директиви ЄС в сфері захисту прав споживачів
мають як загальний характер, так і конкретизовані щодо окремих
правовідносин, наприклад: купівлі-продажу, виконання робіт чи надання
послуг.
Директиви ЄС встановлюють загальні вимоги до захисту прав
споживачів. А окремі держави, через призму цього законодавства, регулюють
власні правовідносини національними нормативними актами. Але принцип
балансу інтересів виробників і споживачів залишається важливою рисою
захисту прав споживачів у сьогоднішній Європі [162, с.44].
Базовим міжнародним документом є прийнята 10 грудня 1948 року
Генеральною Асамблеєю ООН «Загальна декларація прав людини», яка
закріплює серед інших прав, «право кожної людини на такий життєвий
рівень, який є необхідним для підтримання здоров'я i добробуту її самої та її
сім’ї» [81].
Наступним важливим документом є схвалена у 1973 році на 25 сесії
Консультативної асамблеї Євросоюзу «Хартія захисту споживачів» [392]. В
документі визначені основні права споживачів: право споживачів на захист і
допомогу; на компенсацію у разі збитків; на консюмерську інформацію та
освіту; на представництво та консультацію.
На жаль, даний документ не є частиною національного законодавства.
Україна не ратифікувала Хартію, хоча у позовних вимогах та самих рішеннях
суду вона часто використовується. Так, у справі № 686/25972/14-ц (у цій та
наступних справах збережена стилістика згідно оригіналу) про визнання
кредитного договору недійсним, міськрайонний суд обґрунтовував своє
рішення на підставі пунктів 1.2 Резолюції Генеральної ООН від 09.04.1985
року

№39/248,

Хартії

захисту

споживачів,

схваленою

Резолюцією

Консультативної Європи від 17.05.1973 року №543, Директиви 2005/29/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2005 року (пункти 9,13,14
преамбули), та Директиви 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від
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23.04.2008 року про кредитні угоди для споживачів. Саме вказуючи, що
надання товарів чи послуг, у тому числі у фінансовій галузі, не має
здійснюватися за допомогою прямого чи опосередкованого обману
споживача, а відповідні права споживачів регламентуються як на до
контрактній стадії, так і на стадії виконання кредитної угоди [347].
Хартія зобов’язує держави врахувати основні її положення в
національному законодавстві. Її основна увага приділена вимогам безпеки,
якості товарів, робіт та послуг. У Хартії зазначено, що будь-які обмеження,
що виникають у результаті взаємодії між компаніями або монопольними
постачальниками, повинні контролюватися законом в інтересах споживача.
Представлення товарів або послуг, у тому числі у фінансовій сфері, не має
здійснюватися з допомогою прямого або опосередкованого обману
споживача. Національне законодавство має включати вимогу, щоб будь-яка
реклама (як візуальна, так і слухова) не вводила в оману потенційного
споживача товарів і послуг. Рекламодавець у разі необхідності зобов'язаний
представляти докази якості, які містяться в рекламі. Якщо рекламодавець, не
зміг на вимогу представити такі докази, то зобов'язаний за свій рахунок
внести в дану рекламу відповідні корективи. Акцент на тому, що заявнику
має відшкодовуватись будь-якої шкода або витрати від постачальника
товарів чи послуг, якщо вони виникли в результаті низької якості товарів або
послуг. Для цього заявник повинен мати вільний і дешевий доступ до
національної юридичної служби або судової системи. Для покупця важливим
фактором є інформація, що дозволяє йому безпечно користуватися товаром
або послугами, і повністю задовольнити свої потреби. Право на освіту
визначає, що школярі мають отримувати такі знання, які дозволять їм
протягом життя бути інформованими споживачами. У кожній державі,
органи влади повинні сприяти реєстрації добровільних організацій
споживачів, а також консультувати їх відповідно до законодавства.
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Реєстрація подібних організацій повинна включати в себе обов'язок давати
споживачеві вичерпну інформацію та необхідні поради.
Хартія зобов’язує владу держав безпосередньо або через відповідний
національний консюмерський орган провести та оприлюднити результати
досліджень

за якістю та використанням товарів,

їх маркуванням,

ефективністю послуг та за всіма цікавими споживачам питань, а також там,
де

це

необхідно,

сприяти

створенню

на

місцях

консультаційно-

інформаційних центрів для споживачів, у яких можна було б отримати всю
необхідну інформацію про місцеву торгівлю та сфери послуг.
Основним міжнародним документом в сфері захисту прав споживачів є
Керівні принципи захисту споживачів, які затверджені резолюцію №39/248
від 9 квітня 1985 року Генеральною Асамблеєю ООН [308]. Вони є
невід’ємною частиною національного законодавства, спрямовані на захист
інтересів споживачів, у статті 1, яких відзначено, що споживачі здебільшого
перебувають в неодинаковому становищі з позиції економічних умов, рівня
освіти, купівельної спроможності. Саме тому ООН визначила Пріоритетні
напрями (цілі) своєї діяльності у сфері захисту інтересів і прав споживачів
[468, с. 224].
Цей документ має за мету: а) обов’язкове сприяння державам у
встановленні та подальшому належному забезпеченні захисту власного
населення як споживача; б) створення належної структури виробництва, яке
здатне задовольняти потреби споживача та його запити; в) заохочувати
достатньо високий рівень належних норм поведінки осіб, які пов`язаний з
виробництвом та розподілом продукції для споживачів; г) сприяння
державам у боротьбі з неналежною діловою практикою, яка негативно
позначається на споживачах, усіх юридичних осіб на національному і
міжнародному рівнях; г) надавати допомогу щодо утворення незалежних
груп споживачів; д) розширення міжнародної взаємної співпраці щодо
захисту прав та інтересів споживачів; е) широко заохочувати створення
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позитивних ринкових умов, які б надавали споживачам альтернативний вибір
продукції при нижчих цінах.
У першу чергу, у Керівних принципах звертається увага на фізичну
безпеку споживачів. Зазначено, що належна політика держави має
забезпечити обов’язкову безпеку продукції при безпосередньому або
дистанційному розумно можливому її використанні. Особи, які відповідають
за вихід товарів на ринок, наприклад, продавці, експортери чи імпортери, а
також роздрібні торговці, мають забезпечити, такі умови, щоб продукція, в
період перебування у них, не стала небезпечною через неналежне зберігання.
Споживачів мають бути інструктуванні щодо правильного використання
продукції, а також інформовані про можливі ризики при безпосередньому чи
будь-якому іншому визначеному ними можливому використанні. Однак, де
це можливо, споживачі мають отримати останню найважливішу достовірну
інформацію щодо безпечного використання товарів за допомогою чітких і
зрозумілих міжнародних символів (позначень).
Важливим є також сприяння економічним інтересам споживачів, а у
разі їх порушення, проявлення належного їх захисту. Політика урядів держав
спрямовується на надання споживачам конкретних можливостей, які
потрібно максимально вигідно використовувати у своїх економічних
інтересах. У Керівних принципах увага приділена належним умовам щодо
технічних, експлуатаційних характеристик, методів розподілу, а також
добросовісної ділової практики, маркетингу, який має інформативний
характер, захисту споживача від практики, що може негативно вплинути на
його економічні інтереси

і здійснення усвідомленого вибору під час

покупки.
Акцентується увага на відповідальності виробника. Зазначено, що
уряди держав мають «ввести або зберегти політику, яка чітко визначає
відповідальність виробника за те, щоб товари відповідали розумним вимогам
з погляду їх довговічності, придатності і надійності, і відповідали меті, для
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якої вони призначені, а також відповідальність торговця стежити за
дотриманням цих вимог. Аналогічна політика повинна проводитися і у сфері
обслуговування. Уряди повинні заохочувати добросовісну і ефективну
конкуренцію, для того, щоб забезпечити споживачам найширший вибір
товарів і послуг за мінімальними цінами тощо; залежно від конкретних умов,
розробляти або сприяти розробці і застосуванню на національному і
міжнародному рівнях добровільних та інших норм безпеки і якості товарів та
послуг і відповідним чином їх популяризувати. Національні норми і
положення про безпеку і якість товарів повинні періодично переглядатися,
щоб забезпечити їх відповідність, коли це можливо, загальновизнаним
міжнародним нормам» [308].
Керівні принципи передбачають обов’язкове розроблення програм
захисту прав споживачів, відносно належного забезпечення розподілу
важливих товарів і послуг у місцях, де такий розподіл ускладнений, зокрема,
в сільських районах. У першу чергу задекларовано потребу створення у
сільських центрах відповідних торгових мереж, складів, стимулювання
розвитку споживчої самодопомоги і ефективніший контроль за умовами
надання основних товарів і послуг в сільських районах. Зазначено, що урядам
слід заохочувати всі підприємства вирішувати конфлікти із споживачами
справедливо, оперативно і в неофіційному порядку, і заохочувати створення
добровільних механізмів, включаючи консультативні послуги і неофіційні
процедури розгляду скарг, які можуть допомогти споживачам. У свою чергу,
діловим

колам,

в

міру

необхідності,

організовувати

конкретні

і

цілеспрямовані програми освіти та інформування споживачів або брати
участь в їх проведенні. Враховуючи необхідність залучення споживачів в
сільських районах і безграмотних споживачів, урядам слід відповідно до
конкретних

умов

розробляти

або

заохочувати

розробку

програм

інформування споживачів за допомогою засобів масової інформації. При
сприянні інтересам споживачів, особливо в країнах, що розвиваються, урядам
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слід, в міру можливості, приділяти першочергову увагу таким важливим для
здоров`я споживачів галузям, як продовольство, водопостачання і лікарські
препарати [308].
У межах міжнародної співпраці Керівні принципи зобов’язують
підтримувати, розвивати, стимулювати і укріплювати механізми захисту прав
споживачів; національну політику у цій сфері. Також державам слід
співпрацювати для того, щоб заходи і політика, щодо захисту прав
споживачів, були на високому рівні і не створювали

перешкоди у

міжнародній торгівлі, відповідали міжнародним торговим зобов`язанням.
Слід констатувати, що ці принципи прийняті в основу ЗУ «Про захист прав
споживачів».
Важливою складовою процесу інтеграції України у ЄС є адаптація
національного законодавства. 18 березня 2004 року прийнятий ЗУ «Про
Загальнодержавну

програму

адаптації

Законодавства

України

до

законодавства Європейського Союзу» [224]. Це стало пріоритетним
напрямком зовнішньої політики.
На місці Європейської економічної спільноти у 1992 році утворена
Європейська Спільнота (внаслідок ратифікації Лісабонської угоди в 2009
році поглинена ЄС). Саме у 1992 року в Договір про Європейське
Співтовариство. Стаття 153 розділ 14 цього Договору: «Захист прав
споживачів» містить комплексну норму щодо їх захисту. Йдеться про те, що
Спільнота підтримує інтереси споживачів та забезпечує високий рівень
захисту їхніх прав, сприяє охороні здоров'я, безпеці та економічним
інтересам споживачів, а також забезпечує їхнє право на інформацію, освіту
та створювання організацій заради захисту своїх інтересів. Визначаючи та
здійснюючи інші політики та заходи Спільноти, належить брати до уваги
вимоги щодо захисту прав споживачів [69].
За Маастрихтським договором 1992 року держави-члени ЄС взяли на
себе зобов’язання надавати належну споживачам інформацію, захищати їх
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економічні інтереси та безпеку. Це було перше законодавче закріплення
подібних обов’язків. В 1997 році підписано Амстердамський договір (набрав
чинності 1 травня 1999р.). Він визначив мету діяльності ЄС і основні
принципи: прозорість та відкритість. Одне із завдань ЄС – захист здоров’я,
безпеки та економічних інтересів споживачів, сприяння інформуванню,
самоорганізації та освіті споживачів.
На сьогодні ЄС є найбільшим зовнішньоторговельним партнером
України у світі. «Інститути, органи та установи ЄС реалізують свою
компетенцію, керуючись стратегіями, планами дій і програмами, що
видаються Європейською комісією. Європейська комісія починає сприймати
захист прав споживачів не тільки як частину внутрішнього ринку, але і як
самостійну політику, яку необхідно не просто приводити у відповідність з
внутрішнім ринком, а й розвивати зближення законодавств і координацію
співпраці самостійно в рамках реалій споживчих потреб і проблем» [204,
с.66]. Основою прав та обов’язків споживачів в ЄС є Директива 2011/83/ЄС
від 25 жовтня 2011 р [476]. Цей європейський документ слугує базою для
споживачів, зокрема, що стосується їх прав та обов’язків. Метою Директиви
2011/83/ЄС є «вдосконалення функціонування внутрішнього ринку шляхом
досягнення високого рівня захисту прав споживачів за допомогою уніфікації
певних актів законодавства держав-членів, які стосуються договорів,
укладених між споживачами та продавцями» [476].
Директивою 2011/83/ЄС внесено зміни до Директиви 93/13/ЄЕС щодо
несправедливих умов споживчих договорів [488] та Директиви 1999/44/ЄС
«Про певні питання продажу та гарантії товару споживання» [488], а також
скасовано Директиву 85/577/ЄС «Про захист прав споживачів щодо
контрактів, укладених поза діловим приміщенням» та Директиву 97/7/ЄС
«Про дистанційний маркетинг споживчих фінансових послуг» [486]. По суті,
Директива 2011/83/ЄС, являє собою документ, що застосовується як на
ринках товарів, так і на ринках послуг до всіх договорів, незалежно до
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способу і місця їх укладення. Також вона застосовується до контрактів на
поставку води, газу, електрики чи на подачу центрального опалення, у тому
числі державними постачальниками, в тих випадках, коли зазначені товари
надаються на контрактній основі (ч. 1 ст. 3). Доцільно зауважити, що
достатня система винятків, встановлена ч. 2 ст. 3 Директиви, стосується
тільки ринків послуг, при тому тих тільки, за якими права споживачів
регулюються спеціалізованими актами ЄС.
Зі змістовної точки зору, аналізована Директива 2011/83/ЄС у повному
обсязі відтворює,

здійснює систематизацію положення змінених та

скасованих нею актів. Директива 2011/83/ЄС визначає «дистанційний
договір», як «будь-який договір щодо продажу товарів або надання послуг,
який укладається між постачальником і споживачем відповідно до
розрахованої на неодноразове застосування схеми надання товарів та послуг
на відстані, що здійснює постачальник, який для цілей договору
використовує одне або декілька засобів передання інформації на відстані в
період часу, що передбачає укладення договору і в момент укладення
договору» [488]. При розроблені планів імплементації актів законодавства
ЄС виникає потреба у чіткому перегляді на його дійсність з враховуванням
динаміки розвитку національного законодавства. Інакше зазначене, приведе
до неможливості своєчасного підлаштування українського законодавства до
законодавства країн ЄС [158].
На думку Вишнякова О.К., «існуючого в Україні адаптаційного
механізму недостатньо для імплементації конкретних актів законодавства
ЄС, навіть їх «основних», «рамкових» положень, оскільки це потребує
заходів «конвергентного» характеру. З боку України «конвергенція»,
очевидно, означатиме добровільну вибіркову імплементацію законодавчих
актів ЄС, їх впровадження в законодавство України. Впровадження в Україні
директив та регламентів ЄС згідно механізмів гармонізації та уніфікації, які
діють в ЄС, можливе тільки за умови попередніх змін до Конституції
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України, які б дали змогу діяти на території України актам наднаціональних
органів ЄС» [43, с.48]. Зрозуміло, що державні структури, громадські
організації мають створити ефективний юридичний механізм для належного
застосування норм міжнародних актів в споживчій сфері [433, с.80]. Одним із
останніх прийнятих ЄС документів щодо захисту споживачів є Регламент
(ЄС) № 2017/2394 Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2017
року «Про співробітництво між національними органами, відповідальними за
виконання законів про захист прав споживачів» [270].
Цей Регламент встановлює умови, згідно з якими компетентні органи,
що захищають інтереси споживачів, співпрацюють та координують дії між
собою, щоб забезпечити виконання вимог цих законів та безперебійне
функціонування внутрішнього ринку, а також для посилення захисту
економічних інтересів споживачів.
Значна кількість Директив щодо споживчих правовідносин дозволяє
розділити їх на горизонтальні та галузеві [162, с.109].
Прикладами горизонтальних директив є Директива про загальну
безпеку продукції 2001/95/EC; Директива про індикативні ціни 1998/6/EC,
Директива про продаж споживчих товарів і асоційованих гарантій 99/44/EC,
Директива про оманливу рекламу 97/55/EC з доповненнями, внесеними
Директивою

про

порівняльну

рекламу

84/450/EEC,

Директива про

недобросовісні умови споживчих контрактів 93/13/EEC.
На нашу думку, галузевими Директивами є: Директива про фруктові
соки та деякі подібні продукти призначені для споживання людиною
2012/12/ЄС [282], Директива про харчову продукцію 2000/13/EC, Директива
про медичну продукцію для застосування людьми 2001/83/EC, Директива про
косметичні засоби 76/768/EEC, Директива про комплексні тури 90/314/EEC,
Директива про найменування текстильної продукції 96/74/EC, Директива про
вимірювальні прилади 2004/22/ЕС та Директива про набуття права
використання нерухомого майна протягом певного часу 94/47/ЕС, про
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кредитні договори для споживачів, що стосуються житлової нерухомості
2014/17/ ЄС [244].
Для правової оцінки відповідності законодавства ЄС у сфері захисту
прав

споживачів

—

національному

законодавству,

скористуємось

запропонованим Г.А. Рогачовою поділом груп правовідносин на:


правовідносини, що врегульовані Директивами ЄС та нормами

українського законодавства;


правовідносини, що врегульовані Директивами ЄС але не

врегульовані нормами українського законодавства;


правовідносини,

що

частково

врегульовані

національним

законодавством, на відміну від Директив ЄС [30].
Чимало

правовідносини, що врегульовані директивами ЄС та

відповідними нормами законодавства України.
Зокрема це правовідносини, які стосуються:
- відповідальності за неякісну продукцію;
- загальної безпеки продукції;
- гарантійних зобов’язань;
- маркування продукції;
- накладення судової заборони;
- позначення цін;
- контрактів, що укладаються на відстані;
- споживчих кредитів;
- контрактів,

укладених

поза

торговельними

та

офісними

приміщеннями;
- якості води, призначеної для споживання;
- несправедливих умов у контрактах, укладених із споживачами та
інші.
У Європейському Союзі, умови за шкоду заподіяну неякісною
продукцією, визначаються Директивою Ради від 25 липня 1985 р. 85/374/ЄЕС
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«Про наближення законів, постанов та адміністративних положень державчленів щодо відповідальності за неякісну продукцію» [248]. Варто зазначити,
що саме положення цієї Директиви найбільш повною мірою відображені в
законодавстві України. Більше того, деякі норми українського законодавства
містять суворіші вимоги щодо захисту прав споживачів, а ніж норми
Директиви.
Відповідно до аналізованої Директиви, за збитки, що завдані
недоліками продукції відповідальним є виробник. Споживач має право
надати докази наявності завданих збитків, а також недоліку і довести
причиновий зв'язок між недоліком і збитками. Директива скасовує або
зменшує відповідальність виробника, якщо «є вагомі обставини або збитки
завдані одночасно як недоліком продукції, так і з вини потерпілої особи чи
особи, за яку несе відповідальність потерпіла особа» [248].
Згідно статті 6 Директиви 85/374/ЄЕС продукція є неякісною, коли
вона не надає справедливо очікуваного рівня безпеки, враховуючи всі
обставини, включаючи: представлення продукції; можливе використання
продукції; час коли продукція надійшла в обіг. Продукція не повинна
вважатися неякісною тільки з тієї причини, що після її випуску в обіг
надійшла продукція більш високої якості [248].
Статтею 7 передбачено обставини, які виключають відповідальність
виробника. Виробник не несе відповідальності за цією Директивою
85/374/ЄЕС, якщо він доведе:
(a)

що він не запускав дану продукцію в обіг; чи

(b)

що, із врахуванням обставин, імовірно, що недоліку, який завдав

збитків, не існувало на час запуску продукції в обіг або він виник пізніше; чи
(c)

що дана продукція не була виготовлена ним з метою продажу чи

іншої форми розповсюдження або не була виготовлена або розповсюджена
ним під час його господарської діяльності; чи
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(d)

що недолік виник внаслідок дотримання відповідності продукції

обов’язковим постановам, виданих державною владою;
(e)

що стан науково-технічної думки на час запуску продукції в обіг

не дозволяв виявити наявність недоліку; чи
(f) у випадку виробника складової частини, що недолік відноситься на
рахунок загальної концепції тієї продукції, елементом якої є дана складова,
чи інструкцій, виданих виробником продукції [248] .
Аналогічні за змістом норми містяться в українському законодавстві,
зокрема у параграфі 3 «Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків
товарів, робіт, послуг» глави 82 ЦК України «Відшкодування шкоди», статті
16 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ЗУ «Про відповідальність за шкоду,
завдану внаслідок дефекту в продукції».
Варто зазначити, що важливе значення у сфері відповідальності за
неякісну продукцію, має саме прийняття Верховною Радою України 19
травня 2011 року ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок
дефекту в продукції». Оскільки, даний Закон практично дублює Директиву
ЄС від 25 липня 1985 р. 85/374/ЄЕС «Про наближення законів, постанов та
адміністративних положень держав-членів щодо відповідальності за неякісну
продукцію».
Директивою

встановлений принцип солідарної

відповідальності

винних осіб: потерпіла особа має право вимагати повної компенсації від
будь-кого з винних осіб.
Таке ж саме положення міститься у статті 8 ЗУ «Про відповідальність
за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції», згідно з якою «у разі, коли
відповідальність перед потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька
осіб, потерпілий має право вимагати відшкодування шкоди, як від усіх таких
осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому можуть бути застосовані
положення цивільного законодавства про часткову відповідальність за шкоду
та про право зворотної вимоги (регресу) до винної особи» [238].
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Звертаємо увагу на те, що сфера дії Директиви 85/374/ЄЕС обмежена
правовідносинами, пов’язаними лише з використанням рухомого майна, за
винятком первинної сільськогосподарської продукції та дичини, включаючи
ту, що є часткою іншої рухомості чи нерухомості, це зокрема випливає із
визначення «продукції», що міститься у Директиві. У свою чергу, дія
законодавства України розповсюджується також на правовідносини,
пов’язані з нерухомим майном, наданням послуг та використанням робіт. Це
чітко визначено у параграфі 3 глави 82 ЦК України.
Відповідно до положень Директиви 85/374/ЄЕС, однією із підстав
звільнення виробника від відповідальності є те, що він доведе, що саме стан
науково-технічної думки, на час запуску продукції в обіг, не дозволяв
виявити наявність недоліку. Або у випадку виробника складової частини, що
недолік відноситься на рахунок загальної концепції тієї продукції, елементом
якої є дана складова, чи інструкцій, виданих виробником продукції. В
українському законодавстві такі підстави не передбачені.
Вважаємо, з метою адаптації положень національного законодавства до
ст. 7 Директиви ЄС 85/374/ЄЕС від 25 липня 1985 р. «Про наближення
законів, постанов та адміністративних положень держав-членів щодо
відповідальності за неякісну продукцію» необхідно доповнити: ч. 2 ст. 1210
ЦК України «Особи, зобов’язані відшкодувати шкоду, завдану внаслідок
недоліків товарів, робіт (послуг)», абзацом, в якому передбачити звільнення
виробника від відповідальності, якщо він доведе, що саме рівень науковотехнічного розвитку на час запуску продукції в обіг не дозволив виявити
наявність недоліку.
Питанням безпеки продукції в праві ЄС присвячена Директива Ради від
3 грудня 2001 року 2001/95/ЄС щодо загальної безпеки продукції [420].
Дана Директива має горизонтальний характер, оскільки її положення
застосовуються в тих випадках, коли в законодавстві Співтовариства відсутні
галузеві (вертикальні) директиви щодо безпеки конкретних видів продукції.
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Сфера дії Директиви поширюється відповідно до визначення поняття
«виріб», що міститься в статті 2 Директиви (означає будь-який виріб
(включаючи в контексті надання послуг), призначений для споживачів або за
певних умов може бути використаний споживачами, навіть якщо він не
передбачався для них, і постачається чи може бути доступним для розгляду
чи ні у межах комерційної діяльності, чи новий, вживаний чи перероблений).
На держав-учасниць Директиви 2001/95/ЄС також покладено ряд
обов’язків, а саме щодо створення відповідних адміністративних органів
контролю за дотриманням вимоги постачати на ринок тільки безпечну
продукцію. Такі органи мають бути наділені відповідними повноваженнями,
в тому числі щодо накладення стягнень та вилучення з ринку небезпечних
товарів. Але застосування цих повноважень можливе за умови наявності
доказів того, що продукція є небезпечною для здоров’я і безпеки споживачів.
Це передбачено у статті 6 Директиви ЄС 2001/95/ЄС щодо загальної безпеки
продукції.
Що стосується безпеки товарів в Україні, то в ЗУ «Про захист прав
споживачів» присвячено статтю 14, яка передбачає право споживача на
безпеку продукції (товарів, наслідки робіт). Відповідно до змісту цієї статті,
споживач «має право на те, щоб продукція за звичайних умов її
використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя,
здоров’я, навколишнього природного середовища, а також не завдавала
шкоди його майну» [238].
Споживач згідно законодавства, має право звернення у відповідні
органи державної влади у випадку «відсутності нормативних документів,
нормативно-правових актів, що містять обов'язкові вимоги до продукції,
використання якої може завдати шкоди життю, здоров'ю споживача,
навколишньому природному середовищу, а також майну споживача» [238].
Ці органи повинні терміново винести рішення про заборону випуску та
реалізації зазначеної продукції.
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Законодавець вказує на необхідність додержання спеціальних правил
для безпечного використання продукції, у разі її зберігання, транспортування
чи утилізації. У цьому випадку на виробника (виконавця) покладається
обов’язок розробити такі правила та донести їх до продавця або споживача
[439, c.106].
Обов’язок розробника, який створює новий товар – подати належну
технічну документацію органу, що здійснює експертизу, на предмет його
відповідності вимогам законодавства щодо безпеки життя, здоров'я і майна
споживачів, а також навколишнього природного середовища. Виробник теж
наділений сферою обов’язків, зокрема, інформуванням споживачів щодо
можливих ризиків, які пов’язані з використанням продукції (якщо це
відбувається за допомогою загальноприйнятих, відомих позначень у
міжнародній практиці).
Щодо критеріїв визначення поняття «безпека товарів (робіт, послуг)»:
ч. 3 ст. 6 ЗУ «Про захист прав споживачів» визначає, що «вимоги до
продукції щодо її безпеки для життя, здоров'я і майна споживачів, а також
навколишнього природного середовища встановлюються нормативними
документами» [238]. Щодо окремих груп продукції зазначені вимоги
встановлюються законами та іншими нормативно-правовими актами. Такий
підхід певною мірою відповідає статті 3 Директиви ЄС 2001/95/ЄС щодо
загальної безпеки продукції, згідно з якою продукція вважається безпечною,
якщо вона відповідає процедурам національного законодавства державучасниць.
Окрім того, в Україні діють окремі закони, які регулюють відносини
щодо безпеки продукції. Що стосується харчових продуктів, то це ЗУ «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», а
якщо має місце нехарчова продукція, то застосовуються положення ЗУ «Про
загальну безпечність нехарчової продукції».
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Що стосується гарантійних зобов’язань, в Європейському Союзі
правовідносини, пов’язані із здійсненням продажу товарів споживачам та
наданням відповідних гарантій, врегульовані Директивою Європейського
Парламенту та Ради від 25 травня 1999 року 1999/44/ЄС про певні питання
продажу та гарантії товару споживання [474].
Метою даної Директиви 1999/44/ЄС є розширення законів, підзаконних
актів та адміністративних положень держав-членів про певні аспекти
продажу товарів споживання та відповідних гарантій, з метою забезпечення
мінімального однорідного рівня захисту споживачів в межах внутрішнього
ринку.
Згідно з статтею 2 Директиви Європейського Парламенту та Ради
1999/44/ЄС, продавець зобов’язаний передати споживачеві товар, який
відповідатиме договору купівлі-продажу.
Товари споживання відповідають договору, якщо:
a) вони відповідають опису, наданому продавцем, і мають якість
товару, який продавець представив споживачеві як зразок;
b) товар придатний для особливих вимог експлуатації споживача, що
було доведено до відома продавця на момент підписання договору і було
прийнято, що товар придатний до зазначеного вжитку;
c) вони є придатними для експлуатації, якій підлягають товари такого
типу;
d) товар представляє якість і слугує для послуг, звичних для цього типу
товарів, яких споживач може очікувати; беручи до уваги природу товару і, в
даному випадку, офіційне повідомлення про конкретні властивості товару,
яке зробив продавець, виробник чи його представник, особливо в рекламі чи
на етикетці [474].
Директива 1999/44/ЄС,

також,

зазначає,

що

«не існує браку

відповідності, якщо на момент підписання договору, споживачеві відомо про
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цей недолік або він не може зовсім не знати про нього, або якщо брак
відповідності походить від матеріалів, які постачає споживач».
За положеннями Директиви 1999/44/ЄС суб’єктом відповідальності
перед споживачем за будь-який недолік, що існує на момент передачі товару,
є продавець. Споживач наділений правом вимагати від останнього ремонту
переданого йому товару, без відшкодування його вартості, заміни на товар
належної якості без доплати або зменшення вартості товару чи, взагалі,
розірвання договору.
Продавець відповідає, коли недолік проявляється впродовж двох років
з моменту передачі товару. Окреме дослідження щодо порівняння Директиви
1999/44/ЄС і відповідних положень чинного законодавства буде здійснено у
параграфі 3.3. цієї роботи.
Що стосується правовідносин у сфері маркування продукції, то на рівні
ЄС це питання є досить цікавим. У Європейському Союзі не має єдиної
Директиви, яка б регулювала питання маркування продукції, а існують
окремі Директиви, які охоплюють конкретні види продуктів. Директиви
«нового підходу» встановлюють єдину систему маркування, так звану
систему «маркування знаком СЕ».
Відповідно Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС)
№169/2011 про надання споживачам інформації про харчові продукти в
частині зазначення країни походження або місця походження основного
інгредієнта харчового продукту [249], Маркування CE ставиться тільки
виробником або його уповноваженим представником і тільки на такі
продукти,

на

яких

його

присутність

передбачається

спеціальним

гармонізованим законодавством Співтовариства, і не може бути поставлено
на будь-який інший продукт.
Ставлячи маркування CE, виробник показу, що він бере на себе
відповідальність за відповідність продукту всім передбаченим вимогам, які
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встановлені у відповідному гармонізованому законодавстві Співтовариства,
що регулює нанесення такого маркування.
Згідно Регламенту №169/2011, забороняється нанесення на продукт
маркувань, символів чи написів, які ймовірно введуть в оману треті сторони
стосовно значення чи форми маркування СЕ. Будь-які інші маркування
можуть наноситись на продукт за умов, що таким чином не завдається шкода
видимості, чіткості та значенню маркування СЕ.
Законодавство Європейського Союзу за процедурами проведення
сертифікації з правом нанесення знака СЕ на продукцію, досить складне і не
завжди однозначно трактується людьми, що не володіють певними знаннями
про процедури. Директиви Європейського Союзу декларують основні
вимоги, яким має відповідати та продукція, що експортується у країни ЄС.
Недоліком Директив є те, що вони детально визначають необхідний кінцевий
результат, який має бути досягнутий при виробництві продукції, але не
вказує, яким чином виробник (виконавець) може його досягнути. Виробнику
надається право на вільний вибір технічних рішень, однак основоположні
вимоги Директив повинні бути виконані.
Необхідним є надання наступної інформації про: назву продукту; склад
(перелік інгредієнтів та властивості певних інгредієнтів); масу нетто; термін
придатності; спеціальні умови зберігання та застосування; назву та адресу
виробника чи фасувальника чи продавця; особливості походження товару,
якщо відсутність інформації про такі особливості може ввести споживача в
оману щодо

достовірності походження продукту; інструкцію щодо

застосування, якщо відсутність такої інструкції унеможливлює належне
використання продукту [301, с.129].
Що стосується українського законодавства, норми щодо загальних
правил маркування містяться у ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів».
Стаття 19 (п.9 ч.3 ) цього ЗУ забороняє маркування продукції знаком довіри,
знаком якості або знаком відповідності без отримання на це відповідного
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дозволу уповноваженої особи чи власника таких знаків. Щодо маркування
окремих видів продукції, вони є в спеціальних правилах торгівлі певними
видам продукції. Сюди ж можна віднести ЗУ від 6.12.2018 року «Про
інформацію для споживачів харчових продуктів», який «встановлює правові
та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти
з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і
задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів» [243].
Національним законодавством передбачена необхідність надання
інформації не лише про товар, але також і про роботи та послуги. Вар то
зазначити, що в ЄС не існує Директиви, аналогічної за змістом ст. 15 ЗУ
«Про захист прав споживачів». На нашу думку, цей факт є ще одним
прикладом наявності в законодавстві України принципово важливих
положень захисту прав споживачів, відсутніх на рівні ЄС. Споживач,
придбаваючи товари, отримуючи послуги (роботи), повинен мати гарантію їх
якості та безпеки. Стандарти якості, інформація про товари, роботи та
послуги (маркування) ЄС мають стати основою для відповідного споживчого
законодавства України [441, с.19].
Ще одним видом правовідносин, що врегульовані директивами ЄС та
відповідними нормами законодавства України є правовідносини у сфері
накладення заборони. З метою гармонізації законодавства країн-членів ЄС в
сфері застосування заходів судової заборони є чинною Директива 2009/22/ЄС
від 23.04.2009 р. про судові заборони на захист інтересів споживачів [275].
Мета даної Директиви 2009/22/ЄС полягає в «адаптації законів,
підзаконних актів

та адміністративних положень держав-членів, що

стосуються позовів щодо судової заборони, мета яких полягає у захисті
колективних інтересів споживачів» [275].
Відповідно

до

статті 2 Директиви 2009/22/ЄС, держави-члени

призначають суди або адміністративні органи, які отримують право на
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ухвалення рішень у судових провадженнях, розпочатих за ініціативою
компетентних, з метою:
1) своєчасного, а у відповідних випадках – шляхом спрощеної
процедури – впровадження порядку припинення або заборони будь-якого
порушення;
2) у відповідних випадках – вжиття таких заходів, як публікації
рішення, у повному обсязі або частково або у повному обсязі, у такій формі,
яка вважається адекватною, та/або публікація декларації про коригування з
метою усунення наслідків порушення, що тривають;
3) у тій мірі, в якій це дозволяється правовою системою означеної
держави-члена, зобов’язання відповідача, що програв судовий процес, у
випадку нездатності дотриматися рішення протягом встановленого судом або
адміністративним органом строку, сплачувати пеню до державного
казначейства або на рахунок будь-якого призначеного на підставі
національного законодавства або згідно з ним бенефіціара, у розмірі
фіксованої суми або будь-якої іншої суми, передбаченої національним
законодавством, за кожен день прострочення, з метою забезпечення
дотримання рішень [275].
Варто зазначити, що ця Директива не перешкоджає правилам
міжнародного приватного права у тому, що стосується застосованого права,
оскільки вона містить норму, яка передбачає те, що, зазвичай, або
застосовується законодавство держави-члена, з якого походить порушення,
або – законодавство держави-члена, в якому спостерігаються наслідки
порушення.
Стаття 5 Директиви 2009/22/ЄС також передбачає, що держави-члени
можуть запровадити та залишати чинними положення, за якими сторона, яка
має намір звернутися до суду щодо заборони, може запустити цю процедуру
тільки після того, як вона спробувала досягнути припинення порушення
шляхом консультації або з відповідачем, або як з відповідачем, так й
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уповноваженою установою, в якій подається судова скарга. Вирішення
питання чи сторона, яка має намір звернутися до суду щодо заборони,
повинна консультуватися з уповноваженою установою, залежить від
держави-члена. Якщо припинення порушення не було досягнуто протягом
двох тижнів після отримання запиту на консультацію, зазначена сторона
може, не гаючи більше часу, звернутися до суду щодо заборони.
Українське законодавство у повному обсязі відображає аналогічні
положення: це ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка передбачає
судовий захист прав споживачів; ст. 25 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка
містить перелік прав громадських організацій споживачів (об'єднань
споживачів); ст. ст. 26, 27, 28, 29 ЗУ «Про захист прав споживачів», які
визначають повноваження центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, органу виконавчої влади
Автономної Республіки Крим у сфері захисту прав споживачів, інших органів
виконавчої влади щодо захисту прав споживачів, а також повноваження
органів місцевого самоврядування щодо захисту прав споживачів [238].
Окрім того, в Україні в коментованій сфері відносин діють ряд
підзаконних нормативно-правових актів, а саме затверджені постановою
Верховної Ради України від 25 січня 1995 р. № 26/95-вр [230]. Це зокрема,
Положення про порядок вилучення неякісних товарів, документів та інших
предметів, що свідчать про порушення прав споживачів; Положення про
порядок тимчасового припинення діяльності підприємств сфери торгівлі,
громадського

харчування

і

послуг,

які

систематично

реалізують

недоброякісні товари, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови
зберігання і транспортування товарів; Положення про порядок припинення
(заборони) господарюючими суб’єктами відвантаження, реалізації (продажу)
і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають
вимогам нормативних документів [230] тощо.
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Загальні принципи позначення цін у Європейському Союзі встановлені
Директивою Європейського Парламенту та Ради 98/6/ЄС від 16.02.1998 р.
про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються
споживачам [475].
Метою цієї Директиви є зазначення ціни продажу та ціни за одиницю
виміру товарів, запропонованих продавцями споживачам, для поліпшення
інформування споживача та полегшення порівняння цін. Директива 98/6/ЄС
стосується товарів, що не були попередньо розфасовані та вимірюються у
присутності споживача. Таким чином, Директива не містить обмежень щодо
сфери застосування, це означає, що вона стосується як продовольчих, так і
непродовольчих товарів. Європейський Союз у цій сфері оперує такими
поняттями, як «ціна продажу» та «ціна за одиницю».
Стаття 2 Директиви 98/6/ЄС дає визначення понять «ціна продажу» та
«ціна за одиницю». «Ціна продажу» означає кінцеву ціну за одиницю товару,
або заданої кількості товару, включаючи ПДВ та всі інші податки. «Ціна за
одиницю» означає кінцеву ціну, включаючи ПДВ та всі інші податки, за один
кілограм, один літр, один метр, один квадратний метр або один кубічний
метр товару або іншу єдину одиницю кількості, яка широко та зазвичай
використовується у відповідній державі-члені для продажу особливих
товарів. Ціна продажу та ціна за одиницю повинні бути зазначені для всіх
товарів. У випадку якщо ціна за одиницю, ідентична ціні продажу, то її
зазначати не потрібно.
Положення Директиви не поширюються на товари, поставлені у
процесі надання послуг, а також щодо продажу з аукціону або реалізації
творів мистецтва та антикваріату.
Держави можуть передбачати обмеження максимальної кількості цін,
що мають бути зазначені, однак, ціна продажу та ціна за одиницю повинні
зазначатися без розбіжностей, бути простими для ідентифікації та чітко
розбірливими.
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Можна відмовитися від обов'язку зазначати ціну за одиницю товару,
для яких таке зазначення не буде корисним через природу або призначення
товару,

або

якщо

виконання

цього

зобов’язання

може створити

непорозуміння.
Згідно з ст. 15 ЗУ «Про захист прав споживачів» продавець
(виконавець), який реалізує продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну
кожної одиниці такої продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї
стандартної одиниці цієї продукції. Написи щодо ціни реалізації продукції
мають бути чіткими і простими для розуміння. Ціна продукції повинна
включати в себе всі податки та неподаткові обов'язкові платежі, які
відповідно до законодавства сплачуються споживачем під час придбання
відповідної продукції [238].
Необхідно, також, згадати Інструкцію про порядок позначення
роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної
торгівлі та закладах ресторанного господарства [260], яка повною мірою
відповідає положенням Директиви Європейського Парламенту та Ради
98/6/ЄС.
Положення Інструкції закріплюють основні вимоги, яким має
відповідати порядок позначення цін на товарах, що реалізуються через
роздрібну торгівлю, заклади ресторанного обслуговування. Певна увага
приділена дотриманню прав споживачів щодо одержання ними необхідної,
доступної, достовірної інформації відносно цін на продукцію згідно ЗУ «Про
захист прав споживачів».
До правовідносин, які врегульовані і законодавством Європейського
Союзу, і законодавством України, також відносять контракти, які
укладаються на відстані.
Директива Європейського Парламенту та Ради від 25 жовтня 2011р.
2011/83/ЄС [476] спрямована на врегулювання відносин, що виникають у
результаті укладення так званих дистанційних контрактів.
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Під терміном «дистанційний контракт» Директива 2011/83/ЄС розуміє
«будь-який контракт, предметом якого є товари чи послуги, укладений між
постачальником та споживачем відповідно до організованої дистанційної
торгівлі чи схеми постачання послуг, якою займається постачальник, який, в
цілях контракту, вдається до виняткового використання одного чи більше
засобів дистанційного зв’язку та включаючи момент укладення контракту»
[476].
Поняття «засоби дистанційного зв’язку» означає Директива 2011/83/ЄС
визначає як «будь-які засоби, які можуть бути використані з метою
укладення

контракту між постачальником

та споживачем за умови їх

одночасної фізичної відсутності» [476]. Перелік таких засобів міститься у
Додатку до Директиви та включає, зокрема, рекламу в пресі із формою
запиту; каталог; радіо; електронна пошта; факсимільні машини (факс);
телевізор (теле-шопінг) тощо.
Аналізована Директива 2011/83/ЄС має обмежену сферу дії. Зокрема,
не розповсюджується на контракти щодо фінансових послуг, які укладені за
допомогою торговельних автоматів чи автоматизованих торгових приміщень,
а також укладені із операторами телекомунікацій із використанням
громадських платних телефонів, чи укладені для будівництва та продажу
нерухомості або стосовно інших прав на нерухомість, окрім орендних,
укладені на аукціоні.
Проаналізувавши Директиву ЄС 2011/83/ЄС, ми визначили наступні
етапи взаємовідносин споживача з продавцями товарів (послуг) при укладені
контрактів на відстані:
1) до укладення дистанційного контракту споживачеві має бути надана
інформація щодо суттєвих умов контакту (про особу чи назву виробника;
основні характеристики товарів чи послуг; ціну, включаючи усі податки;
витрати на доставку, якщо такі є; домовленості про оплату, доставку чи
виконання; право на відмову від контракту; кошти, щодо використання
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засобів дистанційного зв’язку, у випадку їх розбіжності з початковою
розцінкою; проміжок часу впродовж якого ціна чи пропозиція є чинною;
необхідний мінімальний термін дії контракту, якщо контракти виконуються
постійно чи періодично;
2) надання споживачеві письмового підтвердження чи підтвердження за
допомогою будь-якого способу, доступного йому, зазначеної вище
інформації, не пізніше моменту доставки товару;
3) можливість припинення договірних відносин, яка полягає у тому, що
споживач має у своєму розпорядженні період обсягом щонайменше 7
робочих днів з моменту отримання товарів (а у випадку послуг – з моменту
укладення контракту або з дня виконання зобов’язання), відмовитись від
договору з компенсацією витрат на повернення товарів;
4)

виконання контракту повинно здійснюватись не пізніше 30 днів

від дня прийняття замовлення. У разі неможливості виконання контракту, з
тієї причини, що замовлені товари чи послуги є недоступними, споживач має
бути проінформований про ситуацію і за його вимогою не пізніше 30 днів
мають бути повернені сплачені ним суми ( окрім випадків, якщо контрактом
обумовлена можливість надання в цьому випадку товарів чи послуг
рівноцінної якості чи вартості).
Варто

зазначити,

що

Директива

2011/83/ЄС

передбачає лише

мінімальні умови в цій сфері, тим самим надає державам-членам ЄС право
запровадити більш суворі положення по забезпеченню більш високого рівня
захисту споживача.
В ЗУ «Про захист прав споживачів» містяться норми, які регулюють
укладення дистанційних договорів. Відповідно до ст. 1 вказаного ЗУ,
договором, укладеним на відстані є договір, укладений продавцем
(виконавцем) із споживачем за допомогою засобів дистанційного зв'язку. Під
засобами дистанційного зв’язку, ЗУ розуміє телекомунікаційні мережі,
поштовий зв'язок, телебачення, інформаційні мережі, зокрема Інтернет, які
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можуть використовуватися для укладення договорів на відстані. Стаття 13
ЗУ, передбачає права споживача у разі укладення договору на відстані.
Положення даної статті не застосовуються до договорів, укладених на
відстані, які стосуються: 1) правочинів з нерухомим майном, крім оренди
такого майна; 2) правочинів з цінними паперами; 3) фінансових послуг; 4)
продажу товарів торговельними автоматами; 5) телекомунікаційних послуг;
6) правочинів, здійснених на аукціоні, якщо участь у ньому можлива і без
використання засобів дистанційного зв'язку [238].
Аналогічно як і Директива ЄС 2011/83/ЄС, ЗУ «Про захист прав
споживачів» (ч. 4. ст. 13) передбачає, що факт надання інформації повинен
бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення.
Окрім того, інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена
продавцем (виконавцем) в односторонньому порядку.
ЗУ «Про захист прав споживачів» (ч. 4. ст. 13) надає споживачу право
розірвати укладений на відстані договір шляхом повідомлення продавця
(виконавця) про це протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження
інформації або з моменту одержання товару чи першої поставки товару.
Даний строк є більшим ніж у Директиві (7 робочих днів).
Згідно ч. 6 ст.13 ЗУ «Про захист прав споживачів» продавець повинен
поставити споживачеві товар протягом прийнятного строку, але не пізніше
тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення договору.
У разі неможливості виконання договору через відсутність замовленого
товару продавець повинен негайно повідомити про це споживача, але не
пізніше тридцяти днів з моменту одержання згоди споживача на укладення
договору. Продавець може використовувати стандартну умову у договорі про
можливість заміни товару в разі його відсутності іншим товаром [238].
Тобто, дане положення відповідає Директиві 2011/83/ЄС.
Проаналізувавши вище зазначені нормативно-правові акти, слід
підкреслити, що у сфері укладення контрактів на відстані, законодавство
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України повною мірою відповідає законодавству Європейського Союзу,
незважаючи на певні відмінності у строках.
Ще однією групою правовідносин, які врегульовані законодавством ЄС
і національним законодавством – правовідносини у сфері кредитування
споживачів.
Правовідносини у сфері кредитування споживачів у Європейському
Союзі регулюються Директивою Ради від 23 квітня 2008 р. 2008/48/ЄС про
договори споживчого кредитування.
Директива встановлює певні вимого щодо договорів про надання
кредитів споживачам: такі договори мають бути укладені в письмовій формі
та мають містити зазначення річної відсоткової ставки збору, а також умови
за яких річна відсоткова ставка збору може бути змінена. Споживачеві
надається копія письмового договору.
У випадку, якщо кредит надається для придбання товарів, державичлени повинні передбачити умови, за яких ці товари можуть бути повернені,
особливо якщо споживач не надавав своєї згоди. Вони, крім того, повинні
також забезпечити те, що при поверненні кредитором своїх товарів, між
сторонами повинен бути здійснений розрахунок так, щоб гарантувати, що б
повернення не призвело до безпідставного збагачення [221].
Також важливим є те, що як і законодавство України (ЗУ «Про
споживче кредитування»; ст. 694 ЦК України «Продаж товару в кредит»),
Директива допускає можливість дострокового виконання споживачем
власних зобов’язань за кредитною угодою, а також можливість уступки
кредитором права вимоги третій особі.
На відміну від Директиви ЄС 2008/48/ЄС, ЗУ «Про споживче
кредитування» надає споживач право протягом чотирнадцяти календарних
днів відкликати свою згоду на укладення договору про надання споживчого
кредиту без пояснення причин. Перебіг цього строку розпочинається з
моменту передачі споживачеві примірника укладеного договору.
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Правовідносини у сфері кредитування споживачів, також регулюється
іншими нормативно-правовими актами, зокрема Цивільним кодексом
України (ст. 694 «Продаж товару в кредит»; «Загальні положення про
зобов’язання»; параграф 2 глави 71 ЦК України), ЗУ «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг» [281], а також,
Правилами торгівлі у розстрочку фізичним особам [201].
Ринок кредитно-фінансових послуг в Україні є доволі широким і це
зумовило достатню популярність договору споживчого кредиту. У процесі
його укладення споживачі не завжди можуть оцінити рівень ризиків, можливі
наслідки набуття фінансових зобов’язань та порівняти умови їх надання, що
пропонують банківські установи [447, с.41].
Серед нормативних актів слід приділити увагу згаданим Правилами
торгівлі у розстрочку фізичним особам, оскільки правовідносини, які ними
врегульовані найбільш близькі до тих, які врегульовані Директивою ЄС
2008/48/ЄС. Правила встановлюють порядок продажу непродовольчих
товарів фізичним особам у розстрочку, тобто на умовах розстрочення
кінцевого розрахунку, на визначений строк та під відсоток. Згідно Правил,
товари, що придбаваються у розстрочку, передаються покупцеві у
розпорядження. Право власності на такі товари переходить до покупця лише
після кінцевого розрахунку. Важливим є те, що продаж товарів у розстрочку і
внесення чергових

платежів здійснюються за цінами, що діють на день

продажу. Наступна зміна цін на товари, продані у розстрочку, не тягне
за собою перерахунку.
Правовідносини, пов’язані з наявністю нечесних умов у контрактах із
споживачами, також відносять до групи відносин, які врегульовані як
законодавством України, так і Директивами ЄС.
У

Європейському

Союзі

такі

правовідносини

регулюються

Директивою Ради від 5 квітня 1993 р. 93/13/ЄЕС Про несправедливі умови в
контрактах зі споживачами [488], яка має горизонтальний характер. Дія
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Директиви поширюється на договори, сторонами яких є споживач та
продавець/постачальник. Метою даної Директиви є наближення законів,
підзаконних

та

адміністративних

несправедливих умов

у договорах,

положень

держав-членів

щодо

укладених між продавцем або

постачальником та споживачем [488].
В українському законодавстві, ці правовідносини регулюються статтею
18 ЗУ «Про захист прав споживачів» – визнання недійсними умов договорів,
що обмежують права споживача.
В даному випадку, можна стверджувати, що стаття 18 ЗУ «Про захист
прав споживачів» повністю відповідає положенням, що містяться у
Директиві Ради 93/13/ЄЕС про несправедливі умови в контрактах зі
споживачами. Щодо змісту несправедливих умов та гармонізації з
національним законодавством детальніше в параграфі 4.4.
Як і національне законодавство так і європейське регулює відносини
пов’язані з якістю води призначеної для споживання людьми. Директива від
15 липня 1980 року стосовно якості води (80/778/ЄЕС) [285].
Ця Директива не поширюється на природні мінеральні води та
лікувальні води,

які визнані чи визначені як такі компетентними

національними органами.
ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» [256]
поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що виробляють питну воду,
забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти
питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за
допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування
установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання,
надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і
контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом
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джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також
споживачів питної води та/або послуг з водовідведення (ст.2).
Доцільно відмітити, що у Директиві 80/778/ЄЕС детально визначено
порядок допустимих і необхідних заходів, у разі відступу від вимог щодо
якості питної води. Ст. 8 Директиви 80/778/ЄЕС зобов’язує держави-члени
Співтовариства вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб
будь-які речовини, які використовуються при підготовці води до споживання
людьми, не залишалися в концентраціях, вищих за максимально допустимі, у
воді, яка постачається споживачам, і щоб вони не становили прямої чи
опосередкованої загрози здоров’ю населення.
Ст. 9 ЗУ «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення»
передбачає державне гарантування права вільного доступу до інформації про
якість питної води. З цією метою центральний орган виконавчої влади з
питань житлово-комунального господарства щороку готує і оприлюднює в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Національну доповідь
про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні, забезпечує
заінтересовані органи державної влади, громадські організації, підприємства,
установи, організації та громадян інформацією про випадки і причини
забруднення питної води, порядок розрахунку тарифів на послуги
централізованого водопостачання і водовідведення. У разі, коли питна вода
має відхилення за показниками від державного стандарту, органи місцевого
самоврядування інформують споживачів через засоби масової інформації про
її якість та вживають заходів, пов'язаних з відверненням загрози здоров'ю
людей.
Директива 80/778/ЄЕС не містить положень щодо відповідальності у
разі виявлення порушень у цій сфері. За національним законодавством
передбачений судовий порядок захисту споживачів і визначено особливості
відповідальності. Суб’єкти господарювання, внаслідок діяльності яких
завдано шкоду, несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Мова
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йде про збитки та завдану моральну шкоду. Також у ст. 47 ЗУ «Про питну
воду, питне водопостачання та водовідведення» визначено спеціальну
відповідальність підприємства питного водопостачання. Якщо порушення
призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової
втрати працездатності, зобов'язані відшкодувати збитки споживачам та
компенсувати

додаткові

витрати

органам

державного

санітарно-

епідеміологічного нагляду на проведення санітарних заходів і витрати
закладів охорони здоров'я на надання медичної допомоги потерпілим.
Отже, нормами законодавства України досить повно та детально
врегульовано цілий ряд правовідносин, які аналогічним чином врегульовані
положеннями законодавства ЄС (звісно, з певними винятками). Більше того
численними є випадки, коли положення законодавства України спрямовані
на забезпечення навіть більш високого рівня захисту прав споживачів, ніж це
передбачено

відповідними

Директивами

ЄС

(наприклад,

щодо

відповідальності за неякісну продукцію, загальної безпеки продукції,
кредитно-фінансові відносини, здійснення гарантійного обслуговування
тощо) [431, с.277].
До правовідносин у сфері захисту прав споживачів, які врегульовані
директивами ЄС та частково нормами українського законодавства, відносять
правовідносини,

які стосуються

лікарських препаратів,

туристичних

контрактів, продукції, що містить какао та шоколад і призначена для
споживання, безпеки іграшок.
6 листопада 2001 року Європейський парламент та Рада Європейського
Союзу прийняла Директиву 2001/83/ЄС Про Кодекс спільноти відносно
лікарських препаратів, призначених для споживання людьми [483]. Це
перший кодифікований акт у даній сфері правовідносин, основою якого є
базове європейське законодавство щодо лікарських препаратів. А останній
прийнятий ЄС документ: Директива 2017/1572 від 15 вересня 2017.
Директиву 2001/83 / EC Європейського парламенту і Ради щодо принципів і
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принципів належної виробничої практики лікарських засобів для людини
[421]. Важливим аспектом положень Директиви є вказівки на дотримання
принципів належної виробничої практики, виконання положень, що
стосуються перевірок компетентними органами, на певні зобов'язання
виробника. Також виробник лікарських засобів повинен гарантувати, що
препарати придатні для використання за призначенням, дотримуватись вимог
авторизації на ринку і не піддавати пацієнтів ризику через неналежну якість.
Для досягнення належної якості надійним чином, виробник повинен
застосовувати комплексно розроблену і правильно впроваджену систему
якості, що охоплює фармацевтичну належну виробничу практику та
управління ризиками з точки зору якості. Серед іншого не менш важливого
законодавства: Директива Ради 65/65/ЄЕС від 26 січні 1965 року Про
наближення положень, встановлених законом, підзаконним актом або
адміністративною дією, про лікарські препарати [478], Директива Ради
75/318/ЄЕС від 20 травня 1975 року Про наближення законів держав-членів
про аналітичні, фармако-токсикологічні та клінічні стандарти та протоколи
щодо вивчення патентованих лікарських препаратів [482], Директиву Ради
75/319/ЄЕС

від

20 травня

1975 року Про наближення положень,

встановлених законом, підзаконним актом або адміністративною дією, про
патентовані лікарські препарати [479], Директиву Ради 89/342/ЄЕС від 3
травня 1989 року, що розширює сферу застосування Директив 65/65/ЄЕС та
75/319/ЄЕС та встановлює додаткові положення щодо імунологічних
лікарських препаратів, до складу яких входять вакцини, токсини або
сироватки та алергени [473], Директиву Ради 89/343/ЄЕС від 3 травня 1989
року, що розширює сферу застосування Директив 65/65/ЄЕС та 75/319/ЄЕС
та встановлює додаткові положення щодо радіофармпрепаратів [467],
Директиву Ради 89/381/ЄЕС від 14 червня 1989 року, що розширює сферу
застосування Директив 65/65/ЄЕС та 75/319/ЄЕС про наближення положень,
встановлених законом, підзаконним актом або адміністративною дією, про
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лікарські препарати, та встановлює додаткові положення щодо патентованих
лікарських препаратів, одержаних з людської крові та людської плазми [480],
Директиву Ради 92/25/ЄЕС від 31 березня 1992 року про оптове
розповсюдження лікарських препаратів, призначених для споживання
людьми [487] Директиву Ради 92/26/ЄЕС від 31 березня 1992 року про
класифікацію для

поставки лікарських препаратів, призначених для

споживання людьми [466], Директиву Ради 92/27/ЄЕС від 31 березня 1992
року про етикетування лікарських препаратів для споживання людьми та про
листки-вкладиші [484], Директиву Ради 92/28/ЄЕС від 31 березня 1992 року
про рекламування лікарських препаратів, призначених для споживання
людьми [477], Директиву Ради 92/73/ЄЕС від 22 вересня 1992 року [481], що
розширює сферу застосування лікарських препаратів для споживання
людьми, які призначені для розміщення на ринку у державах-членах та або
приготованих промисловим шляхом або виготовлених за допомогою методу,
що включає процес промислового виробництва.
Директива не застосовується до будь-якого лікарського препарату,
приготованого в аптеці згідно медичного рецепту для окремого пацієнта
(загальновідомого як спеціально прописана формула); приготованого в
аптеці згідно медичних рецептів фармакопеї та призначеного для прямого
постачання пацієнтам, які обслуговуються аптекою, яка розглядається
(загальновідомого

як

офіціальна

формула);

лікарських

препаратів,

призначених для випробувань на етапах дослідження та розробки, проведенні
клінічних

випробувань

споживання

людьми;

на лікарських препаратах,
напівфабрикатів,

призначених

призначених для
для

подальшої

переробки уповноваженим виробником; будь-яких радіонуклідів у формі
закритих джерел випромінювання; нерозведеної крові, плазми або клітин
крові людського походження, окрім плазми, приготованої за допомогою
методу, що включає процес промислового виробництва.
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В Україні, щодо даних правовідносин, чинний Закон «Про лікарські
засоби» [245], який регулює правовідносини, пов'язані зі створенням,
реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських
засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, організацій і
громадян, а також повноваження у цій сфері органів виконавчої влади і
посадових осіб.

У цьому законі розкрито порядок виготовлення,

випробування та випуск на ринок лікарських препаратів (імунологічних,
гомеопатичних, трав’яних). Також актуальні питання, що стосуються їх
імпорту.
Важливе місце у Директиві відводиться рекламі лікарських препаратів.
Основні вимоги: реклама має бути чітко викладена таким чином, щоб було
зрозуміло, що повідомлення є рекламою та що препарат чітко визначається
як лікарський препарат; містити як мінімум наступну інформацію: назва
лікарського препарату, а також загальноприйнята назва, якщо лікарський
препарат містить лише одну активну речовину, інформація, необхідна для
правильного користування лікарським препаратом, точне, розбірливе
спонукання уважно прочитати інструкції на листку-вкладишу або на
зовнішній упаковці, в залежності від обставин. Однак, держави-члени
можуть прийняти рішення, що реклама лікарського препарату широкому
загалу може, незважаючи вище зазначене , містити лише назву лікарського
препарату або його міжнародну непатентовану назву, якщо така існує, або
торгову марку, якщо її метою є виключно нагадування (ст.89).
Закріплені також важливі застереження. Реклама лікарського препарату
для широкого загалу не має містити будь-якого матеріалу, який складає
враження, що: консультація з лікарем або хірургічна операція непотрібні,
зокрема, пропонуючи діагностування або лікування поштою; дія прийому
лікарського препарату є гарантованою, не супроводжується негативними
реакціями або є кращою за дію іншого лікування або лікарського препарату,
або еквівалентною дії іншого лікування або лікарського препарату; здоров’я
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суб’єкта може зміцнюватися за допомогою прийому цих ліків; на здоров’я
суб’єкта може вплинути те, що він/вона не приймає ці ліки; направлений
виключно або головним чином на дітей; посилається на рекомендації
науковців, медичних працівників або осіб, які не відносяться до двох
попередніх груп, але які, завдяки своїй популярності, можуть заохочувати
споживання

лікарських препаратів;

лікарський препарат є їстівним

продуктом, косметичним засобом або іншим

споживчим продуктом;

лікарський препарат є безпечним або ефективним завдяки тому факту, що він
є натуральним; своїм описом або детальним викладом історії хвороби,
призвести до помилкового самодіагностування; посилається на здоров’я, за
допомогою недоречної, тривожної або оманливої термінології , заяви про
видужування; використовує,

допомогою недоречної, тривожної або

оманливої термінології, ілюстровані зображення змін у людському тілі, що
спричинені хворобою або травмою, або дії лікарського препарату на тіло
людини або його частини (ст.90) [483].
ЗУ «Про лікарські засоби» визначає створення лікарських засобів, їх
доклінічне вивчення та клінічні випробування, а також загальні вимоги щодо
виробництва та маркування. Достатня увага приділена державному контролю
лікарських засобів. Національним законодавством не визнаються трав’яні
препарати лікарськими засобами, також недостатньо врегульовані питання
реклами медичних препаратів. Так, у ст. 21 ЗУ «Про рекламу» зазначено
правила

реклами

лікарських

засобів,

медичної

техніки,

методів

профілактики, діагностики, лікування і реабілітації.
Визначено, яка реклама вище визначених об’єктів дозволена, визначено
її зміст і перелік заборон лікарських засобів, медичних виробів та методів
профілактики, діагностики, лікування і реабілітації. Положення статті 21 ЗУ
«Про рекламу» є достатньо обмежені у регулюванні відносин порівняно з
положеннями Директиви. Наприклад, у ст. 90 Директиви містить заборону
рекламувати препарати, що призначені частково або повністю дітям. Це
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підтверджує не тільки часткове, а й недостатнє регулювання лікарських
препаратів (засобів) на державному рівні, що може опосередковано
загрожувати здоров’ю споживача. Зважаючи на вагомість даного положення,
пропонуємо ст. 21 ЗУ «Про рекламу» доповнити положенням про заборону
реклами медичних препаратів, що призначені частково або повністю дітям
(ст.90 Директиви Ради 92/28/ЄЕС від 31 березня 1992 року про рекламування
лікарських препаратів, призначених для споживання людьми).
У Європейському Союзі туристичні правовідносини регулюються
Директивою Ради від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані
туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні
турне.
Метою даної Директиви є наближення до єдиного стандарту законів,
підзаконних актів

та адміністративних положень

держав-членів, що

стосуються проданих або запропонованих для продажу на території
Співтовариства пакетів [251].
Під пакетом, Директива 90/314/ЄЕС розуміє, заплановану комбінацію з
не менше двох складових (транспорт; житло; інші туристичні послуги, не
додаткові до транспорту або житла та які є значною частиною пакету) при
продажу за ціною з урахуванням всіх послуг та якщо послуга охоплює
період, більший ніж двадцять чотири години або включає житло на одну ніч.
В якості суб’єктів туристичної діяльності Директива визначає
організатора, який організовує пакети та продає або пропонує їхній продаж
безпосередньо або через роздрібного продавця, а також роз дрібного
продавця, який продає пакет, складений організатором.
Суб’єктами відповідальності за належне виконання умов контракту
перед споживачем є як організатор, так і продавець (за вибором споживача).
Будь-який описовий матеріал пакету, наданий організатором або
роздрібним продавцем покупцю, ціна пакету та будь-які інші умови, що
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застосовуються до контракту, не мають містити будь-якої оманливої
інформації.
Контракт про надання туристичних послуг має укладатися у письмовій
формі та містити детальну інформацію щодо кожної з умов контракту.
До обов’язкових умов, що мають бути включені до контракту,
Директива 90/314/ЄЕС відносить:
1) напрямки поїздки (поїздок) та, де існують періоди перебування,
відповідні періоди з датами;
2) засоби, характеристики та категорії транспорту для використання;
дату, час та місце відправлення та повернення;
3) якщо до складу пакету входить житло, потрібно вказати його
місцезнаходження, туристську категорію або рівень комфорту, його основні
характеристики,

його відповідність правилам причетної приймаючої

держави-члена та забезпечення їжею;
4) чи є вимога мінімальної кількості людей для того, щоб відбулася
групова поїздка, і якщо так, то кінцевий термін інформування споживача у
разі анулювання;
5) маршрут;
6) відвідування, екскурсії або інші послуги, що входять до сумарної
узгодженої вартості пакету;
7) ім’я та адреса організатора, роздрібного продавця та, де потрібно,
страхової компанії;
8) ціна пакету; ствердження можливості перегляду ціни за Статтею 4
(4) та вказівка на мити, податки або сплати за окремі послуги (приземлення,
посадка/висадка в портах та аеропортах, туристичні податки), якщо ці
витрати не входять до складу пакету;
9) графік та метод сплати;
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10)

окремі вимоги, які споживач повідомив організатору або

роздрібному продавцю підчас бронювання/замовлення та які обидва
погодились прийняти;
11)

періоди, протягом яких споживач може поскаржитись щодо

невиконання або неналежного виконання контракту [251].
На найбільшу увагу заслуговують наступні положення Директиви
90/314/ЄЕС. По-перше, організатор або продавець не мають права збільшити
вартість туристичного обслуговування в період з моменту підписання
контракту та до моменту початку подорожі. Винятками з цього правила є
випадки, коли збільшується вартість палива; аеропортових зборів або зміни
курсу валют, але вартість контракту може бути збільшена не пізніше, ніж за
20 днів до початку туру. В таких випадках споживачеві надається право
розірвати контракт. По-друге, організатори та продавці мають нести
відповідальність

за

шкоду,

заподіяну

споживачеві

будь-яким

із

субпідрядників, що здійснює туристичне обслуговування. По-третє, у
випадку банкрутства організатора або продавця, споживач має можливість
задовольнити вимоги щодо відшкодування заподіяної йому шкоди за рахунок
спеціальних фондів. Найчастіше такі фонди утворюються самими суб’єктами
туристичної діяльності за рахунок їх внесків, що є обов’язковою умовою для
отримання ліцензії на право здійснення туристичної діяльності.
В Україні ці відносини врегульовані частково ЗУ «Про туризм» [280], а
главою 63 ЦК України, що стосується загальних положень про надання
послуг.
Так, зокрема, згідно ст. 1 ЗУ «Про туризм», однією з ознак туристичної
подорожі є її тривалість, що має становити не менше ніж 24 години. Однак,
на відміну від Директиви 90/314/ЄЕС, Закон визначає максимальну
тривалість туристичної подорожі. Така тривалість обмежується 6 місяцями.
Як і Директива 90/314/ЄЕС, ст. 20 ЗУ «Про туризм» визначає вимоги
щодо письмової форми та змісту контракту з туристом (визначений перелік
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істотних умов договору). Окрім того, законодавством України, передбачена
можливість укладання договору на туристичне обслуговування, не лише в
письмовій формі, але й у електронній.
Вказана стаття, також містить положення аналогічне статті 4
Директиви Ради 90/314/ЄЕС, про те, що зміна ціни туристичного продукту
після укладення договору на туристичне обслуговування допускається лише
у разі необхідності врахування зміни тарифів на транспортні послуги,
запровадження нових або підвищення діючих ставок податків та зборів та
інших обов’язкових платежів, зміни курсу. Зміна ціни туристичного
продукту можлива не пізніше, як за 20 днів до початку туристичної
подорожі.
Варто звернути увагу, що перелік суб’єктів, які здійснюють туристичну
діяльність, відповідно до ЗУ «Про туризм» є набагато більшим аніж
визначено Директивою 90/314/ЄЕС. Зокрема до таких суб’єктів відповідно до
ст. 5 ЗУ «Про туризм» відносять: туристичних операторів; туристичних
агентів

(у Директиві це «роздрібний продавець»); інших суб’єктів

підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення
(проживання),

харчування,

екскурсійних,

розважальних

та

інших

туристичних послуг; гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори,
провідники та інші фахівці туристичного супроводу; фізичні особи, які не є
суб'єктами підприємницької діяльності та надають послуги з тимчасового
розміщення (проживання), харчування тощо.
Ще один важливий документ схвалено Кабінетом Міністрів України,
що стосується безпеки іграшок. З 28.02 2018 року Постанова № 151 «Про
затвердження технічного регламенту безпечності іграшок» [234] діє у новій
редакції.

В Європі це питання

врегульовано

Директивою 2009/48

Європейського Парламенту та Ради від 18 червня 2009 р. Про безпеку
іграшок [208]. Дана Директива встановлює правила безпеки іграшок та їх
вільне переміщення в межах Співтовариства.
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Директива застосовується до продукції, розрахованої або призначеної
для використання виключно або не лише для гри дітьми у віці до 14 років.
При розміщенні іграшок на ринку виробники повинні гарантувати, що вони
були розроблені та виготовлені відповідно до встановлених вимог. На
виробників покладено обов’язок складати необхідну технічну документацію
та проводити або організовувати належну оцінку відповідності. Виробники
зберігають технічну документацію та декларацію ЄС щодо відповідності
протягом 10 років після розміщення іграшок на ринку.
Виробники забезпечують, щоб виготовлені ними іграшки мали власний
номер типу і партії, а також серійний номер, номер моделі, інші елементи, які
задовольняють їх до ідентифікації, коли розмір, характер, іграшки цього
робити не дозволяє, то необхідна інформація має бути зазначена або на
упаковці, або у документі, який супроводжує її.
Виробники мають забезпечувати, щоб іграшка супроводжувалася
інструкцією та інформацією щодо безпеки на мові або мовах, зрозумілих
споживачам, як визначено відповідною державою-членом.
Іграшки, наявність яких забезпечується на ринку, містять маркування
"CE". Держави-члени вважають іграшки, що містять маркування "CE",
такими, що відповідають вимогам Директиви 2009/48. Іграшки, що не мають
маркування "CE" або ж які іншим чином не виконують вимоги цієї
Директиви, можуть виставлятися та використовуватися на торгових ярмарках
і виставках, за умови якщо вони супроводжуватимуться написом, який чітко
зазначає, що вони не відповідають вимогам цієї Директиви та що їхня
наявність у Співтоваристві не забезпечуватиметься до того часу, поки вони
не будуть приведені у відповідність.
Перед тим, як розміщувати іграшки на ринку, виробники проводять
аналіз хімічних, фізичних, механічних, електричних небезпек, займистості,
гігієнічних та радіоактивних небезпек, які може становити іграшка, а також
оцінку потенційного впливу таких небезпек.
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Окрім

того,

виробники

використовують

процедури

оцінки

відповідності. Запит на перевірку відповідності вимогам, встановленим в ЄС,
містить опис іграшки і вказівку на місце її виробництва, зокрема адресу. За
результатами такої перевірки надається сертифікат

про проходження

перевірки на відповідність вимогам, встановленим в ЄС.
Положення Технічного регламенту з акцентовані якості та безпечності
іграшок; вимогам відповідності, належному маркуванні. Так, наприклад, до
суттєвих вимог безпечності відносять такі вимоги: іграшки, у тому числі
хімічні речовини, які вони містять, не повинні загрожувати безпеці чи
здоров’ю користувачів або третіх осіб, коли вони використовуються за
призначенням

або

з

урахуванням

передбачуваної

поведінки дітей;

можливості дітей та осіб, які наглядають за ними, повинні враховуватися,
зокрема, у разі, коли іграшки призначені для використання дітьми віком до
36 місяців або інших визначених вікових груп; маркування, нанесене
відповідно до Технічного регламенту, та інструкції з експлуатації, які
супроводжують іграшку, повинні звертати увагу користувачів або осіб, які
наглядають за ними, на небезпеку та ризики заподіяння шкоди під час
використання іграшки та шляхи їх уникнення; на етикетках (ярликах),
прикріплених до іграшок, або на пакуванні та в інструкціях, що додаються до
іграшки, повинно міститися попередження про можливі небезпеку і ризики
заподіяння шкоди, пов’язані з використанням таких іграшок, та способи
запобігання їх виникненню.
Виробники, які вважають або мають підстави вважати, що іграшка, яку
вони ввели в обіг, не відповідає вимогам усіх технічних регламентів, які
застосовуються до неї, негайно вживають коригувальних заходів, необхідних
для приведення такої іграшки у відповідність із зазначеними вимогами,
вилучення її з обігу та/або її відкликання (залежно від обставин). Крім того,
якщо іграшка становить ризик, виробники негайно повідомляють про це
відповідному органу державного ринкового нагляду, надаючи йому детальні
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відомості, зокрема про невідповідність такої іграшки вимогам усіх технічних
регламентів, які застосовуються до неї, та вжиті коригувальні заходи.
Більшість судових справ даної категорії пов’язано із неналежною
якістю іграшок. (автор -у цій та наступних справах збережена стилістика
згідно оригіналу).
В обґрунтування позову Особа 1 посилалась на те, що 21 вересня 2015
року на веб-порталі інтернет-магазину Розетка, який належить Товариству з
обмеженою відповідальністю РозеткаУА, вона замовила дитячу іграшку
Модель катамарана ProBoat Blackjack 9 2.4GHz RTR вартістю 2162 грн. В
день отримання вона виявила, що іграшка належним чином не працювала пропливла 2 - 3 хвилини і зупинялась. За її телефонним дзвінком оператор
інтернет-магазину повідомив про необхідність повернення іграшки із
гарантійним талоном. Через кілька днів їй зателефонували з інтернетмагазину Розетка і повідомили, що іграшку отримано, але для вирішення
усунення недоліків потрібен певний час для перевірки іграшки сервісним
центром та необхідність узгодження дій із виробником. В зв’язку з тривалим
не усуненням недоліку товару, вона зателефонувала продавцю та повідомила
про розірвання договору купівлі-продажу товару та повернення вартості
товару із витратами, пов'язаними із його придбання, поверненням та
неустойкою. Їй не повернуто ні товару, ні його вартості, ні витрат, пов'язаних
із його доставкою, ні неустойки за затримку усунення недоліків або
повернення коштів, тому з 15 жовтня 2015 року по час звернення до суду
пройшов 51 день і розмір неустойки становить 1246,44 грн.
За таких обставин, суд задовільнив (ст. 10, п.3 ч.9 ст. 8 ЗУ «Про захист
прав споживачів») позовні вимоги ОСОБА_2. [370].
Слід зазначити, що законодавством України не врегульовано ряд
правовідносин в наступних сферах:
- позасудове врегулювання спорів за участю споживачів;
- колективне користування нерухомим майном на умовах «таймшер».
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Питання позасудового врегулювання спору досліджено у Рекомендації
Комісії 2001/310/ЄС від 4 квітня 2001 р. про принципи діяльності
позасудових органів, залучених до компромісного розв’язання суперечок за
участю споживачів [264]. Директиви Європарламенту «Про деякі аспекти
медіації в цивільних і господарських спорах» від 21.05.2008 р. [219].
Системи позасудового вирішення спорі є дуже різноманітні: деякі з них
утворені державами, інші – суб’єктами підприємницької діяльності. Іноді
вони утворюються недержавними організаціями споживачів (найчастіше є
саме другий та третій випадки). Іноді ці системи утворюються за спільною
ініціативою згаданих суб’єктів (крім держави) [301, с.147].
Детальніше це питання буде досліджено у 3 розділі роботи в межах
опрацювання форм захисту прав споживачів.
Серед правовідносин, що не врегульовані нормами національного
законодавства є контракти, які укладаються на умовах «таймшер». У
Європейському Союзі, контрактам, що укладаються на умовах «таймшер»,
присвячено Директиву Європейського Парламенту та Ради від 26 жовтня
1994 р. 94/47/ЄС про захист покупців щодо деяких аспектів договорів
стосовно прав покупців, що використовують нерухоме майно протягом
певного часу (таймшер) [237].
Таймшер перекладається як «поділ часу». Його суть в купівлі права
користування нерухомим майном. Це право обмежується в часі, тобто особа
може має право користування в конкретно визначений період часу.
Як зазначає Наумова С.А., крім системи обміну таймшера, у світі
працюють національні та міжнародні системи обміну квартир в різних містах
і країнах на період відпустки - Swap Homes Formula, що дозволяє людям з
різних країн обмінюватися один з одним квартирами, будинками та ін. на
певний час. Кожен господар квартири не несе ніяких матеріальних витрат на
проживання в квартирі свого партнера по обміну. Згідно з нормами
європейського права контракт таймшеру може бути скасований покупцем без
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пояснення причин протягом десяти календарних днів. При цьому він оплачує
тільки ті витрати, які у відповідності з національними законами були
викликані укладенням та анулюванням контракту. В даний час ведуча
компанія в світі по організації обміну володіння відпочинком - Resort
Condominiums International (RCI), що займається забезпеченням спільного
володіння нерухомістю на курортах вищого класу і «обміном відпочинком».
Вона створена у 1971 р., має 64 офісу в 32 країнах світу, і видає матеріали
для членів клубу на 20 мовах [155].
Судових справ даної категорії є досить незначна кількість. Основному
вони мають похідний характер від іншого зобов’язання, що пов’язано з
нерухомістю. Проблема також і у тому, що правовідносини таймшеру не
врегульовані національним законодавством. Уся практика ґрунтується на
міжнародному досвіді і є цікавою для нашого законодавця. Наприклад, в
судовому засіданні встановлено, що право власності позивача на квартиру
було

зареєстровано

13.04.2010

року,

що

підтверджується

копією

реєстраційного посвідчення. За актом приймання-передачі документації від
19.02.2013 року, оригінали договору міни, реєстраційного посвідчення та
технічного паспорту на квартиру позивача були передані ТОВ «Кредитні
ініціативи». На виконання п.1.7 Іпотечного договору Іпотекодержатель не
передав Іпотекодавцю за актом прийому-передачі технічний паспорт, що
встановлено

в

даному

судовому

засіданні

та

заочним

рішенням

Дніпровського районного суду м. Києва від 21.09.2012 року, яке набрало
законної сили.
Крім того, сторони домовились та зазначили в п.4.2 Іпотечного
договору що, Іпотекодавець має право володіти та користуватись предметом
іпотеки; одержувати від предмета іпотеки доходи; виключно на підставі
згоди Іпотекодержателя, отриманої у відповідності з чинним законодавством
України передавати предмет іпотеки в спільну діяльність, лізинг, оренду,
користування. 25.02.2010 року ОСОБА_1 (далі - Покупець) підписав з Gold
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Point Holdings Limited (далі - Продавець) Угоду про продаж Таймшеру
№1055 за умовами якої ОСОБА_1 придбав право користуватись по всьому
світу нерухомістю (яка включена до каталогу клубних апартаментів/готелів),
починаючи з 01.03.2010 року та сплачуючи в місяць 7 100,00 доларів США.
Строк дії Угоди встановлений до 25.02.2015 року (п.22 Угоди).
Стаття 14 Угоди про продаж Таймшеру передбачала, що Покупець
(Позивач) має право на протязі строку дії даної Угоди включити власну
нерухомість в Програму Таймшера з метою знизити/звільнитися від сплати
загальної вартості в місяць, за умовами Угоди Позивач мав намір передати в
управління Gold Point Holdings Limited власну квартиру.
Як було встановлено в судовому засіданні позивач не звертався до
Іпотекодержателя щодо надання згоди на передачу квартири в управління на
підставі Угоди про продаж Таймшеру, що включає в себе і передачу в
користування квартири. А тому, так як позивачем не було вчинено жодної
дії, починаючи з 13.04.2010 року (дня реєстрації права власності позивача)
для отримання дозволу на передачу квартири за Угодою про продаж
Таймшеру та передачі квартири в оренду (після розірвання Угоди про продаж
Таймшеру, чим позивач порушив умови Іпотечного договору, на момент
укладення угоди про продаж Таймшеру право власності позивача не було
зареєстроване, позивачем не надано доказів, що квартира придатна для
проживання (опис квартири в експертному дослідженні відсутній), не надано
доказів, що він вчиняв будь-які дії для можливого укладення договору
оренди квартири (розміщені оголошення про оренду, попередні договори
оренди чи договори про наміри.
Отже, так як в судовому засіданні встановлено, що позивач не виконав
свої зобов'язання в частині звернення до відповідача та отримання дозволу на
передачу квартири в користування іншій особі, лише невиконання
відповідачем обов'язку по передачі оригіналу технічного паспорту не є
підставою для відшкодування збитків, судом не встановлено причинно -
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наслідкового зв'язку між діями відповідача та збитками позивача, тому суд
приходить до висновку про відмову в задоволенні заявлених вимог [372].
Важливе значення для практики застосування договорів відносно прав
покупців, що використовують нерухоме майно протягом певного часу
(таймшер), має Директива 94/47/ЄС від 26.10.1994 р. Про захист покупців
щодо деяких аспектів договорів стосовно прав покупців, що використовують
нерухоме майно протягом певного часу (таймшер).
Стаття 2 Директиви визначає, що «контракт з таймшер» це - контракт,
що триває понад один рік, згідно з яким споживач, за винагороду, набуває
право використовувати одне або більше житлових приміщень на один або
більше періодів поселення.
Зосередимо увагу на особливостях цих правовідносин, що визначені у
Директиві і підставою виникнення, яких є договір купівлі – продажу.
Важливим аспектом є те, що стороною є покупець, який за положеннями
Директиви є і споживачем. Однак, ст. 2 Директиви поширює правовий статус
споживача також на юридичну особу, яка діє в цілях, що знаходяться поза
торгівлею цієї особи, її підприємницькою діяльністю, ремеслом або
професією. Предметом «таймшеру» є як рухоме, так і нерухоме майно.
Контракт укладається у письмовій формі на паперовому носії.
Основний зміст контракту відповідає структурі традиційного для нас
договору. Тобто, реквізити сторін, їх ідентифікація та час і місце укладення.
Також сторони мають досягнути згоди щодо прав та обов’язків.
В Директиві звернено увагу на право на відмову від контракту.
Відповідно до статті 6 споживачеві було надано період у 14 календарних днів
для того, щоб відмовитися від контракту з таймшер, довгострокового
продукту пов’язаного з відпусткою, повторного продажу або обміну без
надання будь-яких причини. А стаття 7 Директиви, визначає, що державичлени мають забезпечити те, щоб, по відношенню до контрактів з таймшер,
довгострокового продукту пов’язаного з відпусткою та обміну, були
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заборонені будь-які передоплати, надання гарантій, розміщення грошей на
рахунках, ясно висловлене визнання заборгованості або будь-які інші
винагороди продавцеві або будь-якій третій стороні з боку споживача до
закінчення періоду для відмови відповідно до статті 6 Директиви [237].
Важливим

моментом

у

цих

відносинах

є

питання

повної

відповідальності боржника за невиконання чи неналежне виконання умов
контракту таймшер.
Як свідчить статистика, учасниками проектів «таймшер» є досить
широке коло осіб. Сюди входять розробники проектів, трастові компанії,
вторинний ринок, юридичні компанії, самі споживачі тощо. Відсутність
нормативної бази цих правовідносин в Україні, створює для споживача
труднощі в розумінні власних прав і обов’язків, а також відповідальності при
укладені подібних до «таймшеру» договорів.
Дослідження співвідношення національного споживчого законодавства
і європейського, свідчить про те, що держава починає сприймати захист прав
споживачів, як важливий елемент власної політики, яка «вийшла» за межі
внутрішнього ринку і потребує зближення із міжнародним законодавством.
Це стане можливим завдяки імплементації міжнародно-правових принципів
захисту прав споживачів у цивільному праві України.
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Висновки до 1 розділу

1.

В Україні склалася система нормативних актів, які спрямовані на

регулювання споживчих відносин та захист прав споживачів. Періодизацію
становлення нормативної бази в сфері захисту прав споживачів можна
розділити на такі періоди. Перший етап з 1991 по 1996 роки створення
нормативної бази регулювання прав споживачів. Другий етап – 1996-2005
роки характеризуються розвитком національного законодавства в сфері
захисту прав споживачів по окремих напрямках споживчих прав. Період з
2006 року по нинішній час, можна характеризувати як етап новелізації з
метою адаптації положень права Європейського Союзу.
2.

Цивільні правовідносини за участю споживачів — це суспільні

відносини, врегульовані нормами цивільного права, договірними умовами та
правовими звичаями, які виникають між фізичною особою (споживачем), що
має намір придбати товар (роботу, послуг), або придбаває товари (роботи,
послуги), для задоволення побутових, особистих, сімейних і інших потреб, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і її потенційним чи
реальним контрагентом (продавцем, виконавцем, виробником, імпортером,
уповноваженою виробником (продавцем) організацією або уповноваженим
виробником

(продавцем) суб’єктом підприємницької

діяльності, що

забезпечується державно-примусовим захистом споживача як слабкої
сторони за допомогою цивільно-правових форм, засобів і методів
юридичного впливу.
3.

Важливою складовою процесу інтеграції України у ЄС є адаптація

національного законодавства. 18 березня 2004 року прийнятий Закон України
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«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу». Дослідження положень законодавства
України свідчить про повне та детальне регулювання ряду споживчих
правовідносин, які майже аналогічним чином відображені у положеннях
законодавства ЄС (звісно, з певними винятками). Більше того, численними є
випадки, коли положення законодавства України спрямовані на забезпечення
навіть більш високого рівня захисту прав споживачів, ніж це передбачено
відповідними Директивами ЄС. Наприклад: відповідальність за неякісну
продукцію;

загальну

безпеку

продукції;

здійснення

гарантійного

обслуговування, кредитно-фінансові відносини тощо).
Правовідносини за участю споживачів, що врегульовані Директивами
ЄС та нормами українського законодавства: відповідальність за неякісну
продукцію; загальна безпека продукції; гарантійні зобов’язання; маркування
продукції; накладення судової заборони; позначення цін; контрактів, що
укладаються на відстані; якості води, призначеної для споживання;
несправедливих умов у контрактах, укладених із споживачами.
До правовідносин у сфері захисту прав споживачів, які врегульовані
директивами ЄС та частково нормами українського законодавства, відносять
правовідносини,

які стосуються

лікарських препаратів,

туристичних

контрактів, продукції, що містить какао та шоколад і призначена для
споживання, безпеки іграшок.
4.

З метою адаптації положень національного законодавства до ст.

7 Директиви ЄС від 25 липня 1985 р. 85/374/ЄЕС «Про наближення законів,
постанов

та

адміністративних

положень

держав-членів

щодо

відповідальності за неякісну продукцію» необхідно доповнити :
1)

ч. 2 ст. 1210 ЦК України «Особи, зобов’язані відшкодувати

шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» абзацом, в якому
передбачити звільнення виробника від відповідальності, якщо він доведе, що
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саме рівень науково-технічного розвитку на час запуску продукції в обіг не
дозволив виявити наявність недоліку;
2)

ст. 21 ЗУ «Про рекламу» положенням про заборону реклами

медичних препаратів, що призначені частково або повністю дітям (ст.90
Директиви Ради 92/28/ЄЕС від 31 березня 1992 року про рекламування
лікарських препаратів, призначених для споживання людьми).
5.

В процесі аналізу напрямків адаптації законодавства України в

сфері захисту прав споживачів до права ЄС встановлено такі закономірності:
- визначено коло нормативних положень, які з однакових засад
регулюють споживчі відносини в Україні та Європейському Союзі;
- встановлено сферу відносин, які не врегульовані законодавством
України у сфері захисту прав споживачів;
- виокремлено споживчі відносини, які частково врегульовані
споживчим законодавством України.
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РОЗДІЛ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДНОСИН У СФЕРІ
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
2.1. Учасники споживчих правовідносин
Для дослідження відносин у сфері захисту прав споживачів необхідно
з’ясувати правову природу цих відносин, їх ознаки, класифікацію та
елементи. Найбільш точним виглядає визначення цивільних правовідносин
як таких, що ґрунтуються на нормах природного права та цивільного
законодавства, правових зв’язках між юридично рівними суб’єктами, що є
носіями цивільних прав та обов’язків [391, с.22].
Існують різні точки зору, щодо співвідношення суспільних відносин та
правових відносин. На думку Л.С. Явича, життєве відношення взагалі існує
саме по собі, але потрапивши у сферу дії права, має здійснюватися
відповідно до приписів правової норми [424, с.116]. Тобто, якщо суспільні
відносини

врегульовані нормами

цивільного

права

–

це цивільне

правовідношення [398, с.62]. Ця позиція склалась історично і є найбільш
поширеною та загальновживаною.
Відстоюється думка, що правове відношення є особливим видом
суспільних відносин і виникає відповідно до вимог норм права, а його
учасники наділені правами та обов’язками, реалізація яких …гарантується
можливістю державного примусу [316, 69].
В.М. Протасов розглядає правове відношення як самостійне суспільне
відношення, суб’єктів якого пов’язують або ставлять у правову залежність
юридичні права та обов’язки [287, с.178].
Деякі норми, що встановлюють принципи, взагалі не реалізуються у
правовому відношенні безпосередньо, а впроваджуються у життя через інші
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норми, що конкретизують. Не реалізуються безпосередньо у правовому
відношенні й норми, що встановлюють правовий статус суб’єктів права. Такі
норми визначають передумови участі суб’єктів у право і реалізуються за
посередництвом інших норм права [390, с.70].
Суспільні відносини, що виникають у приватній сфері (цивільні
відносини) є первинними. Вони виникають на підставі домовленості сторін,
внаслідок фактичних дій учасників таких відносин. Наявність або відсутність
актів цивільного законодавства не впливає на існування цивільних відносин.
З.В. Ромовська називає цивільні відносини первинними у системі
світоглядного сприйняття. Об’єктивний характер цих відносин повинен бути
вивчений законодавцем для того, щоб віднайти оптимальний механізм їх
регулювання. Цивільні відносини визначають зміст законодавства. З другого
боку, законодавство може гальмувати або стимулювати їх розвиток [86, с.10].
На думку Є.О. Харитонова, права та обов’язки сторін цивільних
відносин мають основою норми природного права, що забезпечує їх
залучення у правову сферу. У підсумку можлива характеристика цивільних
правовідносин як юридичного зв'язку, що виникає між формально рівними
суб’єктами, котрі є носіями цивільних прав та обов’язків, навіть не залежно
урегулювання їх актами законодавства [391, с.22].
В дефініції «правовідношення» П.М. Рабінович закріплює принципи
права. Він вважає, що юридичні відносини це передбачені юридичними
нормами або зумовлені конкретно-історичними загальними принципами
об’єктивного юридичного права суспільні відносини, які виражаються у
взаємних юридичних правах і обов’язках суб’єктів права [289, с.156].
Разом з тим диференціація визначення поняття правовідносин на
теоретичному, цивілістично-теоретичному та конкретно-цивілістичному
рівнях не означає, що між ними не існує логічного зв'язку. Вони
співвідносяться між собою як загальне та окреме, абстрактне та конкретне,
становлячи у кінцевому підсумку системно структурне утворення, що
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ґрунтується на засадах зняття подібних, злиття спільних та диференціації
відмінних якостей окремих складових частин цієї структури (системи) [391,
10].
Слід врахувати і те, що на сучасному етапі правові відносини, це –
легітимний шлях досягнення суб’єктом права мети, намірів, в межах
встановлених законом, оскільки лише у цій конструкції правовідносин
відбувається реалізація та захист суб’єктивних прав, виконання юридичних
обов’язків .
Цивільні правовідносини мають притаманні лише їм спеціальні ознаки,
завдяки яким вони можуть виконувати власні функції.
До числа ознак належать:
1) правовідносини є різновидом суспільних відносин. Це відносини між
фізичними, юридичними, фізичними та юридичними особами, державою
тощо. Вони упорядковані різними соціальними нормами: правовими,
політичними, економічними, моральними. Для цивільних правовідносин
характерна юридична рівність суб’єктів, що в організаційному і в майновому
сенсі відокремлені один від одного;
2) вольовий характер. Кожен з учасників за власним бажанням (волею),
свідомо вступає у відносини, що врегульовані нормами права. Вольовий
характер проявляється з моменту виникнення до моменту припинення
правовідношення;
3) виникнення з приводу матеріальних і нематеріальних благ;
4) взаємні права та обов’язки. Тобто конкретний юридичний зв'язок
між індивідуально-визначеними суб’єктами даного правовідношення щодо
кореспондуючих суб’єктивних прав та обов’язків;
5) реалізація суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків
учасниками правовідношення забезпечуються засобами державного чи
іншого впливу і охороняються державою;
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6) виникнення, припинення і трансформації цивільних правовідносин
не лише з підстав встановлених актами цивільного законодавства, але також
внаслідок дій суб’єктів цивільних відносин, котрі на підґрунті загальних
засад цивільного права (законодавства) породжують відповідні цивільні
права і обов’язки [391, с.126].
Перш за все, відзначимо, що правовідносини за участю споживачів є
суспільними відносинами, регульованими нормами цивільного права,
договірними умовами, правовими звичаями. Їм властивий вольовий характер.
Саме споживач визначає власну модель поведінки, щодо реалізації своїх
прав. Спірною є думка В.В. Ровного, що на ці відносини істотно впливає
державна воля, виражена в нормах права і направляє реальні суспільні
відносини в необхідне правове русло [56, с.116].
Однак у правовідносинах з участю споживача співвідношення
державної волі і волі учасників має істотне значення. Воля держави виражена
у тому, що діяльність суб’єкта підприємництва, в силу імперативних норм,
залежить від цієї волі: від моменту реєстрації до моменту припинення
діяльності.
Фізична особа-підприємець, що реалізує товар, виконує роботу чи
надає послугу, бере на себе обов'язок неухильно дотримуватись чинного
законодавства, пов'язаного з його діяльністю. Таким чином, воля підприємця
в розглянутих правовідношеннях в першу чергу підпорядкована волі
держави, яка, в свою чергу, спрямована на забезпечення стабілізації і
ефективності комплексного правового регулювання відносин у сфері
економіки.
Наявний правовий зв'язок, що виникає між фізичними особами
(споживачами), що мають намір придбати товар (роботи, послуги) або
придбавають товари (роботи, послуги), користуються товарами (результатом
робіт, послуг) для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням
підприємницької діяльності, і його можливим або реальним контрагентом
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(продавцем, виконавцем, виробником, імпортером, уповноваженої організації
або індивідуального підприємця).
Реалізація їх прав забезпечується державою за допомогою особливих
правових форм, засобів і методів впливу, що гарантують баланс інтересів
споживача і підприємця.
Правовідносинам у сфері захисту прав споживачів властива подвійна
правова природа – приватноправова і публічно-правова. Відносини між
виробниками

(продавцями)

товарів,

виконавцями

робіт

(послуг)

і

споживачами, мають приватноправовий характер. А відносини між органами
державної влади і виробниками (виконавцями, продавцями) – є публічноправовими. Ці відносини є різноманітні і неоднорідні. Спільна їх ознака належна якість товарів, робіт (послуг) для задоволення потреб споживача.
Отже, правовідносини за участю споживача можна поділити на такі
види:
-

регулятивні, що виникають з укладених договорів і спрямовані на

регламентацію взаємовідносин між продавцем (виробником, виконавцем) та
споживачем;
-

охоронні, що виникають з метою захисту порушених суб’єктивних

цивільних прав споживачів;
Така класифікація правовідносин за участю споживачів обумовлена
комплексним характером законодавчого регулювання та можливістю
безпосередньої участі споживача у двох видах правовідносин.
Зрозумілим є те, що споживчі правовідносини це різновид суспільних
відносин, що врегульовані спеціальними нормами, що мають комплексний
характер (цивільні, кримінальні, адміністративні тощо). Але правовідносини,
в яких споживач бере безпосередню участь (роздрібна купівля-продаж,
надання послуг, виконання робіт), мають цивільно-правову основу (природу).
Норми інших галузей права виконують охоронно - захисні функції на основі
властивих їм методів правового впливу (регулювання і охорони). Слушна
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думка В.В. Богдан, про те, що не можна стверджувати про існування
адміністративних (кримінальних) та інших публічних правовідносинах з
участю споживача, тому що останній не є учасником цих правовідносин.
Споживач може виступати в якості потерпілого, якщо незаконними діями
йому заподіяно шкоду, яка відносить його до складу суб'єктів кримінального
(адміністративного) права, але не у відповідні правовідносини [20, с.78].
А.А. Райлян вказує на суттєві відмінності між цивільними та
споживчими правовідносинами. Перша відмінність виключає регулювання
споживчих правовідносин звичаями ділового обігу. Російське споживче
право не надає значення цьому джерелу права … ст.1 Закону РФ «Про захист
прав споживачів» [157], мова йде лише про законодавство і нормативно
правові акти в сфері захисту прав споживачів. Також поняття споживчого
права охоплює джерела, які в цивільному праві не застосовуються – акти, що
містять техніко-юридичні норми. Ще одна відмінність – це специфічний
суб’єктний склад – одним або декількома його учасниками (однією
стороною) обов’язково є громадянин-споживач (громадяни-споживачі) [291,
с.315].
Щодо

звичаїв

ділового

обороту прослідковується аналогія із

національним законодавством. Цивільний кодекс Республіки Молдова [54] у
статті 4 містить аналогічне положення ст. 7 ЦК України, що стосується
звичаю. Національне законодавство (ч.1 ст.7 ЦК України) виокремлює одним
із звичаїв «звичай ділового обороту». Однак не тлумачить змісту останнього.
Зрозумілим є те, що ці правовідносини мають місце лише у підприємницькій
діяльності і не застосовуються у споживчих правовідносинах.
Можна стверджувати,

що

цивільні правовідносини за участю

споживачів — це врегульовані законом, договірними умовами та правовими
звичаями суспільні відносини, які виникають між фізичною особою
(споживачем), який придбаває або має намір придбати товар (роботи,
послуги) для задоволення особистих, побутових та сімейних потреб шляхом
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укладення договору зі суб’єктом підприємницької діяльності (продавцем,
виконавцем, виробником, імпортером) або самозайнятою особою, що
забезпечується державно-примусовим захистом споживача як слабкої
сторони за допомогою особливих правових форм, засобів і методів впливу.
Аналізуючи правовідносини за участю споживачів доцільно визначити
їх природу: чи є вони охоронними чи регулятивними. На думку Є.Я.
Мотовіловкер «правовідносини, що виникають з правомірних дій або подій з
метою забезпечення нормальної організації суспільного життя, іменуються
регулятивними. Правовідносини, що виникають з передбачених законом
конфліктних ситуацій,

що

перешкоджають

здійсненню регулятивних

правовідносин (факти порушення регулятивного права), називаються
охоронними » [146, с.10].
А.Е. Шерстобитов, вважає, що «в рамках інституту цивільно-правової
охорони прав споживачів існують і активно застосовуються два види
правових норм, а саме, регулятивні і охоронні», реалізація яких відбувається
«через регулятивне і охоронне правовідношення» [416, с.33]. При цьому,
термін «охорона» він розуміє в широкому сенсі слова, кажучи про охорону
прав як цілеспрямованої системи цивільно-правових заходів (засобів), які
забезпечують пріоритет споживачів у їхніх взаєминах з виробниками товарів
і послуг, а також продавцями на споживчому ринку, і захист прав
споживачів, під яким слід розуміти систему заходів (засобів), спрямованих на
застосування до правопорушника примусу [416, с.36].
У

правовій

науці,

щодо

регулятивних

і

охоронних

прав

(правовідносин), ведеться дискусія в щодо наявності або відсутності
останніх.

Зокрема,

С.Н. Братусь не бачив якоїсь зміни в змісті

правовідносини, якщо правопорушення нічого не додає до невиконання
обов'язків, тобто відкидав існування охоронного правовідношення, яке, на
думку інших вчених, виникає в момент порушення суб'єктивного права
уповноваженої особи і забезпечується державним примусом [29, с.70]. М.А.
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Москалець стверджує, що «теорія регулятивних і охоронних правовідносини
навряд чи має право на існування, якщо критерієм класифікації вважати
наявність у суб'єктивних прав і обов'язків здатності до примусової
реалізації»,

допускаючи,

проте,

таку класифікацію правовідносин в

залежності від підстав їх виникнення [145, с.52] .
Існування прав і обов'язків у межах безпосереднього правовідношення
за участю споживачів до тих пір буде регулятивним, поки одна зі сторін не
виконає або неналежним чином виконає взяті на себе зобов'язання. При
цьому, в межах цивільних правовідносин немає поняття «малозначність», яка
дозволила б підприємцю уникнути відповідальності. Слід погодитись з
думкою С.С. Алексєєва, який стверджував, що «охоронні правовідносини
завжди є владними відносинами; в їх зміст входять заходи державно примусового

впливу

відповідальності

та

—

санкції.

заходів

Реалізація

захисту)

—

цих

санкцій

незалежно

від

(заходів
того,

чи

застосовуються вони самою уповноваженою особою або юрисдикційними
органами – висловлює зміст охоронних правовідносин» [5, с.108; 6, с.285].
Не слід стверджувати, що ці два види відносин різняться завданнями чи
сферою впливу,

галузевою приналежністю.

Важливим фактором їх

розмежування є підстави виникнення, обсяг державного впливу, засоби та
методи, які застосовуються для досягнення однієї і тієї ж мети – захисту прав
та інтересів приватної особи.
Цивільні правовідносини як і кримінальні, трудові, сімейні тощо,
наділені власною структурою. Саме це питання є одним зі спірних у
юридичній науці. О.С. Іоффе розрізняв поняття «склад правовідносин» та
«структура правовідносин», його точку зору підтримує Ю.Г. Ткаченко [380,
с.133]. Р.О. Халфина відкидає таке розходження, вказуючи, що до складу
правовідносин включені всі ті ж елементи, що і в структуру, склад повторює
традиційну схему, правовідносини аналізується тут тільки як форма даного
змісту [390, с.203].
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ЗУ «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами
товарів, робіт (послуг) і виробниками, виконавцями, продавцями в умовах
різних

форм

правовідносин,
неякісними

власності,

визначає

які виникають

товарами,

при

права

споживачів.

Суб’єктами

відшкодуванні шкоди,

роботами (послугами),

виступають

завданої
споживачі

(потерпілі) та особа, що зобов’язана відшкодувати шкоду (виробник,
виконавець, продавець).
Поняття «споживач» традиційно досліджується у багатьох аспектах,
оскільки являє собою складне соціальне явище, соціальний інститут, що
одержав нормативне закріплення.
Проблема

дефініції

«споживач»

не знайшла свого

остаточно

теоретичного розуміння в науковому середовищі. У науці цивільного права
дефініція «споживач» використовується, в першу чергу, при дослідженні у
сфері захисту прав фізичної особи на ринку товарів і послуг.
Таким чином, з метою усунення неточностей, різних тлумачень
поняття «споживач», є потреба додаткового теоретичного осмислення цього
терміну на основі сучасних наукових досягнень і правових позицій судових
органів.
Поняття «споживач» бере свої витоки з положень економічної теорії,
яка оперувала ним з моменту свого виникнення. Економічна теорія
демонструє місце і роль споживача на ринку товарів, описує умови, в яких
діє споживач, визначає розвиток масового споживчого попиту, заснованого
на виробництві та просуванні на ринку необхідної кількості товарів і послуг.
У такому розумінні споживач – це суб’єкт ринку товарів, робіт, послуг, що
володіє фінансовим потенціалом, що визначає можливості задоволення
матеріальних і духовних потреб, тобто сторона, що є протилежною
виробникові.
Вперше на міжнародному рівні нормативне поняття «споживач», було
сформульовано у Хартії захисту споживачів, прийнятій 25-ою сесією
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Консультативної Асамблеї Європейського Союзу у 1973 році. У преамбулі
ЗУ «Про захист прав споживачів» (1991 р.) споживачем визнавався
громадянин, який придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати
чи замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.
Відповідно до положень чинного законодавства (ч. 22 ст. 1 ЗУ «Про
захист прав споживачів»), споживач – це фізична особа, яка придбаває,
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для
власних особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою
діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника. Тобто не будьяка фізична особа визнається споживачем, а тільки та, що, по-перше, має
намір замовити або придбати товари (роботи, послуги); по-друге, замовляє,
придбаває товари (роботи, послуги); по-третє, використовує товари (роботи,
послуги). Отже, навіть при відсутності факту укладення цивільно-правового
договору, фізична особа буде наділена правовим статусом споживача.
Друга

ознака

(замовляє,

набуває) проявляється

у виникненні

конкретних правовідносин за участю споживача. Контрагентом виступатиме
індивідуалізований

продавець

(виробник)

або

виконавець.

Такими

правовідносинами є цивільно-правовий договір про передачу майна у
власність, про виконання робіт чи надання послуг.
Третя ознака, яка визнає споживача, який безпосередньо використовує
товари (роботи, послуги). Під «споживачем» розуміється не тільки та особа,
яка безпосередньо придбала товар або замовила роботу (послугу), а й фізична
особа, що користується ним. У випадку заподіяння шкоди останній, вона має
право на захист за ЗУ «Про захист прав споживачів». В юридичній літературі
часто

застосовуються

терміни

«потенційний

споживач»,

«похідний

споживач». Економісти оперують також поняттями «доступний споживач»,
«перспективний споживач».
У маркетингу, крім зазначених, ще виділяють поняття: «покупець»,
«кінцевий споживач».
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Потенційні споживачі — всі ті, які проявляють достатній рівень
інтересу до пропонованого на ринку продукту або послуги і, ймовірно,
можуть їх придбати. Доступні споживачі — та частина потенційних
споживачів, яка не тільки виявляє інтерес, але й має необхідний дохід і
доступ до конкретної ринкової пропозиції. Перспективними споживачами в
маркетингу вважається та частина потенційних споживачів, які найбільш
зацікавлені в продукті і здатні за нього заплатити.
Серед перспективних споживачів особливо виділяють тих, хто вперше і
повторно звернулися. Зрозуміло, що останні залишилися задоволеними
товаром і обслуговуванням. Завдання маркетингової служби — утримати
перспективних споживачів, зробивши з них постійних клієнтів фірми.
Кінцеві споживачі — окремі особи і сім'ї, що купують товари і послуги
для особистого (сімейного, домашнього) споживання. Вони утворюють
ринок кінцевих споживачів [415].
О.П. Письменна вважає, що на категорійному рівні доцільно розрізняти
.. «потенційного споживача» — особу, яка оглядає товар чи контактує з ним
іншим чином і потерпає від його шкідливих властивостей; «похідний
споживач» — особа, до якої на правомірній підставі переходять права
споживача [177, с. 37].
Досліджуючи правовий статус споживача у Законі Республіки Білорусь
«Про захист прав споживачів житлово-комунальних послуг» від 16.07.2008 р.
О.М. Коршакова пропонує «в національному законодавстві введення нового
поняття «колективний споживач» у зв’язку з подібними правовідносинами,
що пов’язані із створенням об’єднань співвласників багатоквартирного
будинку [112, с.80].
В розумінні Регламенту (ЄС) № 2017/2394 Європейського Парламенту
та Ради від 12 грудня 2017 року «Про співробітництво між національними
органами,

відповідальними за виконання

законів

про захист прав
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споживачів» - споживач - будь-яка фізична особа, яка діє за цілями, що не
пов'язані з його торгівлею, бізнесом, ремеслом чи професією (п.10 Р.1) [270].
Європейське законодавство формулює аналізоване поняття через його
ознаки:
а) суб’єктом є фізична особа, яка укладає договір, як правило, не у
комерційних та професійних цілях (виключенням є відносини з надання
туристичних послуг у бізнес-турі);
б) суб’єктом є особа, яка безпосередньо споживає продукт, що займає
кінцеву сходинку в економічному процесі. Крім того, у праві ЄС термін
«споживач» застосовується до особи, якій завдана шкода неякісним
продуктом (товаром, послугою) [202, с.251].
Хартія захисту прав споживачів до споживачів відносить і юридичних
осіб, які отримують товари з метою особистого використання. До таких
юридичних осіб за Хартією належать лише асоціації та доброчинні фонди,
об’єднання, ремісників, кустарів і невеликі підприємства.
Лише в окремих випадках, з огляду специфіки послуги, що надається,
споживачем може бути лише фізична особа або юридична особа. Наприклад,
при виникненні правовідносин при наданні готельних послуг споживачем
визнається фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має
намір придбати чи замовити товари, роботи, послуги для власних
(побутових) потреб.

Однак, споживач послуг конфіденційного зв’язку є

орган державної влади, орган місцевого самоврядування, державне
підприємство, установа, організація, які потребують, замовляють та/або
отримують послуги конфіденційного зв’язку для власних потреб. (п.2
Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та
органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та
організаціям) [192].
Ю. Білоусов, О. Черняк звертають увагу, на директиви ЄС щодо
визначення прав споживачів у різних сферах (наприклад, Директива Ради
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85/577/ЄУС від 20 грудня 1985 року про захист споживачів щодо контрактів,
що укладені поза діловими приміщеннями [491], Директива Європейського
Парламенту та Ради 2002/65/ЄС від 23 вересня 2002 року про дистанційну
торгівлю та фінансові послуги споживачам [490] та ін.), а також Конвенція
про право, що належить застосовувати до договірних зобов’ язань [106]. У
більшості випадків ці документи оперують поняттям споживача як фізичної
особи виключаючи юридичних осіб. Погоджуємось з думкою, що наведені у
директивах ЄС дефініції не є однаковими, а стосуються певного кола
відносин, що регулюються ними, тому можна говорити про відсутність
чіткого визначення поняття споживача на рівні законодавства ЄС.
В окремих країнах під категорією «споживач» розуміється фізична
особа (Білорусія, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Естонія, Литва); просто
«особа» (Азербайджан), що дає можливість розширено тлумачити цей
термін; громадянин (Вірменія, Киргизстан, Туркменістан), який придбаває
товари (роботи, послуги), або має намір їх придбати для задоволення
особистих, побутових, сімейних чи інших потреб, не пов'язаних із
здійсненням підприємницької діяльності (Білорусь, Вірменія, Таджикистан,
Латвія (Киргизстан і Узбекистан «не пов'язаних з отриманням прибутку»)), в
тому числі професією (Литва, Естонія, Молдова), здійсненням функцій
найманого працівника (Україна). Більш вузько мету визначають Закони
Казахстану (для задоволення своїх потреб), Азербайджану та Туркменістану
(для особистих потреб).
Таким чином, тільки Закони про захист прав споживачів України,
Литви, Естонії та Молдови на законодавчому рівні прямо констатують, що
суб'єкти підприємницької

діяльності (юридичні особи, індивідуальні

підприємці) не можуть використовувати для захисту прав додаткові гарантії,
надані споживачам.
Італія [464] та Франція [465] прийняли Споживчий кодекс, в яких
також не підтримують ідею його поширення на юридичних осіб.
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У ст. 3 Споживчого кодексу Італії споживач (користувач) це — фізична
особа, яка діє з метою не пов'язаною з підприємницькою, комерційною,
кустарною або професійною діяльністю.
Німецьке цивільне уложення у параграфі 13, містить пояснення, що
споживач — це будь-яка фізична особа, яка укладає юридичну угоду з
метою, яка не належить ні до його виробничої, ні до його самостійної
професійної діяльності [470, с.8].
Стаття 22.1 ЦК Польщі зазначає, що споживачем є фізична особа, яка
вступає у правові відносини з підприємцем, що не пов’язані безпосередньо з
її господарською або професійною діяльністю [469].
У ст. 2 ГК України споживачі визначені як учасники правовідносин у
сфері господарювання. Так, Н.О. Саніахметова вважає, що споживачі як
учасники господарських відносин – це громадяни [150, с.123].
В.В. Мачуський зазначає, що визначення Законом споживача тільки як
фізичної особи видається не зовсім прийнятним у контексті ГК України, бо
зникають споживачі – юридичні особи [147, с.48]. О.М. Коршакова вважає,
що обмеження сфери дії споживчого законодавства лише для споживача –
фізичної особи є недоцільним. Адже на підставі постанови Пленуму… можна
дійти висновку, що юридична особа, яка споживає житлово-комунальні
послуги для власних потреб, що забезпечують життєдіяльність її працівників,
та без мети отримання прибутку, може розглядатись як споживач. У даному
випадку більш вірним є визначення споживача у ЗУ «Про житловокомунальні послуги», за якими споживачем є фізична чи юридична особа, яка
отримує

або

має

намір

отримати

житлово-комунальну

послугу.

Запропоновано власне визначення споживача житлово-комунальних послуг:
споживач житлово-комунальних послуг – фізична особа, яка придбаває,
замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для
особистих потреб безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою
діяльністю або виконання обов’язків найманого працівника, а також
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непідприємницькі юридичні особи, до собівартості продукції чи послуг не
закладається вартість житлово-комунальних послуг [111, с.8].
На думку, О.П. Письменної, пропозиції щодо включення у поняття
«споживач» юридичних осіб, є досить слушними але дещо передчасними….
у певних випадках призведе до втрати чіткої спрямованості політики захисту
прав споживачів, тому що прийнятий Закон має основну мету – захистити
споживача непрофесіонала, більш слабкого економічно та юридично, ніж
його контрагент на споживчому ринку [177, с.33].
Виходячи з практики застосування положень ЗУ «Про захист прав
споживачів» ряд науковців пропонують статус споживача поширити і на
об’єднання громадян без створення юридичної особи. Наприклад, до цієї
категорії відносять споживчі кооперативи. Відповідно до ЗУ «Про споживчу
кооперацію» споживчі кооперативи (споживчі) товариства – кооперативи, які
утворюються шляхом об’єднання

фізичних та/або юридичних осіб для

організації торговельного обслуговування, заготівель сільськогосподарської
продукції, сировини, виробництва продукції та надання інших послуг з
метою задоволення споживчих потреб його членів [272]. За напрямками
діяльності споживчі кооперативи можуть бути житлово-будівельними,
гаражними, садово-городніми, транспортними, освітніми, туристичними,
медичними тощо.
Ряд дослідників заперечує проти висловлених позицій, і вважають, що
організації, на відміну від громадян, мають свої фінансові, бухгалтерські,
юридичні служби і тому не потребують спеціальних засобів захисту, що
надаються законом слабкій стороні. Дійсно, немає об'єктивної необхідності
надавати юридичним особам (індивідуальним підприємцям) переваги у
вигляді законної неустойки, компенсації моральної шкоди. Цивільноправовий

механізм відповідальності за невиконання або неналежне

виконання зобов'язань передбачає достатньо правових засобів для захисту
законних інтересів покупців — юридичних осіб, в зв'язку з чим поширення
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на таких покупців законодавства про захист прав споживачів недоцільне.
Подібні міркування (думки про поширення ЗУ «Про захист прав споживачів»
на юридичних осіб і індивідуальних підприємців) нівелюють, на думку
Богдан В.В., один з основоположних принципів захисту прав споживачів:
принцип справедливої рівності суб'єктів аналізованих правовідносин [20,
с.101]. Виникне юридична нерівність між учасниками відносин: економічна
та

юридична.

Саме

економічна

нерівність

вимагатиме

значного

впровадження в цивільні правовідносини публічного регулювання, що
дозволяє юридичними засобами вирівняти контрагентів, а юридична — між
двома рівними суб'єктами підприємницьких правовідносин, явно свідчитиме
про дисбаланс інтересів.
Положення споживача як основного учасника правовідносин, що
складаються на ринку товарів і послуг, як правило, в наукових дослідженнях
характеризується через поняття «правовий статус», що вказує на місце,
значення суб'єкта в суспільстві, його можливості, принципи взаємовідносин з
іншими суб'єктами і державою. Дуже часто поняття «правовий статус»
розглядають через загальний правовий статус, спеціальний правовий статус і
індивідуальний правовий статус, а також конституційний і галузеві статуси.
Цією категорією оперують науковці аналізуючи суб’єктів у різних галузях
права. Це засвідчує універсальність такого явища. На думку Р.О. Халфиної,
правовий статус — це об'єктивна реальність [390, с.126].
В. В. Копєйчиков підкреслював, що у правовій системі суспільства її
місце і роль людини характеризуються через правовий статус, що дає
можливість розглянути фактичне та юридичне становище людини у
громадянському суспільстві. Відомі різні визначення правового статусу
особи. В найширшому значенні під правовим статусом особи розуміють її
юридичне закріплене становище в суспільстві [110].
Доцільно розглядати правовий статус споживача як частину правового
статусу фізичної особи. Це відноситься як спеціальне до загального. Фізична
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особа споживач набуде додаткових пільг, прав та обов’язків. Спеціальний
правовий статус споживача необхідний як засіб посилення гарантій його
прав, подолання економічної та правової нерівності з підприємцем. Н.В.
Вітрук зазначає, що через категорію спеціального правового статусу
визначається сукупність спеціальних прав і обов'язків тієї чи іншої групи
осіб, яка виступає способом конкретизації, доповнення єдиного, загального
правового статусу громадянина [197, с.40]. Передбачені законодавством про
захист прав споживачів права та обов’язки споживачів є складовою
спеціального статусу. Їх мета – збалансування правового статусу усіх
учасників споживчого ринку.
В доктрині є різні підходи щодо визначення правового статусу
споживача. Зокрема, В.В. Данилов визначає правовий статус споживача як
комплексну

правову

категорію,

яка

відображатиме

взаємини

між

споживачем, державою, виробником товарів (робіт, послуг), продавцем через
сукупність загальновизнаних прав і встановлених обов'язків споживача [64,
с.8-9].
Правовий статус споживача І.В. Кирюшина розглядає в суб'єктивному
сенсі як систему специфічних можливостей, наданих споживачеві правом, і в
об'єктивному сенсі як систему норм права, що представляє собою
комплексний правовий інститут, до складу якого норми різних галузей права,
що регулюють особливу групу суспільних відносин, що виникають у сфері
здійснення та захисту прав споживачів [101, с.13]. Г.Ю. Мицик, розкриваючи
особливості правового становища споживача, обґрунтовує наявність
«цивільно-правового становища споживача в загальному розумінні і
цивільно-правове

становище

споживача

в

окремих

споживчих

правовідносинах (клієнт банку, турист і ін.)», які співвідносяться як ціле і
його частина [143, с.23].
О.Ю. Черняк наділяє споживачів спеціальним правовим статусом. Вона
відносить «правовий статус споживача до числа спеціальних правових

137

статусів, що належать суб’єктам окремої соціальної групи, виділеної за
такою ознакою, як їх особлива соціальна роль, обумовлена необхідністю
їхнього спеціального захисту державою шляхом створення додаткових
гарантій охорони прав і законних інтересів, викликана необхідністю
усунення економічної нерівності контрагентів. На основі цього, правовий
статус споживача, являє собою закріплене законодавством про захист прав
споживачів особливе правове положення особи, що придбаває (або має намір
придбати) або використовує продукцію винятково для особистих потреб,
безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням
обов’язків найманого працівника [410].
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 р. № 5
Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів
наголошує, що на відносини по виготовленню та продажу товарів,
виконанню робіт і наданню послуг громадянином, який не є підприємцем, а
також на випадки придбання товарів, користування послугами громадянином
лише для підприємницької діяльності або підприємствами, установами,
організаціями дія ЗУ «Про захист прав споживачів» не поширюється. Як
зазначено у постанові, спеціальний Закон регулює відносини споживача з
підприємством, установою, організацією чи громадянином-підприємцем, які
виготовляють та продають товари, виконують роботи і надають послуги,
незалежно від форм власності та організаційних форм підприємництва.
Водночас іншою стороною споживчого договору, відповідно до ЗУ
«Про захист прав споживачів» у редакції від 1 грудня 2005 року, є суб’єкт
господарювання, який здійснює продаж товарів, виконання робіт, надання
послуг у певних сферах виробничої та іншої суспільної діяльності. Хоча
вважаємо, що коректніше було б законодавцю застосовувати термін «суб’єкт
підприємницької діяльності».
Підкреслимо, що і в законодавстві підприємницька діяльність не
ототожнюється з господарською, оскільки, згідно зі ст. 42 Господарського

138

Кодексу

України,

підприємницькою

вважається

лише

самостійна,

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що
здійснюється

суб’єктами

господарювання

(підприємцями)

з

метою

досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку
[52]. Отже, не будь-яка господарська діяльність є підприємницькою.
Законодавчими ж актами встановлюються підвищені вимоги саме до
підприємців. Так, відповідно до ст. 633 ЦК України, договори за участю
споживачів є публічними, в яких одна сторона – підприємець – взяла на себе
обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг
кожному, хто до неї звернеться. Тобто гарантії, надані споживачу цією
нормою, будуть застосовані лише у випадку коли контрагентом буде
підприємець [434, с.47]. Така ситуація не відповідає призначенню ЗУ «Про
захист прав споживачів», спрямованому на надання підвищеного захисту
споживачу, в тому числі шляхом встановлення підвищених вимог і
додаткових обов’язків для підприємців, якими можуть бути далеко не всі
суб’єкти господарювання, оскільки за рамками правових гарантій, наданих
цією нормою, залишиться ціла група договорів, в яких контрагентом
споживача виступатиме суб’єкт господарювання, що не є підприємцем.
Виробник — суб'єкт господарювання, який: виробляє товар або заявляє
про себе як про виробника товару чи про виготовлення такого товару на
замовлення, розміщуючи на товарі та/або на упаковці чи супровідних
документах,

що

разом з

товаром передаються

споживачеві,

своє

найменування (ім'я), торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує
такого суб'єкта господарювання; або імпортує товар;
виконавець — суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає
послуги;
продавець — суб'єкт господарювання, який згідно з договором реалізує
споживачеві товари або пропонує їх до реалізації.
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Доцільно зауважити, що контрагентом споживача може бути і
самозайнята особа. Згідно ч. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України,
самозайнята особа - платник податку, який є фізичною особою - підприємцем
або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є
працівником в межах такої підприємницької чи незалежної професійної
діяльності [184].
Аналіз окремих видів договорів за участі споживача як сторони
свідчить про наступне. Згідно ст. 698 ЦК України сторонами договору
роздрібної купівлі-продажу є продавець та покупець. Продавець є суб’єктом
підприємницької

діяльності

з

продажу

товару.

Тобто

має

бути

зареєстрований як такий відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
[217]. Покупцем може бути будь-який суб’єкт цивільних правовідносин. Але
до відносин за договором роздрібної купівлі-продажу за участю покупця фізичної особи застосовується законодавство про захист прав споживачів.
Зрозумілим є той факт, що юридична особа, якщо навіть є сторо ною
договору, то не наділена статусом «споживача».
Іншим прикладом є договір прокату. Наймачам є, як правило, фізична
особа. Якщо він винаймає предмет для особистих потреб, безпосередньо не
пов’язаних з підприємницькою діяльністю, то наділяється правовим статусом
споживача.

Законодавець

правосуб’єктності наймача.

встановлює
Однак,

загальні

Порядок

вимоги

надання

у

щодо

тимчасове

користування громадянам предметів культурно-побутового призначення та
господарського вжитку, звужує коло суб’єктів наймачів і зазначає, що
«предмети прокату надаються громадянам за пред’явлення ними паспорта
громадянина України». Вимога щодо пред’явлення паспорта громадянина
України теж не може трактуватись як імперативна норма. Оскільки
відповідно до ч. 2 ст. 2 ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» реєстрація місця проживання чи місця перебування
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особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод,
передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами
України, або підставою для їх обмеження [269]. Слушною є пропозиція А.В.
Федорончука, про те, що громадяни України, які хочуть укласти договір
прокату можуть пред’явити паспорт громадянина України не тільки з
відміткою про прописку у місцевості в якій знаходиться пункт прокату, але й
з відміткою про прописку в іншій місцевості, а також з відміткою про зняття
з місця реєстрації. Громадяни України яким на день укладення договору не
виповнилось 14 років, можуть пред’явити свідоцтво про народження.
Іноземці та особи без громадянства можуть пред’явити паспорт громадянина
відповідної держави або посвідку на постійне чи тимчасове проживання на
території України. Окрім перелічених документів, фізичних осіб слід
наділити правом пред’являти інші документи, які посвідчуватимуть їх особу.
Такий підхід дозволить спростити порядок укладення договору прокату [384,
с.100], який буде укладений з моменту досягнення згоди щодо усіх його
істотних умов [144, с.98].
Законодавець поширює правовідносини прокату і на наймачів —
юридичних осіб. Одержання на прокат речей у споживчих цілях не
передбачає обслуговування тільки фізичних осіб, оскільки юридична особа
також може використовувати майно в цих цілях, зокрема для задоволення
інтересів своїх працівників (наприклад, холодильник в офісі для зберігання
продуктів,

що належать співробітникам або обігрівач для офісних

приміщень) [95, с.16]. Слід зазначити, що юридична особа може
використовувати предмет договору для задоволення споживчих цілей тільки
у тому разі, якщо задоволення таких цілей не пов’язане із здійсненням видів
діяльності, які передбачені її установчими документами [454, с.27]
Як зазначає К.Р. Нігматуллін, для суб’єктного складу відносин з
побутового підряду, діє наступне правило: кожен замовник є споживачем,
але не кожен споживач результату робіт є замовником [156, с.13]. Правова
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категорія «споживач» є одним із основоположних понять у споживчому
законодавстві в цілому, та й у побутових відносинах зокрема.
В окремих договірних конструкціях, сторона, яка виконує роботу чи
надає послугу вчиняє ці дії на підставі отриманої у встановленому порядку
ліцензії.

Так,

охоронець

є

спеціальним

суб’єктом

—

суб'єктом

господарювання будь-якої форми власності, створений та зареєстрований на
території України, що здійснює охоронну діяльність за наявності ліцензії;
персонал охорони — працівники, які безпосередньо виконують функції з
охорони майна або фізичних осіб відповідно до свого кваліфікаційного рівня.
Така діяльність здійснюється на підставі оплатного договору і
спрямована для задоволення особистих потреб фізичної особи. Тому на ці
правовідносини поширюються норми ЗУ «Про захист прав споживачів».
Договірні відносини, щодо охорони фізичної особи мають регулюватись
Цивільним кодексом. Однак, він не містить визначення договору охорони
фізичної особи, а обмежується загальним регулюванням договору охорони.
За цим договором, охоронець, який є суб’єктом підприємницької діяльнос ті,
зобов’язується

забезпечити

недоторканість

особи

чи

майна,

які

охороняються. Володілець такого майна, або особа, яку охороняють,
зобов’язані виконувати передбачені договором правила особистої чи
майнової безпеки і щомісячно сплачувати охоронцю встановлену плату [457,
с.169]. Пропонуємо статтю 978 ЦК України доповнити абзацом другим та
викласти у наступній редакції: «За договором охорони фізичної особи, одна
сторона

(охоронець),

що

є суб’єктом підприємницької

діяльності,

зобов’язується забезпечити за плату і у визначені строки усунення небезпеки,
яка загрожує життю та здоров’ю другої сторони (фізичної особи, яка
охороняється)».
Аналогічна вимога і щодо туристичної діяльності. Якщо замовником
туристичних послуг виступає роботодавець (індивідуальний підприємець або
юридична особа) чи інша особа, що замовляє комплексну туристичну
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послугу в інтересах фізичних осіб. У цьому випадку такий договір буде
розглядатись як договір на користь третьої особи – споживача цих послуг.
Виконавець зобов’язаний буде виконати свій обов’язок на користь не
кредитора, а третьої особи, що має право вимагати від боржника виконання
зобов’язання на свою користь, з поширенням на неї правил ст. 633 ЦК
України. Такий договір буде укладатись між замовником (роботодавцем) і
виконавцем (турфірмою) на виконання фізичним особам (працівникам):
споживачам туристичних послуг. Доцільно доповнити ст. 20 ЗУ «Про
туризм» наступним положенням: «договір на туристичне обслуговування
може укладатись з замовником на користь третьої особи (туриста)».
Проведений аналіз законодавства України в сфері захисту прав
споживачів свідчить про велику кількість спеціальних актів та окремих норм.
Вони є відокремленими і співвідносяться до різних галузей права, але їх
об’єднує єдина мета — здійснення захисту прав споживачів через наділення
останніх спеціальними правами і обов’язками.
Отже, існує потреба у визнанні єдиного, чіткого термінологічного
визначення поняття «правовий статус споживача», який на нашу думку, має
бути викладений у наступним чином: правовий статус споживача — це
система норм, які становлять правовий інститут, що поєднує у собі
законодавчо встановлені та гарантовані державою права і обов’язки особи,
незалежно від громадянства, віку та статі, на реалізацію взаємовідносин у
сфері споживання.

2.2. Об’єкти та зміст правовідносин у сфері захисту прав
споживачів
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Діяльність учасників правовідносин у сфері захисту прав споживачів,
наслідком якої є виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків,
здійснюється з приводу певних об’єктів. Як зазначав О.С. Йоффе, у договорі
є юридичний об’єкт – дії і матеріальний об’єкт – речі або інше благо, на яке
спрямована поведінка [315, с.172]. Інше визначення відображає те, що
предметом є дії, які повинен вчинити боржник, і об’єкт, на який ці дії
спрямовані [46, с.26] .
У тлумаченні поняття «споживач» зазначено, що таким об’єктом є
«продукція для особистих потреб». Отже, до відносин щодо товарів, які
використовуються в підприємницькій діяльності (наприклад, промислове
устаткування чи обладнання, будівельна техніка тощо) це правило не
застосовуються. Про це свідчать і матеріали судової практики. До прикладу,
в судовому засіданні було встановлено, що 20 травня 2014 року між
Приватним підприємством «ВИХІД-2» та ОСОБА_1 був укладений договір
підряду, відповідно до якого відповідач взяв зобов’язання виконати наступні
роботи: Роботи з монтажу 9-ти теплиць; Роботи з будівництва гостьового
будинку; Роботи з будівництва ангару для сільгосптехніки; Роботи з
будівництва промислового холодильника та ін. Загальна вартість робіт за
Договором становить 426 000 гри. Згідно п 2.2. вказаного договору підряду
замовник взяв на себе зобов’язання оплатити підрядчику ціну договору у
повному обсязі на протязі 3 днів від дня прийняття виконаних підрядчиком
робіт. Однак, позивач вимагав визнати недійсним договір підряду від
20.05.2014р., посилаючись на ті обставини, що відповідач по справі не є
суб’єктом підприємницької діяльності а отже, він не мав права підписувати
договір підряду та виконувати роботу з монтажу та будівництва без
реєстрації та отримання відповідних дозволів для здійснення будівельних
робіт. Суд вирішив, що дані обґрунтування є безпідставними, оскільки згідно
з ч. 1 ст. 865 ЦК України за договором побутового підряду підрядник, який
здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується виконати за завданням
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фізичної особи (замовника) певну роботу, призначену для задоволення
побутових та інших особистих потреб, а замовник зобов'язується прийняти та
оплатити виконану роботу. З наведеної норми вбачається, що підряд є
побутовим, якщо замовником виступає фізична особа й робота призначена
для задоволення побутових та інших особистих потреб. Однак, згідно
договору від 20.05.2014р замовником робіт є не фізична особа, а приватне
підприємство, крім того, роботи, які необхідно було виконати відповідачу, не
відносяться для задоволення особистих чи побутових потреб, тому спірний
договір не підпадає під визначення побутового підряду. Враховуючи
викладене суд вважає, що відсутність у відповідача на час укладання
спірного договору від 20.05.2014 р. статусу приватного підприємця не тягне
за собою визнання недійсним вказаного договору [342].
Брагінський М.І. вважає, що у правовідносинах, які випливають із
договору купівлі-продажу, є два види об'єктів: об'єктом першого роду
служать дії зобов'язаної особи, а роль об'єкта другого роду відіграє річ, яка в
внаслідок такої дії, повинна бути передана покупцеві [26, с.224].
За загальним правилом (у цьому проявляється уніфікація договорів
купівлі-продажу) товаром за договором купівлі-продажу визнаються будь-які
речі, як рухомі, так і нерухомі, які визначаються як родовими ознаками, так і
індивідуальними. Але для споживчого договору купівлі-продажу властиві
свої диференційні особливості: по-перше, предметом договору купівліпродажу можуть виступати лише оборотоздатні речі, на придбання речей
обмежених в обороті потрібен с спеціальний дозвіл, по-друге, товаром
можуть бути індивідуальні речі, призначені для особистого, сімейного,
домашнього чи іншого користування, не пов'язаного з здійсненням
підприємницької діяльності, тобто даний товар за призначенням можна
класифікувати як споживчий.
Правова дефініція предмета договору прокату, містить у собі побутову
(невиробничу мету) [310, с.295]. Отже, ознакою предмета договору прокату є

145

побутове призначення рухомої речі. Зауважимо, що за договором прокату на
відміну від договору найму, допустима заміна речі, взятої у прокат, іншою,
однорідною річчю (п. 4.8. Порядку). Перелік предметів договору прокату є
достатньо великим і містить обов’язкові вимоги. Звертаємо увагу, що згідно
абз. 2 ч. 1 ст. 760 ЦК України, законом можуть бути встановлені види майна,
які не можуть бути предметом договору найму (оренди), відповідно й
договору прокату. Судова практика, зокрема Вищий господарський суд
України, заперечував існування договору прокату транспортного засобу.
Статтею 787 ЦК України передбачено, що за договором прокату
наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у
найм, передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у
користування за плату на певний строк. Однією із особливих ознак договору
прокату є те, що його об'єктом може бути лише рухома річ, окрім
транспортних засобів, щодо яких Цивільний Кодекс України містить окремі
положення. Як правило, об'єкт договору прокату використовується для
задоволення побутових невиробничих потреб. Отже, відповідно до частини 1
статті 798 ЦК України, найм, оренда транспортного засобу виділяється в
окремий різновид договору найму, виходячи із особливостей його об'єкта,
яким є повітряні, морські, річкові судна, а також наземні самохідні
транспортні засоби тощо [194].
ЗУ «Про захист прав споживачів» тлумачить досить широко термін
«продукція». Згідно статті 1 Закону це — будь-який виріб (товар), робота чи
послуга, що виготовляється надається чи виконується для задоволення
суспільних потреб.
У ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції», продукція — будь-яке рухоме майно, включаючи готову
продукцію, сировину та комплектувальний виріб, у тому числі майно, що є
складовою частиною іншого рухомого або нерухомого майна. Термін
«продукція» включає також електроенергію.
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Є інші роз’яснення цього визначення у ДСТУ. Зокрема, продукція —
матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має
корисні властивості і призначений для використання споживачем [72].
За ступенем готовності продукції вона поділяється на такі види:


готова продукція — промислова продукція, яка закінчена

виробництвом, укомплектована, відповідає вимогам стандартів і технічних
умов, має документ, що засвідчує її якість, та призначена для збуту за межі
підприємства [71].


напівфабрикат — предмет праці, який підлягає подальшому

оброблюванню на підприємстві-споживачеві [71].
З точки зору системи менеджменту якості продукція являє собою
результат процесу як сукупності взаємопов'язаних видів діяльності або видів
діяльності, що взаємодіють між собою. Є чотири узагальнені категорії
продукції: послуги (наприклад, перевезення); інтелектуальна продукція
(наприклад, комп'ютерна програма, словник); технічні засоби (наприклад,
механічна частина двигуна); перероблені матеріали [73].
У ЗУ «Про захист прав споживачів», законодавець ототожнює поняття
товар і виріб. У ст.656 ЦК України, зазначено, що предметом договору
купівлі-продажу є товар. Хоча останній не підлягає тлумаченню, а лише
характеризується

властивостями: кількість, якість, асортимент тощо.

Законодавче визначення закріплено у ст.1 ЗУ «Про публічні закупівлі», де
товаром визнається продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у
тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому,
рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням
таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих
товарів [265]. Цей Закон установлює правові та економічні засади здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та
територіальної громади. Ще одне, достатньо вузько спрямоване визначення
дано у ст. 4 Митного кодексу України товари — будь-які рухомі речі, у тому
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числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних
засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а
також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі [141].
Щодо іншого тлумачення, то воно обмежується думками маркетологів,
економістів і зводиться до того, що товар - це те, що об’єднує споживача і
товаровиробника, задовольняючи запити одних і приносячи прибуток іншим.
Наступними видами продукції є послуга та робота. Послуга це
діяльність, результат якої не отримує матеріального або упредметного
втілення; він відображається у юридичних наслідках – набутті прав та
обов’язків суб’єктом, для якого він створюється (тобто тут об’єктом
відповідних правовідносин є, власне, дія) [89, с.488-489]. Послуга є певним
благом, котре отримується у зв'язку з дією або діяльністю суб’єктів, що не
має матеріального результату [99, с.118]. Протилежна думка свідчить, що
послуга може виступати, по-перше, як результат діяльності (коли її
споживання починається уже після виконання), по-друге, як сама діяльність,
а, по-третє, як сукупність діяльності та результату [22, с.38]. Н.В.
Федорченко висловлює позицію, що тлумачити послугу через результат
діяльності у відриві від самої діяльності є непродуктивним, оскільки
наявність відокремленого результату виступає конститутивною ознакою
договірного типу з виконання робіт, що може призводити до їх
невиправданого ототожнення на практиці [386, с.170].
На думку І.Г. Бабича, принциповим для правильного розуміння
«послуги» як об’єкта цивільного права є відмежування від «робіт».
«Послуги» — це діяльність, результати якої не мають, як правило
матеріального вираження, вони реалізуються і споживаються в процесі
здійснення цієї діяльності. Спільним для всіх договірних зобов’язань з
надання

послуг

є

нематеріальний

характер

об’єкту

[85,

с.

378].

О. А. Підопригора розглядав послуги як певну діяльність, що не пов’язується
зі створенням речі (її відновлення, ремонт), однак, яка сама по собі породжує
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відповідне благо, що має споживну вартість і внаслідок цього стає об’єктом
цивільного права [394, с.265].
ЗУ «Про захист прав споживачів» розмежував поняття робота і
послуга. Робота – діяльність виконавця, результатом, якої є виготовлення
товару або зміна його властивостей за індивідуальним замовленням
споживача для задоволення його особистих потреб. Послуга – діяльність
виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором
матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним
замовленням споживача для задоволення його особистих потреб (ст.1 ЗУ).
В.В. Резнікова зазначає, що концепція визначення сутності послуги
через категорію «благо» вважається в економічній та правовій доктрині
доволі перспективною. Вчення про економічні блага базується на
філософському розумінні категорії «благо» як предмету чи явища, яке
задовольняє певну потребу конкретної особи, що відповідає її загальним
потребам, цілям, прагненням. Так, в межах аналізованої концепції корисними
вважаються предмети, які перебувають у причинному зв'язку із задоволенням
потреб певної особи. Вони стають благами через усвідомлення особою цього
причинного зв'язку та набуття нею правомочності застосувати ці предмети
для задоволення власних потреб [292, с.145].
Такої ж позиції дотримуються М.В. Брагінский та В.В. Вітрянський. На
їх думку, предметом договору є тільки дії як такі. Попри відмінності
правового режиму договорів про виконання робіт та про надання послуг, є
між ними чимало спільного. Це може бути пояснено вже тим, що робота,
виконана однією зі сторін для її контрагента, за своїм характером в
кінцевому рахунку представляє в звичайному її розумінні послугу. І точно,
так само будь-яка послуга із зазначеними у ЦК ознаками підряду являє
собою роботу [28, с.212]. Дискусія може бути доповнена позиціями таких
науковців

як С.С. Алексєєва [4, с.297], В. Приходько [206, с.82],

Н.В. Федорченко [385, с.185].

149

Підтримуємо думку В.А. Васильєвої в тому, що і річ, і послуга є
результатом діяльності людини зі створення благ, засобів задоволення своїх
життєвих потреб. Саме в такій якості вони володіють спільною змістовною
основою. Економічний зміст – споживча вартість як речей, так і послуг –
полягає у можливості задоволення потреб людей. Таким чином, сутнісні
характеристики речей і послуг із точки зору економічного змісту збігаються
[36, с.106].
Наведене дає підстави стверджувати, що послуга немає уречевленого
змісту і споживається в процесі її надання, тому її визначення дається як
діяльність, спрямована на задоволення чиїх-небудь потреб. Відповідно,
послуги, що надаються боржником кредитору, носять нематеріальний
характер. Слід особливо підкреслити, що деякі види послуг в результаті їх
надання можуть вносити певні зміни в матеріальну сферу, як-от послуги
стоматолога

але

визначальним

при їх наданні є сама діяльність

послугонадавача, оскільки при послугах продається не сам результат, а дії ,
які до нього призвели. Звідси, друга розмежувальна ознака полягає в тому,
що результат послуги не може існувати окремо від дії виконавця, оскільки
споживається в процесі її виконання. На відміну від цього, наприклад, в
підрядних договорах сам зміст зобов'язання полягає в тому, щоб передати
уречевлений результат роботи. З врахуванням наведених особливостей слід
зазначити, що ст. 177 ЦК України серед переліку об'єктів цивільних прав
розглядає послугу як самостійний об'єкт.
Перш ніж розпочати дослідження особливостей захисту прав споживачів
у цій достатньо об’ємній групі договорів, доцільно визначити критерії для
класифікації цивільно-правових договорів з надання послуг споживачеві.
На наш погляд, кожний вид послуг, які надаються споживачу, можна
розглядати окремо як специфічну сферу діяльності з лише їй властивими
особливостями, а всю сферу споживчих послуг - представити як сукупність
цих видів діяльності.
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До основного переліку послуг у світовій практиці традиційно входять:
реклама, перевезення, страхування, кредитно-фінансові операції, послуги у
будівельній сфері та інжиніринг, телекомунікаційні послуги, інформаційнообчислювальні послуги, підряд, прокат фільмів і телепрограм, правові та
бухгалтерські послуги, освіта, консалтинг, технічні та інші професійні
послуги та ін.
В нашій державі сфера послуг має дещо інше визначення. Окремі з
перелічених послуг відносили до матеріального виробництва, а решту – до
нематеріального виробництва. Репетиторство, консалтинг, посередницькі
послуги з нерухомістю є новими на українському ринку.
Зазначимо, що законодавець також пішов по шляху спеціальної
регламентації послуг за сферами надання. Про це свідчить прийняття цілого
ряду законів, які містять спеціальні норми щодо регламентації цього виду
зобов'язань. Це закони «Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення»: ЗУ від 10 січня 2002р., «Про поштовий зв'язок» від 10
квітня 2001 р. [361], «Про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність в Україні» від 27липня 2001 р. (в редакції від 3.07.2020
р.) [254], «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг» від 12 липня 2001 р., «Про туризм» від 15 вересня 1995 р.
і нормативні акти нижчого порядку — «Правила постачання природного
газу» від 30 вересня 2015 р. [198], «Про інформаційні послуги в сфері
гідрометеорології» від 2 грудня 1998 р. [242], «Правила надання населенню
послуг пасажирського автомобільного транспорту від 18 лютого 1997 р.
[231], «Правила надання населенню послуг з перевезення міським
електротранспортом» від 23 грудня 2004 р. [197] тощо. Особливу позицію
займав А.Ю. Кабалкін. Поділивши усі договори у сфері побутового
обслуговування на дванадцять груп, а договори, що належать до групи
договорів про надання послуг назвав договорами про здійснення юридичних
та фактичних послуг [94, с.39].
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В теорії цивільного права, традиційно послуги ще поділяють на такі, в
яких виконавцем вчиняються дії юридичного характеру (доручення, комісія),
фактичного характеру (зберігання, перевезення), або змішані (довірче
управління майном, транспортна експедиція) та послуги кредитно-грошового
характеру (позика, кредитний договір, факторинг, банківський рахунок,
договір банківського вкладу).
Якщо послуги фізичній особі надаються для особистих потреб, то на
такі відносини поширюється законодавство про захист прав споживачів, у
тому числі ЗУ «Про захист прав споживачів» від 12 травня 1991 р. (в редакції
від 1 грудня 2005 р.) та «Правила побутового обслуговування населення»,
затверджені постановою КМ України від 16 травня 1994 р., в частині, що не
суперечить ЦК України, регулює надання нематеріальних послуг. Відповідно
до п. 1 Постанови Пленуму ВС України від 12 квітня 1996 р. «Про практику
розгляду цивільних прав про захист прав споживачів», якщо громадянин
замовляє, використовує послуги для власних побутових потреб, то закон
регулює відносини споживача з підприємством, установою, організацією чи
громадянином-підприємцем, які надають послуги незалежно від форм
власності та організаційних форм підприємництва. Якщо за договором про
надання послуг одна сторона — підприємець бере на себе зобов'язання
здійснювати надання послуг усім, хто до неї звернеться, то такий договір є
публічним (ст. 633 ЦК України). Прикладом таких послуг є готельні послуги,
туристичні, концертно-видовищні тощо. У разі застосування виконавцем
стандартних форм договору або формулярів — на нього поширюються
правила договору приєднання, передбачені ст. 634 ЦК України, та положення
Інструкції щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх
виконання.
Послуга, як і інші види продукції, мають бути якісними і безпечними,
такими

яких

очікує

споживач.

Якість

є

чи

не

найважливішою

характеристикою предмета договору. Гарантія якості продукції, на яку може
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розраховувати споживач, є умовою безпеки його здоров’я [428, с.149].
Законом чи іншими правовими актами можуть бути передбачені обов'язкові
вимоги до якості результату, який буде отриманий внаслідок наданої за
даним договором послуги. Наприклад, гарантії якості наданої послуги
можуть бути договірні й такі, що встановлюються в законі і поширюються на
результат наданої послуги в цілому. Надання певного виду послуг може
передбачати збереження отриманого споживачем корисного ефекту протягом
розумного строку. Наприклад, отримані знання в результаті надання послуг з
навчання

(підвищенню

кваліфікації)

мають

бути

придатними

до

використання протягом визначеного строку. Як зазначає В.А. Васильєва,
особливістю предмета усіх посередницьких договорів є не стільки сама
діяльність як процес, скільки вчинення юридично значимих дій, які кожна
зокрема і всі разом стають юридичним фактом, що змінює обсяг прав та
обов’язків особи шляхом вчинення дій іншою особою – посередником [34,
с.82].
Отже, послуга це певні належні дії (діяльність) виконавця, які є важливі
для замовника (споживача) і споживаються ним в процесі їх надання і мають
відповідати критеріям якості. За неналежне надання послуг, виконавець
відповідає перед споживачем.
Продукція (роботи, послуги) повинні відповідати не тільки вимогам
якості, а й безпеки, які до неї застосовуються та визначені в технічних
регламентах. У цьому випадку вона маркується знаком відповідності [235].
На відповідність вимог чинному законодавству України щодо якості,
безпеки продукції, донедавна існувала обов’язкова державна сертифікація із
затвердженим Переліком продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в
Україні [228]. З 1 січня 2018 року процедура обов’язкової державної
сертифікації припинена. На окрему продукцію, що була зазначена в Переліку
згідно Наказу Держспоживстандарту України від 01 лютого 2005р. поступово
вводяться нові технічні регламенти. Постановою Кабінету Міністрів від 28
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грудня 2016 року затверджено Перелік видів продукції, щодо яких органи
державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд
[255]. Технічні регламенти встановлюються, зокрема, до морського
обладнання, рухомого залізничного транспорту, будівельних виробів,
піротехнічних виробів, ліфтів, канатних доріг, засобів індивідуального
захисту, вибухових матеріалів промислового призначення, машин та
устаткування, медичних виробів та допоміжних засобів до них, побутових
приладів, текстильних виробів, мийних засобів, іграшок, взуття тощо.
Відносини, що виникають у зв’язку з розробленням та прийняттям
технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності,
їх застосуванням стосовно продукції, яка вводиться в обіг, надається на
ринку або вводиться в експлуатацію в Україні, а також здійсненням
добровільної оцінки відповідності, врегульовані ЗУ від 15 січня 2015 року
«Про технічні регламенти та оцінку відповідності» [278].
Однак існує достатня затребуваність добровільної оцінки відповідності
продукції, яка не підпадає під дію технічних регламентів, бо споживач
зацікавлений в отриманні достовірної інформації про неї.
Добровільна сертифікація може проводитись з ініціативи самих
суб'єктів господарювання на відповідність продукції вимогам технічних
регламентів. Без добровільної сертифікації продукція реалізується, зазвичай,
за цінами, у кілька разів нижчими від світових. Тому вона підтверджуючи
високу якість продукції, є необхідною умовою зміцнення ринкової позиції
підприємств [83, с.226] .
Її основною функцією є захист людини, її майна і природного
середовища від негативних наслідків сучасного науково-технічного розвитку,
від несумлінних виробників і продавців, а також створення умов для чесної
конкурентної боротьби [451, с.59].
Сертифікат відповідності підтверджує безпечність й екологічну
чистоту продукції для споживача. Це документ, що виданий для
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підтвердження того, що продукція, система якості, система управління
якістю,

система

управління

довкіллям

та

персонал

відповідають

встановленим вимогам конкретного стандарту. Сертифікація здійснюється за
визначеними процедурами правилами і являється єдиним достовірним
доказом відповідності продукції якісним параметрам [382, с.101].
Важливою умовою є якість продукції. Від правильного визначення
поняття «якість продукції» залежить формування відповідних вимог і правил
щодо кількісних і якісних показників, яким має відповідати продукція [460,
с.46]. Проблема якості товарів, робіт чи послуг та її правового регулювання
зберігає свою актуальність і в умовах ринкової економіки, оскільки
вирішення цієї проблеми дуже важливе для громадян-споживачів. Категорія
якості продукції сприймається як комплексне поняття, що включає технічні
та економіко-правові характеристики, і тлумачиться як відповідність
властивостей продукції певним нормам чи договорам, призначенню чи
певному рівню потреб, обумовлених загальним розвитком техніки й
вимогами споживачів. Якість окремого виду продукції визначається не тільки
на виході з виробництва, а й під час її проектування (якість конструкції,
сировини) та подальшої експлуатації [124, с.8].
У юридичному словнику зазначено, що якість продукції – сукупність
корисних властивостей і характеристик продукції або послуги, якими
визначається їх здатність задовольнити встановлені або передбачувані
потреби споживача щодо конкретних цілей їх використання чи споживання.
Характеризується показниками безпеки, новизни, довговічності, надійності,
економічності та ін. споживчими властивостями товару чи послуги, які
надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби в
системі виробничих чи соціально-економічних відносин. Вимоги щодо якості
продукції формуються з боку споживачів (замовників) розробниками і
виготівниками продукції, а також уповноваженими державними органами й
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установами. Пріоритет щодо вимог до якості продукції, ступеня її
відповідності конкретним показникам належить споживачеві [37, с.1017].
Ст. 673 ЦК України «Якість товару» не розкриває цієї категорії, лише
зазначає, що якість товару має відповідати умовам договору. Згідно ч.13 ст.1
ЗУ «Про захист прав споживачів», належна якість товару, роботи, послуги –
властивість продукції, яка відповідає вимогам, встановленим для цієї
категорії продукції у нормативно-правових актах і нормативних документах,
та умовам договору із споживачем.
Враховуючи вище наведене, пропонуємо у ч.1 ст. 673 ЦК «Якість
товару» запропонувати визначення якості.
Якість – сукупність властивостей товару, які відповідають вимогам
нормативних актів та умовам договору, щодо задоволення конкретних
особистих потреб покупця.
О.Ю. Єгоричева аналізуючи цивільно-правову відповідальність за
продаж споживачам товарів неналежної якості, виділяє три основні способи
формування вимог до якості продукції (товару): нормативний, договірний та
презумпційний [77, с.11].
На міжнародному рівні, Міжнародна організація зі стандартизації (ISO,
1946 р., м. Лондон ) у 1986 році сформулювала терміни щодо якості для всіх
галузей бізнесу та промисловості. Організацією встановлено 15 тисяч
міжнародних стандартів, що забезпечують сумісність виробничих процесів і
технологій. Стандарти ISO сьогодні є уніфікованим механізмом для оцінки
якості виробництва та управління у світовому співтоваристві. Вони
застосовуються у всіх традиційних галузях, починаючи від сільського
господарства і будівництва, виробництва побутових товарів і найскладнішого
медичного обладнання, до новітніх напрямків інформаційних технологій.
Найбільш відомі і визнані у світі стандарти ISO 9000 –
управління якістю та ISO 14000 –
навколишнього середовища.

стандарт

стандарт управління безпекою
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Освоєння стандартів серії ISO 9000 в Україні триває близько 20 років.
В Україні діють стандарти ДСТУ ISO. Це національні стандарти, якими
запроваджено стандарти ISO. Номер стандарту ДСТУ відповідає номеру
міжнародного стандарту ISO, а рік затвердження, відповідно, року
утвердження

національного

стандарту.

Це

дозволяє

вітчизняним

підприємствам своєчасно приймати вимоги до систем управління якістю.
Впроваджуючи ж подібні стандарти, українські виробники мають можливість
виходити

на

міжнародні

ринки

з

продукцією

надійного

якості,

підтверджуючи тим самим свою конкурентоспроможність і компетентність.
Слід зазначити, що з квітня 2020 року діє нова редакція ЗУ «Про
стандартизацію» [273]. Закон передбачає приведення національної системи
стандартизації у відповідність з європейською моделлю та враховує висновки
проекту Twinning «Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, вимірювань
та законодавчої метрології, оцінки відповідності та споживчої політики в
Україні».
Сьогодні стандартизація є одним з діючих засобів забезпечення
високоякісною

та

конкурентоспроможною

продукцією

споживачів.

Стандарти містять технічні правила, які після їх затвердження стають
загальнообов’язковими, набуваючи ознак правової норми [90, с.12].
Міжнародні стандарти носять рекомендований характер. Однак вони
встановлюють вимоги і показники, які відповідають світовому технічному
рівню і впливають на національні стандарти, а через них обумовлюють попит
на ту чи іншу продукцію на міжнародному ринку. Стан внутрішнього ринку,
ступінь його насиченості товарною продукцією та задоволення попиту
споживачів є сприятливою умовою для здійснення інвестиційної діяльності
[472, с.3057].
Серія ISO 9000 містить базові положення. Вона встановлює основні
вимоги до системи управління якістю, що використовуються для доказу
належної високорівневої організації роботи підприємства, яка може

157

задовільнити усі вимоги споживача. На основі стандарту серії ISO 9000
видається відповідний сертифікат.
Зрозуміло, що ISO 9000 не встановлює стандарти якості окремих
конкретних товарів чи послуг, а тільки визначає ефективність організації
виробництва і управління, від яких, власне, і залежить якість. Іншими
словами базова концепція затверджених стандартів ISO 9000 полягає в
неможливості випуску неякісної продукції підприємством, де впроваджена
стандартизована система управління якістю. З цієї причини сертифікати ISO
9000 чи 14000 можуть отримати юридичні особи різних організаційноправових

форм,

якщо

вони зможуть

продемонструвати експертам

відповідальність, належний контроль за якістю та безпекою випущених
товарів, наданих робіт чи послуг.
Таким прикладом є дотримання вимог при перевезенні харчових
продуктів. Так, низка міжнародних актів передбачає, що для перевезення
харчових продуктів на вантажовідправника покладається обов’язок обрати та
використовувати транспортний засіб таким чином, щоб у процесі
перевезення були дотримані всі необхідні температурні вимоги. Також,
повинні дотримуватись всі заходи, у тому числі щодо температурного
режиму продуктів у процесі проведення операцій із замороження, у момент
завантаження та повторного замороження під час перевезення або при
проведенні інших операцій. При перевезенні швидко- (сильно) заморожених
та заморожених продуктів, на вантажовідправника покладається обов’язок
встановити у договорі граничний показник температур при перевезенні таких
продуктів із врахуванням нормативних вимог [493, с. 2166].
Таким чином, якість є важливим елементом конкурентоспроможності
продукції. Якість

– сукупність властивостей продукції, які відповідають

вимогам нормативних актів та умовам договору щодо задоволення
конкретних особистих потреб споживача.
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Як вже нами зазначалось, з поняттям якості продукції тісно пов’язане і
поняття безпеки. Відповідно до ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів»,
безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров’я,
майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних
умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації
продукції. Правовий порядок безпечності та якості харчових продуктів, що
виробляються,

знаходяться

в

обігу,

імпортуються,

експортуються

забезпечується ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості
харчових продуктів» [253].
Зазначений

нормативний

акт

розкриває

зміст

врегульованих

правовідносин. Так безпечність харчового продукту - це стан харчового
продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, яка
здійснюється з дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами
та/або технічними регламентами, та забезпечує впевненість у тому, що
харчовий продукт не завдає шкоди здоров'ю людини (споживача), якщо він
спожитий за призначенням. А безпечна нехарчова продукція (далі —
продукція) — будь-яка продукція, яка за звичайних або обґрунтовано
передбачуваних умов використання (у тому числі щодо строку служби та за
необхідності введення в експлуатацію вимог стосовно встановлення і
технічного обслуговування) не становить жодного ризику чи становить лише
мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції, які вважаються
прийнятними і не створюють загрози суспільним інтересам, з урахуванням
характеристик продукції, у тому числі її складу, упаковки, вимог щодо
встановлення і технічного обслуговування; впливу продукції на іншу
продукцію, якщо вона буде використовуватися разом з нею; попереджень, що
містяться на етикетці продукції, в інструкції з її використання та знищення, а
також в іншій інформації стосовно продукції; застережень щодо споживання
чи використання продукції певними категоріями населення (дітьми,
вагітними жінками, людьми похилого віку тощо) [253].
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Законодавство містить заборону використання у харчових продуктах,
які вироблені в Україні: харчових добавок, які не зареєстровані в Україні;
ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки, які не зареєстровані
для використання в Україні; дієтичних добавок, які не зареєстровані для
використання в Україні; допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та
обігу, які не дозволені для прямого контакту з харчовими продуктами;
допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, які за своєю
природою та складом можуть передавати забруднюючі речовини харчовим
продуктам; харчових продуктів як інгредієнтів для виробництва, включаючи
сільськогосподарську продукцію, якщо вони містять небезпечні фактори на
рівнях, що перевищують обов’язкові параметри безпечності [253]. .
В Україні на законодавчому рівні дозволено використання харчових
добавок у виробництві харчових продуктів та у харчових продуктах. Харчова
добавка — будь-яка речовина, яка зазвичай не вважається харчовим
продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з
технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті стає
невід'ємною частиною продукту (ст.1 ЗУ «Про безпечність та якість харчових
продуктів»). За якість харчових добавок та дотримання даних Санітарних
правил і норм по застосуванню харчових добавок [233] відповідальність
несуть господарюючі суб'єкти, які виготовляють харчові добавки.
Харчові добавки позначаються латинською літерою «Е». Буквений код
«Е» (перша буква у слові Europe) — це система кодифікації розроблена у
Європі для

зручності сприйняття.

Ефективність

харчових добавок

визначається технологічною доцільністю введення конкретної речовини в
продукт живлення (поліпшення смаку, кольору, запаху, збільшення терміну
зберігання і т. д.). Безпеку встановлюють по схемі, аналогічній для
лікарських речовин. Мова лише про належне маркування наявності харчових
добавок на продуктах харчування.
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Вимоги до маркування також передбачають позначення наявності чи
відсутності у харчових продуктах генетично модифікованих організмів
(ГМО), що відображається на етикетці харчового продукту. ГМО або
генетично модифіковані організми, у науковій літературі їх ще називають
трансгенні організми – це організми, які отримують у результаті специфічних
молекулярно-біологічних

і біотехнологічних

маніпуляцій,

хоча

й

з

використанням генетичного матеріалу існуючих організмів і генів, узятих з
інших, неспоріднених йому, організмів, тобто створюється, фактично, новий
організм, що не може бути створений природним шляхом [440, с.297].
Державна реєстрація (згідно постанови КМУ від 12 жовтня 2010 року
№919 «Про Порядок державної реєстрації генетично модифікованих
організмів джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та
ветеринарних препаратів, які містять такі організми або отримані з їх
використання») [258] генетично модифікованого організму проводиться
безоплатно строком на п'ять років шляхом його внесення до Державного
реєстру генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів,
кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять такі
організми або отримані з їх використанням. Таку реєстрацію здійснює
Держпродспоживслужба. Харчовий продукт, який містить генетично
модифіковані організми, — це такий харчовий продукт, який повністю або
окремі його складники містять генетично модифіковані організми, вміст яких
становить понад 0,9 відсотка (п.2 Постанови).
Постановою КМУ також затверджено Порядок етикетування харчових
продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх
використанням та вводяться в обіг в Україні [191].
Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані
організми обсягом понад 0,9 відсотка або вироблені із сільськогосподарської
продукції, вміст генетично модифікованих організмів у якій становить понад
0,9 відсотка, повинне проводитися їх виробником (постачальником) із
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зазначенням відповідної інформації. У переліку складників харчового
продукту після

найменування кожного з тих, що містять генетично

модифіковані організми чи вироблені з їх використанням, у дужках
виконується напис «(генетично модифікований)», «(містить генетично
модифікований організм)» або «(вироблений з генетично модифікованого
організму)» із зазначенням найменування організму або до кожного такого
складника робиться відповідна виноска. Напис виконується таким самим
шрифтом, що і перелік складників [191].
Якщо у цьому випадку не виконано відповідний напис, то такі харчові
продукти підлягають вилученню з обігу. Етикетування харчових продуктів,
які не містять генетично модифікованих організмів або вміст яких становить
менше 0,1 відсотка, може бути здійснено добровільно з виконанням напису
«Без ГМО» [191]. Зважаючи на те, що вплив ГМО на здоров’я споживача
мало вивчений, з метою попередження можливих негативних наслідків і
надання права вибору покупцеві, доцільно маркувати харчові продукти,
зазначаючи відсоток вмісту ГМО і до 0,9.
На виконання статті 10 ЗУ «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів» [218], затверджено наказом МОЗ Перелік
харчових продуктів, у яких здійснюється контроль вмісту генетичномодифікованих організмів (ГМО) [175].
Науковою установою, уповноваженою на виконання функцій науковометодологічного центру з питань випробувань генетично модифікованих
організмів розпорядженням КМУ визначено державну установу «Інститут
харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”
[211].
Однією із основних характеристик об’єкта споживчих правовідносин є
непостійність якості та змінюваність. Якість послуг може змінюватись
залежно від того, хто їх надає. Оскільки основним чинником надання послуги
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є взаємодія людей, присутній значний ризик зміни якості послуги. Якщо за
приклад взяти освітні послуги, то, на нашу думку, при зміні викладача якість
надання освітніх послуг (навіть в рамках одного предмету) може
змінюватися. Це зумовлює високий рівень невизначеності результатів
надання освітніх послуг. Наприклад, якість послуг надзвичайно важко
контролювати. Складовими якості надання послуг є психологічна взаємодія
виконавця і споживача. При цьому на якість послуги впливає і особистість
студента: психологічні характеристики, фізичний стан і настрій, рівень
підготовки, рівень інтелекту, мотивація в отриманні освітньої послуги, рівень
працездатності, час і місце надання освітніх послуг [98, с.25].
З метою збереження певного рівня якості послуг споживачу
розробляються стандарти, які є практично формальними рамками якості
обслуговування і враховують лише видимі фактори. Якість освітніх послуг
це сукупність характеристик за допомогою яких визначається стан та
результативність

освітнього

процесу і визначається

його здатність

задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або
суспільства [126, с.7].
Зауважимо, що «освітня послуга» є ширшим поняттям ніж «договір про
надання освітніх послуг». Освітня послуга традиційно розглядається в
ракурсі духовного впливу на особистість. Їй притаманні загальні та
специфічні риси, що характерні лише для неї. Освітні послуги не мають
реального об’єкту і в процесі їх надання не можливо їх відчути чи побачити.
Однак споживач шукає якісні послуги і визначає це через ознаки якості. Це
може бути матеріально-технічна

база навчальних закладів, рівень

акредитації, якісний склад викладацького персоналу, ціна тощо. Таким
чином, значна частина уваги навчального закладу повинна приділятись
збільшенню рівня відчутності послуги [98, с.21].
Щодо якості та безпеки медичних послуг. Як зазначає А.А. Герц,
особливістю

предмета

договору про

надання

медичних послуг

є
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неможливість зведення його до конкретного кола обмежених дій [48, с.96].
Тому це можуть бути і профілактика, і діагностика, і лікування, і
реабілітація.
Це необмежене коло дій, які конкретно неможливо визначити.
Зрозуміло, що пацієнт розраховує на якісну медичну послугу. Під цим
поняттям слід розуміти надання медичним закладом (приватним лікарем)
пацієнту ефективної медичної послуги, основою якої є своєчасне і правильне
рішення щодо методу діагностики, лікування, що відповідає потребам
пацієнта і матиме позитивний результат лікування.
Об'єктом правовідносин з надання медичних послуг є сама медична
послуга (тобто дії з її надання), яка включає в себе застосування спеціальних
медичних заходів стосовно здоров'я, результатом яких є поліпшення
загального стану чи функціонування окремих органів або систем організму
людини, а також (або) досягнення певних естетичних змін зовнішності.
Медична послуга не має речового результату, споживається під час її
надання, а її корисний ефект не може бути гарантований послугодавцем [9,
с.14].
Досліджуючи

предмет договору про надання телекомунікаційних

послуг, слід врахувати, що як і предмет договору про надання послуг – це не
тільки благо (об’єкт цивільного права), а й дія, яка щодо нього повинна бути
здійснена сторонами [304, с. 120].
Погоджуємось з думкою Є. Д. Шешеніна, що в договірних
зобов’язаннях із надання послуг, предметом договору є дії у вигляді послуги,
як діяльність тієї чи іншої організації, корисний ефект якої не має речового
результату і є невід’ємним від того акта, в якому він виробляється [418,
с.182].
Щодо

наступного

елементу

споживчих

правовідносин.

Зміст

правовідносин у сфері захисту прав споживачів складають суб’єктивні права
та юридичні обов’язки їх учасників.
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Зв’язок між суб’єктивним правом та юридичним обов'язком є
нерозривним. У концепції про суб’єктивне право важливого значення
набуває з'ясування юридичної суті конструкції «суб'єктивного права» як
єдності трьох елементів:
а) виду і міри дозволеної поведінки самого уповноваженого, який має
відповідні суб'єктивні права. Це – правомочність суб'єкта щодо своїх
правомірних дій;
б) можливості вимагати відповідної поведінки від зобов'язаних осіб –
правомочність на чужі дії;
в) можливість звертатися до держави за захистом, примусовим
забезпеченням свого права, тобто право на дії держави [8, с.85].
Таким чином, суб'єктивне цивільне право – це вид і міра дозволеної
поведінки уповноваженої особи, здійснення якої забезпечується виконанням
обов’язків іншими особами [394, с.175].
Суб'єктивні права

споживачів

відображають

статику правових

відносин. На відміну від цього здійснення суб’єктивних прав споживачами і
виконання суб’єктивних обов’язків їх контрагентами вказують на динаміку
поведінки суб’єктів. Споживчі правовідносини – це правова конструкція, у
межах якої здійснюється суб’єктивне цивільне право і, відповідно,
виконується юридичний обов’язок.
Досліджуючи загальні засади здійснення прав та виконання прав та
виконання обов’язків (ст. ст. 12, 13, 14 ЦК України), слід констатувати, що:
1) споживач здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд, однак у
межах, наданих йому договором, або актами цивільного законодавства; 2)
нездійснення споживачем своїх цивільних прав не є підставою для їх
припинення, крім випадків, встановлених законом; 3) при здійсненні свого
права, поведінка споживача є добросовісною та розумною.
Суб’єктивному цивільному праву споживача кореспондує обов’язок
продавця, виробника (виконавця) вчиняти певні дії або утримуватись від них.
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Виконання цивільного обов’язку становить сукупність фактичних та
юридичних дій (утримання від дій) продавця, виробника (виконавця), які
спрямовані на здійснення суб’єктивних прав споживача. Засади виконання
цивільних обов’язків у споживчих правовідносинах встановлюються ст. 14
ЦК України: 1) вони виконуються в межах, встановлених договором чи
актом цивільного законодавства; 2) продавець, виробник (виконавець) не
може бути примушений до дій, вчинення яких не є обов’язковими для них; 3)
виконання

обов’язків

відповідальністю,

що

забезпечується

засобами

встановлені договором

чи

заохочення

та

актом цивільного

законодавства; 4) у деяких випадках продавець, виробник (виконавець) може
бути звільнений від цивільного обов’язку або його виконання.
Права і обов’язки передбачені ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів»
будуть трансформуватися в суб’єктивні цивільні права і обов’язки на підставі
юридичних фактів: укладення договору, завдання майнової (матеріальної) та
моральної шкоди споживачу.
У цій статті, зазначено що, споживачі під час укладення, зміни,
виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення
тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на
території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
захист своїх прав державою; належну якість продукції та обслуговування;
безпеку продукції; необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію
про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника
(виконавця, продавця); відшкодування майнової та моральної шкоди,
завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту продукції), відповідно до
закону; звернення до суду та інших уповноважених державних органів за
захистом порушених прав; об’єднання в громадські організації споживачів
(об’єднання споживачів) [238].
Як зазначає М.О. Стефанчук, суб’єктивне право має бути захищено
правовими гарантіями від безпідставного та протизаконного втручання з

166

боку інших учасників правовідносин. Тільки за таких умов це буде вважатися
мірилом потенційної та допустимої поведінки індивідуума. Запорукою цього
є можливість фізичної особи вимагати цивільно-правового захисту
суб’єктивних прав [373, с. 321].
Споживачі мають і інші права встановлені законодавством. У
літературі їх називають спеціальними. До них можна віднести права: на
просвіту, на вільний вибір товарів, на свободу укладення договору, на
інформацію, на придбання і користування товаром належної якості, на
безпеку товарів, на використанням товару за призначенням, на обмін
якісного товару, на одностороннє розірвання договору, на відмову від
виконання договору та ін.
У сфері медичних послуг, особливо виділяють право на інформацію.
Відповідно до статті 11 ЗУ «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення» [216], доступ до даних про пацієнта, що
містяться в електронній системі охорони здоров'я, можливий лише у разі
отримання згоди такого пацієнта (його законного представника) у письмовій
формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Закон
допускає доступ до інформації про пацієнта лише у випадках: а) наявності
ознак прямої загрози життю пацієнта; б) за умови неможливості отримання
згоди такого пацієнта чи його законних представників (до часу, коли
отримання згоди стане можливим); в) за рішенням суду. Так, батьки
(усиновлювачі), опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан
здоров'я дитини або підопічного. Якщо інформація про хворобу фізичної
особи може погіршити стан її здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних
осіб, які є близьких осіб, зашкодити процесові лікування, у цьому разі
медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я
фізичної особи, обмежити можливість їх ознайомлення з окремими
медичними документами. У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші
фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути присутніми при

167

дослідженні причин її смерті та ознайомитись із висновками щодо причин
смерті, а також право на оскарження цих висновків до суду [495, с.324].
Дотримання

принципу

конфіденційності

є

необхідною

і

щонайважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і
клієнтом, без яких є неможливим належне надання професійної правничої
(правової)

допомоги,

здійснення

захисту та представництва.

Тому

збереження конфіденційності будь-якої інформації, яка визначена як предмет
адвокатської таємниці ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [207],
або становить персональні дані про фізичну особу, які охороняються
законодавством з питань захисту персональних даних, є правом адвоката у
відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати розголошення
такої інформації, та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація
стосується [196].
В.М.

Богославець

називає

це

«довірчо-конфіденційний

спосіб

спілкування сторін» [21, с.39]. На думку Е.В. Белоусової, довіра, що виникає
при укладенні договорів є настільки повною, що утворюється фіктивна
особистість, наділена таким об’ємом суб’єктивних прав, що особа повіреного
може «розчинитись» у ній і його діяльність може бути зведена винятково до
механічної реалізації волі довірителя [13, с.13]. Тому саме втрата довіри
разом з іншими порушеннями договору є вагомою підставою для його
розірвання. Кредитодавець перед укладенням договору наділений обов’язком
перевірити

кредитоспроможність

споживача-позичальника.

Джерелом

інформації є відомості наданні споживачем. Однак кредитодавець може
витребувати таку інформацію і з інших джерел (наприклад, бюро кредитних
історій). У цій ситуації доречно зважати на те, що дана інформація є
конфіденційною.
Конституційний Суд України в абзаці першому пункту 1 резолютивної
частини Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5-зп [300] відніс до
конфіденційної інформації інформацію про фізичну особу, крім даних про її
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національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я,
адресу, дату і місце народження, ще й відомості про її майновий стан та інші
персональні дані.
Досліджуючи окремі види споживчих договорів, науковці пропонують
власну класифікацію прав споживачів. Так, Р.В. Пожоджук визначає поряд із
існуванням загальних прав споживачів, існування дифузних прав споживачів.
Дифузні права відображають права та інтереси споживачів у конкретній
сфері, а тому можуть співпадати з загальними правами. На його думку, вони
відображають індивідуальні інтереси особи, об’єднані в окрему групу, мають
неподільну природу та об’єднані не стільки специфікою взаємовідносин між
ними, а більше їх різнорідністю, проте спрямовані на задоволення
однорідного інтересу [186, с.100]. Заслуговують на увагу класифікації
споживчих

прав

розроблені:

Є.О.

Ружицькою

[307,

с.

90-91],

В.Я. Горблянським [50, с.86], А. В. Рабінович та іншими науковцями.
Наведені вище позиції вчених, вказують на загальний і спеціальний характер
прав споживачів. У статті 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» закріплені
загальні права, а спеціальні - мають місце при укладені і виконанні окремих
видів цивільно-правових договорів: про передачу майна у власність; у
тимчасове користування; спрямованих на виконання робіт чи надання
послуг.
ЗУ «Про захист прав споживачів» встановлює обов’язки виробників,
покладає більш сувору, у порівнянні з Цивільним кодексом України,
відповідальність за їх порушення, що у свою чергу гарантує задоволення і
захист інтересів споживача. Цей акт держави свідчить про гуманізацію
законодавства, спрямованого на пом’якшення протиріч між споживачами та
підприємцями [438, c.68].
Так, праву споживача на інформацію кореспондує обов’язок виробника
(продавця) надати повну та достовірну інформацію, що забезпечує вільний
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вибір товарів (ст.15 ЗУ). Реалізація зазначених у Законі прав та обов’язків
втілені в окремих споживчих договорах.
На підставі проведеного теоретичного аналізу правового регулювання
споживчих відносин на основі чинного законодавства України та практики
його застосування, а також порівняння вітчизняного нормативного
регулювання елементів споживчих відносин із зарубіжним, можна дійти до
висновку, що правовідносинам у сфері захисту прав споживачів властива
приватноправова природа. Відносини між виробниками (продавцями)
товарів,

виконавцями

робіт

(послуг)

та

споживачами

мають

приватноправовий характер. Однак, відносини між органами державної
влади і виробниками (виконавцями, продавцями) – є публічно-правовими.
Спільною ознакою об’єкта цих правовідносин є належна якість товарів, робіт
(послуг) для задоволення особистих потреб споживача. Їх можна розглядати
як: правовідносини, що виникають між споживачем і підприємцем (цивільні
договірні правовідносини за участю споживачів); правовідносини, що
виникають з метою захисту порушених прав споживачів, що реалізуються в
охоронному правовідношенні.

2.3. Договір як підстава виникнення споживчих правовідносин
Договір виступає джерелом цивільних правовідносин. Поряд з іншими
соціальними регуляторами, він є джерелом права. На думку Ю.М. Юркевича,
будь-які договори, які ґрунтуються на засадах юридичної рівності, вільному
волевиявленні та майновій самостійності їх учасників, є за своєю правовою
природою і родовими ознаками є цивільно-правовими [422, с.17].
Споживчі правовідносини у більшості випадків втілюються в договірну
форму, значення якої визначається місцем, яке відводиться договорами в
сучасний період. Вони об’єднують споживачів товарів, робіт, послуг та

170

суб'єктів їх надання. У сучасних умовах існування договірних відносин, їх
застосування концептуально диктується диспозитивністю.
Соціально-економічне призначення договору за участю споживачів
полягає в поєднанні в ньому організаційно-правової та економічної
складових процесів виробництва, обігу та споживання. В силу встановлення,
договірних зв'язків починає функціонувати механізм правового регулювання
цивільних відносин нарівні з незалежною договірною регламентацією. Отже,
договорам за участю споживачів властива регулятивна функція, яка дозволяє
сторонам на власний розсуд врегульовувати відносини. А гарантійна функція
– через закріплені у споживчому договорі права та обов’язки, способи
захисту – спонукає сторони до належного виконання договору.
Договір з участю споживачів при формуванні споживчих відносин є
головним юридичним способом впливу на споживчий ринок, правовою
формою співпраці сторін у досягненні їх мети і завдань. В умовах
споживчого ринку, ці договори забезпечують форму відносин, реалізуючи
яку споживачі та їх контрагенти забезпечують пересування матеріальних
благ на кінцевій стадії виробництва — споживання. Це робить договори за
участю споживачів економіко-правовою моделлю споживчого ринку, який
стимулює економічний розвиток. У широкому сенсі — це узгодження волі
двох і більше сторін, які бажають встановити, змінити або припинити
цивільні правовідносини. У вузькому аспекті, договір за участю споживачів
служить джерелом цивільно-правових зобов'язань [65, с.22].
У Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів»
зазначено, що оскільки Закон не визначає певних меж своєї дії, судам слід
мати на увазі, що до відносин, які ним регулюються, належать, зокрема, ті,
що виникають із договорів купівлі-продажу, майнового найму (в тому числі
найму (оренди) жилого приміщення – в частині відносин між наймачем
(орендарем) і наймодавцем (орендодавцем), який одночасно є виконавцем
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комунальних послуг і послуг по ремонту житлового фонду та інженерного
обладнання), побутового прокату, безоплатного користування майном,
підряду

(в

тому

числі побутового

замовлення

чи абонементного

обслуговування), доручення, перевезення громадян та їх вантажу, комісії,
схову, страхування, із договорів про надання фінансово-кредитних послуг
для задоволення власних побутових потреб громадян (у тому числі про
надання кредитів, відкриття й ведення рахунків, проведення розрахункових
операцій, приймання і зберігання цінних паперів, надання консультаційних
послуг) [263]. Відносини у сфері захисту прав споживачів можуть виникати
також з актів законодавства або з інших правочинів, які не суперечать
Закону.
Підставою збільшення обороту на споживчому ринку є масове
зростання кількості окремих договорів за участю споживачів, збагачення їх
додатковими умовами, а виникнення нових договірних форм і способів їх
укладення, а також поєднанням різних договірних типів і видів.
Договір з участю споживачів схильний до подвійного правового
впливу, поєднуючи законодавче і договірне регулювання. У першому
випадку забезпечуються гарантії економічної свободи і незалежності сторін,
а в другому — відіграють роль юридичні засоби саморегулювання
правовідносин.

Договірне

регулювання

покликане

підвищувати

результативність законодавчого регулювання.
На сьогоднішній день вироблено низку принципово різних рівнів
адаптації в сфері договірних відносин споживачів: уніфікація в межах
правового

акта; вертикально-ієрархічна гармонізація і горизонтальна

гармонізація; уніфікація законодавства у сфері договірних відносин
споживачів на міжнародному рівні. Ця процедура зараз є однією з основних
тенденцій розвитку договірних відносин споживачів для правових систем
іноземних держав.
Необхідність виділення окремої групи договорів за участю споживачів
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обумовлена тим, що при їх укладенні потрібно з особливою ретельністю
регламентувати права та обов'язки сторін, а також встановлювати
відповідальність за їх невиконання або неналежне виконання.
Не

викликає

сумнівів

також

і те,

що

стосовно

договірної

відповідальності навряд чи варто зосереджувати увагу на протиправності
поведінки порушника як обов'язковій ознаці, що тягне за собою застосування
цивільно-правової

відповідальності.

Достатньо

сказати, що будь-яке

невиконання чи неналежне виконання договору апріорі є порушенням норм
права чи умов договору [387, с.168].
Надання споживачу додаткових привілеїв при укладенні договору
обумовлено його непрофесійністю на споживчому ринку. Правова концепція
захисту слабкої сторони в договорі виступає як непрописані в законодавстві,
доктринальні принципи цивільного права, що доповнюють, розвивають і
посилюють теоретико-правові принципи гуманності і справедливості.
Існуючі сьогодні правочини за участю споживачів утворюють єдину
систему договірних зв’язків, що мають у своїй основі єдність і взаємозв'язок,
володіють внутрішньою структурою і спрямовані на досягнення спільної
мети. У науковій літературі вони об’єднані терміном «споживчі договори».
Проблемам визначення місця того чи іншого договору у відносно
великій

і

громіздкій

системі

цивільно-правових

договорів

завжди

приділялася велика увага. Але найбільшої складності цей процес набуває при
виділенні збірного поняття «споживчий договір», тобто поняття, яке включає
в себе кілька первинних елементів — окремих видів споживчих договорів.
Такі поняття як «багатосторонній договір», «договір за участю третіх осіб»,
«договір на користь третіх осіб» і т. д. Детальне визначення їх місця і
покликана здійснити наука цивільного права.
Функціональна

системна

договорів

відображає

їх

внутрішню

спрямованість та механізм, іншими словами – мету як загальну, так і
спеціальну [395, с.69]. В основу класифікації Г.Ф. Шершеневич, закладав
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мету договору. Серед інших договорів, автор виділяв групу – надання
користування чужими послугами [417, с.315-316]. С.М. Бервено вважає, що
специфіка договору визначається переважно предметом та об'єктом
зазначеного договору [16, c. 255]. Особливу позицію займав А.Ю. Кабалкін.
Поділивши усі договори на дванадцять груп, а договори, що належать ,
наприклад, до групи договорів про надання послуг назвав договорами про
здійснення юридичних та фактичних послуг [94, с.39].
Так, суб'єкти споживчого договору в залежності від мети можуть
використовувати договір для оформлення одного чіткого конкретного
зобов'язання,

або

певної

сукупності різнорідних

зобов'язань,

або

використовувати різні договори для врегулювання вельми складних по суті
відносин.
Якщо споживчий договір розуміти не як окремий тип, а сукупність
договорів, з притаманними тільки їм властивостями, то необхідно
встановити в межах загальних норм зобов'язального права також загальні
норми для споживчих договорів.
З іншого боку, термін «споживчий договір» може вживатися в сенсі
конкретного споживчого договору, наприклад, роздрібної купівлі-продажу,
прокату. Питання про місце конкретного споживчого договору в системі
договірного права проблеми не викликає і в цьому випадку він виступає як
самостійний юридичний інститут і регламентується самостійно [494].
Споживчий

договір

—

це

цивільно-правова

категорія.

Його

співвідношення з цивільно-правовим договором характеризується як
співвідношення загального і особливого, цілого і частини; його природу і
місце в системі цивільного права однозначно визначити не можливо.
Необхідно також враховувати його різносторонній характер.
У збірному сенсі споживчий договір об'єднує ряд самостійних
юридичних інститутів. Правильним буде його розглядати як певну договірну
модель, існуючу на теоретичному рівні і складову галузі цивільного права і
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його підгалузі — зобов'язального права.
Що стосується місця споживчого договору в системі цивільноправових договорів, то необхідно відразу зазначити поняттєву відмінність
внутрішньої системи споживчого договору від його зовнішньої системи, під
якою розуміється структурний взаємозв'язок і впорядкована внутрішня
будова цивільно-правових договорів як частини системи цивільного права.
Саме такий підхід, який можна умовно назвати «системний», в дослідженні
споживчого договору як різновиду цивільно-правових договорів, передбачає
розгляд його як частини більш широкої системи. Такий аспект дослідження
сприяє виявленню не тільки родових, а й спеціальних ознак, що відрізняють
споживчий договір від інших елементів — договорів без участі споживачів
— загальної системи договорів в цивільному праві.
Формування

системи

споживчих договорів

сприяє вирішенню

правотворчих і правозастосовчих завдань. В результаті реалізації першого —
досягається ефективність механізму правового регулювання, що, в свою
чергу,

залежить від того наскільки вірно виявлені ознаки складу

правовідносин, що зумовлюють необхідність відповідного характеру
правового регулювання, і наскільки адекватно вони відображені в нормах
права. Правозастосування – це правильне кваліфікування договору, тобто
застосування до нього, на основі виділення системних ознак, норм права, які
призначені для регулювання саме даного договору.
Отже, всі споживчі договори характеризуються загальними ознаками:
інтереси сторін протилежні; мета, яку бажають досягнути контрагенти,
збігається в сенсі зустрічної протилежної спрямованості (один надає послугу
з метою отримання зустрічного задоволення, інший цю послугу споживає;
один передає майно з метою отримання коштів, а інший його придбаває і т.
д.).
Насамперед, поняття «споживчий договір» необхідно порівняти з
іншими

цивільно-правовими

договорами.

За

своєю

філологічною
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конструкцією — це словосполучення з двох слів, в якому головним є слово
«договір», а граматично підлеглим — «споживчий».
Споживчий договір — це не будь-який договір, так як термін
«споживчий» визначає його як різновид серед інших договірних конструкцій,
вказуючи на особливий суб'єктний зв'язок — з споживачем. Саме споживчий
договір відрізняється від всіх інших договорів, головним чином, тим, що в
ньому однією зі сторін є споживач.
Будь-які ознаки, які, так чи інакше, виділяють і характеризують
споживчий договір, служать засобом його розпізнавання серед інших
договорів. Ознаками можуть бути не тільки типи і властивості, що належать
договору споживання, але також їх відсутність. Наприклад, відсутність
наміру використання продукції в підприємницькій діяльності і т. д.
Отже, споживчий договір – це договір, за яким одна сторона – суб’єкт
підприємницької

діяльності (продавець,

виробник,

виконавець)

або

самозайнята особа, зобов’язується продати, виготовити виріб (товар),
виконати роботи або надати послуги, за плату другій стороні – споживачу
(фізичній особі).
Відповідно до ЗУ «Про міжнародне приватне право» (ст.45), «до
договорів споживання належать договори щодо придбання товарів та
одержання послуг особою (споживачем) не для цілей підприємницької
діяльності» [247].
З метою уніфікації законодавства, звертаємо увагу на доцільність,
перегляду та вдосконалення поняття «договір споживання», яке закріплено у
вище названому Законі.
Залежно від моменту укладення споживчий договір є консенсуальним,
тобто набирає чинності з моменту досягнення сторонами згоди з усіх
істотних умов. Це підтверджується аналізом змісту окремих видів споживчих
договорів (купівля-продажу, побутового підряду, споживчого кредиту тощо).
Всі договірні конструкції, що закріплені у ЦК України і, які можуть при
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певних умовах бути укладені за участю споживача, мають консенсуальний
характер.
Споживчий договір є двостороннім договором, в якому кожна із сторін
має і права і обов'язки, також оплатним, а його окремі види – строковими.
Споживчий договір є публічним і договором приєднання. У наукові
літературі зазначається, що публічний договір – це узагальнене поняття
цивільно-правових договорів, завдяки яким забезпечуються потреби
широкого кола споживачів у сферах роздрібної торгівлі, перевезення
транспортом загального користування, надання послуг зв'язку, медичного,
готельного, банківського обслуговування тощо [130, с.57].
У ст. 633 ЦК України публічний договір визначається як такий, в
якому одна сторона — підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати
продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї
звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального
користування, послуги зв'язку, медичне, готельне, банківське обслуговування
тощо). Умови такого договору встановлюються однаковими для всіх
споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Підприємець
не має права: надавати переваги одному споживачеві перед іншим щодо
укладення публічного договору, якщо інше не встановлено законом;
відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього
можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг). У разі
необґрунтованої відмови підприємця від укладення публічного договору він
зобов’язаний відшкодувати збитки, завдані споживачеві такою відмовою.
Умови публічного договору, що суперечать правилам, обов'язковим для
сторін при укладенні і виконанні публічного договору, є нікчемними.
Отже, публічний договір за участю споживача має наступні ознаки: 1)
контрагентом споживача є суб’єкт підприємницької діяльності; 2) останній
не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншими; 3)
зобов’язаний укласти договір з особою, яка першою відгукнулась на
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пропозицію; 4) у разі порушення вище зазначених норм – відповідатиме за
завдані споживачеві збитки.
На думку Г.А. Осетинської

споживчі договори є публічними

договорами, на які мають розповсюджуватися, зокрема, положення ст. 633
ЦК України [159, с.8]. Пропозиція укласти такий договір має характер
публічної оферти. Від звичайної оферти різниться: по-перше, публічна
оферта повинна бути адресована не конкретній особі або колу осіб, а будь кому хто на неї відгукнеться; по-друге, із загального правила про
необхідність наявності в публічній оферті всіх суттєвих умов пропонованого
договору, що становить схожість публічної оферти із звичайною, для
договору роздрібної купівлі-продажу існує виняток, а саме виставлення в
місці продажу товарів, демонстрація їх зразків або надання відомостей про
товари, що продаються в місці їх продажу визнаються публічною офертою
незалежно від того, чи зазначена ціна, чи інші суттєві умови договору
роздрібної купівлі-продажу, за виключенням випадків, коли продавець явно
визначив що відповідні товари не призначені для продажу [12, с.49].
Специфікою публічного

договору є те,

що

умови договору

встановлюються однаковими для всіх категорій споживачів, крім тих, кому за
законом надані відповідні пільги [396, с.271].
В.В. Луць, наприклад, зазначає, що договір роздрібної купівлі-продажу
є публічним договором, відповідна пропозиція укласти договір може бути
усною або письмовою, але цього недостатньо для укладення договору
роздрібної купівлі-продажу: «для того щоб договір вважався укладеним, дій
однієї сторони (оферента) недостатньо: друга сторона має висловити згоду на
укладення цього договору на умовах, запропонованих в оферті. Тому
відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про і
прийняття (акцепт) має бути повною i безумовною. Це означає, що акцептант
повністю погоджується з тими умовами договору, які йому запропоновані в
оферті, i не має будь-яких застережень щодо зробленої пропозиції» [130,
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с.67].
Щодо

наступної

ознаки

-

приєднання,

то

у

національному

законодавстві окремі питання складової проблеми договорів приєднання
вирішуються

антимонопольним

законодавством

та

законодавством,

спрямованим на обмеження недобросовісної конкуренції. Як зазначає
О.С. Яворська, до повного вирішення проблеми ще далеко. Непоодинокими є
випадки грубого порушення чи ігнорування інтересів сторони, що
приєднується до пропонованих умов договору, за відсутності чітко
продуманої системи та механізмів захисту її інтересів [425, с.92].
Ще одним прикладом є ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про споживче кредитування»
вказує на необхідність споживача укласти договір про надання додаткових чи
супутніх послуг, а ч. 3 визначає, це як «право укласти договір про надання
додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою».
Крім цього кредитодавець у встановленому ним порядку має право
визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть
надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням
договору про споживчий кредит. Такі імперативні положення ЗУ «Про
споживче кредитування» саме свідчить про ознаки договору приєднання (ст.
634).
Особливості договору приєднання у тому що: 1) договір розроблений
однією стороною у вигляді формуляру або іншої стандартної форми; 2)
споживач не бере участь у такій розробці; 3) підпис споживача на формулярі
або вчинення конклюдентних дій є згодою укласти даний договір на
визначених контрагентом умовах.
Така характеристика договору є певним відступом від суті договору як
домовленості двох або більше сторін, спрямованої на встановлення, зміну
або припинення цивільних прав та обов’язків. Фактично така конструкція є
своєрідним «прилаштуванням» договору до сучасних умов господарювання
[425, с.92].
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Критикуючи правову конструкцію «договір приєднання», С.М. Бервено
зазначає, що умови цього договору не обговорюються сторонами, коли хтось
із

них –

монополістичний

суб’єкт,

пропонує своєму контрагенту

напрацьований нею «формуляр» договору і контрагентові залишається
прийняти запропоновані йому умови: «приєднатися» до них або відмовитись
від запропонованого договору [17, с.110-111].
Як вбачається, на сьогоднішній день значення договору за участю
споживачів збільшується залежно від розширення його конструкцій
(кількості договірних видів). Це стосується тих видів, які не мають чіткого
правового регулювання, але наукова доктрина та судова практика
підтверджують доцільність застосування споживчого законодавства при їх
укладенні та виконанні, а також захисті порушених прав споживачів.
Так, ЗУ «Про захист прав споживачів», на відміну від договорів про
передачу майна у власність, підрядних договорів чи спрямованих на надання
послуг, договори «групи найм» не врегульовані. Постанова пленуму
Верховного суду України №5 від 12.04.96р. «Про практику розгляду
цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» зазначає, що до
відносин, які ними регулюються цим Законом належать, зокрема, ті, що
виникають із договорів … побутового прокату, безоплатного користування
майном. Також Порядок надання у тимчасове користування громадянам
предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку»,
затверджений Наказом Українського союзу об'єднань, підприємств і
організацій побутового обслуговування населення № 46 від 16.12.1999 р.
зазначає, що надання послуг прокату регулюється ЗУ «Про захист прав
споживачів».
Слушною є думка М.І. Брагінського, що правове становище
громадянина-наймача за договором прокату нічим не відрізняється від
становища громадянина, який є покупцем за договором роздрібної купівліпродажу або замовником у договорі побутового підряду [26, с.501]. При
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цьому, як стверджує А.Б. Гриняк, «ускладнюється система договорів у межах
договірного типу, з’являються їх нові види та різновиди [60, с.113]. Також
відзначимо, що Цивільний кодекс УСРР 1922 р. закріплював лише договір
наймання майна. Поняттям «наймання майна» глави 3 кодексу охоплювалися
два типи відносин: оренда підприємств та нежитлових приміщень і найм
житлових приміщень [407]. Цивільний кодекс 1963 року [406] уже розширив
сферу правового регулювання аналізованих відносин: побутовий прокат,
найм жилого приміщення та безоплатне користування майном. Сучасне
цивільне законодавство, враховуючи принцип свободи договору, динаміку
законодавства і статику судової практики у цивільному кодексі 2003 року,
закріпила у гл. 58 договір найму (оренди) і його види: прокат (§ 2), найм
(оренду) земельної ділянки (§ 3), найм будівлі або іншої капітальної споруди
(§ 4), найм транспортного засобу (§ 5), лізинг (§ 6), найм (оренда) житла
(глава 59), позичка (глава 60). Це зумовлює до додаткового дослідження
способів захисту споживачів у цій групі відносин та обґрунтування власних
пропозицій, спрямованих на вдосконалення норм чинного законодавства.
Зокрема, у статті 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» зазначити найм як
діяльність наймодавця-суб’єкта підприємницької діяльності з надання у
користування споживачеві індивідуально визначених речей для задоволення
його особистих потреб. А також поширити на споживача-наймача права, які
містяться у ЗУ «Про захист прав споживачів»: на безпеку речі; на належну
якість; на право на інформацію про річ; на відшкодування майнової та
моральної шкоди.
Саме на підставі ознаки побутовості, договір побутового прокату
виділявся в окремий різновид договору майнового найму, а тому потребував
спеціального регулювання. У цій групі договорів прокат доцільно виділити
як окремий вид споживчого договору. З огляду на вище зазначене, слід
відзначити, що застосування у назві договору терміну «побутовий» свідчило
про виключно споживчий характер відносин прокату [384, с.116]. Це
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виходить насамперед із його суб’єктного складу (орендодавцем тут виступає
суб’єкт підприємницької діяльності), а також із мети використання
орендарем орендованого майна (таке використання має носити побутовий,
споживчий характер) [154, с.331].
Правовідносини,

що

виникають

з

користування

бібліотечними

фондами охороняються споживчим законодавством хоча врегульовані
спеціальним ЗУ від 27.01.1995 року «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
[209]. Між бібліотекою та користувачем укладається договір позички. Якщо
користувачем бібліотеки виступає фізична особа, то він є одночасно і
споживачем. Ці правовідносини відмінні від аналізованих попередніх, і
наступних. Бібліотека не переслідує отримання підприємницького зиску,
однак мета її діяльності це — задоволення інформаційних, науководослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотеки.
Така ж ситуація і щодо договорів про надання послуг споживачеві.
А.А. Телестаковою запропоновано створити систему договорів про надання
послуг в залежності від спрямованості цієї послуги на конкретний об'єкт, яка
дозволяє

розглядати

договори

про

надання

послуг

в

єдиному

взаємозалежному комплексі і поділити їх на: договори про надання послуг,
що спрямовані на тіло людини (охорона здоров'я, косметичні, спортивні);
договори про надання послуг, що спрямовані на товари й інші фізичні об'єкти
(обслуговування устаткування, ветеринарні, охорона матеріальних об'єктів);
договори про надання послуг, що спрямовані на свідомість людини (освітні,
інформаційні, радіо і телебачення); договори про надання послуг з
фінансовими активами (банківські, операції з цінними паперами) [376, с.8].
Також науковець детально проаналізувала усі підходи до поділу
цивільно-правових договорів і на їх основі визначила критерії розмежування
договорів про надання послуг:
1. Загальні (універсальні) договори про надання послуг:
1.1. Договори спрямовані на досягнення економічного ефекту:
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1.1.1. Договори по вчиненню юридично значимих дій (укладення
правочинів): договори із високим ступенем ризику (РЕПО); договори без
високого ступеня ризику (комісія);
1.1.2. Договори по вчиненню фактичної поведінки (перевезення товару
до пункту призначення);
1.2. Договори спрямовані на задоволення немайнового інтересу:
1.2.1. Договори спрямовані на задоволення немайнового інтересу
фізичної особи: договори, що впливають на інтелектуальний розвиток особи;
договори, що впливають на стан фізіологічного і психічного здоров'я;
договори, що впливають на духовний стан фізичної особи;
1.2.2. Договори спрямовані на задоволення немайнового інтересу
юридичної особи: договори про поширення позитивної інформації; договори
універсального немайнового характеру; договори про передачу інформації;
1.2.3. Змішані договори, які можуть бути спрямовані на задоволення
немайнового інтересу і юридичної і фізичної особи;
2. Допоміжні договори про надання послуг:
2.1. Договори спрямовані на обслуговування інших договорів
(договори на експлуатацію залізничних під'їзних колій);
2.2. Договори спрямовані на забезпечення виконання основного
договору (договір експедирування) [376, с.20].
Загальні положення глави 63 ЦК України «Послуги» можуть
застосовуватися до всіх споживчих договорів про надання послуг, якщо це не
суперечить суті зобов'язання. Це означає, що за відсутності спеціального
законодавства відносини сторін із зобов'язань про надання послуг
регулюються нормами глави 63 ЦК України (види спеціальних законів
наведені вище). У тому числі положення зазначеної глави поширюються і на
такі види договорів, за участі споживача, які взагалі не передбачені
законодавством, але своїм предметом мають надання послуги, що полягає у
вчиненні певної дії або здійсненні певної діяльності.
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У зв’язку з цим, метою, наприклад, надання медичних послуг, є
вчинення медичних дій, спрямованих на відновлення і підтримання здоров’я,
тобто лікування пацієнта. Отже, сам результат надання медичних послуг, і
відповідно виліковування потрібно розглядати як мету вчинення правочину.
Саме тому, до цих правовідносин застосовуємо положення глави 63 ЦК
України.
Враховуючи

вище зазначені критерії

поділу,

велику кількість

поіменованих і непоіменованих договорів за участі споживача, доцільно
навести власний критерій поділу таких договорів, виокремити їх ознаки,
дослідити особливості за предметною та суб’єктивною ознаками від інших
договорів. За основу беремо Конституцію України, Загальну декларацію прав
людини та Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права.
На нашу думку, доцільним видається наступний поділ на договори про
надання послуг споживачеві, що спрямовані на задоволення:
- особистих соціально-культурних потреб споживача;
- житлово-комунальних потреб споживача;
- телекомунікаційних потреб;
- консалтингових потреб;
- надання фінансових послуг.
Це достатньо велика група договорів, у якій представлені договори з
надання

послуг,

передбачені

ЦК

України

(договори

перевезення,

страхування, зберігання, комісії, доручення, позики, кредиту тощо), іншими
нормативно-правовими актами договір про надання правової допомоги
(розділ ІV ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012
р.), договір на туристичне обслуговування (ст. 20 ЗУ «Про туризм» від 15
вересня 1995 року) тощо, а також договори, які хоч і не передбачені чинним
законодавством, однак поширені в договірній практиці учасників цивільних
правовідносин (договори консалтингу, надання маркетингових послуг,
надання ритуальних послуг тощо) [399, с.185].

184

В наукових працях запропоновані авторські визначення окремих видів
непоіменованих договорів. Наприклад, А.А. Герц розглядає договір про
надання медичних послуг як домовленість, згідно якої одна сторона (лікар,
медичний заклад) зобов’язується надати відповідну медичну послугу за
зверненням іншої сторони (пацієнта), спрямовану на відновлення та
підтримання належного стану його здоров’я, а пацієнт зобов’язується
сплатити за неї певну грошову суму, визначену у договорі [48, с.85]. А за
договором охорони фізичної особи, на думку Р.Б. Шишки, одна сторона
охоронник, зобов’язується забезпечити охорону об’єкта (майна чи
особистості від протиправних зазіхань, а інша сторона (охороняючий)
зобов’язується створити належні для забезпечення діяльності охоронника
умови та заплатити обумовлену плату [181, с.286]. Г.Ю. Шаркова зазначає,
що за договором консалтингу як різновидом договору оплатного надання послуг,
одна сторона – виконавець, зобов’язується здійснити для іншої сторони –
замовника, фактичну діяльність зі створення та передачі обумовленої сторонами
інформації для вирішення конкретних проблем підприємницькій діяльності
замовника, що використовується у процесі її здійснення, а замовник зобов’язаний
прийняти та оплатити її [414, с.47]. На нашу думку, не має достатньо
практичних підстав вважати, що цей договір укладають лише суб’єкти
підприємницької діяльності [453, с.93].
Саме принцип свободи договору, надає сторонам право самостійно
врегульовувати ці та інші договірні конструкції за участю споживачів.
Договір, який має спірний споживчий характер - договір про надання
ритуальних послуг. Досліджуючи правову природу цього договору,
Р.Г. Набієв, А. О. Гунда [63, с.23], вважають його споживчим договором. На
думку Р.Г. Набієва надання ритуальних і медичних послуг, незважаючи на
різний предмет, дає змогу реалізувати особисті немайнові права, що
забезпечують побут. В одному випадку – право на життя і здоров’я, в іншому
– право на повагу до тіла померлої людини, до місця його поховання [148,
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с.24]. Специфіка правовідносин з надання ритуальних послуг, а також пряма
вказівка на регулювання надання ритуальних послуг ЗУ «Про захист прав
споживачів» (п. 6 Типового положення «Про ритуальну службу в Україні»
[378], ст.8 ЗУ «Про поховання та похоронну справу»), дають можливість
зробити висновок про спеціальний захист замовника-фізичної особи нормами
споживчого законодавства.
Зрозуміло, що ритуально-похоронна справа є важливою соціальною
галуззю в сфері надання послуг. ЗУ «Про поховання та похоронну справу»
під ритуальними послугами розуміє – послуги, пов'язані з організацією
поховання та облаштуванням місця поховання

[261]. Вважаємо, що таке

трактування є досить вузьким, оскільки поза увагою залишаються такі
послуги, що мають місце на практиці. Це — повідомлення родичів,
оформлення документів, бальзамування тіла, догляд за могилою тощо. Кожна
з цих послуг може бути і предметом окремого договору. В якості додаткових
послуг розглядають консультаційні та інформаційні послуги. У цих
правовідносинах слід розрізняти надання послуг і виконання роботи.
Діяльність в сфері похоронної справи, яка має уречевлений результат буде
кваліфікуватись

як

підряд

(наприклад,

виготовлення

надгробного

пам’ятника). У свою чергу прокат ритуального автомобіля-катафалку буде
вважатись договором прокату. Якщо усі ці договори або частина їх є
збірними для замовника, то має місце змішаний договір про надання платних
ритуальних

послуг.

До

відносин

сторін

цього

договору

будуть

застосовуватись положення глав 61 та 63 ЦК України.
Ще одним договором із змішаним характером є договір про надання
житлово-комунальних послуг. Ці правовідносини різняться від попередніх
тим, що хоча виникають на підставі цивільно-правового договору про
надання житлово-комунальних послуг, однак кожна послуга, що передбачена
у розділі 5 ЗУ від 9 листопада 2017 року «Про житлово-комунальні послуги»,
може бути надана за окремим цивільно-правовим договором про надання
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послуг споживачу. Наприклад, договором централізованого постачання
холодної і гарячої води; договором централізованого опалення; договором з
утримання будинків і прибудинкової території.
Непоіменованими

із

складною

конструкцією

є договори,

що

укладаються у сфері туристичних відносин: а) договори, що безпосередньо
спрямовані на надання туристичних послуг; б) посередницькі договори між
туроператором та турагентом, спрямовані на розповсюдження та донесення
до відома споживачів інформації про наявність і можливість надання
відповідних туристичних послуг; в) договори, спрямовані на безпосереднє
надання послуг, які виникають між туроператором та третіми особами;
г) договори, спрямовані на надання послуг перевезення, що не включені до
складу туристичної послуги, у яких туроператори та турагенти виступають
посередниками (агентами) транспортних організацій із продажу квитків
туристам [426, с.8].
На можливість застосування до окремих договірних відносин норм ЗУ
«Про захист прав споживачів» зазначено у судовій практиці. З.П. Мельник та
Я.М. Романюк підсумовуючи Судову практику розгляду цивільних справ, що
виникають з договорів страхування, вказують про можливість застосування
на відносини страхування ЗУ «Про захист прав споживачів» [140]. І навпаки,
у Судовій практиці з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів
(2009-2012 рр.) [78] зазначено, що окремі види договорів за участю
споживачів регулюються і спеціальними законами України (наприклад, ЗУ
«Про страхування» [274] тощо).
До сукупних ознак, які характеризують цивільно-правовий статус
споживача страхової послуги, Г.О. Ільченко відносить:
1) споживач страхової послуги – це завжди дієздатна фізична особа,
оскільки у разі, коли страхувальником є юридична особа, то вона не може
бути визнана споживачем у цивільно-правовому розумінні цього поняття;
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2) обсяг прав та обов’язків, що характеризують цивільно-правовий
статус споживача страхових послуг визначається з огляду на положення
договору страхування, попередньо розроблених страховиком Правил
страхування та актів чинного законодавства України;
3) більшість прав, належних споживачу страхової послуги, мають
договірну підставу свого виникнення;
4) наявне у фізичної особи право на отримання страхової послуги та
обсяг надання останньої, у тому числі виникнення у споживача права на
отримання страхового відшкодування або виплати, залежить від визначеного
у договорі страхового ризику та фактичного настання/ненастання протягом
строку дії договору страхового випадку. У разі ненастання страхово го
випадку, споживач не має можливості здійснити своє право на отримання
страхового відшкодування або виплати у зв’язку з його не виникненням;
5) об’єкт прав споживача – страхова послуга, пов’язана з задоволенням
особистих

потреб

підприємницькою

цієї

особи,

діяльністю або

що

безпосередньо

не пов’язані з

виконанням обов’язків

найманого

працівника [93, с.201].
Цікавим є те, що матеріали судової практику розгляду цивільних справ,
що виникають з договорів страхування, свідчать про випадки прямого чи
опосередкованого застосування до страхових відносин вище зазначеного ЗУ.
Це стосується питань про підсудність за місцем проживання споживача або
за місцем заподіяння шкоди, виконання договору, звільнення від сплати
судового збору, можливості вимагати моральної (немайнової) шкоди.
Суди задовольняють такі позови, мотивуючи судові рішення тим, що
страхування згідно п. 9 ЗУ від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» є різновидом
фінансових

послуг.

Про

розширення

сфери

впливу

споживчого

законодавства свідчить і п. 2 постанови Пленуму Верховного Суду України
від 12 квітня 1996 року № 5 «Про практику розгляду цивільних справ за
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позовами про захист прав споживачів». Цим пунктом не визнано меж дії
закону. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 цього ЗУ фінансова послуга визначається
як операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб
за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених
законодавством, − і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів,
з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових
активів.
Однак, як зазначено у Судовій практиці, деякі суди не поширювали на
спірні правовідносини, що випливають з договору страхування ЗУ «Про
захист прав споживачів» з огляду на те, що предметом спору є не якість
страхових послуг, а права та обов’язки сторін договору страхування. Щодо
інших моментів, мають місце імперативні положення. Наприклад, щодо
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних

транспортних

засобів.

Дія

цього

ЗУ

поширюється

на

відшкодування шкоди заподіяної життю, здоров’ю, майну третіх осіб.
Оскільки це не особисті потреби споживача, то не можна керуватись
законодавством про захист прав споживачів. Не слід застосовувати це
законодавство і до відносин, які виникають із майнового страхування, однак
Закон може застосовуватись, коли позивач прямо вказує на порушення норм,
наприклад, права на інформацію – при ненаданні для ознайомлення правил
страхування.
Саме непрофесійний статус споживача та асиметрія сторін договору
страхування є тими додатковими аргументами, що визначають потребу у
додатковому механізмі захисту цієї категорії страхувальників [317, с.183].
Недостатня визначеність правового статусу споживача страхових
послуг створює перешкоди в захисті їх прав. Це підтверджується судовою
практикою розгляду цивільних справ,
страхування.

що

виникають

з

договорів
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На практиці виникає достатньо проблем, щодо форми укладення таких
договорів. Форма споживчого договору – зовнішній вираз волі сторін на його
вчинення. Згідно ст.1 ЗУ «Про захист прав споживачів» він може укладатись
усно чи письмово. Підтвердження вчинення усного правочину оформляється
квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком талоном, розрахунковим
документом,

передбаченим

ЗУ

«Про

застосування

реєстраторів

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та
послуг» [227], або іншими документами. Як зазначає М.О. Михайлів,
фіксація змісту правочину на документі ще не означає наявність внутрішньої
волі суб’єкта цивільних правовідносин досягнути бажаного юридичного
результату. Для чинності такого правочину ще необхідно такий документ
підписати стороною (сторонами) та у випадках, визначених законодавством,
скріпити печаткою [142, с.36].
Так договір поза торговельними або офісними приміщеннями
укладається у усній формі, при укладенні факт надання інформації повинен
бути підтверджений письмово або за допомогою електронного повідомлення.
Інформація, підтверджена таким чином, не може бути змінена продавцем
(виконавцем) в односторонньому порядку.
Як свідчить практика, більшість продавців у мережі Інтернет не
виконують дану вимогу, бо вважає, що інформація, яка розміщена на вебсайті і надається споживачу у достатній мірі. Підтвердження інформації не
вимагається, якщо послуга надається засобами дистанційного зв'язку і
оплачується через оператора телекомунікаційних послуг. З іншої сторони,
якщо воля кредитора і боржника виражена за допомогою електронного або
іншого технічного засобу зв’язку, то згідно ч. 1 ст. 207 ЦК України правочин
вважається таким, що вчинений у письмовій формі. Відповідно до ч. 3 даної
статті використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення
підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання,
електронного

підпису

або

іншого

аналога

власноручного

підпису
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допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного
законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися
зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. Можна зробити
висновок, що національне законодавство прирівнює електронні договори до
паперових і допускає можливість підписання їх електронним підписом
відповідно до спеціального закону [445, с.288]. Таким спеціальним законом є
ЗУ «Про електронні довірчі послуги» [222], який передбачає, що
обов’язковим реквізитом електронного документа визначено електронний
підпис або електронну печатку. Згідно ст.1 зазначеного закону, електронний
підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних
даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем
електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними
пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки
цілісності пов’язаних електронних даних [222]. Цей закон є новим у
законодавчій системі і практика його застосування визнає потребу
своєчасного врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих
послуг та електронної ідентифікації.
Щодо форми інших споживчих, то зазвичай роздрібної купівліпродажу — укладається усно, видається касовий або (і) товарний чек. Але
обов'язкова вимога видачі споживачеві його контрагентом товарного або (і)
касового чека або іншого документа не означає обов'язкову письмову форму
договору, оскільки ні товарний, ні касовий чек зазвичай не відповідають
вимогам письмової форми договору. Касові і товарні чеки є письмовими
документами, які лише підтверджують факт укладення договору У ряді
випадків нормативно встановлені типові договори, формуляри, стандартні
форми. Такі письмові документи обома сторонами не розробляються,
оскільки споживач тільки висловлює свою згоду на вступ в конкретні
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відносини, умови яких містяться в запропонованому договорі-формі [2,
с.112].
Звертаємо увага щодо доцільності дотримання письмової форми
наступних споживчих договорів. Так, надання у тимчасове користування
споживачам предметів прокату оформлюється договором, зазвичай, в усній
формі. Договір прокату може укладатись у письмовій формі. Відповідно до
положень (п.2.2, 3.6. Порядку) надання у тимчасове користування
громадянам предметів прокату оформляється договором (замовленнямзобов'язанням) за формою ПО-П1, яка затверджена наказом Укрсоюзсервісу
від 29.09.95 №8 із змінами, внесеними наказом Укрсоюзсервісу від 03.09.98
№25 та зареєстрованими Мін'юстом України 18.09.98 за №581/3021. Як
свідчить аналіз зазначених підзаконних актів, договір має бути укладений у
письмовій формі. Погоджуємось з думкою Калаура І.Р., що в § 2 гл. 58 ЦК
України необхідно визначити укладення такого договору у письмовій формі
[97, с.20].
Замовлення-зобов'язання за формою, яка затверджена в установленому
порядку, виписується при оформленні замовлення в двох примірниках,
підписується наймачем і уповноваженою особою наймодавця. Другий
примірник замовлення-зобов'язання видається наймачеві. Розрахунковими
документами між наймодавцем і наймачем є касовий чек електронного
контрольно-касового апарату (товарний чек у разі виходу апарату з ладу або
тимчасового відключення електроенергії) або квитанція за формою, що
затверджена в установленому порядку, для наймодавців, які згідно з
законодавчими та іншими нормативними актами не застосовують ці касові
апарати.
Спірною видається позиція Козир Д.В. щодо договору охорони як
споживчого договору. Він зазначає, що договір між фізичною та юридичною
особою та договір про надання послуг охорони між фізичними особами може
укладатись в усній формі, якщо його сума не перевищує у двадцять і більше
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розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, та якщо він буде
виконуватись сторонами у момент його укладення [104, с.11].
Для цього договору не вимагається письмової форми. Ми б
аргументували доцільність письмової форми,

враховуючи специфіку

правовідносин, оскільки вони пов’язані із здоров’ям та життям фізичної
особи, а також із гарантією захисту можливих порушених її прав та інтересів.
Ще однією вагомою ознакою споживчого договору є – оплатність.
Більшість науковців наполягають на виокремлені ціни як істотної умови, яка
сприятиме належному захисту прав споживачів. Н. К. Нарозніков і В. В.
Суденко

вважають,

що

до

істотних умов договору про надання

радіотелефонного стільникового зв’язку повинні відноситися, крім умови про
предмет договору, умова про ціну [149, с.70-71]. І. В. Жилінкова,
досліджуючи договір Інтернет-провайдингу, теж визначає, що ціна в даному
договорі складає одну з його істотних умов [80, с.15]. О. В. Жевняк, зазначає,
що ціну не доцільно визнавати істотною умовою договору, а тільки умову
про предмет [79, с.168].
О. А. Богуцький також не визнає ціну істотною умовою договору, на
його думку істотною умовою договору про надання телекомунікаційних
послуг, крім договору одноразового надання телекомунікаційних послуг
(дзвінки з телефонних автоматів загального користування та на переговорних
пунктах тощо), а також у випадках, коли сторони договору обумовили
припинення договору іншими умовами, є строк договору [23, с.3].
А.В. Юшкевич вважає що, істотними умовами договору про надання
телекомунікаційних послуг мають бути: види послуг, що надаються;
абонентський номер (абонентські інтерфейси і протоколи передачі даних;
унікальний код ідентифікації); схема включення обладнання (в договорі про
надання послуг місцевого телефонного зв’язку без використання засобів
колективного доступу); дата початку надання послуг; вартість послуг
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(тарифний план) або порядок їх визначення; порядок, строки і форма
розрахунку, системи оплати телекомунікаційних послуг [423, с.12].
Законодавець покладає на продавця обов’язок оголосити у момент
укладення договору ціну товару. Продавець (виконавець), який реалізує
продукцію, повинен обов'язково зазначати ціну кожної одиниці такої
продукції або однієї категорії продукції та ціну однієї стандартної одиниці
цієї продукції.
Розмір плати у переважній більшості випадків визначається сторонами
самостійно. Відповідно до ЗУ «Про ціни та ціноутворення» [283] в
договірних

відносинах

застосовуються

тарифи,

ставки

тощо,

які

встановлюються або регулюються уповноваженими на те органами
державної влади або місцевого самоврядування. Такі ціни є фіксованими і
визначаються у твердій грошовій сумі. У свою чергу, регульовані ціни
можуть визначатися шляхом встановлення або граничного рівня ціни, або
коефіцієнта до ціни, або рівня рентабельності. Написи щодо ціни реалізації
продукції мають бути чіткими і простими для розуміння.
Ціна продукції повинна включати в себе всі податки та неподаткові
обов'язкові платежі,

які відповідно

до

законодавства сплачуються

споживачем під час придбання відповідної продукції. На аукціонних торгах
споживачам повинна повідомлятися стартова ціна продажу відповідного
товару. Ціна товару зазначається за одну упаковку такого товару, а якщо
товар поставляється без упаковки — за одиницю вимірювання, яка звичайно
застосовується до такого товару. У разі коли за одну ціну пропонується
кілька товарів, робіт або послуг чи їх поєднання або якщо продавець
(виконавець) надає споживачеві при реалізації однієї продукції право
одержати іншу продукцію за зниженою ціною, до споживача доводиться
інформація щодо:
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1) змісту та вартості пропозиції та у разі пропонування товарів, робіт
або послуг за одну ціну — ціни таких товарів, робіт або послуг, взятих
окремо;
2) умови прийняття пропозиції, зокрема строку її дії та будь-яких
обмежень, включаючи обмеження щодо кількості.
Законодавець допускає вживання понять "знижка" або "зменшена ціна"
або будь-яких інших, аналогічних за значенням, лише з додержанням таких
умов, якщо: вони застосовуються до продукції, яку безпосередньо реалізує
суб'єкт господарювання; такого роду знижка або зменшення ціни
застосовується протягом визначеного та обмеженого періоду часу; ціна
продукції є нижчою від її звичайної ціни.
Вживання поняття "розпродаж" або будь-яких інших, аналогічних
йому, дозволяється лише якщо здійснюється розпродаж усіх товарів у межах
певного місця або чітко визначеної групи товарів; якщо тривалість
розпродажу обмежено в часі; якщо ціни товарів, що підлягають розпродажу,
є меншими від їх звичайної ціни. Після публічного повідомлення про початок
проведення розпродажу, застосування знижок або зменшення ціни до
споживачів повинна доводитися інформація про ціну продукції, що була
встановлена до початку проведення відповідного розпродажу, застосування
знижок або зменшення ціни, а також ціну цієї ж продукції, встановлену після
їх початку. Це правило поширюється і на рекламу цін на продукцію. Згідно з
частиною 5 статті 8 ЗУ «Про рекламу» реклама про знижку цін на продукцію,
про розпродаж повинна містити відомості про місце, дату початку і
закінчення знижки цін на продукцію, розпродаж, а також про співвідношення
розміру знижки до попередньої ціни реалізації товару.
Часто через Інтернет покупцеві передають товари неналежної якості,
вимагають передоплати, а пізніше висилають речі з іншими якісними
показниками, ніж ті що рекламуються. Підтримуємо позицію В.М. Коссака
про те, що обов’язок повної оплати товарів, придбаних через Інтернет на
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покупця в нормативному порядку покласти лише після його отримання і
перевірки якісних та кількісних показників відповідно до умов договору,
укладеного через Інтернет [114, с.163].
Актуальною є проблема оплати виконання додаткових робіт, що не
були передбачені умовами договору. У цьому випадку виконавець
зобов'язаний одержати від споживача дозвіл на виконання таких робіт. Будь які додаткові роботи, виконані (надані) виконавцем без згоди споживача, не
створюють для споживача зобов'язань щодо їх оплати. З метою
підтвердження важливості цієї норми, доцільно навести наступний приклад із
судової практики. 16 листопада 2015 року позивач ОСОБА_1 звернувся до
суду з позовом до ОСОБА_2 про розірвання договору побутового підряду. У
позові ОСОБА_1 вказав, що він передав для ремонту відповідачу ОСОБА_2
свій годинник марки Le Roy. Відповідач оглянув годинник, він повідомив,
що його ремонт буде коштувати 400 грн., які ОСОБА_1 повинен був
сплатити після виконаної роботи, на що останній погодився. Після
проведення ремонту годинника відповідач ОСОБА_2 став вимагати за
виконану ним роботу 1000 грн. Таку вартість ремонту годинника позивач з
відповідачем попередньо не обговорював, тому не погодився сплачувати цю
суму. Відповідач ОСОБА_2 відмовився повертати позивачу годинник.
Позивач вважає, що відповідач допустив істотні відступи від умов договору
побутового підряду, збільшивши в односторонньому порядку вартість
виконаних робіт, а тому він має право на розірвання зазначеного договору.
Просить суд розірвати договір побутового підряду з ремонту годинника,
укладеного між ним та відповідачем ОСОБА_2, зобов’язати відповідача
повернути годинник марки Le Roy, стягнути з відповідач на свою користь
судові витрати у сумі 487,20 грн.
Відповідач ОСОБА_2 звернувся до суду з зустрічним позовом до
ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди внаслідок невиконання умов
договору побутового підряду, в якому просить зобов’язати ОСОБА_1
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отримати в нього відремонтований годинник марки Le Roy, стягнути з
ОСОБА_1 на його користь 1500 грн. за виконану роботу по ремонту
годинника. Такий розмір обґрунтовує тим, що годинник настінний марки Le
Roy виготовлений в кінці ХІХ- початку ХХ століття з німецьким механізмом,
тривалий час годинник працював без змазки, що призвело до великого зносу
механізму майже на 60 відсотків.. Також ОСОБА_2 просив суд стягнути з
ОСОБА_1 витрати по сплаті судового збору у сумі 487,20 грн. та витрати на
правову допомогу в сумі 1000 грн.
Суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_1 про розірвання договору
побутового підряду, укладеного між ним та ОСОБА_2, не підлягають
задоволенню, оскільки частина 1 статті 872 ЦК України передбачає, що
замовник має право вимагати розірвання договору, якщо підрядником були
допущені істотні відступи від умов договору побутового підряду або інші
істотні недоліки в роботі, виконаній із матеріалу замовника. Умови договору
побутового підряду, передбачені частиною 1 статті 865 ЦК України,
підрядником ОСОБА_2 дотримані, зокрема, він виконав певну роботу за
завданням фізичної особи (замовника), призначену для задоволення
побутових та інших особистих потреб. Натомість саме замовник ОСОБА_1
не виконав умови договору побутового підряду, зокрема, не оплатив
виконану роботу. Разом з тим, позовні вимоги ОСОБА_1 про зобов’язання
відповідача ОСОБА_2 повернути годинник Le Roy підлягають задоволенню,
оскільки відповідач ОСОБА_2 утримує його без достатніх правових підстав,
а також висловив свою згоду у судовому засіданні повернути годинник
ОСОБА_1 в обмін на оплату роботи. Як зазначено у рішенні суду, підрядник
не має права нав'язувати замовникові включення до договору побутового
підряду додаткових оплатних робіт або послуг. У разі порушення цієї вимоги
замовник має право відмовитися від оплати відповідних робіт або послуг.
Також відповідач не надав суду доказів того, що він надав заявнику
інформацію про остаточну вартість ремонту годинника, і той надав свою
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згоду на таку ціну. Тобто, відповідач допустив порушення вимог ст. 868 ЦК
України. Тому суд вважає, що сторони дійшли згоди про вартість ремонту
годинника у сумі 400 грн., і саме в такому розмірі підлягає задоволенню
вимога ОСОБА_2 про стягнення вартості ремонту годинника Le Roy [333].
Виконуючи роботу виконавець зобов’язаний дотримуватись положень
Глави 61 ЦК України «Підряд». Якщо після укладення договору стане
очевидним, що роботи, зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або
інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги споживача,
виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це споживача.
Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача, якщо
вартість робіт може істотно зрости, ніж можна було очікувати під час
укладення договору.
Споживчі договори, які перебувають у процесі становлення (надання
медичних послуг, маркетингові) не мають достатньої практики, тому
застосування ст. 632 ЦК України «Ціна» ускладнює процедуру визначення
ціни. Якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена,
виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що
склалися на аналогічні товари, роботи, послуги на момент укладення
договору (ст. 632 ЦК України). Для більшості договорів про надання послуг,
ціна договору не може визнаватись істотною [463, с.12]. Це положення
передбачене у ст.903 ЦК України «Плата за договором про надання послуг»
із вказівкою вчинення такої дії у розмірі, строки, та в порядку, що
встановлені договором.
У світовій практиці склалося кілька способів визначення ціни договору
про надання правових послуг. Перший – це погодинна ставка. За таким
методом визначення ціни юрист детально реєструє кожну годину свого часу,
витраченого на справи замовника, виставляє рахунок, в якому зазначає
кількість годин, затрачених на справу, надані послуги та вартість цих послуг,
у рахунку також зазначають всі понесені виконавцем витрати. Другий спос іб
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– фіксована сума. Це так звана «тверда ціна» – система, протилежна
погодинній, коли виконавець і замовник попередньо домовляються про
загальну фіксовану суму винагороди. Багато замовників віддають перевагу
саме такому підходові, оскільки за таких умов чітко знають, скільки повинні
сплатити. Проте цей підхід може бути несправедливим як для виконавця, так
і для замовника: якщо справа виявиться більш складною, ніж здавалося
спочатку, юристу можуть недоплатити. З іншої сторони, якщо справа
вирішиться легко, замовник може сплатити більше, ніж потрібно. Третій
спосіб – це умовна винагорода. За таким методом визначена ціна договору
(винагорода) виплачується виконавцеві лише коли справа закінчується
успішно для замовника. Четвертий спосіб визначення ціни договору є
комбінованим методом, що містить елементи вище названих. Зокрема
використовується

поєднання

тарифного

способу

із

погодинним;

погодинного із умовним тощо [21, с.9].
Відповідно до правил адвокатської етики (ст. 28), адвокат має право у
розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань.
При встановленні розміру гонорару доцільно враховувати складність справи,
кваліфікація,

досвід

і завантаженість

адвоката

та

інші обставини.

Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в
інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною
домовленістю. В разі виникнення особливих по складності доручень клієнта
або у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи адвоката на фактичне
виконання доручення (підготовку до виконання), розмір гонорару може бути
збільшено за взаємною домовленістю. Не погодження клієнтом та/або
особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розміру гонорару при наданні
доручення адвокату або в ході його виконання є підставою для відмови
адвоката від прийняття доручення клієнта або розірвання договору на вимогу
адвоката. Адвокат має право вимагати від клієнта та/або особи, яка уклала
договір в інтересах клієнта, попередньої виплати гонорару та/або компенсації
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можливих витрат, пов’язаних з виконанням доручення. Адвокат, який надає
безоплатну правову допомогу, отримує винагороду виключно за рахунок
держави у порядку та розмірах, встановлених законодавством
Адвокат має право, окрім гонорару, стягувати з клієнта та/або особи,
яка уклала договір в інтересах клієнта, кошти, необхідні для покриття витрат,
пов’язаних з виконанням доручення. В договорі про надання правової
допомоги можуть бути визначені види передбачуваних фактичних витрат,
пов’язаних з виконанням доручення (оплата роботи фахівців, чиї висновки
запитуються

адвокатом,

транспортні

витрати,

оплата

друкарських,

копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального
посвідчення документів, телефонних розмов, тощо), порядок їх погашення
(авансування, оплата по факту в певний строк, інше) та може бути
визначений їх обсяг. Якщо необхідність несення фактичних витрат певних
додаткових видів або збільшення їх орієнтовного обсягу, визначеного
раніше, з’ясувалася після укладення договору, адвокат повинен повідомити
про це клієнта та/або особу, яка уклала договір в інтересах клієнта, і
отримати його згоду на погашення необумовлених раніше витрат.
На сьогодні можна констатувати, що будь-який зазначений вище
договір за участю споживачів є самостійною теоретичною конструкцією,
який у збірному сенсі об’єднує ряд самостійних юридичних інститутів. Його
слід розглядати як певну договірну модель, існуючу на теоретичному рівні і
складову зобов'язального права. Принцип свободи договору, надає сторонам
право самостійно врегульовувати положення поіменованих і непоіменованих
договірних конструкцій за участю споживачів.
Система споживчих договорів зумовлює їх класифікацію, що дає змогу
поділити їх на групи за певними ознаками. Структуризація споживчих
договорів за предметною ознакою дозволяє виокремити серед них: договори
про передачу товару у власність (договори роздрібної купівлі-продажу,
інтернет торгівля

тощо);

окремі договори про передачу майна у
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користування; договори побутового підряду та окремих видів підрядних
робіт, споживачем яких є фізична особа; договори про надання послуг
фізичній особі як споживачу.
Можна виокремити ознаки споживчих договорів:
1)

особливий суб’єктний склад, яких передбачає наявність суб’єкта

підприємницької діяльності або самозайнятої особи та фізичної особи –
споживача;
2)

публічність споживчого договору;

3)

засада приєднання до умов договору, запропонованих суб’єктом

підприємницької діяльності;
4)

оплатність;

5)

присутність

обов’язкової

інформаційної

характеристики предмета споживчого договору;
6)

консенсуальний характер.

складової
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Висновки до 2 розділу
1.

Спеціальне правове положення споживача як цивільно-правовий

статус фізичної особи, виражається у набутті ним додаткових прав, з метою
подолання правової нерівності з реальним і/або можливим контрагентом, у
випадку придбання (наміру придбати, використати) товару (роботи, послуги)
для задоволення особистих, побутових, сімейних та інших потреб, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
2.

Недоцільно

наділяти юридичних осіб правовим статусом

«споживача», у розумінні ЗУ «Про захист прав споживачів», через
відсутність об'єктивної необхідності у наданні їм додаткових прав. Цивільне
законодавство про захист прав споживачів спрямоване на забезпечення
належного та ефективного захисту більш слабкої сторони – споживачафізичної

особи.

Це

зумовлено

необхідністю

реалізації

одного

з

основоположних цивільно-правових принципів – принципу рівності суб'єктів
цивільного

права.

Водночас,

наділення

юридичних

осіб

правами

«споживача» призведе до порушення зазначеного принципу у споживчих
правовідносинах.
3.

На основі аналізу наукових досліджень і чинного законодавства,

пропонується розуміти «права споживачів» як теоретико-прикладну правову
категорію, що включає в себе не тільки цивільно-правові можливості
реалізації прав невизначеним колом осіб, але й суб'єктивні цивільні права
конкретної фізичної особи, які є об'єктом охорони та захисту.
4.

Ґрунтуючись на загальнотеоретичному вченні про суб'єктивні і

об'єктивні права, пропонується розрізняти права споживачів в об'єктивному
та суб'єктивному значеннях з метою: а) недопущення можливості
використовувати ці права як зі сторони суб’єктів підприємницької діяльності,
так і з сторони споживачів на шкоду іншій стороні; б) вироблення єдиної
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судової практики, що обумовлює необхідність теоретико-прикладного
підходу до вивчення даної проблеми.
5.

Запропоновано під об'єктивними правами споживачів розуміти

сукупність цивільно-правових та інших норм, які передбачають ідеальні
моделі поведінки невизначеного кола фізичних осіб, здатних в майбутньому
мати і здійснювати свої суб'єктивні права в об’єктивній дійсності для
задоволення своїх побутових, сімейних, домашніх і інших потреб, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Вказані права не
персоніфіковані, складають основу позитивного законодавства та цивільноправового механізму охорони прав споживачів. Об'єктивні права споживачів
знаходяться в постійному динамічному розвитку, залежать від соціально економічного рівня господарсько-фінансових відносин, стану споживчого
ринку, інноваційних технологій та інших умов господарювання.
6.

До спеціальних прав споживачів слід віднести права: на вільний

вибір товарів, на свободу укладення договору, на інформацію, на придбання і
користування товарами належної якості, на безпеку товарів, на використання
товару за призначенням, на обмін якісного товару, на одностороннє
розірвання договору, на відмову від договору. Права і обов’язки передбачені
ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» трансформуватимуться у суб’єктивні
цивільні права споживача на підставі юридичних фактів: укладення
споживчого договору, завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди.
Цивільні правовідносини за участю споживача можна

7.
розглядати як:

- правовідносини, що виникають між споживачем і підприємцем
(цивільні договірні правовідносини за участю споживачів);
- правовідносини, що виникають з метою захисту порушених прав
споживачів, що реалізуються в охоронному правовідношенні.
8.

Запропоновано визначення споживчого договору. Споживчий

договір – це договір, за яким одна сторона – суб’єкт підприємницької
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діяльності (продавець, виробник, виконавець) або самозайнята особа,
зобов’язується продати, виготовити виріб (товар), виконати роботи або
надати послуги, за плату другій стороні – споживачу (фізичній особі).
Основні ознаки споживчих договорів:
1) особливий суб’єктний склад, яких передбачає наявність суб’єкта
підприємницької діяльності або самозайнятої особи та фізичної особи –
споживача;
2) публічність споживчого договору;
3) засада приєднання до умов договору, запропонованих суб’єктом
підприємницької діяльності;
4) оплатність;
5) присутність обов’язкової інформаційної складової характеристики
предмета споживчого договору;
6) консенсуальний характер.
9. Досліджено, ознаки договору приєднання (ст. 634 ЦК України) у
положеннях ЗУ «Про споживче кредитування» (ч. 1 ст. 20). Споживач,
реалізуючи право на укладення договору споживчого кредиту, наділений
правом укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг лише з
визначеною кредитодавцем особою.
10. Обґрунтовано доцільність поділу договорів про надання послуг
споживачеві. Це договори, що спрямовані на задоволення:
-

особистих соціально-культурних потреб споживача;

-

житлово-комунальних потреб споживача;

-

телекомунікаційних потреб;

-

консалтингових потреб;

-

надання фінансових послуг.

11.

Доведено, якщо замовником туристичних послуг виступає

роботодавець (індивідуальний підприємець або юридична особа) чи інша
особа, що замовляє комплексну туристичну послугу в інтересах фізичних
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осіб, то у цьому випадку договір буде розглядатись як договір на користь
третьої особи. Виконавець зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь
не кредитора, а третьої особи, що має право вимагати від боржника
виконання зобов’язання на свою користь, з поширенням на неї правил ст. 633
ЦК України «Публічний договір». Такий договір буде укладатись між
замовником і виконавцем (турфірмою) на користь третьої особи.
Запропоновано доповнити ст. 20 ЗУ «Про туризм» наступним
положенням: «Договір на туристичне обслуговування може укладатись з
замовником на користь третьої особи (туриста)». Зважаючи на специфіку цих
правовідносин, на подвійне трактування і вирішення спорів судовою
практикою, доцільно ввести імперативну норму про повне відшкодування
майнових збитків туристу (споживачеві), а також компенсацію моральної
шкоди незалежно від майнових відшкодувань.
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РОЗДІЛ 3.
ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО
ЗАХИСТУ
3.1. Поняття захисту цивільних прав споживачів
Правове регулювання відносин в споживчій сфері пов’язане з процесом
трансформації правових приписів у площину фактичних індивідуальних дій
підприємця і споживача. Внаслідок чого у останнього виникає суб’єктивне
цивільне право на захист у разі порушення підприємцем якісних та
кількісних умов, які є визначеними для критерію належного виконання
зобов’язання з продажі товару, надання послуги чи виконання роботи
споживачу [114]. Суб’єктивне право споживача підлягає захисту способами,
які передбачені Цивільним кодексом України у випадку його порушення,
невизнання або оспорювання (ч.1 ст. 15 ЦК України).
Захист

цивільних

прав

і охоронюваних

законом інтересів

є

правомірною реакцією учасників цивільних відносин, суспільства та держави
на порушення, невизнання чи оспорювання цивільного права з метою
припинення порушення, поновлення чи визнання цивільного права чи
компенсації завданої уповноваженій особі шкоди [401, с.209]. Я.М. Романюк
виокремлює захист цивільних прав як «одну з найважливіших категорій
цивільного права, необхідність дослідження якої зумовлюється стержневим,
визначальним значенням при з’ясуванні проблем, що виникають у зв’язку з
порушенням

цивільних

прав,

причому

актуальними

дані

питання

залишаються як і в теорії, так і в практичній діяльності [305, с.14].
Серед нормативних актів, доцільно виокремити Конституцію України,
Цивільний процесуальний кодекс України тощо. ЗУ «Про захист прав
споживачів» наділяє обов’язком державні органи, органи місцевого
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самоврядування, громадські організацій сприяти охороні, захисту та
безпосередньо захищати порушені права споживачів. Цей захист має
базуватись на відповідних правових принципах. В.В. Богдан вказує на
важливість принципів у правовому регулюванні захисту прав споживачів.
Будучи вихідними началами і основними положеннями, вони забезпечують
єдність норм у зазначеній системі прав і обов'язків, визначають загальну
спрямованість і тенденції розвитку правозахисного механізму, дозволяють
усвідомити сутність цивільного законодавства про захист прав споживачів і
забезпечити виконання державних завдань по підтримці високої якості життя
[20, с.254]. На думку В.М. Коссака, в умовах інтернаціоналізації економічних
зв’язків повстала потреба в уніфікації законодавства різних країн в сфері
охорони прав споживачів, що доволі успішно здійснюється в країнах
Європейського Союзу. Однак спільною проблемою для всіх національних
правових систем є певна неузгодженість між теоретичною можливістю
захистити свої права споживачем та практичною реалізацією суб’єктивного
права на захист [115, с.141].
Принципи захисту прав споживачів мають базуватися на загальноправових принципах: законності, рівності всіх перед законом і судом,
неприпустимості дискримінації, визнання, дотримання і захисту прав і
свобод людини і громадянина.
Розкриваючи принципи захисту прав споживачів, слід враховувати і
змішану правову природу цих відносин. Так, наприклад, важливими
галузевими принципами цивільного права є: неприпустимість свавільного
втручання у сферу особистого життя людини, неприпустимість позбавлення
права власності, свобода договору, судовий захист цивільних прав та
інтересів, справедливість, добросовісність та розумність; господарського
права: законність; свобода підприємницької діяльності; свобода укладення
договору, юридична рівність різних форм власності, свобода конкуренції і
обмеження монополізму; отримання прибутку.
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До спеціальних принципів захисту прав споживачів відносять:
- принцип гармонійного поєднання приватноправових і публічноправових засад у цивільно-правовому регулюванні захисту прав споживачів;
- принцип державної підтримки захисту прав споживачів;
- принцип інформування;
- принцип обмеження свободи договору;
- принцип захисту слабкої сторони [20, с.255].
Важливе місце у сфері захисту прав споживачів відводиться
принципам,

які

впливають

на

характеристику

поведінки

продавця

(виконавця) споживчого договору. Ці категорії знайшли відображення на
рівні цивільного законодавства в ст. 3 ЦК України, а також у ст. 550 ЦК
України (виконання зобов'язань має спиратися на засади добросовісності,
розумності та справедливості), ст. 627 ЦК України (сторони є вільними у
виборі контрагента, у визначенні умов договору із врахуванням вимог
чинних правових актів, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та
справедливості) та ін.
На думку С. О. Погрібного, ці категорії є оціночними, вони не
визначаються позитивним правом, у зв'язку з чим їх розуміння і застосування
повинні ґрунтуватися не виключно на юридичних приписах, а з урахуванням
суспільних уявлень (моральних, релігійних) про те, що є справедливим,
добросовісним та розумним. Тільки в такому плані будуть узгоджені
положення юридичних і моральних норм в правовому регулюванні
суспільних відносин [183, с.267].
Справедливість входить до поняття права. Ця теза у сучасній філософії
права трансформується таким чином: лише право є справедливим. Правова
справедливість є критерієм справедливості у загальному розумінні цього
поняття, що поєднує зміст поняття справедливості як категорії етики і права.
У цьому контексті під справедливістю розуміють людські стосунки, дії,
вчинки, які відповідають морально-етичним і правовим нормам. У різних
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сферах приватноправової діяльності справедливість має різний зміст. Для
спроб сформулювати універсальне визначення справедливості характерна їх
надмірна загальність. Однак, незважаючи на всю складність, визначити
поняття справедливості і закріпити його нормативно в законі можливо
шляхом визначення

його

конститутивних зовнішніх (об'єктивних) і

внутрішніх (суб'єктивних) критеріїв змісту [135]. На думку Ю.І Чалого,
засадничі положення щодо реалізації мір приватноправової (цивільної)
відповідальності, без сумніву, також несуть (мають нести) у собі
справедливість. Інакше ті обтяження, які притерпає особа унаслідок
застосування до неї мір відповідальності, не набули б правового
(справедливого) характеру. Отже, з точки зору членів соціуму застосування
мір приватноправової відповідальності набуває легітимності тоді, коли вони
є справедливими [409].
Якщо справедливість відноситься до зовнішньої поведінки особи, то
добросовісність є характеристикою самої особистості. Добросовісність може
характеризуватись сумлінним виконанням своїх обов’язків, дотриманням
прав інших учасників правовідносин. Як зазначає Н.С. Кузнєцова,
справедливість є категорією, яка адекватно може бути реалізована через
правозастосовчу діяльність. Слід пам’ятати, що коли несправедливість
закону стає нестерпною, суд повинен захищати справедливість [122, c.322].
Вирішуючи справу № 761/37536/14-ц, суд звернувся до ст.3 ЦК
України і розтлумачив загальні засади справедливість, добросовісність та
розумність. Вимога справедливості добросовісності та розумності цивільного
законодавства практично виражається у встановленні його нормами рівних
умов для участі всіх осіб у цивільних відносинах; закріпленні можливості
адекватного захисту порушеного цивільного права або інтересу; поєднання
створення норм, спрямованих на забезпечення реалізації цивільного права, з
шануванням прав та інтересів інших осіб, моралі суспільства тощо. При
цьому справедливість трактують як визначення нормою права обсягу, межі

209

здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи адекватно її
ставленню до вимог правових норм. Добросовісність означає прагнення
сумлінно захистити цивільні права та забезпечити виконання цивільних
обов'язків. Розумність - це зважене вирішення питань регулювання цивільних
відносин з урахуванням інтересів усіх учасників, а також інтересів громади
(публічного інтересу) [356].
Цивільний кодекс України встановлює презумпцію добросовісності та
розумності особи щодо здійснення свого права. Згідно п. 5 ст. 12 ЦК України,
якщо

законом

встановлені правові наслідки недобросовісного

або

нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що поведінка особи
є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом.
На думку Е.В. Вавіліна недобросовісні умови договору - це умови, які
тим або іншим способом ущемляють права споживача, що є слабкою
стороною в договорі, який

вимушений укладати договір на даних

запропонованих умовах [33, с.9].
Вважається, що добросовісність покликана виконувати регулюючу,
доповнюючу та інтерпретаційну функції, реалізація яких залежить від
наявності або відсутності урегульованості відповідних відносин у законі та
договорі. У випадку неврегульованості правовідносин добросовісність
виконує функцію регулятора прав та обов'язків сторін зобов'язань. При
недостатній

нормативній

та

договірній

урегульованості

функції

добросовісності проявляються у доповненні, виправленні та тлумаченні
положень закону, договору, змісту прав та обов'язків сторін [135].
Зміст принципів свідчить про їх єдиний характер. Це можна побачити
на прикладі справи № 2-8/11 про визнання недійсним договору про надання
споживчого кредиту, де представник позивача заперечив проти задоволення
клопотання представника відповідача, оскільки і самі умови договору, і
клопотання представника відповідача не відповідають статтям 18 і 21 ЗУ
«Про захист прав споживачів», а також положенням ст. 3 ЦК України про те,

210

що загальними засадами цивільного законодавства є справедливість,
добросовісність та розумність [336].
Незважаючи на те, що право на захист на практиці найчастіше
реалізується через процесуальні норми, не викликає сумніву, що за своєю
сутністю воно є передусім матеріально-правовою, а не процесуальною
категорією, хоча і тісно пов’язано з процесуальними нормами [116, с.189].
Такої ж позиції дотримувався і В.П. Грібанов, який зазначав, що з
матеріальної точки зору немає перешкод для того, щоб розглядати право на
захист у матеріально-правовому аспекті, як одну із правомочностей самого
суб’єктивного права [59, с.106].
На думку А.Г. Яреми, будь-яке суб’єктивне право за своєю суспільною
сутністю не може бути незахищеним. Право, що не захищається, втрачає
свою сутність [461, с.34]. Важливим є те, що захист цих прав тісно
пов'язаний із їх

здійсненням та виконанням. Саме у цьому процесі

усуваються будь-які перешкоди, і це є основним завданням захисту. Такої ж
позиції дотримується Ю. Д. Притика, який визначає захист прав як юридичну
діяльність, спрямовану на усунення перешкод на шляху здійснення
суб'єктами своїх прав та припинення правопорушення, відновлення
положення, що існувало до правопорушення [205, с.17].
Одночасно із захистом порушеного суб’єктивного права споживачів,
захисту підлягає і інтерес, що охороняється законом. Стаття 15 ЦК України
зазначає, що кожна особа має право на захист свого інтересу, який не
суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Щодо відносин
пов’язаних із захистом прав споживачів, то слід зазначити, що предметом
захисту цих відносин виступає інтерес щодо забезпечення якості і
безпечності продукції та усіх видів послуг і робіт, який може набувати форм
різних суб’єктивних прав [177, с.120].
У своєму Рішенні №18-рп/2004 від 01.12.2004 р. [298] Конституційний
суд України визначив основні ознаки охоронюваного законом інтересу, як
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правового феномену, який: а) виходить за межі змісту суб’єктивного права;
б) є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової
охорони; в) має на меті задоволення усвідомлених індивідуальних і
колективних потреб; г) не може суперечити Конституції і законам України,
суспільним інтересам, загальновизнаним принципам права; д) означає
прагнення (не юридичну можливість) до користування у межах правового
регулювання конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом; є)
розглядається як простий легітимний дозвіл, тобто такий, що не заборонений
законом. Охоронюваний законом інтерес регулює ту сферу відносин,
заглиблення в яку для суб’єктивного права законодавець вважає неможливим
або недоцільним.
Охоронюваний законом інтерес – це прагнення до користування
конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений
загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному
праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового
захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення
індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і
законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності,
розумності та іншим загальноправовим засадам.
Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок про те, що
цивільно-правовий захист прав та інтересів споживачів - це фактичні і
юридичні дії споживачів щодо захисту прав та інтересів, які передбачені у ЗУ
«Про

захист прав

споживачів»,

діяльність уповноважених законом

державних органів, громадських формувань із застосуванням універсальних і
спеціальних заходів, способів захисту суб'єктивних цивільних прав та
інтересів

споживача,

що

спрямовані на попередження, припинення

правопорушення, відновлення порушених прав, а також заходів цивільно правової відповідальності, яка передбачена законодавством про захист прав
споживачів.
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Досліджуючи особливості захисту прав споживачів, слід звернути
увагу на ще одне поняття – охорона. О.С. Іоффе зазначав, що охорона
інтересів особистості - категорія більш об'ємна, ніж одна тільки сфера
боротьби з цивільними правопорушеннями, а це в практичному, а також в
науковому відношенні, набагато більш значимі цивільно-правові норми, які
забезпечують охорону інтересів особистості в процесі їх цілком нормальної
реалізації [87, с.3-4]. Об’єктом правової охорони є, насамперед, суспільні
відносини. У цьому розумінні правова охорона ототожнюється з правовим
регулюванням, яке здійснюється законом чи іншим нормативно-правовим
актом. На другому рівні об’єктом правової охорони стають конкретні права
конкретних учасників цивільних правовідносин. Потреба у такій охороні
виникає одночасно з виникненням самого права. Правова охорона права
особи включає у себе систему різноманітних заходів, які мають метою
забезпечення безперешкодного здійснення нею права [86, с.482].
Охорона прав споживача попереджує порушення його прав, а захист
спрямований саме на поновлення порушених прав. Вважаємо, що захист прав
споживачів є частиною охорони цих прав і виникає лише в разі порушення
(загрози порушення) їх суб'єктивних прав. Захист прав споживачів може
здійснюватися не тільки за допомогою норм цивільного, а й кримінального,
адміністративного, процесуального законодавства. Охорону прав споживачів
слід розглядати як сукупність приватноправових і публічно-правових засобів,
спрямованих на створення необхідних умов для ефективної реалізації
передбачених законом прав споживачів, і на попередження (запобігання)
можливих порушень суб'єктивних прав споживча з боку продавців
(виготовлювачів, виконавців).
Особами, що здійснюють захист, у першу чергу є самі споживачі,
також уповноважені державні і недержавні органи. Наприклад, згідно статті
26 ЗУ «Про захист прав споживачів» центральний орган виконавчої влади,
що

реалізує державну політику у сфері державного контролю за

213

додержанням законодавства про захист прав споживачів, здійснює цей
контроль і забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав
споживачів. На нашу думку, сфера впливу КМУ щодо захисту прав
споживачів має бути значно ширшою, якщо це спрямовано на ефективну
реалізацію цих прав [452,с.110].
На думку Г. А. Осетинської, невиконання обов’язків слугує підставою
для застосування споживачами відповідних механізмів захисту. Саме «форма
захисту», «порядок захисту», «спосіб захисту» та «засіб захисту» є
елементами структури механізму захисту [160, с.161].
Належними заходами протидії порушень у сфері захисту прав
споживачів є застосування відповідних засобів їх захисту. В доктрині
цивільного права існують різні підходи до розуміння
цивільних прав.

засобів захисту

На думку В.М. Хропанюка, поняття: «правові засоби,

правовий вплив, правове регулювання» є тотожні і ці «засоби утворюють
цілісний, системний юридичний механізм, що забезпечує урегульованість
усієї

сукупності суспільних відносин,

які є предметом правового

регулювання» [377, с.244-245]. Т.М. Підлубна засоби захисту розглядає як
інструмент реалізації передбачених у законодавстві способів захисту, а
процес застосування цих засобів – це дія, за допомогою якої заінтересовані
особи вимагають захисту порушеного права від інших суб’єктів [178, с.59].
За допомогою засобу захисту можуть бути досягнуті: зупинення, запобігання,
усунення порушення права, його відновлення та (або) компенсація втрат,
викликаних порушенням права» [42, с.14].
Словник української мови окреслює, що

засіб – прийом, якась

спеціальна дія, а спосіб є це - певна дія, прийом або система прийомів, яка
дає можливість зробити, здійснити що-небудь, досягти чогось [314].
І.О. Дзера вважає, що застосування терміну «засіб», а не «спосіб» захисту
щодо ст.16 ЦК України є більш правильним [67, с.31].
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На даному етапі наукової дискусії, важливо зазначити норми
Основного Закону. У ч. 5 ст. 55 визначено, що Конституція України наділяє
кожного правом будь-якими незабороненими законом засобами захищати
свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. Після
використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи
до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких
є Україна [107]. Як вбачається, Конституція України не встановлює меж
захисту прав особи, використовуючи термін «засіб». Таке ж бачення і в ст. 13
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: «Кожен, чиї
права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на
ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо
таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні
повноваження» [105].
Застосування засобів захисту на законодавчому рівні, відрізняється від
застосування способів захисту. Вважаємо, що для досягнення мети захисту
прав споживачів, потрібно застосовувати засоби захисту цивільних прав та
інтересів у широкому розумінні.
Засіб захисту прав споживачів включає сукупність методів, прийомів,
а також застосування цивільно-правових способів захисту, що спрямовані на
захист порушених прав споживачів. Поняття «спосіб» захисту передбачено
статтею 16 ЦК України «Захист цивільних прав та інтересів судом» і
використовуються лише відносно юрисдикційної форми захисту», у зв’язку з
цим не підлягає ототожненню з поняттям «засіб захисту».
У кожному конкретному випадку споживач, права та інтереси якого
порушені, сам вирішує питання, пов’язані з вибором засобів захисту та їх
практичної реалізації. В межах форм захисту, споживач може захищати свої
права самостійно (самозахист), а також в адміністративному, нотаріальному
порядку чи зі зверненням до суду. Згідно статті 5 ЗУ «Про захист прав
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споживачів», захист прав споживачів здійснюють центральний орган
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики у
сфері захисту прав споживачів, центральний орган виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, місцеві державні адміністрації,
інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із
законом, а також суди. Захист прав споживачів у сфері безпечності та якості
харчових продуктів, інформування про їх властивості, у тому числі
маркування, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері безпечності та якості харчових продуктів [238].
Як зазначає

А.Г. Ярема,

в кінцевому рахунку ефективний засіб

захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а в разі
неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання
нею відповідного відшкодування [460, с.210].
Застосування при захисті прав споживачів цивільно-правових засобів в
передбаченому законом порядку, іменується формою захисту [57, с.411]. Під
формою

захисту

розуміється

комплекс

внутрішньо

узгоджених

організаційних заходів із захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом
інтересів [58, с.290]. Т.Є. Абова вважає, що форма захисту і порядок не є
тотожними поняттями. На її думку, якщо форма захисту вказує на те, хто її
здійснює, то порядок захисту розкриває як здійснюється захист [1, с.759]. О.
А. Беляневич визначає форми захисту прав як механізм реалізації охоронних
норм цивільного права за допомогою використання певних засобів та
способів захисту цивільних прав [15, с.62]. Підтримуємо позицію О.О. Кота в
тому, що категорія «форма» в контексті захисту не може стосуватися тільки
суб’єкта, який застосовує спосіб захисту. Сам захист є діяльністю, тому
форма цієї діяльності навряд чи може вказувати лише на суб’єкта і не
характеризувати самий порядок діяльності. З іншого боку, характеристика
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порядку не може бути повною без вказівки на те, який суб’єкт здійснює
відповідний захист [116, с.240].
Отже, формою захисту порушених суб’єктивних прав споживачів,
можна вважати діяльність уповноважених органів або самих споживачів, що
спрямована на захист прав останніх.
Відзначимо

існування

двох

форм

захисту:

юрисдикційну

і

неюрисдикційну. Науковці в межах юрисдикційної форми, захисту, за
суб’єктом, який здійснює захист, виділяють загальну (судову) та спеціальну
адміністративну.

Т.В.

Боднар

поділяє

форми

захисту

на

судову

(юрисдикційну) та несудову (неюрисдикційну), до якої відносить захист прав
Президентом України,

органами державної

влади,

органами влади

Автономної республіки Крим або органами місцевого самоврядування
(адміністративний порядок), нотаріусом, самою особою (самозахист
цивільних прав) [25, с.115-116]. Є. О. Харитонов виділяє судову,
адміністративну, нотаріальну, самозахисну та громадську форми захисту
залежно від природи юрисдикційного органу, що здійснює захист, відносить
до органів захисту також міжнародні інституції [400, с. 183]. При захисті
прав споживачів може застосовуватись кожна із форм захисту. Х.В. Майкут у
юрисдикційній формі виокремлює загальний порядок захисту прав у судах і
спеціальний порядок захисту – адміністративний і нотаріальний [136, с.65].
Під

неюрисдикційною

формою

розуміють

самозахист

порушених

суб’єктивних прав та інтересів. Особа здійснює захист самостійно, без
звернення за допомогою до державних або інших компетентних органів [437,
с.300].
Функціями

неюрисдикційної

форми

захисту

є

перш

за

все

розвантаження судової системи, а також формування альтернативних форм
захисту, що забезпечують можливість застосування особою, яка звертається
за захистом, найбільш оптимального (зручного) для неї шляху вирішення
спору [403, с.13].
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Юрисдикція — лат. jurisdictio — судочинство, від jus (juris) — ведення
судочинства, судовий розгляд цивільних справ, юрисдикція [413, с.121].
Цивільне процесуальне законодавство вживає термін «Цивільна юрисдикція»
(глава 2 ЦПК України).
Для забезпечення судового захисту Конституція України у статті 124
встановила

принципи

здійснення

правосуддя

виключно

судами,

неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими
органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів. Зазначені
принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий
захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або
надзвичайного стану. Запровадження цього терміну зумовлено положенням
статті 124 Конституції України про те, що юрисдикція судів поширюється на
усі правовідносини. Положення частини другої статті 124

Конституції

України щодо поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що
виникають у державі, в аспекті конституційного звернення необхідно
розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без
громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору
не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами.
Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору за
волевиявленням суб'єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і
права на судовий захист [299]. Оскільки судовий захист є формою
примусової реалізації способів захисту цивільних прав, те, що для
потерпілого є формою захисту правових благ, для порушника (чи іншої
зобов’язаної особи) є формою примусового впливу. Відповідно, усе те, що
закон допускає як спосіб захисту, для правопорушника виступає як захід
примусового впливу [311, с.45].
Згідно ч. 3 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» споживач
звільняється від сплати судового збору. 6 вересня 2017 року Судовою
палатою у цивільних справах Верховного Суду України у постанові № 6-
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185цс17

була висловлена правова позиція, яка містила висновок щодо

застосування норми, передбаченої частиною 3 статті 22 ЗУ «Про захист прав
споживачів».
У вказаній справі Судовою палатою у цивільних справах Верховного
Суду України розглядалася скарга споживача (позичальника) щодо визнання
касаційної скарги споживача неподаною та повернуто йому з підстав не
усунення, зазначених судом, недоліків, зокрема, через несплату судового
збору.
В даній постанові значна увага була приділена теоретичному аналізу
норм, які регулюють питання сплати судового збору. Зокрема, досліджено
поняття «судового збору», «платників судового збору», перелік об’єктів
сплати судового збору, пільги по сплаті судового збору. Також було
проведено комплексний аналіз частини 3 статті 22 ЗУ «Про захист прав
споживачів» та статей 1-6 ЗУ «Про судовий збір». За результатами даного
дослідження Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України
дійшла до наступних висновків [345]:
a)

ЗУ «Про судовий збір» є спеціальним по відношенню до питань

щодо звільнення від сплати судового збору;
b)

перелік суб’єктів, звільнених від сплати судового збору,

встановлений статтею 5 ЗУ «Про судовий збір» є вичерпним;
c)

частина 3 статті 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» є

спеціальною по відношенню до статті 5 ЗУ «Про судовий збір» у частині
сплати судового збору, оскільки встановлює особливості судового захисту
такої категорії суб’єктів як споживачі [345].
На підставі зроблених висновків Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України сформувала свою правову позицію: «Аналізуючи
норму частини 3 статті 22 ЗУ «Про захист прав споживачів» у її системному
зв’язку з положеннями статей 1 – 6 ЗУ «Про судовий збір», зокрема статті
п’ятої зазначеного закону в редакції ЗУ «Про судовий збір», слід дійти до
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висновку, що споживач, право якого порушене і який у зв’язку саме з цим
подає позов, відповідно до статті 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»,
звільняється від сплати судового збору за подання саме позовної заяви до
суду першої інстанції, та має обов’язок щодо сплати судового збору при
вчинені відповідних дій у всіх інших судових інстанціях та у Верховному
Суді України.
Оскільки споживач не звільняється від сплати судового збору за
подання до суду інших документів як окремих об’єктів справляння судового
збору, зокрема апеляційної, касаційної скарг, заяви про перегляд судового
рішення Верховним Судом України, то у таких випадках він зобов’язаний
сплатити судовий збір у розмірі ставки, визначеної відповідно до статті 4 ЗУ
«Про судовий збір».
Отже, тлумачення Верховного Суду України полягало у тому, що
споживач звільнявся від сплати судового збору лише у разі звернення з
об’єктом його справляння до суду першої інстанції. Звернення до інших
інстанцій потребувало сплати судового збору. Згодом аналогічна позиція
була викладена у Постанові Верховного Суду України у справі № 6-916цс17
від 11 жовтня 2017 року [348].
Однак на правових позиціях зазначених у постановах Верховного Суду
України від 06.09.17 у справі № 6-185цс17 та від 11.10.17 у справі № 6916цс17 питання звільнення споживачів від сплати судового збору не було
вирішене. Крапка у цьому питанні була поставлена 16 січня 2018 року
ухвалою Верховного Суду у справі № 761/24881/16-ц, в якій був здійснений
відступ від правової позиції Верховного Суду України. Проаналізувавши
дану ухвалу, ми з’ясували, що Верховний Суд дійшов до наступних
висновків [355]:
1)

сама по собі відсутність споживачів у переліку осіб, які мають

пільги щодо сплати судового збору, встановленому статтею 5 ЗУ «Про
судовий збір», не може безумовно означати те, що споживачі такої пільги не
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мають, оскільки така пільга встановлена спеціальним законом, який гарантує
реалізацію та захист прав споживачів;
2)

стаття 5 ЗУ «Про судовий збір» не містить вичерпного переліку

осіб, яким надано пільги щодо сплати судового збору, як і не містить позиції
про те, що пільги надаються лише за пред'явлення позову;
3)

всі стадії судового захисту є єдиним цивільним процесом,

завдання якого є справедливий розгляд і вирішення цивільних справ з метою
захисту порушеного права.
На основі зроблених висновків Верховний Суд сформував правову
позицію наступного змісту [355]:
«Системне тлумачення норм статті 5 ЗУ «Про судовий збір» та статті
22 ЗУ «Про захист прав споживачів» дозволяє зробити висновок про те, що
сама по собі відсутність такої категорії осіб як споживачі серед переліку осіб,
які мають пільги щодо сплати судового збору, не може безумовно оз начати
те, що споживачі такої пільги не мають або позбавлені. Оскільки така пільга
встановлена спеціальною нормою (стаття 22 ЗУ «Про захист прав
споживачів), що закріплена в законі, який гарантує реалізацію та захист прав
споживачів. Причому звільнення споживачів від сплати судового збору має
відбуватися не тільки у суді першої інстанції (при пред'явленні позову), але й
на наступних стадіях цивільного процесу (при подачі апеляційної та
касаційної скарги). Ці стадії судового захисту є єдиним цивільним процес ом,
завдання якого є справедливий розгляд і вирішення цивільних справ з метою
захисту порушеного права».
Щодо нотаріальної форми захисту споживачів, то вона можлива згідно
статті 18 ЦК України, шляхом вчинення виконавчого напису на борговому
документі у випадках і в порядку, встановлених законом. М.М. Дякович,
нотаріальні дії повинні забезпечувати захист і охорону прав та законних
інтересів фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з їх діяльністю,
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стосуються їх майнових прав та гарантують подальшу реалізацію цих прав
[76, с.5].
Стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на
підставі виконавчих написів нотаріусів за переліком документів, який
затверджений постановою КМУ від 29 червня 1999 р. № 1172 [174]. Серед
вказаних документів, розділом 2 вищевказаного переліку, передбачене
стягнення заборгованості з підстав, що випливають з кредитних відносин.
Виходячи із договору про надання кредитних послуг, позичальником у яких є
споживач, нотаріус може захистити права споживача шляхом відмови
кредитору у видачі виконавчого напису [50, с.136].
Цивільно-правовий захист прав споживачів здійснюється в межах
форм,

передбачених

загальними

нормами

цивільного

та цивільно-

процесуального законодавства, але з урахуванням особливостей, що
містяться в законодавстві про захист прав споживачів. Саме ЗУ «Про захист
прав споживачів» передбачає судову, адміністративну форми захисту та
самозахист.
Крім цього, особа, яка порушила право споживача може добровільно
відшкодувати шкоду (збитки), сплатити (передати) неустойку тощо. У
зобов’язанні добровільне визнання права, на думку І.С. Канзафарової, є
нормальним і природним. В свою чергу, потерпілий сам вирішує, звернутись
йому за захистом до держави, використати засоби самозахисту чи взагалі не
реалізовувати своє право на захист (тобто, образно кажучи, «помилувати»
правопорушника) [100, с.162].
Останнім часом набули популярності альтернативні (позасудові) форми
врегулювання спорів. До них відносять: переговори, медіацію, фасилітацію,
арбітрування та ін. В Україні щодо захисту прав споживачів дані форми
врегулювання спорів застосовуються рідко. Досвід іноземних держав у цій
сфері, вказує на необхідність належної законодавчої бази, яка б регулювала
альтернативні способи врегулювання спорів.
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Позитивний досвід Швеції, ФРН, Норвегії, Данії щодо інституту
спеціалізованого омбудсмана свідчить про ефективність діяльності цієї
інституції у сфері захисту громадян. Характерною особливістю діяльності
спеціалізованого омбудсмана у цих державах є відсутність у нього
можливості безпосередньо коригувати, призупиняти чи відміняти рішення
будь-яких органів та посадових осіб, які, на думку омбудсмана, в тій чи іншій
мірі порушують чи можуть порушити права людини. Його рішення не мають
імперативного характеру. Він може досягнути позитивного результату лише
застосовуючи методи переконання, здійснюючи морально-правовий вплив на
адміністрацію. В

його арсеналі є такі форми реагування, як подання,

рекомендація, доповідь [49, с.66-67].
Зі сказаного випливає, що сфера діяльності омбудсмена є достатньо
широкою, тому може поширюватися й на правовідносини, учасниками яких є
споживачі. У контексті запровадження в Україні інституту омбудсмена щодо
захисту прав споживачів зазначимо, що такий правовий інститут не є новим
для України. Погоджуємось з думкою С.М. Лепех, що одним із ефективних
механізмів альтернативного вирішення спорів, які застосовуються у світі, є
функціонування фінансового омбудсмена (далі – ФО), який має допомагати у
вирішенні суперечок мирним шляхом [128]. В продовження дослідження,
науковець зазначає, що «на реалізацію деяких базових принципів програми
(регламентації апроксимації фінансових послуг України до правил та нор м
ЄС та всебічного захисту прав кредиторів, споживачів та інвесторів)
законопроект щодо діяльності фінансового омбудсмена має враховувати
положення Директиви 2013/11/ЄС Європейського парламенту та Ради від
21.05.2013

року

«Про

альтернативне вирішення

спорів

за участю

споживачів» та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 та Директиви
2009/22/ЄС, яка має забезпечити споживачам доступ до простих, ефективних,
швидких та дешевих шляхів врегулювання спорів і як наслідок повернути
їхню довіру до ринку» [68]. Таким чином, споживач може розраховувати на
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швидкий і якісний розгляд власного звернення, як клієнт банку, щодо
порушень законодавства в процесі надання фінансових послуг. На
сьогоднішній день за підтримки Європейського Співтовариства в Україні
діють: - уповноважений Верховної Ради України з прав людини;
уповноважений Президента України з прав дитини; - бізнес-омбудсмен [50,
с.133].
20.05.2015 року була прийнята Стратегія реформування судоустрою,
судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 рр. (п. 5.4). Цей
документ затверджений Указом Президента України від №276, передбачає
розширення способів альтернативного (позасудового) врегулювання спорів,
зокрема,

шляхом

практичного

впровадження

інституту

медіації

та

посередництва. 15 липня 2020 р. Верховна Рада України прийняла за основу
проект ЗУ про медіацію (реєстр. №3504).
Відповідно до ст. 1 цього проекту, медіація — добровільна, позасудова,
конфіденційна, структурована процедура, під час якої сторони за допомогою
медіатора (медіаторів) намагаються врегулювати конфлікт (спір) шляхом
переговорів [246].
На відміну від судового розгляду, який є чітко врегульованим,
формалізованим та зосередженим на суті позову, медіація дає змогу гнучкого
підходу до вирішення спору, урахування всіх аспектів спірної ситуації,
незалежно від їх юридичного чи правового значення. Саме тому медіацію
відносять до альтернативних методів вирішення спорів. Але є сутнісні
ознаки, за допомогою яких можливо відрізнити медіацію від інших методів
вирішення спорів (третейського судді/суду, примирення, переговори):
добровільність використання цієї процедури; гнучкий характер процедури;
бажання сторін дійти згоди та вирішити спір; брак судових повноважень у
медіатора [133, с.94].
Медіація є досить поширеною в ряді держав світу. Наприклад, у
державах-членах ЄС зобов’язані дотримуватися Директиви Європарламенту
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«Про деякі аспекти медіації в цивільних і господарських спорах» від
21.05.2008 р. [219].
В положеннях Директиви зазначено, що медіація може забезпечити
економічно ефективне та швидке позасудове вирішення спорів у цивільних і
господарських справах на основі процесів, що враховують потреби сторін.
Вважається, що домовленості, досягнуті в результаті медіації, будуть
добровільно дотримуватися, а між сторонами збережуться дружні і стабільні
стосунки. Ці переваги стають ще більш відчутними у ситуаціях, що містять
транскордонні елементи.
Достатньо багато у Директиві положень пов’язаних із обов’язковим
врахуванням норм матеріального права. Наприклад, що стосується форми
договору про медіацію, позовної давності тощо.
Підкреслено, що держави-члени дбатимуть про те, щоб сторони, які
обирають медіацію у спробі вирішити спір, у подальшому не позбавлялися
можливості ініціювати судове провадження або арбітраж стосовно цього
спору внаслідок спливу строку позовної давності під час процесу медіації.
Особлива увага у Директиві приділяється захисту прав споживачів. У
п. 18 зазначено, що в сфері захисту прав споживачів Комісія прийняла
Рекомендацію, яка встановлює мінімальні критерії якості, які позасудові
органи, залучені до консенсусного вирішення споживчих спорів, мають
пропонувати своїм користувачам. Це зроблено з метою забезпечення
високого рівня захисту прав споживачів на досудовому етапі врегулювання
спору. Всіх медіаторів або організації, що підпадають під сферу дії цієї
Рекомендації, слід заохочувати дотримуватися її принципів. Для того щоб
спростити розповсюдження інформації стосовно таких органів, Комісія
зобов’язана створити базу даних позасудових схем, які, на думку державчленів, дотримуються принципів цієї Рекомендації.
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Мова йде про Рекомендацію Комісії 2001/310/ЄC від 4 квітня 2001 р.
Про

принципи функціонування

позасудових органів,

залучених до

консенсуального вирішення споживчих спорів [485].
Ця Рекомендація застосовується до осіб, які відповідають за досудову
процедуру врегулювання спору і намагаються вирішити спір, об’єднуючи
сторони і переконуючи їх знайти компромісне рішення. Зазначимо, що
Рекомендація не поширюється на подані працівниками до роботодавця
скарги.
При врегулюванні спору за участю споживачів, для його ефективного
вирішення, учасники зобов’язані керуватись 4 принципами.
1.Безсторонність.

Під

цим принципом слід

розуміти те,

що

відповідальні за процедуру особи:
а) призначаються на певний строк і не підлягають звільненню від
виконання своїх обов'язків без причини;
б) не мають жодного конфлікту інтересів з однією зі сторін;
в) надали інформацію про їх неупередженість та компетенцію обом
сторонам до початку процедури.
2. Прозорість. Прозорість процедури повинна бути гарантована
сторонам конфлікту. Саме інформація про контактні дані, функціонування та
наявність процедури має бути доступною для сторін у простих термінах ще
до вирішення спору. Регламент передбачає надання інформації:
а)як буде діяти процедура, види суперечок, які можуть бути вирішені,
та будь-які обмеження щодо її функціонування;
б)про правила, що регулюють будь-які попередні вимоги, які сторони
повинні виконати, та інші процедурні правила, зокрема ті, що стосуються
самої процедури та мови, згідно з якими буде проводитися процедура;
в) про витрати, якщо такі є, за рахунок коштів сторін;
г) про графік, який застосовується до процедури, особливо стосовно
виду спору, що розглядається;
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д) про будь-які суттєві правила, які можуть бути застосовані (правові
норми, найкраща практика галузі, міркування щодо справедливості, кодекси
поведінки);
е) про роль процедури при вирішенні спору;
є) про статус будь-якого узгодженого рішення для вирішення спору.
Будь-яке узгоджене рішення для вирішення спору сторонами має бути
записане на постійному носії та повинно чітко визначати терміни та підстави,
на яких воно базується і цей запис має бути доступним для обох сторін.
Згідно з Регламентом оприлюднюється наступна інформація:
а) кількість та типи отриманих скарг та їх результат;
б) час прийняття скарг;
в) будь-які систематичні проблеми, що виникають із скарг;
г) протокол відповідності, якщо це відомо, узгоджених рішень.
3. Ефективність. Ефективність процедури гарантується і має бути
доступною для обох сторін.
Важливим застереженням у Регламентів є те, що процедура є
безкоштовною для споживачів, або будь-які необхідні витрати повинні бути
як пропорційними суми спору, так і помірними. Споживачі та їх контрагенти
мають право на будь-якому етапі врегулювання конфлікту залучити свого
представника. Строки розгляду співвідносяться із характером спору і є
пропорційні його характеру. Якщо поведінка однієї сторони є незадовільною,
обидві сторони повинні бути поінформовані, про можливість продовження
процедури вирішення спорів у суді.
4.

Чесність.

Регламент

передбачає

обов’язок

забезпечити

справедливість процедури. Зокрема: а) сторони повинні бути поінформовані
про своє право відмовитися від участі або відмовитися від процедури в будь який час і отримати доступ до правової системи або інших механізмів
позасудового захисту;
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б) обидві сторони мають мати можливість вільно та легко представляти
будь-які аргументи, інформацію чи докази, що стосуються їхньої справи, на
конфіденційній основі до процедури, якщо сторони не домовили про
передачу такої інформації іншою стороною. Якщо на будь-якому етапі третя
сторона пропонує можливі рішення для вирішення спору, то кожна сторона
повинна мати можливість представити власну точку зору та коментувати
будь-які аргументи, інформацію або докази, представлені іншою стороною;
в) обидві сторони слід заохочувати до повного співробітництва з
процедурою, зокрема шляхом надання будь-якої інформації, необхідної для
справедливого вирішення спору;
г) до того, як сторони погоджуються на запропоноване рішення для
вирішення спору, їм слід дозволити розумний проміжок часу розглянути це
рішення. Перед прийняттям запропонованого рішення споживач повинен
бути чітко і зрозуміло проінформованим про те що: а)має право прийняти або
відмовитись від запропонованого рішення; б) запропоноване рішення може
бути менш сприятливим, ніж результат, визначений у майбутньому судом,
який застосовує правові норми; в) до узгодження або відхилення
запропонованого рішення він має право звернутися за незалежною
консультацією; г) використання процедури не виключає можливості подати
його спір на інший механізм вирішення позасудового спору, зокрема в
рамках Рекомендації 98/257 / ЄС, або про пошук правового відшкодування
через його власну судову систему; д)статус узгоджених рішень. Необхідність
неупередженості цих процедур вирішення спорів повинна гарантувати, що
всі сторони впевнені у справедливості. Незалежно від того, чи це особа або
група, відповідальна за процедуру врегулювання суперечок, слід вживати
відповідних заходів для забезпечення неупередженості та забезпечення
розкриття інформації сторонам, що демонструють їх неупередженість і
компетенцію, щоб дозволити сторонам зробити обґрунтований вибір щодо
того, чи брати участь у процедурі. Для того, щоб обидві сторони мали доступ

228

до інформації, яка їм потрібна, необхідно забезпечити прозорість процедури.
Узгоджене рішення щодо вирішення спору має бути записане та надане
сторонам органом, відповідальним за процедуру, щоб уникнути пізньої
невизначеності або непорозумінь. Процедури щодо вирішення спорів
споживачів не можуть бути розроблені для заміни судових процедур. Тому їх
використання не може позбавити споживачів права на передачу справи до
суду.
Україна пішла по шляху впровадження судової медіації. Новелою ЦПК
України є врегулювання спору за згодою сторін за участю судді (глава 4 ЦПК
України). Дана процедура у судовій інстанції проводиться до початку
розгляду справи по суті і має відповідати встановленим законом вимогам:
-

про проведення процедури суд постановляє ухвалу, якою

одночасно зупиняє провадження по справі;
-

проведення врегулювання спору здійснюється у формі спільних

(за участю всіх сторін, їх представників та судді) та закритих (за ініціативою
судді з кожною із сторін окремо) нарад;
-

суддя пропонує сторонам надати пропозиції щодо шляхів

мирного врегулювання спору, може сам запропонувати можливий шлях
мирного врегулювання спору, однак не має права надавати сторонам
юридичні поради та рекомендації і оцінку доказів у справі;
-

врегулювання спору за участі судді проводиться протягом

розумного строку, але не більше тридцяти днів з дня постановлення ухвали
про його проведення;
-

уся отримана в процесі інформація є конфіденційною.

М.М. Дякович висловлена обґрунтована пропозиція про важливість
запровадження процедури медіації в питаннях врегулювання суперечностей
сторін у вчиненні нотаріальних дій у якості медіатора [75].
Враховуючи достатньо позитивний досвід європейських держав у сфері
медіації, доцільно наголосити, що медіація стає новим і перспективним
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способом щодо вирішення спорів як в приватній так і в публічній сфері. Для
споживача, а також продавця (виробника), такий інструмент врегулювання
конфлікту є більш швидким і гнучким на відміну від процедурно
обтяжливого судового розгляду.
У випадку порушених чи оспорюваних прав особа вправі звернутись і
до Третейського суду як ще однієї ланки

захисту своїх немайнових і

майнових прав. Однак, Третейські суди в порядку, передбаченому ЗУ «Про
Третейські суди» [279], можуть розглядати будь-які справи, що виникають із
цивільних та господарських правовідносин, за винятком: справ у спорах
щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку
(кредитної спілки). Як вбачається, проблема форм захисту суб’єктивних прав
споживачів має не тільки велике теоретичне, але і достатньо важливе
практичне значення. Медіація чи допустимість застосування третейського
судочинства не є універсальними способами захисту прав споживачів, але
можуть слугувати як один із методів досягнення пропорційного задоволення
гарантованих законом інтересів сторін у споживчих спорах, що спрямовані
на попередження, припинення правопорушення, відновлення порушених
прав, а також заходів цивільно-правової відповідальності, яка передбачена
законодавством про захист прав споживачів [430, с.61].

3.2. Поняття та класифікація способів захисту прав споживачів
В доктрині цивільного права існує кілька підходів до розуміння
способу захисту цивільних прав: 1) сутність способів захисту визначається
його цільовим призначенням, заходом впливу на учасників цивільних
правовідносин, а також наслідками, викликаними застосуванням цих
способів [393, с.213]; 2) захід, за допомогою якого усувається порушення
права [55, с.410.]; 3) дії або система дій, що застосовуються при виконанні
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будь-якої роботи, при здійсненні або для досягнення будь-чого [318, с.114];
4) вимоги особливого роду [39, с.35-36]; 5) як засіб захисту порушених прав
[42, с.14].
Для того, щоб визначити способи захисту порушених прав споживачів,
розглянемо ті, які запропоновані науковцями і є найбільш прийнятними для
аналізованих правовідносин.
Висловлено різні підходи щодо класифікації способів захисту. Одним із
перших є поділ способів захисту на загальні та спеціальні. Під загальними
розуміються лише ті, які закріплені у ст. 16 ЦК України, а інші мають
спеціальний характер. В.В. Вітрянський виокремлює два рівня регулювання
способів захисту цивільних прав. Перший рівень визначає такі способи
захисту, які мають універсальний характер. Їх можна застосувати для захисту
будь-якого

суб’єктивного

цивільного

права.

Інші способи захисту

застосовуються щодо окремих цивільних прав [27, 776].
Універсальні способи захисту науковець поділяє на три групи залежно
від результату. До першої групи відносяться ті способи, застосування яких
дозволяє підтвердити (засвідчити) право або припинити (змінити) обов’язок.
Вони, на думку вченого, використовуються в основному на попередньому
етапі з метою створення сприятливих умов для застосування інших способів
захисту: визнання права, присудження до виконання обов’язку в натурі;
незастосування судом акта державного органу або органу місцевого
самоврядування,

що

суперечить

закону,

припинення

або

зміна

правовідношення. Застосування способів другої групи дозволяє попередити
або припинити порушення права, зокрема: припинення дій, що порушують
право або створюють загрозу порушення, визнання недійсним акта
державного органу або органу місцевого самоврядування, самозахист права,
стягнення неустойки. Мета їх застосування полягає у тому, щоб змусити або
спонукати порушника припинити дії, які порушують суб’єктивне цивільне
право, або попередити такі дії. До третьої групи відносять такі способи
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захисту цивільних прав, застосування яких має на меті відновити порушене
право і (або) компенсувати втрати, понесені у зв’язку з порушенням права.
Такий результат може бути досягнутий шляхом: відновлення становища, яке
існувало до порушення права; визнання оспорюваного правочину недійсним і
застосування наслідків його недійсності, застосування наслідків нікчемності
правочину; відшкодування збитків; компенсації моральної шкоди [27, 778779]. Вчення про способи захисту також дозволило зробити висновок про
існування попереджувальних, відновлювальних і штрафних способів [7,
с.120-121].
Погоджуємось з думкою Р.О. Стефанчука, про неможливість
застосування загальних способів до усіх правовідносин [374, с.189]. Така ж
позиція і у О.О. Кузьмінського. Він вважає, що загальні способи можуть
застосовуватись до більшості випадків порушень суб’єктивних цивільних
прав, а спеціальні – до окремих [125, с.299].
Стоякін Г.Я.

пропонує розділити

усі способи за суб’єктом,

уповноваженим на їх реалізацію, на: а) заходи захисту, реалізація яких може
бути здійснена лише за допомогою органів державного примусу (в
зазначеному порядку реалізується така санкція як «примусове виконання
обов'язку»); б) заходи захисту, реалізація яких може бути здійснена як за
допомогою органів державного примусу, так і самим уповноваженим
суб'єктом (якщо зобов'язана особа добровільно виконує покладені на неї, у
зв'язку

з

правопорушенням

обов'язки

і

вдаватися

до

допомоги

юрисдикційних органів немає необхідності); в) заходи захисту, реалізація
яких здійснюється самим уповноваженим без звернення до відповідних
державних органів [375, с.6].
Ч.2

ст.16 ЦК

України встановлює перелік цивільно-правових

(матеріальних) способів захисту прав та інтересів. Під процесуальноправовими способами захисту доцільно розуміти діяльність юрисдикційних
органів щодо захисту прав споживачів.
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Матеріально-правові способи захисту поділяють на пресікальні,
відновлювані і штрафні.
неправомірні дії

і,

як

Зміст перших припиняють
наслідок,

відновлюється

незаконні або

можливість

особи

безперешкодно реалізувати власні права [40, с.38]. Досить часто способи
захисту класифікують за цільовою спрямованістю [381, с.6]. Враховуючи
характер власного дослідження Р.О. Стефанчук класифікує способи захисту
на: превентивно-присікальні; відновлювальні та компенсаційні [374, с.194].
Така класифікація є широкою за змістом. Вона охоплює охорону, захист і
компенсаційну функцію порушених прав особи. При захисті порушених прав
споживачів, застосування одних способів буде спрямовано на попередження
та припинення невизнання, оспорення чи порушення прав особи, інших на їх
відновлення. Додатковий обов’язок відшкодувати завдану майнову шкоду
(збитки) та немайнову властивий саме компенсаційній функції і є
однойменним способом захисту порушених прав споживача. Досліджуючи
захист прав інтелектуальної власності, І.Є. Якубівський пропонує способи
захисту цих прав за їх цільовою спрямованістю поділяти на три групи:
припинювальні, відновлювальні, компенсаційні [427, с.405].
Перелік способів захисту у ст. 16 ЦК України не є вичерпним. Як
зазначає О.О. Кот, особу, чиї права порушуються, не визнаються або
оспорюються, недоцільно обмежувати в можливостях використати тільки
способи захисту, передбачені законом або договором [116, с.210].
У ЗУ «Про захист прав споживачів» закріплено додаткові способи
захисту порушених прав споживача. Ст. ст. 8, 9, 10 цього ЗУ до таких
відносить: а) право на відмову від договору; б) право розірвати договір лише
стосовно частини послуги або роботи, що залишилась; в) призначити
виконавцю відповідний строк для усунення недоліків; г) розірвати договір в
повному обсязі; д) доручити виправлення недоліків третій особі за рахунок
виконавця; е) безоплатно усунути недоліки у товарі, виконаній роботі
(наданій послузі) у розумний строк; є) пропорційного зменшення ціни; ж)
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безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу і такої ж якості
чи повторного виконання роботи; з) безоплатної заміни товару на такий же
товар або аналогічний тощо.
У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу
захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу
особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги
такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не
суперечить закону ( ч. 2 ст. 5 ЦПК України) [408]. Верховний Суд у складі
колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у справі
№ 757/44693/15-ц від 28 березня 2018 року у власному рішенні вказав, що
судам при оцінці належності обраного позивачем способу захисту та
обґрунтуванні відповідного висновку щодо нього, слід виходити із його
ефективності

(стаття

13

Конвенції

про

захист

прав

людини

і

основоположних свобод), а це означає, що вимога про захист цивільного
права має відповідати змісту порушеного права, характеру правопорушення,
а також забезпечувати поновлення порушеного права, а у разі неможливості
такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею
відповідного відшкодування. Власник порушеного права може скористатися
не будь-яким, а конкретним способом захисту свого права, який прямо
визначається спеціальним законом, що регламентує конкретні цивільні
правовідносини. Порушені право чи інтерес підлягають судовому захисту і
у спосіб, не передбачений законом, зокрема статтею 16 ЦК України, але
який є ефективним способом захисту, тобто таким, що відповідає змісту
порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим
цим порушенням [354].
Продовжуючи дискусію положень матеріального і процесуального
права щодо застосування способів захисту, І.О. Дзера робить висновок, що
«порушене цивільне право та інтерес може бути захищено не лише
способами, передбаченими договором або законом, але і способом,
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встановленим судом, але лише у випадках, визначених законом. Між тим
таких випадків, допоки що в законі, за винятком вже згадуваної ст. 275 ЦК
України, яка діє в первісній редакції і нині немає. Натомість зміни, внесені до
ст. 5 ЦПК України, є абсолютно протилежні змінам до ст. 16 ЦК України,
оскільки дозволяють суду застосовувати будь-які інші способи захисту лише
за умови, що вони не суперечать закону. Тобто ЦПК України надає значно
ширші можливості уповноваженій особі у захисті свого порушеного права та
інтересу» [66, с.44].
Диспозитивність цивільно-правового регулювання відносин щодо
захисту цивільних прав і інтересів допускає наявність певного розсуду
учасників цих відносин при визначенні способів захисту порушених прав,
можливість вибору між декількома способами і вибору способу, який прямо
не передбачений законом, однак випливає із змісту відповідної норми закону
[163, с.13].
Досвід європейських країн свідчить, що вибір способів захисту прав
споживача пов’язаний з твердженням, що споживач є слабшою стороною у
відносинах з підприємницькою структурою, яка продає товари, надає
послуги, виконує роботи. В цьому контексті питання захисту прав
споживачів слід розглядувати через призму загальних категорій і способів,
передбачених національним законодавством з врахуванням особливостей
відносин в окремих сферах споживання [114, с.161].
Споживач самостійно вибирає спосіб захисту порушеного права,
зважаючи на зміст правопорушення. Це є основним проявом дії принципу
диспозитивності у матеріальному та процесуальному законодавстві, за яким
кожна особа повинна дбати про своє право, і ніхто не зобов’язаний дбати про
права інших, якщо останнє не є обов’язком в силу закону, договору чи
цивільно-правового звичаю [138, с.144]. Залежно від поставленої мети,
учасник цивільних правовідносин вибирає необхідний для нього спосіб
захисту, оскільки законодавець лише визначив їх перелік. Тобто в
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конкретному у випадку спосіб захисту залежить від волі учасника цивільного
правовідношення [302, с.68].
У процесі дослідження питання про належний спосіб захисту
суб’єктивного цивільного права вже зверталась увага на те, що такий спосіб
захисту повинен приводити до фактично реального відновлення прав
позивача, тобто забезпечувати ефективність захисту [116, с.329]. Основним
завданням захисту суб’єктивних цивільних прав є саме подолання перешкод,
які з’являються в уповноваженої особи на шляху здійснення свого права,
через забезпечення виконання зобов’язаною особою покладених на неї
обов’язків. Важливим є те, що захист суб’єктивного цивільного права завжди
реалізується в певному способі захисту [117, с.15].
З метою максимально повного захисту прав споживачів, допускається
поєднання декількох способів. Наприклад, у разі порушення умов договору
про виконання робіт (надання послуг) споживач має право відмовитися від
договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування
збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань
за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений
строк стає неможливим (ст.10 ЗУ «Про захист прав споживачів»).
Беручи до уваги вище викладене та власне подальше обґрунтування
доцільності застосування окремих способів захисту прав споживачів,
пропонуємо їх розділити на превентивно-припиняючі та компенсаційні.
Механізм захисту порушених прав споживача пропонує здійснення
самого захисту в кілька етапів. На першому етапі проявляється саме
правопорушення. На другому – споживач, враховуючи власні інтереси,
здійснює вибір правових вимог, які будуть пред’явлені іншій стороні. На
третьому етапі споживач пред’являє ці вимоги. Якщо він не отримав
задоволення

цих вимог,

то

наступним етапам властиве звернення

безпосередньо до суду і в межах винесення та виконання судового рішення
здійснення відновлення порушеного права споживача.
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3.3. Строки здійснення та захисту цивільних прав споживачів
Важливе місце у правовідносинах за участю споживача посідають
строки (терміни) здійснення цивільних прав та строки їх захисту. Зокрема це
стосується: гарантійних строків на товари, роботи, послуги,

терміни

придатності, строки служби, строки усунення недоліків, строки позовної
давності тощо.
Строки здійснення прав розуміють як строки, в продовж яких
володілець суб’єктивного права може реалізувати ті можливості, які
закладені у суб’єктивному праві [58, с.302]. Прикладом таких строків у
відносинах із споживачем є гарантійні строки, терміни придатності, строки
служби та усунення недоліків. Усі вони обмежені у часі з метою балансу
приватного інтересу споживача і суспільства. До строків захисту майнових
прав споживачів відносимо позовну давність. На думку В.В. Луця, при
захисті порушених прав у межах строку позовної давності створюється
можливість для управомоченої особи здійснити своє право. Також він
зазначає, що функцію захисту порушених цивільних прав виконують не лише
строки позовної давності, а й гарантійні строки [131, с.22].
Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів», гарантійний
строк — це строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець або
будь-яка третя особа) бере на себе зобов’язання про здійснення безоплатного
ремонту або заміни відповідної продукції у зв’язку з введенням її в обіг.
Дана дефініція зосереджена на обов’язках виробника (продавця,
виконавця) вчинити певні дії у випадку виявлення недоліків. На нашу думку,
для

споживача

є

важливою

саме

гарантія

якості продукції,

що

використовуватиметься для особистих потреб. Пропонуємо уточнити ч. 5 ст.
1 ЗУ «Про захист прав споживачів» і викласти наступним чином:
гарантійний строк - строк, протягом якого виробник (продавець, виконавець),
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в

першу

чергу

гарантує

належну

якість

продукції

у зв’язку

із

запровадженням її в обіг, а у разі виявлення недоліків (істотних недоліків)
бере на себе зобов’язання їх усунути відповідно до положень цього Закону.
Порядок встановлення

та обчислення

гарантійних строків

на

продукцію, роботи і послуги визначено в законі, а конкретні гарантійні
строки можуть встановлюватись як у нормативному, так і в індивідуальному
порядку [132, с.5].
Отже, відповідно до ст. 675 ЦК України гарантійний строк може бути
встановлений договором або законом. Початок перебігу цього строку
визначений положеннями цивільного законодавства щодо окремих видів
договорів. Так, щодо договору купівлі-продажу, гарантійний строк
починається з моменту передання товару покупцеві (ст. 676 ЦК України),
якщо інше не встановлено договором купівлі-продажу, а в підрядних
договорах - з моменту, коли виконана робота була прийнята або мала бути
прийнята замовником (ст. 860 ЦК України). Ці два правила мають
диспозитивний характер, оскільки може бути встановлено інший порядок.
На думку О.О. Красавчикова модель системи гарантійних прав і
обов’язків сторін (тобто модель гарантійного зобов’язання) закладається у
взаємовідносини сторін саме при укладені договору, проте моментом
початку функціонування гарантійного зобов’язання слугує не момент
виникнення самого зобов’язання, а момент його неякісного виконання [119,
с.57]. Тому пред’явлення вимог, основаних на гарантійному зобов’язані,
можливе в момент виявлення і належної фіксації фактів порушення умов про
якість (недоліків) предмета головного зобов’язання, якщо ці недоліки
виявлені у межах гарантійного строку [132, с.8].
Згідно ст. 7 ЗУ «Про захист прав споживачів» гарантійний строк на
комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на
основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами,
нормативними документами чи договором. У ч. 4 ст. 7 ЗУ «Про захист прав
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споживачів», передбачено, що у разі продажу товарів за зразками, поштою, а
також у випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час
передачі товару споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється
починаючи від дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує
спеціальної установки (підключення) чи складення - від дня їх здійснення, а
якщо день передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також
передачі нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно
перебувало у споживача до укладення договору купівлі-продажу, - від дня
укладення договору купівлі-продажу.
Гарантійний строк зазначається у паспорті на товар або на його
етикетці чи в будь-якому іншому документі, що додається до товару. Для
медикаментів, харчових продуктів, виробів побутової хімії, парфумернокосметичних та інших товарів, споживчі властивості яких можуть з часом
погіршуватись і становити небезпеку для життя, здоров’я, майна та
навколишнього природного середовища встановлюється термін придатності,
який вважається гарантійним.
Згідно ЗУ «Про захист прав споживачів» термін придатності - строк
(термін),

визначений

нормативно-правовими

актами,

нормативними

документами, умовами договору, протягом якого у разі додержання
відповідних умов зберігання та/або експлуатації чи споживання продукції її
якісні показники і показники безпеки повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів, нормативних документів та умовам договору. На
законодавчому рівні, забороняється продаж товарів, на яких строк
придатності не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних
документів, а також товарів, строк придатності яких минув.
Щодо обчислення, то строк придатності обчислюється починаючи від
дати виготовлення, яка також зазначається на етикетці або в інших
документах, і визначається або часом, протягом якого товар є придатним для
використання, або датою, до настання якої товар є придатним для
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використання. Забороняється продаж продукції (товарів), на яку не зазначено
або зазначено з порушенням вимог нормативних документів строк (термін)
придатності, а також строк (термін) придатності яких минув.
Існують імперативні правила обчислення гарантійних строків на
сезонні товари (одяг, хутряні та інші вироби). Вони обчислюється з початку
відповідного сезону, встановленого постановою КМУ «Про реалізацію
окремих положень ЗУ "Про захист прав споживачів" від 19 березня 1994 року
№ 172 [266].
До сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з
початку відповідного сезону відносять:
• одяг, хутряні та інші вироби:
весняно-літнього асортименту – з 1 квітня;
осінньо-зимового асортименту – з 1 жовтня;
• взуття:
зимового асортименту – з 15 листопада по 15 березня;
весняно-осіннього асортименту – з 15 березня по 15 травня; та з 15
вересня по 15 листопада;
літнього асортименту – з 15 травня по 15 вересня.
Звертаємо увагу, що при обміні товару (продукції) його гарантійний
строк обчислюється заново, починаючи з дня обміну. Вимоги пред’являються
на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі товару, виробникові або
підприємству, що задовольняє ці вимоги за місцезнаходженням споживача.
Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють також
створені власником продавця торговельні підприємства та філії, що
здійснюють продаж аналогічних придбаних споживачем товарів, або
підприємства, на які ці функції покладено на підставі договору. Функції
представників підприємств- виробників виконують їх представництва та
філії,

створені виробниками для цієї мети, або підприємства, які

задовольняють зазначені вимоги на підставі договору з виробником.
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Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару зобов’язані
інформувати споживача про підприємства, що задовольняють зазначені вище
вимоги. Вимога споживача про заміну товару на такий самий товар підлягає
негайному задоволенню, за наявності товару, а в разі виникнення потреби в
перевірці якості – протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю сторін. У
разі відсутності товару вимога споживача про його заміну підлягає
задоволенню у двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Під
час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості
не провадиться, а на такий самий товар іншої марки (моделі, артикулу,
модифікації) належної якості – перерахунок вартості товару з недоліками у
разі підвищення ціни провадиться виходячи з його вартості на час обміну, а в
разі зниження ціни – виходячи з вартості на час купівлі. Якщо задовольнити
вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо,
споживач

вправі на

свій

вибір

пред’явити продавцю,

виробнику

(підприємству, що виконує їх функції) інші передбачені Законом вимоги.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі підвищення ціни на
товар провадяться, виходячи з його вартості на час пред’явлення відповідної
вимоги, а в разі зниження ціни – виходячи з вартості товару на час купівлі.
У випадку придбання споживачем продовольчих товарів неналежної
якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або
повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах
строку придатності. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у
день розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день
розірвання договору – в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше
ніж протягом семи днів. Протягом чотирнадцяти днів з дати пред’явлення
споживачем вимоги про безоплатне усунення недоліків товару або за згодою
сторін в інший строк недоліки мають бути усунуті. При цьому, на час
ремонту, за письмовою згодою споживача, йому надається (з доставкою)
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товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від
моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство, що задовольняє
вимоги споживача) зобов’язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.
Перелік таких товарів визначено постановою КМУ від 19 березня 1994 року
№ 172, згідно з якою обмінний фонд становлять, зокрема, телевізори,
мікрохвильові

печі,

магнітофони,

пральні машини,

електрочайники,

холодильники, пилососи, персональні комп’ютери та комплектуючі частини
до них. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або
складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний
строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється
починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту. Якщо заявлену
вимогу споживача не задоволено у строки, що встановлені законодавством,
споживач має право на свій вибір пред’явити виробникові (продавцеві) іншу
передбачену законодавством вимогу. Наголошуємо, що споживач має право
пред’явити виробнику (продавцю) вимогу про безоплатне усунення недоліків
товару після закінчення гарантійного строку. Ця вимога може бути
пред’явлена протягом установленого строку служби, а якщо такий не
встановлено – протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки
(істотні недоліки), допущені з вини виробника. Стосовно продукції, на яку
гарантійні строки або строк придатності не встановлено, споживач має право
пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідні вимоги, якщо
недоліки було виявлено протягом двох років. Вимоги споживача стосовно
заміни товару, розірвання договору, пропорційного зменшення ціни,
безоплатного усунення недоліків або відшкодування витрат на усунення
недоліків непродовольчих товарів, гарантійний строк на які не закінчився, що
перебували у використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні
торговельні підприємства, задовольняються за згодою продавця. Продавець
(виробник, підприємство, що задовольняє вимоги споживача) зобов’язаний
прийняти продукцію (товар) неналежної якості у споживача і задовольнити
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його вимоги. До того ж, доставка великогабаритних товарів і товарів вагою
понад п’ять кілограмів продавцю (виробнику, підприємству, що задовольняє
вимоги споживача) та їх повернення споживачеві здійснюються за рахунок
продавця (виробника, підприємства, що задовольняє вимоги споживача).
Належним строком виконання

гарантійних зобов’язань

залишається

гарантійний строк. Поряд з цим, Закон вводить строк служби. Основною
відмінністю гарантійного строку від строку служби є об’єм гарантій
виробника. Протягом гарантійного строку виробник несе відповідальність за
належну роботу (застосування, використання) продукції, а протягом строку
служби – виробник (виконавець) гарантує її безпеку та несе відповідальність
за істотні недоліки, що виникли з його вини. Закінчення строку служби
продукції (товару), на яку встановлено строк служби, не звільняє її
виробника від зобов’язань по безоплатному усуненню недоліків товару,
допущених з вини виробника. При цьому саме продавець, виробник
(підприємство, що задовольняє вимоги споживача) мають доводити, що
недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил
користування товаром або його зберігання. Однак, у зв’язку з не доведенням
факту наявності недоліків в роботі покупки, а також відсутності клопотання
до суду про призначення експертизи у справі № 754/12504/18 від 12 березня
2019 року суд

відмовив

в

задоволені позовних вимог

через їх

необґрунтованість [352].
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
технічно складних побутових товарів визначено постановою КМУ від 11
квітня 2002 року № 506 [190], згідно з яким до товарів, що підлягають
гарантійному ремонту, належать непродовольчі товари широкого вжитку
(технічно складні побутові товари) прилади, машини, устаткування та інші,
які складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають
вимогам

нормативних

документів,

мають

технічні

характеристики,

супроводжуються експлуатаційними документами і на які встановлено
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гарантійний термін. Так, до груп технічно складних побутових товарів, які
підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні
відносяться, зокрема, засоби зв’язку; побутові прилади електронної техніки,
у тому числі обчислювальна техніка; зброя спортивна вогнепальна, газова,
пневмогазова, пружинна, пневматична; машини та прилади електропобутові.
Дія цього Порядку не поширюється на гарантійний ремонт (обслуговування)
або гарантійну заміну дорожніх транспортних засобів, які підлягають
реєстрації в державній автомобільній інспекції Міністерства внутрішніх
справ України. На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності
експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо
це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень
товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог
експлуатаційного

документа

щодо

правил

зберігання,

введення

в

експлуатацію та використання товару за призначенням. Вимоги споживача
розглядаються після пред’явлення споживачем розрахункового документа
(касового, товарного чека тощо) встановленого зразка, а щодо товарів, на які
встановлено гарантійний строк, – технічного паспорта чи іншого документа,
що його замінює, з позначкою про дату продажу. У разі втрати споживачем
технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення
здійснюється у порядку, визначеному законодавством.
Гарантія якості продукції (роботи, послуги) та обслуговування створює
і відповідні обов’язки для споживача на які у своїй Постанові по справа №
367/937/17 від 3 квітня 2019 року вказав Верховний Суд. Зазначено, що
гарантійні зобов'язання і гарантійний термін експлуатації дорожнього
транспортного засобу встановлюються виробником або продавцем (пункт 2
Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни
дорожніх транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства
промислової політики України № 721 від 29 грудня 2004 року). У гарантійній
угоді № 006315 від 13 серпня 2011 року встановлено строк на який товар
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забезпечується гарантією, який обмежується періодом в 36 місяців або 100
000 км пробігу з дати його продажу, а також визначено умови, за яких
гарантійні зобов'язання втрачають чинність та випадки у яких гарантійні
зобов'язання є недійсними. Згідно із пунктами 3.7, 3.8 гарантійної угоди
покупець зобов'язаний своєчасно звертатися до дилерського підприємства і
надавати товар для планового обслуговування. Термін планового технічного
обслуговування встановлений в інтервалах часу і/або пробігу, а саме - 12
місяців+\-1 місяць або 15 000 км пробігу, в залежності від того, що настане
раніше. При виконанні планового технічного обслуговування, дилерське
підприємство зобов'язано надати покупцю наряд-замовлення на проведені
роботи, використані матеріали та встановлені запасні частини, а також лист
вихідного контролю. Термін зберігання покупцем наряду-замовлення та
листа вихідного контролю становить три роки.
Вивчивши матеріали цивільної справи, перевіривши доводи касаційної
скарги, колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду у
складі Верховного Суду дійшла висновку про залишення касаційної скарги
без задоволення, а постанови суду апеляційної інстанції про те, що гарантійні
зобов'язання є недійсними, зокрема, якщо (пункт 5.1.7 вказаної угоди)
покупець не виконав вимоги по експлуатації, планового технічного
обслуговування або догляду за товаром, як визначено у пункті 3.7 цієї угоди без змін [341].
Дослідження законодавства ЄС, які стосуються якості товару та
гарантійних зобов’язань (ст.ст. 7-10 ЗУ «Про захист прав споживачів»),
свідчать про те, що в цілому законодавство України в цій сфері відповідає
нормам законодавства Європейського Союзу. В Європейському Союзі
правовідносини, пов’язані із здійсненням продажу товарів споживачам та
наданням відповідних гарантій, врегульовані Директивою Європейського
Парламенту та Ради від 25 травня 1999 року 1999/44/ЄС про певні питання
продажу та гарантії товару споживання [474].
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При цьому заслуговують на увагу окремі положення ЗУ «Про захист
прав споживачів», які порівняно з Директивою забезпечують більш високий
ступінь захисту прав споживачів [448, с.94].
По-перше, сфера застосування ЗУ «Про захист прав споживачів»
відносно

гарантійних

зобов’язань

ширша,

ніж сфера застосування

Директиви: застосування Закону розповсюджується як на відносини купівліпродажу, так і на відносини, пов’язані з наданням послуг та виконанням
робіт.
По-друге, під товарами в ЗУ розуміється як рухоме, так і нерухоме
майно.
По-третє, обов’язок виконання зобов’язання щодо забезпечення
можливості використання продукції за призначенням покладений на
виробника (виконавця).
По-четверте, суб’єктами відповідальності у випадках неналежної якості
продукції є не лише продавець (як це визначено в Директиві Європейського
Парламенту та Ради 1999/44/ЄС), а і виробник (виконавець).
По-п’яте, за ЗУ гарантійні терміни встановлюються законодавством
або нормативними документами чи договором.
По-шосте, на виробника (виконавця) покладений обов’язок забезпечити
використання продукції за призначенням протягом строку її служби,
передбаченого нормативним документом або встановленого ним за
домовленістю із споживачем, а в разі відсутності такого строку – протягом
десяти років.
По-сьоме, у разі продажу товарів за зразками, поштою, а також у
випадках, коли час укладення договору купівлі-продажу і час передачі товару
споживачеві не збігаються, гарантійний строк обчислюється починаючи від
дня передачі товару споживачеві, а якщо товар потребує спеціальної
установки (підключення) чи складення – від дня їх здійснення, а якщо день
передачі, установки (підключення) чи складення товару, а також передачі
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нерухомого майна встановити неможливо або якщо майно перебувало у
споживача до укладення договору купівлі-продажу, – від дня укладення
договору купівлі-продажу.
По-восьме, при відсутності гарантійного строку або строку придатності
щодо продукції споживач має право пред'явити продавцю (виробнику,
виконавцю) відповідні вимоги, якщо недоліки було виявлено протягом двох
років, а стосовно об'єкта будівництва — не пізніше десяти років від дня
передачі їх споживачеві.
Крім того, на розвиток положень ЗУ «Про захист прав споживачів»
постановою КМУ від 11.04.02 № 506 визначено особливості гарантійного
ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних
побутових товарів.
Окремі правила щодо строків захисту прав споживачів відображені у
дистанційній торгівлі. Законодавець наділяє споживача правом розірвати
укладений на відстані договір навіть якщо товар не містить недоліку. У
цьому випадку споживач потрібно повідомити продавця (виконавця) про це
протягом чотирнадцяти днів з моменту підтвердження інформації або з
моменту одержання товару чи першої поставки товару.
Особливі підходи щодо визначення строків можна простежити і в
договірних відносинах найму. Зокрема, наймодавець за власним бажанням
може встановити гарантійний строк на майно, річ, яке має окремі недоліки.
Передача в найм такого майна, речі в найм можлива, але лише за умови
обумовлення усіх недоліків в договорі. За договором найму наймодавець
може гарантувати якість речі протягом всього строку найму або певного
періоду дії договору (ст. 768 ЦК України). Взяття на себе додаткового
обов’язку гарантувати якість речі, що передається у найм, є правом
наймодавця. Таке положення має бути погоджене сторонами під час
укладення договору найму і закріплено в самому договорі.
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Відповідно до ст. 7 ЗУ «Про захист прав споживачів» виробник
(виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання)
продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного
строку,

встановленого

нормативно-правовими актами,

нормативними

документами чи договором.
Щодо особливого характеру вимог у підрядних договорах протягом
гарантійного строку, то вони закладені і в ст. 859 ЦК України, і ст. 10 ЗУ
«Про захист прав споживачів». Згідно ЦК України гарантія якості роботи
поширюється на все, що становить результат роботи. Підрядник зобов'язаний
передати замовникові результат роботи, який має відповідати якості,
визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно ставляться, на
момент передання її замовникові. Гарантія якості роботи поширюється на
все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором
підряду.
Вимоги споживача (ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів у разі
порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) підлягають
задоволенню у разі виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи
(наданої послуги) або під час її виконання (надання), а в разі неможливості
виявлення недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором, чи
протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої послуги) у
разі

відсутності

гарантійного

чи

іншого

строку,

встановленого

законодавством або договором.
Якщо відновлення порушеного суб’єктивного права споживача не
досягнене в безпосередньому порядку, то він має право, як уже зазначалось,
на звернення до юрисдикційних органів. Проте можливість вимагати від
компетентного органу захисту права чи охоронюваного законом інтересу
також не є безмежною у часі: за загальними правилами вона обмежена
встановленими у законі строками позовної давності [163, с.47]. Цивільне
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законодавство передбачає загальну та спеціальну позовну давність, яка
поширюється і на вимоги споживача щодо захисту своїх прав.
До вимог про відшкодування шкоди, завданої внаслідок дефекту в
продукції застосовується позовна давність тривалістю у три роки. У цьому
випадку, перебіг позовної давності починається з дня, коли позивачу стало
відомо або мало б стати відомо про наявність шкоди, дефекту в продукції та
особу виробника. А шкода підлягає відшкодуванню, якщо вона завдана
протягом десяти років з дня введення в обіг продукції, внаслідок дефекту в
якій завдано шкоду, за умови, що потерпілий пред'явив позов до виробника
до закінчення цього строку.
До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується
спеціальна позовна давність в один рік, яка обчислюється від дня виявлення
недоліків, а якщо на товар встановлено гарантійний строк (строк
придатності), - від дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку
(строку придатності) (ст. 681 ЦК України). Спеціальне правило позовної
давності встановлене щодо вимог наймача. Вона починається з моменту
припинення договору найму. У договорах підряду до вимог щодо неналежної
якості роботи, виконаної за договором підряду, застосовується позовна
давність в один рік. Якщо договором підряду або законом встановлений
гарантійний строк і заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах
гарантійного строку, перебіг позовної давності починається від дня заявлення
про недоліки.
Якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято
замовником частинами, перебіг позовної давності починається від дня
прийняття роботи в цілому.
Обчислюючи початок перебігу строку, потрібно брати до уваги і те, що
строк виконання зобов’язання може бути і не встановлений або визначений
моментом витребування кредитора. У цьому випадку він буде починатися з
дня пред’явлення вимоги.
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Правова природа строків здійснення та захисту в юридичній літературі
залишається достатньо дискусійною. Проведений нами аналіз гарантійних
зобов’язань підкреслює їх похідний характер і те, що вони слугують
забезпеченню належного виконання основного зобов’язання. Тобто,
основними є договори споживчого характеру, наприклад, роздрібної купівліпродажу, побутового підряду.
Однак, при порушені вимог щодо якості, кількості, безпеки, гарантійне
зобов’язання буде виступати засобом захисту майнових прав споживача.
Враховуючи, що виробник (продавець, виконавець) гарантує і забезпечує
якість продукції, пропонуємо уточнити п. 5 ст. 1 ЗУ «Про захист прав
споживачів» і викласти наступним чином: гарантійний строк - строк,
протягом якого виробник (продавець, виконавець), гарантує належну якість
продукції у зв’язку з веденням її в обіг, а у разі виявлення недоліків (істотних
недоліків) бере на себе зобов’язання їх усунути відповідно до положень
цього ЗУ «Про захист прав споживачів».
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Висновки до 3 розділу
Цивільно-правовий захист прав та інтересів споживачів - це

1.

фактичні і юридичні дії споживачів щодо захисту власних прав та інтересів;
діяльність

уповноважених законом державних органів,

формувань

із

застосуванням спеціальних заходів,

громадських

способів захисту

суб'єктивних цивільних прав та інтересів споживача, що спрямовані на
попередження (запобігання), припинення правопорушення, відновлення
порушених прав.
Захист прав споживачів є частиною охорони цих прав і виникає

2.

лише в разі порушення (загрози порушення) їх суб'єктивних прав. Охорона
прав споживачів може здійснюватися не тільки за допомогою норм
цивільного,

а

й

кримінального,

адміністративного,

процесуального

законодавства. Охорону прав споживачів слід розглядати як сукупність
приватноправових і публічно-правових засобів, спрямованих на створення
необхідних умов для ефективної реалізації, передбачених законом прав
споживачів,

і на

попередження

(запобігання)

можливих

порушень

суб'єктивних прав споживча.
3.
форм,

Цивільно-правовий захист прав споживачів здійснюється в межах
передбачених

загальними

нормами

цивільного

та цивільно-

процесуального законодавства, але з урахуванням особливостей, що
відображені в законодавстві про захист прав споживачів.
4.

Механізм

захисту

порушених

прав

споживача

пропонує

здійснення самого захисту в кілька етапів. На першому етапі встановлюється
факт правопорушення. На другому – споживач, враховуючи власні інтереси,
обґрунтовує правові вимоги, які будуть пред’явлені іншій стороні. На
третьому етапі споживач пред’являє ці вимоги. Наступним етапам властиве
звернення безпосередньо до юрисдикційного органу з метою захисту
(відновлення) порушеного права.

251

5.

Обґрунтовано, що спосіб захисту прав та інтересів споживачів, це

правомірна дія (передбачена законом, договором), яка спрямована на
припинення, відновлення (компенсацію) порушених суб’єктивних прав
споживача.
6.

Досвід іноземних держав у сфері альтернативних (позасудових)

форм врегулювання
призначення

спорів: медіація, переговори, арбітрування

спеціалізованого

омбудсмана

(наприклад,

або

фінансового

омбудсмана), вказує на необхідність становлення належної національної
законодавчої бази, яка б регулювала альтернативні способи врегулювання
спорів за участю споживачів. Для споживача, а також продавця (виробника),
такий інструмент врегулювання конфлікту є більш швидким і гнучким, на
відміну від процедурно обтяжливого судового розгляду.
7.

Обрання споживачем конкретного цивільно-правового способу

захисту порушених цивільних прав або інтересів споживачів залежать саме
від змісту порушених прав. В одному випадку це може бути припинення дії,
яка порушує права споживачів або відновлення становища, що існувало до
порушення. В окремих - можливість визнати правочин недійсним або
застосувати компенсаційний спосіб захисту прав споживачів. Незалежно від
обраного способу, захист прав споживачів, має відбуватись згідно принципів
розумності, справедливості та добросовісності.
8.

Пропонується уточнити ч. 5 ст. 1 ЗУ «Про захист прав

споживачів» щодо поняття гарантійного строку та викласти п. 5 наступним
чином: «Гарантійний строк – строк, протягом якого виробник (продавець,
виконавець), гарантує належну якість продукції у зв’язку із запровадженням
її в обіг, а у разі виявлення недоліків (істотних недоліків) бере на себе
зобов’язання їх усунути відповідно до положень цього Закону».
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9.
РОЗДІЛ 4
ПРЕВЕНТИВНО-ПРАВОПРИПИНЯЮЧІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ
СПОЖИВАЧІВ
4.1. Припинення правопорушення як спосіб захисту
За загальним правилом, у разі порушення цивільних прав та інтересів у
потерпілого виникає право на застосування конкретного способу захисту
прав і/або

інтересу,

який залежить від характеристики або стану

суб’єктивного права, від виду порушення і наявності або відсутності між
сторонами зобов’язальних, інших правовідносин [163, с.16].
У першу чергу ЗУ «Про захист прав споживачів» застосовується у
випадку порушень прав споживачів, які можуть бути встановлені та доведені,
виходячи з відповідних положень законодавства у сфері захисту прав
споживачів. Однак, у ст. 21 ЗУ «Про захист прав споживачів» зазначено, що
права споживача вважаються в будь-якому разі порушеними, якщо:
1) при реалізації продукції будь-яким чином порушується право
споживача на свободу вибору продукції;
2) при реалізації продукції будь-яким чином порушується свобода
волевиявлення споживача та/або висловлене ним волевиявлення;
3) при наданні послуги, від якої споживач не може відмовитись, а
одержати може лише в одного виконавця, виконавець нав'язує такі умови
одержання послуги, які ставлять споживача у нерівне становище порівняно з
іншими споживачами та/або виконавцями, не надають споживачеві
однакових

гарантій

відшкодування

шкоди,

завданої

невиконанням

(неналежним виконанням) сторонами умов договору;
4) порушується принцип рівності сторін договору, учасником якого є
споживач;
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5)

будь-яким

чином

(крім

випадків,

передбачених

законом)

обмежується право споживача на одержання необхідної, доступної,
достовірної та своєчасної інформації про відповідну продукцію;
6) споживачу реалізовано продукцію, яка є небезпечною, неналежної
якості, фальсифікованою;
7) ціну продукції визначено неналежним чином;
8) документи, які підтверджують виконання договору, учасником якого
є споживач, своєчасно не передано (надано) споживачу [238].
Способами захисту прав споживачів, які спрямовані на припинення
порушення права, є: припинення дії, яка порушує право; зміна або
припинення правовідношення, визнання правочину недійсним, визнання
незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу виконавчої влади чи
органу місцевого самоврядування.
Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту полягає у
бажанні володільця суб’єктивного права припинити порушення в цей час і на
майбутнє або усунути загрозу його порушення [153, с.15]. Однак цей спосіб
захисту не може бути використаний для попередження вчинення майбутніх
дій (якщо ж є лише загроза вчинення дій, що порушують право, у
майбутньому) [386, с.152].
На етапі, коли фізична особа є лише потенційним споживачем, тобто
має намір придбати продукцію, вона отримує інформацію про продукцію, яка
може ввести її в оману і спонукає до укладення договору [449, с.486].
Відповідно до ст. 151 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції»
поширенням інформації, що вводить в оману, є повідомлення суб'єктом
господарювання, безпосередньо або через іншу особу, одній, кільком особам
або невизначеному колу осіб, у тому числі в рекламі, неповних, неточних,
неправдивих відомостей, зокрема внаслідок обраного способу їх викладення,
замовчування окремих фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або
можуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання (замовлення) чи

254

реалізації (продажу, поставки, виконання, надання) товарів, робіт, послуг
цього суб'єкта господарювання [236]. Згідно ст. 4 ЗУ «Про інформацію для
споживачів харчових продуктів», інформація про харчовий продукт не
повинна вводити в оману, зокрема щодо:
1) характеристик харчового продукту, у тому числі його категорії,
характерних ознак, властивостей, складу, кількості, мінімального терміну
придатності або дати "вжити до", країни походження або місця походження,
способу виробництва (виготовлення);
2)

приписування

харчовому

продукту

непритаманних

йому

властивостей або наслідків споживання;
3) особливих характеристик харчового продукту, якщо аналогічні
харчові продукти мають такі самі характеристики, зокрема шляхом
підкреслення факту наявності або відсутності певних інгредієнтів та/або
поживних речовин;
4) припущення за допомогою зовнішнього вигляду продукту, опису або
графічних зображень про наявність у харчовому продукті певного
компонента або інгредієнта, якщо насправді компонент або інгредієнт, який
зазвичай присутній або використовується у даному харчовому продукті,
замінено іншим компонентом або інгредієнтом [243].
Як зазначають іноземні експерти, більшість проблем у сфері
споживання пов’язані з низькою якістю споживчої інформації [489, с.105106]. Стаття 15 ЗУ «Про захист прав споживачів» підкреслює право
споживача на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної
інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і
компетентного вибору. Як зазначає Г.А. Осетинська, «інформація має бути
повною, достатньою для того, щоб споживач зробив свій вибір [160, с.97]. В
іншому випадку вимога про припинення дії, яка порушує право, буде тим
способом захисту, за допомогою якого споживач зможе захистити порушене
право.
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Це

підтверджується

і

судовою

практикою.

Згідно

рішення

адміністративної колегії Донецького обласного територіального відділення
Антимонопольного комітету України № 43 від 29.03.2013р., визнано, що
ТОВ «Нестле Україна» при розміщенні на упаковках кави «Neskafe», що
знаходилася у продажу після 31.12.2012 року, інформації про акцію «Акція
500 000 грн. на бажання» - «Прокидайся до життя» вчинило порушення,
передбачене ст.15-1 ЗУ «Про захист від недобросовісної конкуренції», у
вигляді поширення інформації, що вводить в оману, а саме: повідомлення на
упаковках кави невизначеному колу осіб неповних відомостей про акцію
внаслідок обраного способу їх викладення, що могло вплинути на наміри
споживачів щодо придбання зазначеного товару. ОСОБА 1 (позивач) 06 січня
2013 року вона придбала у магазині відповідача ФОП ОСОБА_2 банку кави
«Neskafe Gold» з наклейкою на лицьовій стороні «Акція 500 000 грн на
бажання». Про деталі проведення акції можна було дізнатися на сайті
www.neskafepromo.com.ua,

в

офіційних

правилах.

Прочитавши

на

зазначеному сайті такі правила позивачка з'ясувала, що акція тривала з 1
листопада 2012 року по 31 грудня 2012 року і на момент придбання товару
вона вже не могла прийняти участь у рекламній акції. Суд визнав дії ТОВ
«Нестле Україна», з реалізації кави «Neskafe Gold» із зазначенням слів
«АКЦІЯ 500 000 грн. на бажання» після закінчення терміну дії акції —
неправомірними [349].
У зв’язку з цим вважаємо за необхідне надати тлумачення наступних
дефініцій. Необхідна інформація для споживача це інформація, що
відображає відомості про продукцію. Доступна інформація означає, що вона
має бути доступною для сприйняття різними групами користувачів,
аналітиків, бути однозначною, чіткою і без зайвої деталізації. Достовірна
інформація містить об’єктивне відображення процесів та явищ, що
відбуваються в суспільстві. Своєчасною є інформація, що подана споживачу
в потрібний момент.
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Також важливо зазначити, що інформація повинна бути надана
споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги) і, що
стосується продукції, повинна містити: назву товару, найменування або
відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; дані про
основні властивості продукції, номінальну кількість (масу, об’єм тощо),
умови використання; відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин,
які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо
застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені
нормативно-правовими актами; позначку про наявність у складі продукції
генетично модифікованих організмів; дані про ціну (тариф), умови та
правила придбання продукції; виробник (продавець) у разі виявлення
недостовірної інформації про продукцію (якщо вона не шкодить життю,
здоров'ю або майну споживача) протягом тижня вилучає цю продукцію з
продажу та приводить інформацію про неї до відповідності; дату
виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов'язання
виробника (виконавця); правила та умови ефективного і безпечного
використання продукції; строк придатності (строк служби) товару (наслідків
роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також
про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та
місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке
здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також
проводить ремонт і технічне обслуговування. Перелік відомостей про
продукцію не є вичерпним. Наприклад, підрядник зобов’язаний повідомити
замовникові на його прохання інші відомості, що стосуються договору [455,
с. 123].
Інформація доводиться до відома споживача виробником (виконавцем,
продавцем) у супровідній документації, що додається до товару, на етикетці,
а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі),
прийнятим

для

окремих

видів

продукції

або

в

окремих сферах
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обслуговування. Вона має бути розміщена у місцях, де вона реалізується, а
також за згодою споживача доводитися до нього за допомогою засобів
дистанційного зв'язку.
Зважаючи на важливість обов’язку інформативного забезпечення
сторони покупця у договорі роздрібної купівлі-продажу, пропонуємо у ч.1
ст. 700 ЦК України внести уточнення та викласти у наступній редакції:
1.Продавець зобов'язаний надати покупцеві, до придбання ним товару
необхідну доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, що
пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та
правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання.
Вимога споживача про припинення дії, яка порушує право, буде мати
місце і тоді, коли порушення є небезперервне, проте систематичне.
Наприклад, чинне законодавство містить ряд вимог щодо маркування
продукції. Виробник, маркуючи продукцію, часто зазначає інформацію про
властивості харчового продукту, яких у нього немає (пише про те, що
безалкогольний напій багатий на вітаміни, тоді як в процесі його
виробництва вони не зберігаються). Або необґрунтовано повідомляє про
особливі властивості харчового продукту, хоча всі подібні продукти мають
такі самі властивості (наприклад, писати на етикетці соняшникової олії
окремої торгової марки «містить вітамін Е», якщо він присутній у будь-якій
соняшниковій олії). Також, згідно нових вимог маркування харчових
продуктів не повинно містити необґрунтованої інформації про їх особливі
властивості (наприклад, здатність сприяти лікуванню певних захворювань чи
їх профілактиці), виняток становлять природні мінеральні води та харчові
продукти,

призначені

для

спеціального

дієтичного

споживання,

функціональні харчові продукти, дієтичні добавки. Наприклад, біологічно
активні добавки використовують як додаткове джерело харчових і біологічно
активних речовин для поліпшення функціонування організму людини. До
2015 року потрібно було провести державну реєстрацію цієї продукції
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(отримання санітарно-епідеміологічного висновку). Реєстрація проводилась
Міністерством охорони здоров’я України. У 2015 році відбулись певні зміни
щодо отримання документації на реалізацію біологічно активних добавок. На
даний час, достатньо лише лабораторних випробувань, на основі яких
видається експертний висновок. Цей документ і підтверджує якість
продукції. Вважаємо, що таких дій для забезпечення належного рівня захисту
споживача недостатньо. З метою недопущення на ринок продукції, яка може
завдати шкоди здоров’ю, потрібне законодавство, спрямоване на захист
споживача від небезпечної продукції [442, с.169].
Одночасно потрібно зазначити, відповідно до п. 4.5.1.8 ДСТУ 45182008 Національних стандартів України «Продукти харчові. Маркування для
споживачів. Загальні правила», у разі, якщо продукт може негативно
впливати на здоров'я споживача, виробник зобов'язаний нанести на
маркування інформацію щодо застереження споживання харчового продукту
певними категоріями населення (дітьми, вагітними жінками, літніми людьми,
спортсменами

та

алергіками)

за

обов'язкової

наявності

висновку

Центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я».
Кореспондуюча норма також міститься у п. 4.5.5.3 ДСТУ 4518-2008
Національних стандартів України «Продукти харчові. Маркування для
споживачів. Загальні правила»: застереження щодо споживання певними
категоріями

населення

з

окремими видами захворювань

виробник

зобов'язаний нанести на етикетку або контретикетку, кольєретку, або ярлик,
або листок-вкладиш, який додають до кожного пакування за обов'язкової
наявності висновку Центрального органу виконавчої влади з питань охорони
здоров'я».
Припинення дії, яка порушує право може поєднуватись з іншими
способами захисту, наприклад, відшкодування збитків, виплату неустойки
або самостійно.
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Так, Рішенням Київського районного суду м. Донецька від 15 червня
2012 року зобов'язано ПАТ «Дельта Банк» припинити дії, які полягають у
надсиланні Особі 1 листів та інших документів, які стосуються вимог щодо
виконання на користь ПАТ «Дельта Банк «Кредитного договору від
28.04.2007р. № 478/ФКВ-07. Також зобов'язано ПАТ «Дельта Банк
«припинити дії, які порушують право ОСОБА_1 на отримання правдивої
інформації про наслідки несплати на користь ПАТ «Дельта Банк» грошових
коштів за Кредитним договором від 28.04.2007р. № 478/ФКВ-07 [334].
Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту має достатньо
широку сферу застосування у випадку реального порушення прав
споживачів. Згідно ЗУ «Про житлово-комунальні послуг» (ст. 7) у разі
ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості комунальних
послуг, послуги з управління багатоквартирним будинком, споживач має
право викликати виконавця комунальних послуг (його представника) для
перевірки кількості та/або якості наданих послуг. Виконавець комунальної
послуги або управитель (щодо послуги з управління багатоквартирним
будинком) зобов’язаний прибути на виклик споживача у строки, визначені в
договорі про надання послуги, але не пізніше ніж протягом однієї доби з
моменту отримання повідомлення споживача. За результатами перевірки
якості надання комунальних послуг або якості послуг з управління
багатоквартирним будинком складається акт-претензія, який підписується
споживачем та виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо
послуги

з

управління

багатоквартирним

будинком).

Акт-претензія

складається виконавцем комунальної послуги або управителем (щодо
послуги з управління багатоквартирним будинком) та споживачем і повинен
містити інформацію про те, в чому полягало ненадання, надання не в
повному обсязі або неналежної якості комунальної послуги або послуги з
управління багатоквартирним будинком, дату (строк) її ненадання, надання
не в повному обсязі або неналежної якості, а також іншу інформацію, що
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характеризує ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або
неналежної якості [223].
Дотримання цієї процедури не позбавляє споживача житловокомунальних послуг звернутись з позовними вимогами до суду.
Органи влади, що реалізують державну політику у сфері захисту прав
споживачів та громадські організації споживачів теж наділені правом
звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виробника
(підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо
невизначеного кола споживачів і припинення цих дій (ст. 25 ЗУ «Про захист
прав споживачів). Центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері державного контролю за додержанням
законодавства про захист прав споживачів, у межах власних повноважень,
може прийняти рішення про:
а) припинення суб'єктами господарювання сфери торгівлі і послуг
реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно правових актів стосовно безпеки для життя, здоров’я та майна споживачів і
навколишнього природного середовища, - до усунення виявлених недоліків;
б) тимчасове припинення діяльності суб'єктів господарювання сфери
торгівлі (секцій, відділів), послуг складів підприємств оптової і роздрібної
торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично
реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та
надання послуг, умови зберігання та транспортування товарів, - до усунення
виявлених недоліків ( ст. 26 ЗУ) [238].
Звертаємо увагу, що такі права громадська організація має «щодо
невизначеного кола споживачів», а не конкретної особи. Такої позиції
дотримується і Верховний Суд у Постанові щодо справи № 200/13835/15-ц
від 21 серпня 2019 року .
Громадська організація «Юридичний центр захисту прав споживачів» в
інтересах ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати
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протиправними дії товариства з обмеженою відповідальністю «Бершка
Україна».
Верховний Суд, ухвалюючи рішення, звернув увагу на

пункт 2.6

рішення Конституційного Суду України від 28 листопада 2013 року № 12рп/2013 (у справі за конституційним зверненням асоціації «Дім авторів
музики в Україні» щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини
першої статті 5 ЗУ «Про судовий збір» у взаємозв`язку з положеннями
пункту «г» частини першої статті 49 ЗУ «Про авторське право і суміжні
права») роз`яснив, що громадська організація може захищати в суді особисті
немайнові та майнові права як своїх членів, так і права та охоронювані
законом інтереси інших осіб, які звернулися до неї за таким захистом, лише у
випадках, якщо таке повноваження передбачено у її статутних документах та
якщо відповідний закон визначає право громадської організації звертатися до
суду за захистом прав та інтересів інших осіб.
Також зазначив, що право громадської організації споживачів
(об`єднання споживачів) звертатися до суду з позовом в інтересах
конкретного споживача нормами чинного ЦПК України та ЦПК України
2004 року, ЗУ від 22 березня 2012 року № 4572-VI і ЗУ від 12 травня 1991
року № 1023-XII не передбачено.
У такому разі захист ГО «Юридичний центр захисту прав споживачів»
прав та інтересів ОСОБА_1 . обмежується лише представництвом її інтересів
у суді у порядку, визначеному ЦПК України, лише як представника. Будь-яка
заява або довіреність від ОСОБА_1 у справі відсутня.
Таким чином ГО «Юридичний центр захисту прав споживачів» діяла як
позивач, проте повноваження громадської організації на пред`явлення позову
в інтересах ОСОБА_1 належним чином не підтверджені [328].
Згідно ч.1 ст. 28 ЗУ «Про захист прав споживачів» надано право
органам місцевого самоврядування, з метою захисту прав споживачів,
можливість створювати окремі структурні підрозділи, які наділені широким

262

спектром прав, зокрема, у разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не
супроводжується

необхідною,

доступною,

достовірною,

своєчасною

інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим
строком придатності,
пред'явлення

- тимчасово зупиняти реалізацію продукції до

інформації,

супровідних документів або припиняти її

реалізацію.
Важливим є те, що рішення суду, яке набрало законної сили, про
визнання дій продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції),
виконавця

протиправними щодо

невизначеного

кола споживачів

є

обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо цивільноправових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії і чи були здійснені
цими особами.
Проведений вище аналіз дає підстави дійти висновку, що вимогою про
припинення дії, яка порушує право, наділений споживач, коли відбувається
реальне порушення суб’єктивного права. Споживач може припинити
порушення в реальному часі. Тобто цей спосіб захисту не можна
застосовувати у випадку лише загрози порушення. Вимога споживача про
припинення дії, яка порушує право буде мати місце, коли порушення є
небезперервне, проте систематичне.

4.2. Зміна та припинення правовідношення
Зміна та припинення правовідношення є способом захисту, який
допускається лише за згодою сторін або за рішенням суду. Вимога про зміну
договору та вимога про його припинення шляхом розірвання є основними
способами

захисту

правовідносинах.

порушення

прав

споживачів

у

договірних
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Як зазначає Т.О. Родоман, така зміна договірного правовідношення
може виражатися:
а) у зміні суб’єктів договірного правовідношення (ст. 512, 520 ЦК
України);
б) у зміні об’єкта договірного правовідношення; в) у зміні його змісту.
Однак, у продовження, спірною є її думка, що «зміна умов договору впливає
на динаміку договірного зобов’язання, оскільки одночасно припиняються чи
змінюються первісні підстави виникнення договірного зобов’язання» [303,
с.76], оскільки відсутні будь-які роз’яснення щодо цих підстав. Доцільно
підтримати позицію К. Є. Чистякова, що зміна договору полягає в зміні його
умов за волею однієї або обох сторін; зміна договору не тягне повного
припинення правовідносин, що виникли на підставі договору, а лише змінює
їх

зміст:

перетворення

змісту

зобов’язань,

доповнення

існуючих

правовідносин новими правами та обов’язками, часткове припинення
зобов’язань [201, с. 23-24].
Правові вимоги споживача змінити або припинити правовідношення
також залежать від виду недоліків, що виявлені протягом встановленого
гарантійного строку. Тобто, коли продавець чи виконавець неналежно
виконував обов’язки. Наприклад, якщо має місце звичайний недолік у
продукції, то споживач має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
Це ті способи захисту, що є спеціальними і залежать від виду недоліку
продукції. Товари неналежної якості можна поділити на три умовні групи:
• товари, які мають недоліки;
• товари, які мають істотні недоліки;
• фальсифіковані товари.
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За необхідності істотні недоліки, які виникли з вини виробника товару
(продавця,

виконавця),

або

фальсифікація

товару

підтверджуються

висновком експертизи. Зауважуємо, що недоліком є будь-яка невідповідність
продукції вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів,
умовам договорів або вимогам, що пред’являються до неї, а також інформації
про продукцію, наданій виробником (виконавцем, продавцем). У цьому
випадку, продавець (виконавець, виробник) зобов’язаний у триденний строк
з дня одержання від споживача письмової згоди організувати проведення
експертизи товару (продукції), яка проводиться за рахунок продавця
(виконавця, виробника).
Можуть застосовуватись різні види експертизи: гігієнічна, судовомедична, технічна та ін. Особливе місце серед них займає товарознавча
експертиза. Об’єктами товарознавчої експертизи можуть бути промислові
або продовольчі товари, сировина, а також документи (розрахунки, накладні,
відомості). Головні завдання товарознавчої експертизи – визначення способів
виготовлення продукції, встановлення найменування товару, країни і
підприємства виробника, артикула, сорту, роздрібної ціни, відсотка зносу,
якісних показників об’єкта. Однак, якщо вимога про відшкодування шкоди
обґрунтовується тим, що шкода заподіяна товаром, виготовленим з
порушенням технологій, або в процесі з’ясовується необхідність перевірити
властивості товару, що виявляються при його споживанні, то тут варто
вдатись до технологічної експертизи або експертизи споживчих властивостей
побутових виробів (товарознавча експертиза таких питань не вирішує) [444,
с.141].
Як зазначає Р.І. Яворський, суди часто стикаються з необхідністю
встановлення змісту недоліків туристичної послуги, яке відсутнє у
законодавстві. На його думку, під недоліками туристичної послуги слід
розуміти порушення умов щодо надання наявної туристичної послуги, будьяка невідповідність туристичної послуги вимогам нормативно-правових актів
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і

нормативних

документів,

умовам

договорів

або

вимогам,

що

пред’являються до неї, в тому числі виконання договору туристичної послуги
неналежним суб’єктом, порушення умови щодо терміну надання туристичної
послуги, місця виконання туристичної послуги чи способу виконання, а
також будь-які односторонні зміни, що стосуються якості туристичної
послуги, які не були передбачені договором, але мають для туриста істотне
значення [426, с.13].
Що стосується продукції виготовленої з порушенням технології або
неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням
форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірне
відтворення товару іншої особи – це фальсифікована продукція.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
фальсифікації товару, споживач має право за своїм вибором вимагати від
продавця або виробника заміни товару на такий же товар або розірвати
договір.
Не можна стверджувати, що фальсифікований товар завжди неякісний,
як і не можна зазначити, що такий товар є належної якості. Фальсифіковані
товари реалізовуються з метою отримання прибутку шляхом обману
покупців, тому ці товари є досить небезпечними, якщо в їхньому складі
містяться шкідливі для життя та здоров’я речовини. Якщо споживач придбав
фальсифіковану продукцію, то доцільно визнавати такий договір недійсним
на підставі статті 230 ЦК України «Правові наслідки вчинення правочину під
впливом обману» і вимагати відшкодування збитків у подвійному розмірі та
моральної шкоди.
Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи у справі
№ 524/2312/16-ц від 20.06.2017 року комплекти дитячої білизни, придбаної у
магазині Особою 1
наступному:

мали дефекти виробничого характеру полягали у
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-порушення технологічного процесу забарвлення дефект тканини
прихованого виробничого характеру у вигляді низької стійкості її
забарвлення до тертя, що не відповідає вимогам ГОСТ 7913-76;
-порушення

технології

виконання

строчки дефект

виробничого

характеру, що не відповідає вимогам ГОСТ 12807-2003.
Відсутнє будь-яке маркування на виробі, що не відповідає вимогам
ГОСТ 10581-91 п.22 «товарний ярлик повинен кріпитись на кожен виріб
комплекту постільної білизни» [343].
У цій справі суд визначив, що мали місце дефекти виробничого
характеру, які є істотними. Вони зробили неможливим використання товару
відповідно до його цільового призначення. Згідно висновку експлуатаційний
показник стійкості забарвлення не відповідав вимогам ГОСТ 7913-76, тому,
за наявності виявлених дефектів, експлуатація комплектів дитячої постільної
білизни за прямим призначенням неможлива.
Однак, звертаємо увагу, що обґрунтовуючи відмову про обмін даного
фальсифікованого товару на товар належної якості «судом встановлено, що
товар, який було придбано позивачем у відповідача обміну не підлягає, так
як відноситься до переліку товару, зазначеного у постанові КМУ від
19.03.1994 року № 172 «Про реалізацію окремих положень ЗУ «Про захист
прав споживачів», додатку N3» і позивач має право на розірвання договору»
Аналізуючи це рішення, потрібно зазначити наступне:
1) постанова КМУ від 19.03.1994 року № 172 поширюється на товари
належної якості, тому вимоги споживача є правомірні;
2) споживачеві, у даній справі, доцільно вимагати визнання договору
недійсним за ст. 230 ЦК України «Правові наслідки вчинення правочину під
впливом обману», оскільки продавець навмисно ввів споживача в оману
щодо обставин, які мають істотне значення: неможливість використовувати
річ за цільовим призначенням ч.1 ст.229 ЦК України.
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Пропонуємо п. 2 ч.1 ст.8 ЗУ «Про захист прав споживачів» доповнити
підпунктом 3) визнання договору недійсним, якщо продавець навмисно ввів
споживача в оману щодо обставин, які мають істотне значення і
неможливості використовувати річ за цільовим призначенням.
В продовження цієї думки, цікавою є наступна справа № 234/5186/16–
ц.

Суд зробив висновок, що позивачу був проданий не тільки товар із

суттєвим недоліком, який робить його використання неможливим, але й
фальсифікований товар. Усі наведені обставини у справі показують наявність
ознак неякісного та фальсифікованого товару. Позивач 23.01.2016 року на
сайті «Mexa Italy» придбав норкову шубу під кодом 2083 молочного кольору
виробництва Італії. Він неодноразово вносив претензію про купівлю
неякісного товару та вимогу про проведення експертизи на підставі ст..17 ЗУ
«Про захист прав споживачів», але відповіді так і не отримав.(а.с.16-19). Як
вбачається із матеріалів справи, товар не має відповідного маркування.
Відповідно
сертифікації

до

Державного

України від

комітету

25.04.2002 р

стандартизації,

метрології

та

№ 4-10/13-3135 продаж не

ідентифікованих товарів на території України заборонений, всі імпортні
товари повинні маркуватися належним чином, в обов'язковому порядку
повинні зазначатися найменування та адреса виробника імпортного товару,
вся інформація повинна надаватися державною мовою. Відповідність якості
імпортного

товару

Українській якості підтверджується

українським

сертифікатом [365]. Керуючись ст. 10, 60, 88, 212, 214, 215 ЦПК України,
ст..ст.11.60, 61 ЦПК України, ст. 4, 6, 12, 15, 17, 23 Закону України «Про
захист прав споживачів»,
Враховуючи відсутність документів та відмову відповідача про
проведення експертизи, суд виніс рішення на користь позивача [361].
У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту, він
може вимагати замінити його на харчовий продукт, який є придатним до
споживання, або розірвати договір. Тому, на нашу думку, будь-які «роздуми»
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про усунення недоліку чи застосування ст. 708 ЦК України «Права покупця у
разі продажу товару неналежної якості» є недоречними (на прикладі справи
№ 569/2008/16-ц від 29.06.2016 року). Харчовий продукт, термін придатності,
якого минув, є непридатним харчовим продуктом. У цьому випадку,
продавець, на вимогу споживача, зобов’язаний вчинити дії передбачені в ч.8
ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів»: замінити його на харчовий продукт,
який є придатним до споживання, або повернути споживачеві сплачені ним
кошти.
Верховний Суд у справі № 215/46/16-ц від 28.02.18 зазначив, що
умовою відповідальності продавця за недоліки товару є виникнення цих
недоліків до моменту передання товару покупцеві. Залежність настання
відповідальності продавця від моменту виникнення недоліків пояснюється
тим, що за загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 668 ЦК України, до
моменту передання товару ризик випадкового знищення або випадкового
пошкодження товару несе продавець. При виявленні недоліків товару після
переходу до покупця ризику його випадкового знищення або випадкового
пошкодження саме на нього покладається обов'язок доведення того, що
недоліки виникли до передання йому товару [363].
Встановлений ч. 2 ст. 679 ЦК України «Недоліки товару, за які
відповідає продавець» обов'язок продавця довести факт виникнення
недоліків товару після його передання покупцеві (якщо продавцем надані
гарантії щодо якості товару) покладається на нього у випадку, коли такі
недоліки не є очевидними, оскільки в такому випадку покупець має
можливість виявити ці недоліки і відмовитися від укладення договору або
укласти його на інших умовах. Якщо ж покупець, маючи реальну можливість
оглянути товар і виявити у ньому очевидні дефекти, не скористався цим
правом до передання йому товару, а виявив їх після такого передання, то
тягар доведення відповідно до ч. 1 ст. 679 ЦК України покладається на нього.
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В аналізованій вище справі № 215/46/16-ц від 28.02.18 встановлено, що
недоліки, які виявив позивач у придбаній ним пральній машині, були
очевидними і полягали в механічних пошкодженнях, а саме: тріщина
верхньої пластикової панелі, зігнуті бокові сторони, потертості, подряпини.
У позивача не було об'єктивних перешкод для огляду товару перед його
отриманням у магазині та виявлення вказаних недоліків [303, с.104].
Отже, якщо покупець мав можливість виявити очевидні дефекти товару
і не скористався наданим правом до передання йому товару, то тягар
доведення, коли саме вони виникли покладається на покупця.
Зміна правовідношення за згодою сторін має місце, коли кожен із
контрагентів споживчого договору бажає зміни правовідносин і є
зацікавленим в настанні правових наслідків своїх дій з розрахунку того, що
умови договору змінюються. Воля сторони у вигляді волевиявлення повинна
співпадати і за змістом. Саме такий аспект юридичного факту є основним
критерієм юридичного складу «згода сторін», який має неабиякий
практичний зміст: при відсутності співпадіння думок контрагентів щодо
умов зміни договірних правовідносин, така обопільна згода сторін не буде
досягнута. Формування умов договору та їх зміна обов’язково має
відбуватись за принципом особливого захисту прав замовника [156, с.1].
Так, виконуючи роботу, підрядник не має права нав’язувати
замовникові включення до договору побутового підряду додаткових
оплатних робіт або послуг. Наприклад, споживач замовив чистку одягу, а
підрядник додатково здійснив дрібний ремонт і вимагає компенсацію витрат.
У цьому випадку замовник вправі відмовитись від оплати відповідної робо ти
(ст.867 ЦК України). Розрахунки за виконану роботу здійснюються після її
передачі замовнику. За погодженням з останнім, робота може бути ним
оплачена при укладенні договору побутового підряду у формі авансу або у
повному обсязі. Вартість робіт визначається за погодженням сторін, якщо
інше не встановлено прейскурантами, тарифами тощо. Відповідно до п. 15-16

270

Постанови від 16 травня 1994 р. № 313 «Про затвердження правил
побутового обслуговування населення» розрахунки із замовниками за надані
послуги здійснюються у готівковій, безготівковій чи в інших формах,
відповідно до законодавства.
Вартість послуг і матеріалів виконавця оплачується замовником за
цінами, що діяли на день оформлення замовлення, якщо інше не передбачено
умовами угоди. У разі надання виконавцем на прохання замовника
додаткових послуг, не передбачених замовленням, їх вартість оплачується
замовником за цінами, що діяли на час оформлення замовлення на ці послуги
[232]. У цьому випадку одностороння зміна умови про вартість виконаної
основної і додаткової роботи узалежнює особу споживача від волі суб’єкта
підприємницької діяльності, і порушується принцип юридичної рівності
сторін.
Вимога про зміну правовідношення поширюється і на гарантійні
зобов’язання. За слушним твердженням Боднар Т. В., застосування зміни
договірного правовідношення дозволяє сторонам договору максимально
ефективно використовувати принцип свободи договору, керуючись при
цьому також принципами справедливості, добросовісності та розумності [24,
с. 27].
Так,

при

виконанні гарантійного

ремонту

гарантійний

строк

збільшується на час перебування продукції в ремонті (ч. 6 ст. 7), а при обміні
товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну (ч.7. ст.7
ЗУ «Про захист прав споживачів»). На письмову вимогу споживача на час
ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі,
артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Ще одним прикладом
застосування аналізованого способу є ч. 3 ст. 10 цього ж Закону: у разі
виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій послузі) споживач має право
на свій вибір вимагати: відповідного зменшення ціни виконаної роботи

271

(наданої послуги); безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж
матеріалу і такої ж якості чи повторного виконання роботи.
При виконанні прийнятого замовлення суб'єкт господарювання не має
права вносити зміни до асортименту товарів і змінювати ціни на них без
узгодження зі споживачем. У разі неможливості виконання договору через
відсутність замовленого товару суб'єкт господарювання повинен негайно
повідомити про це споживача, але не пізніше тридцяти днів з моменту
одержання згоди споживача на укладення договору.
Суб'єкт господарювання може використовувати стандартну умову у
договорі про можливість заміни товару в разі його відсутності іншим
товаром. Така умова вважатиметься справедливою, якщо:
1) інший товар відповідає меті використання замовленого товару;
2) має таку ж або кращу якість;
3) його ціна не перевищує ціни замовленого товару.
Про наявність такої умови у договорі споживач повинен бути
повідомлений перед укладенням договору.
Законодавство України щодо захисту споживача у разі придбання
неякісних харчових продуктів є досить обмеженим. ЗУ від 6.12.2018 року
«Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» встановлює
загальні принципи надання та вимоги до інформації про харчові продукти,
що надається споживачам, зокрема щодо маркування харчових продуктів, а
також обов’язки операторів ринку харчових продуктів з доведення цієї
інформації до інших операторів ринку харчових продуктів та до споживачів.
У разі придбання споживачем непридатного харчового продукту відповідно
до ч. 8. ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» продавець зобов’язаний
замінити його на харчовий продукт, який є придатним до споживання, або
повернути споживачеві сплачені ним кошти. В більшості випадків виробник
(продавець) добровільно замінює їх на доброякісні споживчі товари.
Погоджуємось з думкою В.М. Коссака, що примусовому порядку шляхом
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вирішення спору в суді захистити свої права споживачу на практиці доволі
важко.

Насамперед,

за

свій

рахунок

треба

зробити

експертизу

недоброякісних продуктів. Пізніше слід довести причинний зв’язок між
неналежною якістю і протиправною дією (бездіяльністю) виробника чи
продавця – підприємців. Останні, як правило посилаються на недобросовісні
дії їх конкурентів, які на думку виробника, хочуть створити т. зв. «чорний
піар» в боротьбі за ринки збуту. Враховуючи тривалий характер процедури
захисту прав таких споживачів в суді та порівняно невисоку вартість
придбаних продовольчих товарів, відповідно незначний розмір збитків і
моральної шкоди, яка знаходиться в безпосередньому зв’язку з вартістю
товару, на практиці примусовий спосіб захисту прав споживачів зазначених
товарів в Україні зустрічається рідко [114, с.162].
Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості
на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не
задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з
інших причин не може бути використаний ним за призначенням, лише
чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не
оголошений продавцем.
Обмін

товару

належної

якості

провадиться,

якщо

він

не

використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий
споживачеві разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї
програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на
якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QRкод,

що

дає змогу споживачеві здійснювати його зчитування та

ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в
ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на
наданий споживачем абонентський номер чи адресу електронної пошти.
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Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,
споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного
асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та
одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити
обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного
товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару в
продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.
У справі № 296/7006/15-ц від 1.09.2015 року суд наголосив, що
відмовити споживачеві у обміні можна лише довівши факт використання
споживачем товару, зокрема, наявністю висновку експертизи щодо
встановлення характеру забруднення [320].
Згідно з правовою позицією Верховного Суду, яка викладена у
постанові від 30.01.2019 у справі № 164/882/15-ц, тлумачення п.1 ч. 2 ст. 678
ЦК України свідчить, що у разі істотного порушення вимог щодо якості
товару покупець має право вимагати повернення сплаченої за товар грошової
суми лише за умови, якщо він відмовився від договору [327]. Це ж правило
закріплено у статті 708 ЦК України «Права покупця у разі продажу йому
товару неналежної якості». Такий підхід зумовлює певні труднощі
практичного характеру. Враховуючи цю правову позицію, у справі №
465/377/20 від 02.09.2020 року, було відмовлено споживачу у поверненні
коштів за придбаний неякісний товар. Хоча покупець у позовних вимогах
звертав увагу на ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів», яка надає йому
право на розірвання договору та повернення коштів.
Доцільно зазначити наступне. Згідно ч.3 ст. 698 ЦК України «Договір
роздрібної купівлі-продажу» до відносин за договором роздрібної купівліпродажу з участю покупця-фізичної особи, неврегульованих ЦК України,
застосовується законодавство про захист прав споживачів. Оскільки ці
відносини є врегульовані ЦК України, а ЗУ «Про захист прав споживачів» є
спеціальним у цій сфері і відповідно до ст. 4 ЦК України, «якщо суб'єкт
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права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект
закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він
зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦК
України. Поданий законопроект розглядається Верховною Радою України
одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до ЦК України».
Це правило не було дотримане. З метою узгодження законодавчих підходів
відносно вимоги споживача розірвати договір або відмовитись від нього і
повернути кошти, має бути викладена у ст.ст. 678, 708 ЦК України і ст. 8 ЗУ
«Про захист прав споживачів» єдина позиція. Пропонуємо наступні зміни:
п.1 ч.2 ст. 678

ЦК України «Правові наслідки передання товару

неналежної якості» викласти у редакції: «1) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої за товар грошової суми»;
п. 4 ч.1 ст. 708 ЦК України «Права покупця у разі продажу йому товару
неналежної якості» викласти у редакції: «4) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої за товар грошової суми».
Порівнюючи право на відмову від договору вцілому і зокрема за
участю споживачів від права на розірвання договору, не можна чітко
виділити критерії за яких законодавець надає право на відмову. Як зауважує
О.В. Дзера, закономірність встановлення односторонньої відмови та
розірвання договору у чинному законодавстві відсутня [397, с.269].
Як зазначає В.П. Грибанов «якщо розірвання договору є спосіб
припинення договірних відносин зі зверненням уповноваженої особи до
компетентних державних чи громадських органів, то відмова від договору є
способом припинення договірних відносин уповноваженою особою в
односторонньому

порядку.

Тобто,

якщо

для

розірвання

договору

передбачений порядок, то для відмови він відсутній. «У відповідь на
односторонню дію порушника договору закон надає одностороннє право
його контрагенту» [59, с.152].
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Логічно передбачити застосування розірвання договору за ініціативою
однієї сторони у випадку порушення договірних обов’язків другою
стороною, а односторонньої відмови – як підставу припинення договору, не
пов’язану з винною поведінкою контрагента [173, с.54].
В контексті наукової полеміки, можна добавити, що саме одностороння
відмова споживача від договору є способом захисту в порядку самозахисту і
застосовується як неюрисдикційному порядку. Тому не можна її вважати і
засобом оперативного впливу [130, с.67-68], оскільки відсутня будь-яка
загроза із сторони контрагента.
Саме такої позиції дотримується М.М. Дякович. На думку науковця,
відмова від правочину є підставою його припинення. Водночас припинення
правовідношення розглядається ст. 16 ЦК України як спосіб захисту прав та
інтересів. Отже, слід розмежовувати припинення правовідношення у
результаті відмови від правочину як акт волевиявлення учасників та
припинення правовідношення як спосіб охорони і захисту прав та інтересів.
Для останнього характерною є загроза порушення суб’єктивних прав або
наявність факту порушення [74, c.155].
Отже, в інтересах споживача, є доцільним внести зміни у ст. ст. 678,
708 ЦК України і надати право покупцеві на «розірвання договору і
повернення за товар сплаченої грошової суми».
Певні особливості мають договори про надання споживчих фінансових
послуг. У договорі про споживчий кредит законодавець надає споживачу (ст.
15 ЗУ «Про споживче кредитування») право протягом 14 календарних днів з
дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору без
пояснення причин, у тому числі в разі отримання ним грошових коштів. Про
такий намір він має повідомити кредитодавця у письмовій формі (у
паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів,
електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів
(печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення 14
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денного строку. Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має
бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за
наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних
днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про
споживчий кредит споживач зобов’язаний повернути кредитодавцю грошові
кошти, одержані згідно з цим договором, та сплатити проценти за період з
дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою
договором про споживчий кредит. Споживач не зобов’язаний сплачувати
будь-які інші платежі у зв’язку з відмовою від договору про споживчий
кредит. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для
припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були
визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем.
Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти,
сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14
календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від
договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані
до дня відмови споживача від договору про споживчий кредит у порядку,
визначеному законодавством. Реалізацію права кредитодавця на дострокове
повернення

суми

кредиту

як

реституційну

вимогу,

обумовлену

односторонньою відмовою від договору/зобов’язання [127, с.154].
Зауважуємо, що реалізація споживачем права на відмову щодо
неналежного контрагента, покладає на останнього обов’язок відшкодувати
збитки. А отже, одностороння відмова споживача від договору за відсутності
порушень контрагента змусить його відшкодувати збитки, завдані такою
відмовою.
Відмова від договору, як зазначено вище, має місце за бажанням
сторони без жодних порушень контрагентом умов договору. В окремих
випадках право на відмову не застосовується. Наприклад, договір про
споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом
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укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів); споживчий
кредит, наданий на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до
закінчення 14 денного строку відмови від договору. Споживач, який порушив
своє зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має
відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки.
У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов’язання
щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період,
за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми
простроченого платежу.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення
зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не
може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким
договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
Більшість судових справ з даної категорії спірних відносин стосується
неповернення

споживчого

кредиту

позичальником.

У

цьому

випадку нотаріуси відповідно до ст. 88 ЗУ «Про нотаріат» вчиняють
виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність
заборгованості.
Це визначено і у Главі 12 «Порядку вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України», затвердженій наказом Міністерства юстиції України
від 22 лютого 2012 року № 296/5 [189].
Відповідно до п. 13 Постанови Пленуму ВСУ № 2 від 31.01.1992 р. при
вирішенні справ, пов’язаних з оскарженням відмови у видачі виконавчого
напису або його видачою, виконавчий напис може бути вчинено нотаріусом і
за умови, що наявність безспірної заборгованості або іншої відповідальності
боржника перед стягувачем підтверджується відповідними документами.
Для одержання виконавчого напису подаються: оригінал кредитного
договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням
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суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про
погашення заборгованості. Крім цього відповідно до ст. 88 ЗУ «Про
Нотаріат» нотаріус вчиняє виконавчі написи: б) за умови, що з дня
виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Саме з цих причин,
суди відмовляють у позивних вимогах. Наприклад, Позивач звернулася в суд
з позовом до ПАТ КБ «ПриватБанк», треті особи: Приватний нотаріус
Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 та МВ ДВС
Ужгородського

міськрайонного

управління

юстиції

про

визнання

виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, мотивуючи
його тим, що 18 липня 2005 року між ПАТ КДБ «Приват Банк» в особі
керівника департаменту кредитування

ОСОБА_4 як кредитором та

ОСОБА_1, як позичальником був укладений кредитний договір №
МКZ7RK03810110 відповідно до якого банк надав позичальнику строковий
споживчий кредит у розмірі 55000,00 грн. строком по 17.07.2008 р.
17.05.2017 р. МВ ДВС Ужгородського міськрайонного управління
юстиції у м. Ужгороді виніс постанову про відкриття виконавчого
провадження з виконання виконавчого напису від 08.11.2016 року,
зареєстрованого в реєстрі за № 3790 про звернення стягнення із ОСОБА_1
заборгованості на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 961767,28 грн.
Позивач з вищенаведеним виконавчим написом не погоджується,
вважаю його незаконним і таким, що не підлягає виконанню, оскільки
нотаріус не отримував від банку чи позивача первинні бухгалтерські
документи, щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення.
На підставі викладеного, просить визнати таким, що не підлягає
виконанню, виконавчий напис вчинений 08.11.2016 р., що зареєстрований у
реєстрі нотаріуса за № 3790, який вчинений приватним нотаріусом
Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.
Однак як встановлено судом при вчиненні виконавчого напису за №
3790, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
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ОСОБА_3 не отримував від банку чи позивача первинні бухгалтерські
документи. Щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення,
не направляв відповідні повідомлення про необхідність їх надання. Також
виконавчий напис приватного нотаріуса київського міського нотаріального
округу ОСОБА_3, за № 3790 від 08.11.2016 р. вчинено після закінчення
встановленого законом трирічного строку для звернення з вимогою захисту
порушеного права (ст. 257 ЦК України). З урахуванням встановлених
обставин і вимог ст.ст.10, 60 ЦПК України, вищевикладене в сукупності є
підставою для визнання оскаржуваного виконавчого напису таким, що не
підлягає виконанню, а тому позов підлягає до задоволення [337].
Аналіз вітчизняних нормативно-правових актів дає змогу зробити
висновок про неможливість застосування до кредиторів заходів фінансового,
адміністративного або кримінального характеру за порушення прав
споживачів-позичальників [182, с.19].
Право на відмову у будь-який час до здачі роботи є у замовника за
договором підряду. Однак, у цьому разі він зобов’язаний, сплатити
підрядникові частину встановленої ціни роботи пропорційно роботі,
фактично виконаній до повідомлення про відмову від договору, та
відшкодувавши йому витрати, здійснені до цього моменту з метою
виконання договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка
підлягає сплаті. Умови договору, що позбавляють замовника цього права, є
нікчемними. Позивач звернулася до суду з позовом до фізичної особипідприємця ОСОБА_3 про захист прав споживачів, розірвання договору та
стягнення коштів. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 08 січня 2017 року між
нею та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір підряду на утеплення фасаду
будинку. Вартість замовлення становила 3400 грн. При підписанні договору
нею було сплачено відповідачу 1400 грн. та в той же день доплачено ще 1400
грн. Зазначила, що 10.01.2017 року вона звернулась до відповідача з заявою
про розірвання договору, однак відповідач відмовив їй у поверненні
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сплачених нею коштів та повідомив про те, що необхідно доплатити
залишкову суму по договору.
Вказувала,

що

жодних робіт по

виконанню умов

договору,

відповідачем проведено не було, а тому вона має право відповідно до ч.2 ст.
867 ЦК України відмовитись від договору. Просила суд розірвати договір
підряду на утеплення фасаду будинку від 08.01.2017 року, укладеного між
нею та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3. Стягнути з фізичної особипідприємця ОСОБА_3 на її користь 2800 грн. сплачених коштів по договору
підряду на утеплення фасаду будинку від 08.01.2017 року.
З матеріалів справи вбачається, що згідно умов Договору позивач
сплатила відповідачу попередню оплату в загальній сумі 2800 грн. та
10.01.2017

року

виявила

бажання

про

розірвання

договору,

що

підтверджується її власноручно написаною заявою на адресу відповідача.
Між тим, відповідачем не надано суду жодних доказів на підтвердження
повного або часткового виконання умов договору.
Аналізуючи встановлені по справі обставини в їх сукупності,
враховуючи той факт, що роботи за договором підряду виконані
відповідачем не були, суд вважає заявлені позовні вимоги обґрунтованими та
такими, що підлягають до задоволення в повному обсязі [350].
Оскільки підрядник і не приступив до виконання робіт, як вбачається з
матеріалів справи, то доцільно було б застосувати положення ч. 2 ст. 849 ЦК
України. Крім відмови від договору, споживач матиме право на
відшкодування збитків. Ст. 867 ЦК України, на підставі якої суд задовільнив
клопотання споживача, такого права не передбачає, а може покладати на
нього додатковий обов’язок, наприклад, відшкодувати підряднику витрати,
здійснені до моменту повідомлення про відмову з метою виконання
договору, якщо вони не входять до частини ціни роботи, яка підлягає сплаті.
Таким же правом на відмову наділений наймач у договорі прокату.
Видавання предметів прокату наймачам проводиться за погодженням сторін
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на будь-який термін. (П. 2.6 Порядку). Імперативним є положення про те, що
плата за прокат речі, сплачена наймачем за весь строк договору, зменшується
відповідно до тривалості фактичного користування.
У системі захисту прав

споживачів вимога про припинення

правовідношення застосовується у разі виявлення ними істотних недоліків у
товарі (роботі, послузі) (ст. 9 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Тобто
істотне порушення умов договору. Істотним є таке порушення стороною
договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою
позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.
Йдеться про таке порушення договору однією зі сторін, яке тягне для другої
сторони неможливість досягнення нею цілей договору.
Варто зауважити, що оцінка порушення договору як істотного,
здійснюється судом відповідно до критеріїв, що встановлені вказаною
нормою. Оціночне поняття істотності порушення договору законодавець
розкриває за допомогою іншого оціночного поняття – «значної міри»
позбавлення сторони того, на що вона розраховувала при укладенні
договору. Це (друге) оціночне поняття значно звужує сферу огляду суду.
Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами,
що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. В такому випадку
вина (як суб'єктивний чинник) сторони, що припустилася порушення
договору, не має будь-якого значення і для оцінки порушення як істотного, і
для виникнення права вимагати розірвання договору на підставі частини
другої статті 651 ЦК України «Підстави для зміни або розірвання договору».
Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір
завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати
очікуване при укладенні договору. При цьому йдеться не лише про грошовий
вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не
зможе використати результати договору.
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Вирішальне значення для застосування зазначеного положення закону
має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору
сторона [344].
Істотним порушенням споживчого договору є недотримання гарантії
якості продукції.
недопустимим

Якщо

ж недолік,

використання

товару

який робить неможливим чи
відповідно

до

його

цільового

призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця) і після його
усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому
наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:
• він взагалі не може бути усунутий;
• його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
• він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором, то це є
істотний недолік товару.
Якщо протягом встановленого гарантійного строку виявлено істотні
недоліки, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або
фальсифікації товару, то у споживача виникає право вимагати розірвання
договору та повернення сплаченої за товар грошової суми. А у разі
порушення умов договору про виконання робіт (надання послуг) (ст. 10 ЗУ
«Про захист прав споживачів»): споживач має право відмовитися від
договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування
збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань
за договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у визначений
строк стає неможливим (п. 1); за наявності у роботі (послузі) істотних
недоліків

споживач

має

право

вимагати

розірвання

договору

та

відшкодування збитків (п. 4); у разі коли надання недоступної, недостовірної,
неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробника
(виконавця, продавця) спричинило: придбання продукції, яка не має
потрібних споживачеві властивостей, - споживач має право розірвати договір
і вимагати відшкодування завданих йому збитків (п. 7).
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Керуючись ст. ст. 8, 12, 13, 22 ЗУ «Про захист прав споживачів», ст. ст.
3, 6, 11, 15, 16

ЦК

України

та

нормами

ЦПК

України,

у

справі

№757/16170/15-ц [321] суд ухвалив рішення задовільнити вимоги про
розірвання договору, стягнення грошових коштів, штрафних санкцій та
моральної шкоди. Між позивачем та відповідачем фізичною особоюпідприємцем був укладений договір купівлі-продажу дитячих іграшок через
інтернет-магазин. Однак, товар виявився неналежної якості, не дотримані
вимоги до їх обігу на території України Технічному регламенту безпечності
іграшок.

Згідно

положень

Регламенту

виробники,

імпортери

чи

розповсюджувачі наділяються комплексом обов’язків при виготовлені і
реалізації продукції. Введення іграшок в обіг здійснюється за умови їх
відповідності встановленим загальним вимогам щодо безпечності та
особливим вимогам щодо безпечності. Іграшки, які надаються на ринку,
повинні мати зображення знака відповідності технічним регламентам і бути
безпечними для споживача протягом їх передбачуваного та звичайного
строку використання. Оскільки, інтернет-магазин відмовився обміняти
покупку, то

позивач направила на адресу відповідача повідомлення про

розірвання вказаного договору купівлі-продажу та повернення сплачених
нею грошових коштів. Отримавши чергову відмову, позивачка звернулась до
суду.
Право на розірвання договору споживачем передбачено з ч. 3 ст. 12 ЗУ
«Про захист прав споживачів» у разі реалізації продукції поза торговельними
або офісними приміщеннями споживач має право розірвати договір за умови
повідомлення про це продавця (виконавця) протягом чотирнадцяти днів з
дати одержання документа, який засвідчує факт здійснення правочину поза
торговельними або офісними приміщеннями чи прийняття продукції або
першої поставки такої продукції, за умови, що така продукція є річчю, а
прийняття чи поставка продукції відбувається пізніше часу одержання
споживачем документа на їх продаж. У разі реалізації продукції поза
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торговельними або офісними приміщеннями продавець (виконавець)
повинен повернути сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з
моменту повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач,
який правомірно володіє продукцією (результатами роботи, послуги), що
підлягають поверненню продавцеві (виконавцеві), у разі невиконання ним у
строк зобов'язання щодо повернення оплати цієї продукції, має право
притримати її у себе до моменту повернення йому сплачених коштів. Також
у разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або офісними
приміщеннями,

обов'язок

споживача

зберігати

у

себе

продукцію

припиняється по закінченні шістдесяти днів після її одержання. Якщо
продавець (виконавець) не вживає заходів для повернення її собі протягом
зазначеного періоду, така продукція переходить у власність споживача без
виникнення зобов’язання з оплати її вартості [446, с. 246] .
Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі, виконаній з матеріалу
споживача, споживач має право вимагати на свій вибір або виконання її з
такого ж матеріалу виконавця, або розірвання договору і відшкодування
збитків.
Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом
строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними
документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків —
протягом десяти років.
У разі коли виконавець не може виконати (прострочує виконання)
роботу згідно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість
виконання визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня
у розмірі трьох відсотків вартості роботи, якщо інше не передбачено
законодавством. У разі коли вартість роботи не визначено, виконавець
сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків загальної вартості
замовлення.
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Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання,
прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не
звільняє його від виконання зобов'язання в натурі. Виконавець не несе
відповідальності за невиконання, прострочення виконання або інше
неналежне виконання зобов'язання та недоліки у виконаних роботах, якщо
доведе, що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії
непереборної сили.
Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі, що не могли
бути виявлені при звичайному способі її прийняття, споживач зобов'язаний
повідомити виконавцеві не пізніше трьох діб після їх виявлення.
Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати збитки, що
виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням речі, прийнятої
ним від споживача для виконання робіт. Виконавець не звільняється від
відповідальності, якщо рівень його наукових і технічних знань не дав змоги
виявити особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для
виконання робіт.
Якщо виконання робіт вимагає використання додаткових матеріалів,
такі матеріали повинні відповідати вимогам безпеки,

встановленим

законодавством до таких матеріалів.
Застосовуючи вимогу про розірвання договору, доцільно звернути
увагу на застереження стаття 10 ЗУ «Про захист прав споживачів. У випадку
виконання значного обсягу послуги чи роботи (понад сімдесят відсотків
загального обсягу), споживач має право розірвати договір лише стосовно
частини послуги або робіт. Вважаємо, що без належної методики розрахунку,
оцінка 70 % виконаної роботи чи послуги є досить суб’єктивною, однак,
може розцінюватись судом, як підстава для розірвання договору зі
споживачем.
Прикладом застосування цієї норми є наступна справа. В своїх
позовних вимогах позивач ОСОБА_1 зазначає, що 29 вересня 2013 року між
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ним та приватним учбовим закладом "Донецький університет економіки та
права" було укладено договір № 01/13 про надання освітньої послуги. Згідно
п.1.1 Договору відповідач узяв на себе обов'язки за рахунок коштів позивача
– Аспіранта, надати освітні послуги, а саме, навчання по спеціальності:
08.00.04 - економіка та управління підприємствами (по видам економічної
діяльності), форма навчання з відривом від виробництва. Він своєчасно
вносив платежі згідно вищезазначеного договору Відповідач так і не
приступив до повноцінного виконання своїх обов'язків по договору. В
перший рік навчання послуги надавались неякісно, а з грудня 2014 року
відповідач взагалі перестав надавати освітні послуги відповідно до договору
№ 01/13 від 27 вересня 2013 року. Він не однократно звертався до
відповідача в усній, електронній та письмовій формі із скаргами на
невиконання послуги освітнім закладом. У зверненні від 10 липня 2015 року
він знову висловив претензію з підстав відсутності надання відповідачем
освітньої послуги. Не було надано жодної наукової консультації наукового
керівника, не було жодного запрошення до участі в наукової раді, засіданнях
кафедри, наукових семінарах. Була відсутня допомога у проведені наукових
досліджень. Оскільки його науковий керівник ігнорував виконання своїх
обов'язків, він просив надати йому нового наукового керівника, але йому не
було надано навіть тимчасового керівника або рецензента статей. У зв'язку з
вищезазначеним він звертався до відповідача з проханням про переведення
його до іншого навчального закладу, на що отримав формальну відписку і
ніякого сприяння.
Також він вимагав повернути йому суму оплати за перше півріччя 2015
року, оскільки відповідач грубо порушив п.2.1 умов договору і протягом
декількох місяців не надавав освітньої послуги. Відповідач не повернув
гроші, а також не сприяв переведенню, не надав атестацію по закінченню
першого курсу - фактично зобов'язання по договору їм не були виконані.
Крім того, 15 березня 2016 року він отримав письмове повідомлення від
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відповідача про те, що договірні стосунки з ним припинені у зв'язку з тим,
що він порушив умови договору і що сума його заборгованості перед
відповідачем складає 5005 гривень. Вважає такі дії відповідача незаконними
з ознаками шахрайства.
Позивач просив визнати неправомірним розірвання договору № 01/13
від 27 вересня 2013 року відповідачем в односторонньому порядку від 18
листопада 2015 року і розірвати договір з 30 травня 2016 року у зв'язку з
невиконанням договірних обов'язків відповідача. Стягнути з відповідача на
його користь матеріальну шкоду в розмірі 12870 гривень, 3% неустойки у
сумі 386,10 гривень, моральну шкоду у розмірі 100000 гривень [319].
Суд, керуючись законодавством про освіту та ст.10 ЗУ «Про захист
прав споживачів», у задоволені позовної заяви відмовив. У рішенні
зазначено, що відповідач своєчасно приступив до надання послуг та отримав
знання по філософії та з англійської мові, що підтверджується посвідченням
про здачу іспитів з даних дисциплін, а щодо невиконаної частини договору,
то позивач не ставить питання про її розірвання. Суд звертає увагу на ч. 1 ст.
10 ЗУ "Про захист прав споживачів", згідно якої споживач має право
відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати
відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив до
виконання зобов'язань за договором або виконує роботу так повільно, що
закінчити її у визначений строк стає неможливим. Якщо значну частину
обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят відсотків загального обсягу) вже
було виконано, споживач має право розірвати договір лише стосовно частини
послуги або робіт, що залишилася.
Підставою

для

застосування

припинення

правовідношення

і

відшкодування збитків як способу захисту, в окремих споживчих договорах,
є неповнота або недостовірність інформації. Таким правом вимоги згідно до
ч. 3 ст. 869 ЦК України наділений споживач-замовник у випадку укладення
договору на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі
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замовник. До прикладу, позивач звернулася до суд уз позовом та просить
розірвати з відповідачем договір побутового підряду № Д-ПЛ-0306/001 від 03
червня 2011 року, зобов’язати відповідача повернути їй грошові кошти
попередньої оплати у розмірі 9300 гривень 00 коп. та стягнути з відповідача
суму спричиненої моральної шкоди у розмірі 1000,00 гривень. В
обґрунтування своїх посилань посилається на те, що 03 червня 2011 року між
нею та відповідачем було укладено договір побутового підряду, відповідно
до п.1.1 якого відповідач зобов’язався виконати за завданням замовника
роботу по виготовленню автором ОСОБА_3 картини з урахуванням
побажань

позивача.

Технічні характеристики,

кількість,

асортимент,

комплектність роботи, характеристик матеріалів з яких буде виготовлена
картина були зазначені у бланку замовлення і це мала бути картина розміром
100х100 см та мати чорний фон із золотим декором. Позивач внесла аванс за
картину у розмірі 9300 гривень. 20 серпня 2011 року позивач з’ясувала, що
картина не відповідає її вимогам, оскільки крім чорного фону та золотого
декору містить білий та фіолетовий кольори. Картина замовлялась позивачем
відповідно до інтер’єру, а з додаванням в її оформлення фарб іншого
кольору, картина втратила для позивача своє призначення і не може
використовуватись. Зазначені обставини змусили позивача звернутися до
суду з позовом.
Суд аналізуючи надані докази в їх сукупності приходить до висновку,
що вимоги позивача задоволенню не підлягають оскільки не доведені та не
ґрунтуються на нормах закону тому, що замовник відповідно до ч. 3 ст. 869
ЦК України, має право вимагати розірвання договору побутового підряду та
відшкодування збитків, тільки у разі, якщо внаслідок неповноти або
недостовірності інформації, отриманої від підрядника, був укладений
договір на виконання робіт, які не мають тих властивостей, які мав на увазі
замовник, а позивач у судовому засіданні визнала, що при укладанні
договору на виготовлення картини вона була в повному обсязі ознайомлена
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із усіма властивостями картин, які виготовляються певною особою —
автором ОСОБА_3, як то: техніка виконання роботи, матеріал яким
вимовляється картина ( фарби акрил), матеріал на якому виготовляється
картина (холст), розмір картини (100х100), кольорова гама та була
ознайомлена, що дизайн-проект картини розробляється автором на його
вибір та погодилась із запропонованими умовами, тому відсутні передбачені
законом підстави для розірвання договору підряду та відшкодування збитків і
суд повністю відмовляє позивачу в задоволенні позовних вимог. При цьому
виходить з того, що посилання позивача та те, що в картині присутні інші
кольори, не є обставиною з якою норми ч. 3 ст. 869 ЦК України пов’язують
наявність підстав для розірвання договору підряду, а норми ст. 872 ЦК
України до правовідносин позивача та відповідача застосуванню не
підлягають, оскільки передбачають виготовлення роботи з матеріалу
замовника, а картина повністю виготовлена із матеріалу виконавця. Крім
того, на думку суду відповідачем виконані усі обов’язкові умови договору, як
то: чорний фон, золотий декор — дотримані в повному обсязі, а інше є
вибором автора [330].
Отже, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на
вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою
стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Припинення правовідносин, як спосіб захисту, застосовують, як правило, у
разі невиконання чи неналежного виконання боржником своїх обов’язків або
неправомірного використання кредитором (носієм) свого суб’єктивного
права [134, с.93].
І за загальним правилом, дія споживчого договору припиняється
належним виконанням. Також може бути достроково припинений за
взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах,
передбачених договором. Наприклад, ст. 29 ЗУ «Про адвокатуру і
адвокатську діяльність» передбачає ці підстави припинення договору про
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надання правової допомоги, однак, при цьому клієнт зобов’язаний оплатити
адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар
(винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання,
а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний
(зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з
достроковим припиненням (розірванням) договору.
Детальний порядок припинення договору між клієнтом і адвокатам та
правові наслідки передбачені в правилах адвокатської етики. Зокрема, клієнт
та/або особа, яка уклала договір в інтересах клієнта, має право розірвати
договір з адвокатом в односторонньому порядку на умовах, передбачених
договором. При цьому, клієнт та/або особа, яка уклала договір в інтересах
клієнта,

зобов’язаний

сплатити

адвокату

(адвокатському

бюро,

адвокатському об’єднанню) гонорар за всю роботу, що була виконана (надані
послуги) чи підготовлено до виконання, а також компенсувати усі витрати за
цим договором. Розірвання договору про надання правової допомоги з
ініціативи клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, не є
показником

незадовільної

роботи

адвоката

(адвокатського

бюро,

адвокатського об’єднання). Адвокат має право в будь-який час достроково
(до завершення виконання доручення) розірвати договір з клієнтом та/або
особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, в односторонньому порядку
на умовах передбачених договором. Договір про надання правової допомоги,
укладений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в
інтересах клієнта, припиняється у разі зупинення та/або анулювання
свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, крім випадку
укладення договору з адвокатським бюро чи адвокатським об’єднанням. У
цьому разі головою адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання
здійснюється заміна адвоката.
Договір про надання правової допомоги може бути в будь-який час
розірваний також за взаємною згодою адвоката та клієнта. У випадку, коли в
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процесі виконання доручення клієнта адвокат дізнався про існування
конфлікту інтересів між інтересами цього та інших клієнтів, а також інших
осіб за обставин, він повинен розірвати договір з клієнтом (чи кількома з
клієнтів) та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, якщо не буде
отримано

відповідної

письмової згоди клієнта (клієнтів) або осіб,

зацікавлених у збереженні конфіденційної

інформації,

на подальше

представництво його (їх) інтересів цим адвокатом або на розголос
конфіденційної інформації.
При вирішені питання про форму розірвання договору, слід
дотримуватись правил ст. 654 ЦК України «Форма зміни або розірвання
договору». Зокрема, що зміна або розірвання договору вчиняється в такій
самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше не
встановлено договором або законом чи не випливає із звичаїв ділового
обороту. В цьому контексті є пропозиція А.О. Паєнок, що для належного
підтвердження факту розірвання усного договору роздрібної купівлі-продажу
товарів при виникненні спору взаємна згода сторін має бути зафіксована в
письмовій формі або за допомогою інших засобів фіксації, які здатні
відтворювати інформацію про досягнення сторонами домовленості щодо
розірвання договору [170, с.17]. Якщо враховувати диспозитивність ст. 654
ЦК України, то цілком допустимою є письмова форма розірвання усного
правочину. Однак, при виникненні спору уже відсутній консенсус і спір є
наслідком. У цьому випадку матиме місце юрисдикційна форма захисту.
Споживач, має право звернутись з вимогою про зміну правовідношення
або його припинення, якщо продукція надана в кількості або асортименті,
що не відповідають умовам договору.
Згідно ч.1 ст. 669 ЦК України якщо продавець передав покупцеві
меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу,
покупець має право вимагати передання кількості товару, якої не вистачає,
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або відмовитися від переданого товару та його оплати, а якщо він оплачений,
- вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.
Якщо продавець передав товар в асортименті, що не відповідає умовам
договору купівлі-продажу, покупець має право відмовитися від його
прийняття та оплати, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення
сплаченої за нього грошової суми. У випадку передачі покупцеві частину
товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і
частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій
вибір:
1) прийняти частину товару, що відповідає умовам договору, і
відмовитися від решти товару;
2) відмовитися від усього товару;
3) вимагати заміни частини товару, що не відповідає асортименту,
товаром в асортименті, який встановлено договором;
4) прийняти весь товар.
У разі відмови від товару, асортимент якого не відповідає умовам
договору купівлі-продажу, або пред'явлення вимоги про заміну цього товару
покупець має право відмовитися від оплати цього товару, а якщо він вже
оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.
До прикладу. 24.01.2013 року на вимогу позивача про розірвання
договору, повернення коштів, відповідач надав гарантійний лист, в якому
визнав невідповідність кольору замовлених меблів та зобов'язався в термін
10 робочих днів з дня видачі гарантійного листа повернути позивачу 5 850
грн. Ці зобов'язання відповідачем не виконані. З урахуванням встановлених
судом обставин, вищевказаних вимог законодавства, суд вважає, що
відповідачем порушено свої зобов'язання, які виникли на підставі дого вору
купівлі-продажу меблів, оскільки передані позивачу меблі за кольором
суттєво відрізняються від кольору, обраного позивачем, тобто не дотримано
вимог щодо передачі товару саме в обраному позивачем асортименті.
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Вказане порушення зобов'язання відповідачем згідно вимог чинного
законодавства, зазначених вище, тягне за собою наслідки у вигляді
розірвання укладеного договору купівлі-продажу, повернення позивачу
грошових коштів, сплачених за товар [353].
Особливостями застосування у споживчих відносинах наділений і
такий спосіб захисту як виконання обов’язку в натурі. Примусове виконання
обов’язку в натурі – спосіб захисту цивільного права, який випливає із
загального принципу повного та належного виконання зобов’язання. Цей
спосіб полягає у зобов’язанні вчинити дію або утриматись від дії, незалежно
від застосування до неї інших заходів впливу (відшкодування збитків чи
моральної (немайнової шкоди), накладення штрафу, пені та ін.) [134, с.93].
Наприклад, за ст. 684 ЦК України «Правові наслідки передання
некомплектного товару» у разі передання некомплектного товару, покупець
має серед інших, право вимагати від продавця доукомплектування товару в
розумний строк. Слушною є думка Кот О.О. про те, що цей спосіб захисту
може стосуватись тільки так званих зобов’язань dare («надати»), оскільки в
зобов’язаннях зробити чи не робити щось інтерес кредитора пов'язаний саме
з діями боржника, а не певним об’єктом цивільних прав, наприклад, за
невиконанням договору про надання послуг, на відміну від договору купівліпродажу, не можна щось відібрати в принципі [116].
Однак, якщо продавець у розумний строк не доукомплектував товар,
покупець має право за своїм вибором: 1) вимагати заміни некомплектного
товару на комплектний; 2) відмовитися від договору і вимагати повернення
сплаченої грошової суми.
Достатньо часто обґрунтовуючи рішення про розірвання договору,
судова інстанція звертається до ст. 651 ЦК України «Підстави для зміни та
розірвання договору» [346]. Тобто, договір може бути змінено або розірвано
за рішенням суду на вимогу споживача чи його контрагента у разі істотного
порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених

294

договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору, коли
внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється
того, на що вона розраховувала при укладенні договору. Так, одностороння
зміна умови про вартість виконаної основної і додаткової роботи узалежнює
особу споживача від волі суб’єкта підприємницької діяльності, і порушується
принцип юридичної рівності сторін.
У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або
частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом,
договір є відповідно розірваним або змінено. Саме односторонню відмову
споживача від договору можна характеризувати як спосіб захисту в порядку
самозахисту.
Вимога про зміну договору та вимога про його припинення шляхом
розірвання є основними способами захисту порушених прав споживачів у
договірних правовідносинах. Зміна договору не тягне повного припинення
правовідносин, що виникли на підставі договору, однак змінює їх зміст.
Вимога

про

зміну

правовідношення

поширюється

і на гарантійні

зобов’язання.

4.3. Визнання правочину недійсним
Визнання споживчого договору недійсним є порушення цивільних прав
та охоронюваних законом інтересів споживача з підстав встановлених
законом. Це дозволить споживачу скасувати наслідки вчинення правочину,
що привели до порушення його майнових прав та інтересів, а також
відновити ці права і відшкодувати збитки та моральну шкоду. Як підкреслює
Я.М. Романюк, для коментованого виду захисту порушених прав та інтересів
характерним є поєднання об’єктивних та суб’єктивних факторів. До
об’єктивних факторів належать передбачені законом підстави визнання
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правочину недійсним. Сторони не можуть посилатись на інші підстави як
обставини,

що

впливають

на

дійсність

правових

наслідків.

При

суб’єктивному факторі захисту порушених прав – управнена особа приймає
рішення щодо оцінки можливості існування правовідношення, підставою
виникнення, зміни або припинення якого є правочин [305, с.12]. Варто
зазначити,

що

визнання

правочину

недійсним

виникає

у

межах

регулятивного правовідношення, змістом якого є здійснення цивільних прав
та виконання обов’язків. Однак, у разі порушення прав споживача, захист
здійснюється у межах охоронного правовідношення.
На думку О.М. Молявко, цей спосіб захисту можна визнати одним з
різновидів такого способу, як відновлення положення, що існувало до
порушення права. В обох випадках сторони, що виконали недійсну угоду,
мають повернутися до первинного стану за правовими наслідками [398, с.76].
На перший погляд правові наслідки однакові. Якщо, наприклад, споживчий
правочин визнається недійсним, то має місце двостороння реституція, тобто
сторони повертаються в попередній стан, який існував до укладення цього
правочину. При цьому майновий стан споживача відновлюється. Якщо майно
передане споживачем за недійсним правочином у сторони не збережено, то
вона зобов’язана відшкодувати вартість майна, за ціною, що має місце на час
відшкодування. У випадку заподіяння споживачу збитків, моральної шкоди,
вони будуть відшкодовані винною стороною.
Стаття 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» містить застереження про
те, що продавець (виконавець, виробник) не має права у договір пропонувати
і включати умови, які є несправедливими. Умови споживчого договору є
несправедливими, якщо вони порушують принцип добросовісності і
призводять до істотного дисбалансу договірних прав та обов'язків і завдають
шкоди споживачу. Наявність цих умов є підставою для визнання їх
недійсними, а в окремих випадках визнання недійсним договору в цілому.
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У

Європейському

Союзі

такі

правовідносини

регулюються

Директивою Ради від 5 квітня 1993 р. 93/13/ЄЕС про несправедливі умови в
контрактах зі споживачами. Цей документ тлумачить що несправедливою
умовою визнається умова договору, що не обговорювалась індивідуально,
якщо за порушення вимоги сумлінності вона викликає значні невідповідності
в правах та обов’язках сторін, що випливають з договору, на шкоду
споживачу [488].
У ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів», міститься невичерпний
перелік несправедливих умов договору. Позитивним є не тільки те, що даний
перелік повністю співпадає із переліком несправедливих умов контракту
визначених Директивою Ради

93/13/ЄЕС але розширює підстави, для їх

визнання. До прикладу:
- надання можливості продавцю (виконавцю, виробнику) не повертати
кошти на оплату, здійснену споживачем, у разі відмови споживача укласти
або виконати договір, без встановлення права споживача на одержання
відповідної компенсації від продавця (виконавця, виробника) у зв'язку з
розірванням або невиконанням ним договору;
- надання продавцю (виконавцю, виробнику) права розірвати договір із
споживачем на власний розсуд, якщо споживачеві таке право не надається;
установлення обов'язкових для споживача умов, з якими він не мав реальної
можливості ознайомитися перед укладенням договору;
- надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в односторонньому
порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не
зазначених у договорі;
- надання продавцю (виконавцю, виробнику) права передавати свої
права та обов'язки за договором третій особі, якщо це може стати наслідком
зменшення гарантій, що виникають за договором для споживача, без його
згоди [238].
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Однак, на нашу думку, ч. 3 п. 5 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів»
«встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми
компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання
ним зобов'язань за договором, як несправедливої вимоги» доцільно
адаптувати до положення Директиви, яке не визначає розміру компенсації, а
називає це «нерозмірно високою сумою в якості компенсації». Це стане
додатковим захисту споживача як «слабшої» сторони споживчого договору і
відповідатиме принципам розумності, справедливості та добросовісності.
Пропонуємо ч. 3 п. 5. ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» викласти
у наступній редакції: «5) встановлення вимоги щодо сплати споживачем
непропорційно великої суми компенсації у разі невиконання ним зобов'язань
за договором».
Для попередження спірних моментів, стаття 5 Директиви визначає
вимоги щодо надання споживачеві належної інформації про умови
контракту, які мають бути завжди складені простою, зрозумілою мовою.
Якщо є сумніви щодо значення умови, то має переважати найбільш
сприятливе для споживача тлумачення.
Окрім того, звернена увага на встановлення гарантії недопущення
систематичного застосування нечесних умов у контрактах із споживачами.
Також рекомендовано визначити засоби захисту прав та інтересів споживача
(звернення до судових та адміністративних органів). При цьому такі засоби
можуть бути звернені окремо чи разом проти цілого ряду продавців чи їх
асоціацій.
Положення ст.ст. 18, 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» стосуються
усіх видів споживчих договорів. Прикладом використання продавцем у
торговельній діяльності переваг свого становища може слугувати наступна
судова справа. ОСОБА_2 звернувся до суду вказаним позовом, мотивуючи
його тим, що 30 вересня 2015 року між ним та ТОВ "Авто Просто" було
укладено Договір № 717106, предметом якого є надання учаснику
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фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання
товарів у групах, спрямованих на придбання автомобіля, за рахунок
об’єднання грошових коштів учасників через систему ОСОБА_3. Договір
укладався шляхом підписання сторонами Договору та Додатку № 1 і Додатку
№2, які є невід’ємною частиною Договору. Відповідно до Додатку №1 до
Договору метою його укладення було отримання автомобіля ZAZ Lanos
вартістю 177 660 грн.
Рішенням Бершадського районного суду Вінницької області від
25.07.2016р. в задоволенні позову ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою
відповідальністю "Авто Просто" про визнання позову недійсним та
застосування реституції — відмовлено.
Перевіривши законність і обґрунтованість рішення суду в межах
доводів апеляційних скарг та вимог, заявлених у суді першої інстанції,
колегія суддів вважає, що остання підлягає до задоволення наступних
підстав. Судом першої інстанції не було встановлено наявності ліцензії у
відповідача для здійснення фінансових послуг щодо залучення фінансових
активів від фізичних осіб. Стаття 18 ЗУ "Про захист прав споживачів"
містить самостійні підстави визнання правочину (чи його умов) недійсними.
Так, за змістом ч. 5 цієї норми у разі визнання окремого положення договору,
включаючи ціну договору, несправедливим може бути визнано недійсним
або змінено саме це положення, а не сам договір [324].
Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту
укладення договору. Якщо до положення вносяться зміни, такі зміни
вважаються чинними з моменту їх внесення.
Нечіткі

або

двозначні

положення

договорів

із

споживачами

тлумачаться на користь споживача. Така норма, також, міститься і у
Директиві Ради 93/13/ЄЕС .
В цьому контексті підтримуємо пропозицію В.Я. Горблянського про те,
що законодавче закріплення права споживача на справедливі умови договору
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набуде не тільки декларативного змісту, але і слугуватиме важливим
елементом у правовому забезпечені захисту прав споживачів, а також
виконуватиме охоронну функцію, реалізація якої мінімізує ризик укладення
договору про надання послуг з несправедливими умовами [50, с.92].
Зрозуміло, що такий захист споживач отримає укладаючи будь-який договір.
Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права
споживача, споживачеві завдано збитків, вони повинні відшкодовуватися
винною особою у повному обсязі
Отже, умови споживчого договору є несправедливими, якщо вони
порушують принцип добросовісності і призводять до істотного дисбалансу
договірних прав та обов'язків і завдають шкоди споживачу.
Винятками є: договір споживчого кредиту, відповідно до якого
кредитодавець встановлює право розірвати договір в односторонньому
порядку за наявності підстав, визначених законодавством, та за умови
негайного повідомлення кожної із сторін про розірвання договору; договори,
укладені на невизначений строк, за умови встановлення в таких договорах
обов'язковості повідомлення заздалегідь споживача про намір змінити умови
договору і надання йому у зв'язку з цим права на розірвання договору;
положення про індексацію ціни, що відповідають законодавству, якщо умови
та метод розрахунку ціни чітко і недвозначно визначено у договорі [435,
с.69].
Якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну
договору, таке положення може бути змінено або визнано недійсним. У разі
коли зміна положення або визнання його недійсним зумовлює зміну інших
положень договору, на вимогу споживача такі положення також підлягають
зміні або договір може бути визнаним недійсним у цілому.
Підсумовуючи вище зазначене, зауважуємо про слушність пропозиції
М.С. Муляр про доповнення ЗУ «Про споживче кредитування» переліком
несправедливих (кабальних) умов договору про споживчий кредит.
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Юридичним наслідком включення такої умови до договору про споживчий
кредит є визнання такої умови договору недійсною або визнання договору
про споживчий кредит недійсним у цілому [147, с.191].
Також недійсними є правочини, здійснені з використанням нечесної
підприємницької практики (ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів»).
Нечесна підприємницька практика - будь-яка підприємницька діяльність або
бездіяльність, що суперечить правилам, торговим та іншим чесним звичаям
та впливає або може вплинути на економічну поведінку споживача щодо
продукції (ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Вона включає вчинення
дій,

що

кваліфікуються

законодавством

як прояв

недобросовісної

конкуренції, це також будь-яка діяльність (дія або бездіяльність), що вводить
споживача в оману або є агресивною. Застосування такого способу захисту
як визнання правочину недійсним у правовідносинах зі споживачем має
обмежений характер і визнається правочин недійсним виключно в
юридичному порядку.
Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту
укладення договору. Якщо до положення вносяться зміни, такі зміни
вважаються чинними з моменту їх внесення. Нечіткі або двозначні
положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача.
Якщо в результаті застосування умов договору, що обмежують права
споживача, споживачеві завдано збитків, вони повинні відшкодовуватис я
винною особою у повному обсязі.
Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому
виробником (виконавцем, продавцем), у зв'язку з використанням останнім
переваг свого становища у виробничій чи торговельній діяльності.
Як зазначалось, суб’єкт підприємницької діяльністю при її здійсненні
зобов’язаний дотримуватись положень ст. 19 ЗУ «Про захист прав
споживачів», які забороняють нечесну підприємницьку практику. В іншому
випадку, такі дії є підставою для визнання правочинів недійсними.
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Підприємницька практика вважається такою, що вводить в оману, якщо
вона спонукає або може спонукати споживача дати згоду на здійснення
правочину, на який в іншому випадку він не погодився б, шляхом надання
йому неправдивої чи неповної інформації або ненадання інформації про:
1) основні характеристики продукції, такі як: її наявність, переваги,
небезпека, склад, методи використання, метод і дата виготовлення або
надання,

поставка,

кількість,

специфікація,

географічне

або

інше

походження, очікувані результати споживання чи результати та основні
характеристики тестів або перевірок товару;
2) гарантійний строк та гарантійне обслуговування продукції;
3) будь-які застереження щодо прямої чи опосередкованої підтримки
виробником продавця або продукції;
4) спосіб продажу, ціну або спосіб розрахунку ціни, наявність знижок
або інших цінових переваг;
5) умови оплати, доставки, виконання договору купівлі-продажу;
6) потреби у послугах, заміні складових чи ремонті;
7) місце розташування і повну назву продавця, а в разі потреби - місце
розташування і повну назву особи, від імені якої виступає продавець;
8) характер, атрибути та права продавця або його агента, зокрема
інформації про його особу та активи, кваліфікацію, статус, наявність ліцензії,
афілійованість та права інтелектуальної або промислової власності, його
відзнаки та нагороди;
9) небезпеку, що загрожує споживачу у зв’язку з покупкою та/або
використанням продукції;
10) права споживача, у тому числі право відмовитися від продукції (для
відповідних видів товарів, робіт і послуг), право на заміну продукції або
відшкодування збитків [238].
Також матиме місце підприємницька практика, що вводить в оману,
якщо під час пропонування продукції споживачу вона не надається або
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надається у нечіткий, незрозумілий або двозначний спосіб інформація,
необхідна для здійснення свідомого вибору; яка істотно спотворює або може
істотно спотворити економічну поведінку лише чітко визначеної (окремої)
групи споживачів, особливо вразливих до такої діяльності через їх розумові
або фізичні вади, вік чи довірливість, у разі якщо продавець мав об’єктивну
можливість передбачити їх поведінку та особливості, має оцінюватися з
точки зору середньостатистичного представника такої групи, а також з
урахуванням

припущення,

що,

зважаючи

на

викладені обставини,

можливість здійснити свідомий і компетентний вибір відсутня і споживач
помиляється при вчиненні правочину щодо обставин, які мають істотне
значення. Зазначені умови не стосуються законної рекламної діяльності, у
тому числі створення заяв або виразів, які не можуть бути сприйняті
буквально.
Перелік форм підприємницької практики, що вводить в оману, не є
вичерпним. Це свідчить і про достатньо великий обсяг судової практики. До
прикладу, 15 грудня 2014 року позивачем у магазині «Комфі», що у м. Івано Франківськ, було куплено телевізор 47LB653V LG, вартістю 10529 грн.,
газову варочну поверхню EGG 96343 NX Elektrolux, вартістю 3349 грн.,
духову шафу електричну EZB53410AX Elektrolux, вартістю 3679 грн. та
електропраску 4679 IS775 ТР Braun, вартістю 1239 грн., за які він
розрахувався карточкою Приватбанку. Проте, після одержання товару i
платіжних чеків він побачив, що поряд із вартістю товарів, оплачено вартість
електронних ключів, вартість «подарункових сертифікатів», «план захисту» i
«додатковий план захисту», а фактично, страховки. Таким чином, поряд з
телевізором, варочною поверхнею, духовою шафою та утюгом, без згоди на
те позивача, йому продано електронні ключі, страховки та акційні
сертифікати на суму 5236 грн. 58 коп., а також стягнуто суму 599 грн. за
налаштування телевізора.
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Вивчивши матеріали справи суд вважає, що у відповідності до ч. 6 ст.
19 ЗУ «Про захист прав споживачів» правочини по продажу відповідачем
електронних ключів, страховки та акційних сертифікатів є недійсними,
оскільки вони вчинені шляхом обману. Відповідно до положень ч. 2 ст. 216
ЦК України, якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину другій
стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони
підлягають відшкодуванню винною стороною.
Внаслідок дій відповідача, які були вчинені шляхом обману, позивачу
була заподіяна матеріальна шкода в сумі 4995 гривень 84 коп., що
підтверджується копіями платіжних чеків і підлягає відшкодуванню за
рахунок винної особи, а саме відповідача [339].
Статтею 1212 ЦК України передбачено, що особа, яка набула майно
або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої
правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути
потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли
підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. До прикладу, суд,
дослідивши матеріали цивільної справи Про стягнення коштів, отриманих
без достатньої правової підстави № 221/446/14-ц: [364], вважає за необхідне
позов задовольнити. Між позивачем та відповідачем укладено договір з
використанням нечесної підприємницької діяльності, яка полягає, зокрема, у
введенні в оману споживачів шляхом залучення їхніх коштів з метою
діяльності пірамідальної схеми. Такий договір у відповідності до ч.1 п. 7 ч. 3,
ч. 6 ст. 19 ЗУ «Про захист прав споживачів» є нікчемним. Відповідно до
вимого ч. 2 ст. 215 ЦК України визнавати його недійсним судом - немає
необхідності.
Як вбачається із матеріалів справи, відповідачем порушено принцип
рівності сторін договору та обмежено право позивача на одержання
необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації, а договір
укладено з порушенням вимог чинного законодавства.
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Споживач як сторона процесу повинен надати докази про порушення
його прав та свобод, в іншому випадку суд не вбачатиме правових підстав
для задоволення позовних вимог як у справі № 2-125/11, [322] про визнання
недійсним договору про надання житлово-комунальних послуг.
До нечесної підприємницької практики відноситься і агресивна
підприємницька

практика.

Агресивною

вважається

підприємницька

практика, яка фактично містить елементи примусу, докучання або
неналежного впливу та істотно впливає чи може вплинути на свободу вибору
або поведінку споживача стосовно придбання продукції. При встановленні
того, чи містить підприємницька практика елементи примусу, докучання або
неналежного впливу, до уваги береться:
1) час, характер та повторюваність пропозицій щодо придбання
продукції;
2) вживання образливих або загрозливих висловів;
3) використання тяжкої для споживача обставини, про яку продавцю
або виконавцю було відомо, для впливу на рішення споживача;
4) встановлення обтяжливих або непропорційних позадоговірних
перешкод для здійснення споживачем своїх прав за договором, включаючи
положення про право споживача розірвати договір або замінити продукцію
чи укласти договір з іншим суб'єктом господарювання;
5) загроза здійснити незаконні або неправомірні дії.
Законодавець забороняє наступні форми агресивної підприємницької
практики:
1) створення враження, що споживач не може залишити приміщення
продавця (виконавця) без укладення договору або здійснення оплати;
2) здійснення тривалих та/або періодичних візитів до житла споживача,
незважаючи на вимогу споживача про припинення таких дій або залишення
житла;
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3) здійснення постійних телефонних, факсимільних, електронних або
інших повідомлень без згоди на це споживача;
4) вимога оплати продукції, поставленої продавцем (виконавцем), якщо
споживач не давав прямої та недвозначної згоди на її придбання.
Аналіз судової практики показує про велику кількість звернень
споживачів на неправомірні дії підприємців і просить суд визначити їх як
агресивна підприємницьку практику. Лише мінімальна частина цих справ
вирішується на їх користь. Опрацювання цих матеріалів свідчить про
недостатню доказову базу споживачем своїх вимог. Одним із багатьох
прикладів є справа № 638/2688/15-ц від 24.10.2016 року. Наявні позовні
вимоги до комунального підприємства «Харківські теплові мережі» про
заборону КП «ХТМ» використовувати безпідставно відкритий особовий
рахунок на ім’я позивача, визнання незаконним використання персональних
даних власника квартири» [260]. Суд вирішив, що підстав для задоволення
позовних вимог не вбачається, вимоги позивача не підтверджені доказами та
ґрунтуються лише на його припущеннях.
Аналіз судової практики свідчать, що в поєднанні з іншими способами
захисту (припинення дії, яка порушує право, припинення правовідношення
тощо), визнання правочину недійсним є для споживача ефективним способом
захисту його порушених прав.
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Висновки до 4 розділу.
1.

На етапі, коли фізична особа є лише потенційним споживачем

(має намір придбати продукцію), вона отримує інформацію про продукцію,
яка може ввести її в оману і спонукає до укладення договору. У зв’язку з
цим, вважаємо за необхідне тлумачення нами наступних дефініцій.
Необхідна інформація для споживача, це інформація, що відображає
відомості про продукцію. Доступна інформація – означає, що вона має бути
доступною для сприйняття різними групами користувачів, аналітиків, бути
однозначною, чіткою і без зайвої деталізації. Достовірна інформація —
містить об’єктивне відображення процесів та явищ, що відбуваються в
суспільстві. Своєчасною є інформація, що подана споживачу в потрібний
момент.
У зв’язку з цим, запропоновано у ч.1 ст. 700 ЦК України «Надання
покупцеві інформації про товар» внести уточнення та викласти її у наступній
редакції: «1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві, до придбання ним
товару необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар,
що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та
правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання».
2.

Вимогою про припинення дії, яка порушує право, наділений

споживач, коли відбувається реальне порушення суб’єктивного права.
Споживач може припинити порушення в реальному часі. Тобто цей спосіб
захисту не можна застосовувати у випадку лише загрози порушення.
Припинення дії, яка порушує право може поєднуватись з іншими способами
захисту,

наприклад,

відшкодування

збитків, виплату неустойки або

самостійно.
3.

Застосовуючи вимогу про розірвання споживчого договору,

доцільно звернути увагу на застереження статті 10 ЗУ «Про захист прав
споживачів». У випадку виконання значного обсягу послуги чи роботи
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(понад сімдесят відсотків загального обсягу), споживач має право розірвати
договір лише стосовно частини послуги або роботи. Вважаємо, що без
належної методики розрахунку, оцінка 70 % виконаної роботи чи послуги є
досить суб’єктивною, однак, може розцінюватись судом, як підстава для
розірвання договору зі споживачем.
4.

Згідно ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» у разі

придбання товару, що містить істотний недолік чи виявлення істотних
недоліків у роботі (послузі) (ч. 4 ст.10 цього ЗУ) – споживач має право на
розірвання

договору та повернення

коштів.

З

метою узгодження

законодавчих підходів відносно вимоги споживача розірвати договір або
відмовитись від нього і повернути кошти, має бути викладена у ст.ст. 678,
708 ЦК України і ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» єдина позиція.
Пропонуємо наступні зміни:
ч. 2 п. 1 ст. 678 ЦК України «Правові наслідки передання товару
неналежної якості» викласти у редакції: «1) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої за товар грошової суми»;
ч.1 п. 4 ст.708 ЦК України «Права покупця у разі продажу йому товару
неналежної якості» викласти у редакції: «4) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої за товар грошової суми».
5.

Зауважуємо, що реалізація споживачем права на відмову щодо

неналежного контрагента, покладає на останнього обов’язок відшкодувати
збитки. А одностороння відмова споживача від договору за відсутності
порушень контрагента, змусить його відшкодувати збитки, завдані такою
відмовою. Відмова від договору, як зазначено вище, має місце за бажанням
сторони без жодних порушень контрагентом умов договору.
6.

У разі придбання фальсифікованої продукції, відповідно до ст. 8

ЗУ «Про захист прав споживачів», споживач може вимагати від продавця
або виробника заміни товару на такий же товар або розірвати договір. На
нашу думку, для споживача за правовими наслідками доцільніше визнавати
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такий договір недійсним на підставі статті 230 ЦК України «Правові наслідки
вчинення правочину під впливом обману» і вимагати відшкодування збитків
у подвійному розмірі та моральної шкоди.
7.

Пропонуємо п. 2 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів»

доповнити підпунктом 2¹: «визнання договору недійсним, якщо продавець
навмисно ввів споживача в оману щодо обставин, які мають істотне значення
і неможливості використовувати річ за цільовим призначенням».
8.

Правочини,

який

вчинено

з

використанням

нечесної

підприємницької практики є недійсними. Нечесна підприємницька практика вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв недобросовісної
конкуренції. У споживчих правовідносинах, будь-яка діяльність (у формі дії
чи бездіяльності), яка вводить споживача в оману чи є агресивною
діяльністю, вважається нечесною підприємницькою діяльністю.
9.

Уточнено, що застосування такого способу захисту як визнання

правочину недійсним у правовідносинах зі споживачем має обмежений
характер і застосовується лише при юрисдикційній формі захисту.
10.

З метою адаптації до законодавства ЄС (Директив Ради від 5

квітня 1993 р. 93/13/ЄЕС про несправедливі умови в контрактах зі
споживачами) та захисту споживача як «слабшої сторони», запропоновано
зняти обмеження розміру компенсації «понад п’ятдесят відсотків вартості
продукції» у ч. 3 п. 5. ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів». Ч. 3 п. 5. ст. 18
ЗУ «Про захист прав споживачів» викласти у наступній редакції: «5)
встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми
компенсації у разі невиконання ним зобов'язань за договором».
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РОЗДІЛ 5
КОМПЕНСАЦІЙНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ
5.1. Відшкодування збитків та моральної шкоди як способи захисту
прав споживачів
Якщо для вище досліджених способів захисту властива відновлювана
функція, то застосовування вимоги про відшкодування збитків, майнової
та/або моральної шкоди має компенсаційний характер. О.О. Кот підкреслює,
що заходи відповідальності в цивільному праві виконують компенсаційну
(відновлювальну) функцію [116, с.227]. Слід взяти до уваги, що вибір
способу захисту цивільних прав та інтересів залежить від двох важливих
факторів: характеру правовідносин та виду правопорушення [462, с.12].
У споживчих правовідносинах, здійснення компенсаційної функції
досягається шляхом забезпечення відшкодування споживачу збитків, що
виникли у останнього внаслідок невиконання або неналежного виконання
зобов’язання продавцем (виробником, виконавцем).
Цей спосіб захисту може мати самостійний

характер, а також

поєднуватись з іншими. Представляє інтерес справа про розірвання договору
та відшкодування збитків завданих здоров’ю. У грудні 2015 року ОСОБА_1
звернувся до суду із позовом до Приватного підприємства "Медичний центр
"Гіппократ", в якому, посилаючись на неналежне виконання відповідачем
зобов'язань за договором про надання медичних послуг та порушення своїх
прав як споживача та пацієнта медичного закладу, просив розірвати цей
договір, стягнути з відповідача спричинені йому збитки в сумі 31181 гривень,
стягнути в якості відшкодування моральної шкоди 50000 гривень, а також
стягнути судові витрати. Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_1,
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операцію "лазерна мінівенектомія" йому було проведено 27.03.2015 року, за
що ним було сплачено кошти.
03.04.2015 року ОСОБА_1 було надано медичну допомогу у Київській
міській клінічній лікарні № 9, а саме проведено в екстреному порядку
операцію з аутовенозного протезування стегнової артерії правої нижньої
кінцівки, оскільки встановлено діагноз ятрогенне пошкодження поверхневої
та глибокої стегнових артерій внаслідок операції, проведеної 27.03.2015 року,
оклюзія стегново-підколінного сегменту справа, критична ішемія правої
кінцівки. Також в ході операції виявлена інтраопераційна знахідка: прошиті
та перев'язані поверхнева та глибока стегнові артерії.
Суд

задовольнив

вимоги

позивача,

керуючись

цивільним

законодавством, а також пунктами «д», «і» ст. 6 ЗУ «Основи законодавства
України про охорону здоров'я», відповідно до якої кожний громадянин
України має право на охорону здоров'я, що передбачає кваліфіковану
медичну допомогу та відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди. П. 12 ч. 1
ст. 1, ч. 4 ст. 10 ЗУ «Про захист прав споживачів» за наявності у роботі
(послузі) істотних недоліків, споживач має право вимагати розірвання
договору та відшкодування збитків [358].
На нашу думку, зобов’язання між лікувальним закладом і пацієнтом,
яке не мало оплатного характеру, вважається припинене у зв’язку з
виконанням. Тому споживач не має права ставити питання про розірвання
договору, а лише може вимагати відшкодування збитків, які йому було
заподіяно у зв’язку з наданням некваліфікованої медичної допомоги.
Зазначимо, що заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг)

є

підставою

виникнення

недоговірного

зобов’язання

між

заподіювачем шкоди та споживачем. На правову природу даного
зобов’язання, не впливає той факт, що ці особи можуть перебувати у
договірних правовідносинах [429, с.108]. Слід чітко розмежувати їхні права
та обов’язки, які реалізуються у межах договірних відносин, а також ті,
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регулювання яких відбувається поза ними. Так, наприклад, унаслідок
продажу товарів неналежної якості, у покупця виникає ряд прав, які
включають право вимоги до продавця: відшкодування збитків (ст. 678 ЦК
України). Це право виникає і реалізується в договорі купівлі-продажу. Але
якщо, застосовуючи неякісний товар, заподіяно шкоду життю, здоров'ю,
майну покупця або інших осіб, між сторонами виникають позадоговірні
відносини. Саме тому, що заподіяння шкоди має у наведеному прикладі
позадоговірний характер, конкуренції між нормами, що регулюють договірні
та позадоговірні відносини, не виникає [450, с.257].
Збитки зазвичай розглядають як грошове вираження шкоди. Зі
ст. ст. 16, 22, 1192 ЦК України випливає, що відшкодування збитків є не
тільки способом захисту для споживача, а й одним із способів відшкодування
шкоди, завданої його майну (поряд із відшкодуванням такої шкоди в натурі).
Отже, інструментом впливу на споживчі відносини, які спрямовані на
локалізацію наслідків порушення прав споживачів є цивільно-правова
відповідальність продавця (виробника, виконавця), яка також є невід’ємною
складовою способів захисту.
На думку Р.І. Яворського, розмежовуючи відповідальність за
договором про надання туристичних послуг між туроператором та турагентом, судам слід з’ясувати причини неналежного надання туристичної
послуги. Якщо причиною неналежного надання послуги стала недостовірна
інформація, надана тур-агентом, то відповідальність повинен нести не
туроператор, а особа, на яку було покладено такий обов’язок, – тур-агент
[426, с.11]. Вважаємо, що відповідати за неналежне надання туристичних
послуг перед споживачем має та особа, з якою споживач перебуває у
договірних правовідносинах. Наразі чітка регламентація прав туриста, як
слабко захищеної сторони в досліджуваному виді договору, є одним із
найважливіших завдань сторін договору, реалізація якого вимагає надання
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слабкій стороні (туристові) додаткових гарантій, відповідно, покладання на
виконавця додаткових обов’язків.
ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачає відповідальність
виконавця за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну споживача, що
виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів, обладнання, приладів,
інструментів, пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним
робіт, незалежно від рівня його наукових і технічних знань, що дає змогу
виявити їх властивості. Загальною формою його відповідальності є стягнення
з останніх збитків.
Згідно ст. 22 ЦК України збитками є:
1) втрати,

яких особа зазнала у зв'язку із знищенням або

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити
для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин,
якби її право не було порушене (упущена вигода).
Якщо під «знищенням» майна розуміти його загибель, то проблемним є
відшкодування збитків за ст. 22 ЦК України, що завдані споживачу у разі
втрати майна, наприклад, внаслідок загублення чи викрадення. У зв’язку з
цим, пропонуємо розширити трактування реальних збитків і викласти п. 1 ч.
2 ст. 22 ЦК України: «1) вартість втраченої, знищеної або пошкодженої речі,
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого
порушеного права (реальні збитки)».
Обов’язок компенсувати завдані збитки покладається на продавця
(виробника, виконавця). Внаслідок знищення речі, що наділена родовими
ознаками, вона перестає існувати і тоді її відновлення можливе лише через
придбання аналогічної. Якщо знищено, річ наділену індивідуальними
ознаками, то споживачеві відшкодовується її вартість. Тобто, у першому
випадку має місце фактичне відшкодування, у другому – компенсаційне.
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Судова практика керується тим, що при розгляді спору про
відшкодування шкоди шляхом покладення на особу обов'язку відшкодувати
її в натурі (надати річ того ж роду і якості, полагодити пошкоджену річ
тощо), суд має серед іншого встановити можливість відшкодування шкоди в
натурі винною особою. Коли відшкодування шкоди в натурі неможливе,
потерпілому відшкодовується в повному обсязі збитки відповідно до
реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або
виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Незалежно
від відшкодування шкоди в натурі або грішми особа, яка заподіяла шкоду на
вимогу потерпілого відшкодовує її у повному обсязі, включаючи і
неодержані доходи (упущену вигоду) (стаття 623 ЦК України) (п. 7
Рекомендацій ПВГСУ № 04-5/239 від 29.12.2007 р. «Про деякі питання
практики вирішення спорів пов'язаних з відшкодуванням шкоди») [220].
Однією з проблем доказування при стягненні збитків, які завдані
споживачу є їх розмір. Суд вимагає безперечних доказів кожного елемента
збитків. Якщо розмір збитків не підтверджено належними доказами, то
споживачеві відмовляють у позові.
У статті 22 ЦК України закріплений принцип повного відшкодування
збитків, якщо інше не встановлено договором або законом. У своїх вимогах
споживач, у першу чергу, зобов’язаний звернути увагу на нормативне
регулювання у ЦК України розмірів відшкодування збитків. За порушення
окремих видів договірних зобов’язань передбачається відшкодування збитків
в обмеженому розмірі. Наприклад, згідно статті 906 ЦК

України

«Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг» ,
збитки, завдані споживачу невиконанням або неналежним виконанням
договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню
виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, якщо інший розмір відповідальності виконавця не
встановлений договором, а у разі втрати, нестачі, псування або пошкодження
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прийнятих до перевезення вантажу, багажу, пошти перевізник несе
відповідальність у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це сталося
не з його вини (924 ЦК України). Однак, у більшості норм ЦК України
встановлена відповідальність без застережень щодо виду чи розміру збитків
(договір банківського рахунку тощо). У випадку, коли споживачеві завдано
збитків, а останні не передбачені нормою закону, то обов’язок сторони
відшкодувати збитки, що виникли у зв’язку з не виконанням чи неналежним
виконанням договору, виникає на підставі ст. 22 ЦК України і діє принцип
повного відшкодування збитків.
Доцільно розширити сферу витрат як складової збитків, що понесені
споживачем внаслідок порушення зобов’язання контрагентом. Наприклад,
включити до витрат на професійну правничу допомогу, що входять до складу
витрат, пов'язаних із розглядом справи, вартість додаткових робіт, матеріалів
тощо. Відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» формою
винагороди є гонорар за здійснення захисту, представництва та надання
інших видів правової допомоги клієнту. Процесуальне законодавство
України передбачає право учасників справи на відшкодування витрат на
професійну правничу допомогу (ст.133 ЦПК України).
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, у пункті
95 рішення у справі «Баришевський проти України» (Заява № 71660/11)
[295], пункті 80 рішення у справі «Двойних проти України» (Заява №
72277/01) [296], пункті 88 рішення у справі «Меріт проти України» (заява №
66561/01) [297], заявник має право на відшкодування судових та інших
витрат лише у разі, якщо доведено, що такі витрати були фактичними і
неминучими, а їх розмір обґрунтованим.
Крім того, у пункті 154 рішення Європейського суду з прав людини у
справі Lavents v. Latvia (заява 58442/00) [294] зазначено, що згідно зі статтею
41 Конвенції Суд відшкодовує лише ті витрати, які, як вважається, були
фактично і обов`язково понесені та мають розумну суму.
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Н.Є. Блажівська, досліджуючи дане питання у практиці ЄСПЛ
відзначає дві форми відшкодування шкоди: компенсацію та відшкодування
збитків [19, с. 39].
У статті 22 ЦК України «Відшкодування збитків та інші способи
відшкодування майнової шкоди» законодавець виокремлює відшкодування
збитків як один із способів відшкодування шкоди. Упущена вигода, так як і
реальні збитки, виникають безпосередньо в результаті порушення договору
незалежно від часу їх завдання.
Варто погодитись з думкою В.В. Богдан, що для визначення обсягу
завданих збитків потрібно зробити їх якісний аналіз [20, с.288]. Деяку
складність якісного аналізу збитків, що завдані споживачу, можна пояснити
тим, що на структуру збитків впливають різноманітні фактори, такі, як
характер порушення договору, географічне положення сторін, вид і
призначення товару, тривалість порушення. Проте, всі ці фактори не мають
вирішального значення. При порівняльному розгляді типових видів
порушення договору (порушення якості товару, прав на інформацію,
порушення термінів виконання роботи (надання послуги) і т.д.) на перший
план виступає загальний для всіх порушень наслідок – позбавлення
можливості споживача скористатися придбаним товаром за призначенням
або результатом роботи (послуги).
У справі № 2-1169/11 суд зазначив, що продаж товарів (фотоапарату),
які є зразками, тобто є в одному екземплярі свідчить про пряме порушення
Правил торговельного обслуговування споживачів та ЗУ «Про захист прав
споживачів», оскільки у разі здійснення торговельної діяльності за зразками
продавець не може реалізовувати споживачеві товар, що є виставковим
зразком, оскільки це є продажем товару неналежного товарного вигляду. Що
стосується фотоапарату, який придбаний споживачем, то він без захисної
плівки, без належного упакування, з пошкодженнями на корпусі. Тобто
покупець фактично змушений придбати товар неналежної якості.
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Оскільки фотокамера, що придбана ОСОБА_1 була зразком, то
відповідно цей товар було реалізовано з порушенням вимог щодо якості
товару [362]. Це стало підставою для стягнення збитків споживачеві, тому
суд задовольнив його позовні вимоги.
В доктрині є позиція щодо відшкодування збитків за концепцією
абстрактних збитків (Т.М. Підлубна [179], Т.М. Волощенко [45]). Мова йде
про такі збитки, які могли настати, але не настали завдяки передбачливості
кредитора. Наприклад, Віденською конвенцією про право міжнародних
договорів [44] передбачено, що якщо договір розірваний, а покупець в
розумний строк і належним чином після цього придбав товар взамін, то
сторона, яка вимагає відшкодування збитків, може вимагати різницю між
договірною ціною і ціною за якою був придбаний товар за новим договором,
а також інші збитки на підставі статті 75 Конвенції. Або можлива інша
ситуація згідно статті 76 Віденської конвенції. Відповідно до неї, у випадку
розірвання договору, сторона, що вимагає відшкодування збитків, може,
якщо вона не здійснила відповідну закупку товару чи перепродаж товару,
вимагати різницю між ціною, що визначена договором і ціною на момент
розірвання договору.
На думку І.В. Венедиктової концепція абстрактної шкоди є несумісною
з принципами правового регулювання суспільних відносин. Вона стане
основою для зловживання правом [38, с.268].
Вважаємо, що перш ніж вимагати відшкодування абстрактних збитків,
потрібно довести наявність причинового зв’язку між порушенням та
збитками, а також їх розміром.
Погоджуємось з думкою В.А. Васильєвої, що відповідальність повинна
носити характер повного відшкодування завданих збитків як майнового, так і
немайнового характеру. Автор ставить під сумнів фокусування на особі
правопорушника при відповідальності, бо це властиве саме публічним
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відносинам

і

не

відповідатиме

верховенству

права

та

принципу

справедливості [35, с.15].
Потрібно враховувати, що споживачеві мають бути відшкодовані
збитки в повній сумі понад неустойку, а сплата неустойки і відшкодування
збитків не звільняють виробника (виконавця, продавця, уповноваженої
організації або уповноваженого індивідуального підприємця, імпортера) від
виконання покладених на нього зобов'язань в натурі перед споживачем.
Ст. 16 ЦК України не передбачає такого способу захисту права як
стягнення неустойки. Погоджуємось з думкою А.Г. Яреми, що це не свідчить
про невизнання законодавцем такого способу захисту права. Ця стаття
передбачає можливість встановлення законом і інших способів захисту
права. Відповідно до спеціальної статті 546 ЦК України неустойка може
встановлюватись

законом та договором.

Якщо

неустойка належно

встановлена, і особа одержала право на її стягнення, вона може заявити в суді
відповідну вимогу про стягнення неустойки [151, с.137].
ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачено три випадки сплати
неустойки: 1) за кожний день затримки виконання вимоги про надання
товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день
затримки усунення недоліків понад установлений строк (чотирнадцять днів)
споживачеві виплачується неустойка, відповідно в розмірі одного відсотка
вартості товару (ч. 9 ст. 8 ЗУ); 2) у разі, коли виконавець не може виконати
(прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за
кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у
годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня, у розмірі трьох
відсотків

вартості

роботи

(послуги),

якщо

інше

не

передбачено

законодавством. У разі, коли вартість роботи (послуги) не визначено,
виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків
загальної вартості замовлення (ч. 5 ст. 10 ЗУ); 3) якщо всупереч вимогам
статті 12, протягом установлених строків продавець (виконавець) не

318

здійснює повернення сплаченої суми грошей за продукцію, у разі розірвання
договору, споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка
вартості продукції за кожний день затримки повернення грошей (ч. 9 ст. 12
ЗУ).
Отже, за порушення вимог споживача та строків виконання обов’язків
продавцем

(виконавцем),

нараховується

відсотковому відношенні до

і

стягується

неустойка

у

суми заборгованості за кожний день

прострочення, в тому числі за святкові, неробочі й вихідні дні. Неустойка,
передбачена ЗУ «Про захист прав споживачів», застосовується в разі
пред'явлення споживачем протягом гарантійного строку вимог про
безоплатне усунення недоліків товару, а на випадки затримки задоволення
вимог споживача про використання інших заходів захисту, це правило про
неустойку не поширюється. Разом з тим, коли споживач у зв'язку з
невиконанням продавцем (виконавцем) його вимоги про усунення недоліків
товару змінює цей захід захисту на інший, він не втрачає права на одержання
зазначеної неустойки за період, що передував такій зміні.
Споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі одного
відсотка вартості товару за кожний день затримки виконання вимоги про
надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за
кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк
(чотирнадцять днів).
У зв’язку з прийняттям ЗУ «Про засади державної мовної політики»
[226] у судовій практиці є достатньо справ щодо порушень його положень,
зокрема, неналежного маркування продукції державною мовою. Позивач
звернувся із позовом до суду про стягнення з магазину неустойки за кожен
день затримки усунення недоліків в розмірі 1% від вартості товару. Так,
отриманий позивачем товар ноутбук HP proBook 450 Gl не містить
маркування клавіатури українською мовою та відсутність енергетичного
маркування українською мовою. Згідно із вимогами ч. 3 ст. 26 ЗУ «Про
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засади державної мовної політики» маркування товарів, інструкції про їх
застосування тощо виконуються державною мовою і регіональною мовою
або мовою меншини. Технічним комітетом стандартизації науково-технічної
термінології №64/3 від 24.04.2015 року, зокрема текст та символи на
клавіатурі ноутбука є маркуванням для споживача, яке відображає функційні
можливості приладу, а інформація на блоці живлення ноутбука є
енергетичним маркуванням, що також підтвердив допитаний судовому
засіданні член Технічного

комітету стандартизації науково-технічної

термінології НУ «Львівська політехніка» ОСОБА_3. Суд застосував ЗУ «Про
засади державної мовної політики» та задовольнив позов і стягнув з магазину
неустойку за 29 днів [368].
Доцільно зазначити, що на момент ухвалення рішення, магазин не
замінив ноутбук. У цьому випадку покупець має право на повторне
звернення до суду з вимогою про стягнення неустойки в розмірі 1% від
вартості товару за кожен день прострочення.
У випадку, коли виконавець не може виконати (прострочує виконання)
роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний день (кожну годину,
якщо тривалість виконання визначено у годинах) прострочення, споживачеві
сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо
інше не передбачено законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги)
не визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох
відсотків загальної вартості замовлення. Достатньо часто судова інстанція
відмовляє у стягненні пені у спорах, що виникають з кредитно-фінансових
відносин, вважаючи достатнім застосування ст. 625 ЦК України. Тобто, окрім
суми самого вкладу та пені, що передбачена, наприклад, депозитним
договором, стягує з банку суму індексу інфляції та 3 % річних. Так, у рішенні
у справі №686/6713/14-ц зазначено «після укладення цих договорів між
банком та позивачем виникли зобов'язальні відносини, які регулюються
нормами зобов'язального права та положеннями укладених договорів
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банківських строкових вкладів. Положення ч. 5 ст. 10 ЗУ "Про захист прав
споживачів", яка встановлює відповідальність виконавця робіт (послуг) за її
не виконання в обумовлений договором строк у вигляді сплати пені,
виниклих між сторонами відносин не регулюють» [371].
Таких висновків суд дійшов внаслідок неправильного встановлення
характеру спірних правовідносин та норми правозастосування до них. Суд не
звернув уваги на те, що вкладник за договором депозиту є споживачем
фінансових послуг, а банк їх виконавцем та несе відповідальність за
неналежність надання цих послуг, передбачену ч. 5 ст. 10 ЗУ «Про захист
прав споживачів», тобто сплачується пеня у розмірі трьох відсотків вартості
послуги за кожен день прострочення.
Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі невиконання,
прострочення виконання або іншого неналежного виконання зобов'язання, не
звільняє його від виконання зобов'язання в натурі.
Звичайно, і до споживача може бути пред’явлена вимога про сплату
неустойки. Так, у разі затримки плати за надані оператором, провайдером
телекомунікаційні послуги, споживачі сплачують пеню, яка обчислюється від
вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку
України, що діяла в період, за який нараховується пеня. Слід зазначити, що
сплата споживачем пені, правомірне припинення чи скорочення оператором,
провайдером переліку телекомунікаційних послуг не звільняє споживача від
обов’язку оплатити надані йому телекомунікаційні послуги. У даному
випадку діє загальне правило, встановлене в ч. 1, ч. 3 ст. 22 ЦК України, що
особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має
право на їх відшкодування.
У разі порушення законодавства про захист прав споживачів
передбачені і штрафні санкції (ст. 23 ЗУ «Про захист прав споживачів).
Наприклад, суб'єкти господарювання сфери торговельного та інших видів
обслуговування несуть відповідальність за виготовлення або реалізацію
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продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів стосовно
безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього
природного середовища, - у розмірі трьохсот відсотків вартості виготовленої
або одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої
послуги, але не менше двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а у разі, коли відповідно до закону суб'єкт господарської
діяльності не веде обов'язковий облік доходів і витрат, - у розмірі п'ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тощо.
Відповідно до ст. 23 ЗУ «Про захист прав споживачів» суми штрафів
зараховуються до державного бюджету. Однак, враховуючи реалізацію
політики фінансової децентралізації, у разі не виконання, чи неналежного
виконання суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі
ресторанного господарства своїх обов’язків, обґрунтовано стягнені кошти
вважати джерелом доходів місцевих бюджетів [434, с.47].
Як вбачається, складовою змісту захисту прав споживачів є надання їм
додаткових прав, гарантій та інших можливостей, здатних «вирівняти»
правове становище осіб, які беруть участь в споживчих правовідносинах.
У разі виконання зобов’язання за іншу особу, споживач наділений
правом зворотної вимоги (право регресу). Регрес (від. лат. regressus –
зворотний рух) – право особи, яка виконувала зобов’язання іншої особи,
пред’являти до неї зворотну вимогу про повернення витрат [313, с.575]. А
регресне зобов'язання визначається як зворотна вимога на повернення
грошей або майна, виконане однією особою за іншу або з вини останньої
третій особі [394, с.14]. За матеріалами наступної судової справи, ОСОБА_1
звернулися до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення 666,14 грн. за
оплату послуг електропостачання в порядку регресу. Свої позовні вимоги
обґрунтовує тим, що вона є власником садового будинку АДРЕСА_1
садівничого кооперативу «Мічуринець», і земельної ділянки площею 0,0517
га, на якій розміщений вказаний будинок. Проте тривалий час в будинку
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проживає її колишній чоловік ОСОБА_2, шлюб з яким розірвано в судовому
порядку 22.12.2010 року. Він не допускає її до власності, а також
користується електроенергією, підключеною до будинку. У 2013 році
відповідач допустив заборгованість за послуги електропостачання у
вказаному розмірі. На вимогу ПАТ «Львівобленерго» вона, як власник
будинку і земельної ділянки, хоча і не користувалася цими послугами,
сплатила 22.05.2015 року даний борг. На підставі викладеного, позивач
звернулася до суду із відповідним позовом. Пунктом 1 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про
житлово-комунальні послуги» передбачено право споживача одержувати
вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із
законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних
послуг, при цьому такому праву прямо відповідає визначений п. 5 ч. 3 ст. 20
ЗУ обов'язок споживача оплачувати житлово-комунальні послуги у строки,
встановлені договором або законом. гідно з ст. 544 ЦК України боржник,
який виконав солідарний обов'язок, має право на зворотну вимогу (регрес) до
кожного з решти солідарних боржників у рівній частці, якщо інше не
встановлено договором або законом, за вирахуванням частки, яка припадає
на нього.
Оскільки судом достовірно встановлено користування відповідачем
електроенергією на земельній ділянці НОМЕР_1 і в будинку у січні-вересні
2013 року, а також враховуючи, що позивач є власником цього майна і
споживачем таких послуг та не надала суду належних і допустимих доказів,
що не користувалась цими послугами протягом 2013 року, встановити
конкретну частину спожитих кожним з них послуг не вбачається можливим,
тому суд вважає, що сторони є солідарними боржниками щодо сплати цих
послуг.
Таким чином, позивачем повністю сплачено заборгованість за отримані
послуги з електропостачання в розмірі 666, 14 грн., тобто вона фактично
відшкодувала також заборгованість, яка виникла з вини відповідача, який на
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той час не сплачував відповідно свою частку отриманих послуг. Отже,
оскільки ОСОБА_2 користувався

комунальними послугами,

то він

зобов'язаний відшкодувати позивачеві сплачену ним частку вартості цих
послуг, яка припадає на відповідача.
Статтею 1191 ЦК України встановлено, що особа, яка відшкодувала
шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до
винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не
встановлений законом.
Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про задоволення позовних
вимог ОСОБА_1 частково та відшкодування частини вартості спожитих
послуг з електропостачання у вигляді стягнення з ОСОБА_2 на її користь
половини сплаченої нею суми у відшкодування отриманих послуг, яка
складає 333,07 грн. (666,14 : 2).
Відповідно до ч.1 ст.88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено
рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально
підтверджені судові витрати, а якщо позов задоволено частково, судові
витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених
позовних вимог, тому із відповідача на користь позивача підлягає стягненню
243,60 грн. судового збору, сплаченого позивачем [323]. Доцільно зауважити,
що між сторонами регресного зобов’язання мав місце солідарний обов’язок
щодо виконання зобов’язань перед третіми особами.
У солідарної відповідальності і особливостей гарантійних зобов’язань,
контексті становить інтерес так звана справа «Афера на мільйон» [10].
В 2016 році, гр. Несінов О.М. м. Дніпро [3] уклав договір про надання
туристичних послуг з ПП «Султан Тур» в особі його директора. За цим
договором Туроператор зобов’язався забезпечити для нього і його сім’ї
(всього з ним 4 особи) туристичні послуги, в тому числі бронювання та
оплату готелю в Туреччині, авіа переліт в місто Анталія, а також трансфер,
страховку, проживання та харчування у визначеному готелі. Пізніше стало
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відомо що директор ПП «Султан Тур» заволодів грошима людей - туристів та
зник, проти нього відкрите кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК
України (шахрайство) та оголошено розшук. Розуміючи що ошуканих дуже
багато, а майна у ПП «Султан Тур», на яке можна накласти арешт для
забезпечення позову немає, адвокат вирішив негайно подавати позов та
залучати в якості другого відповідача банк гарант. Вимоги позивача: 1):
заборгованість за договором про надання туристичних послуг № 18640 від 05
липня 2016 року в розмірі 36 050 гривень; пеню у розмірі 1081 гривень 50
копійок за добу, починаючи з 07 вересня 2016 року по день винесення
судового рішення, яка на день подачі позову складає 89 764 гривень 50 коп.;
моральну шкоду у розмірі 10 000 гривень. Гарантійним випадком (за
матеріалами справи № 183/6676/16)згідно п. 1.2 Договору про надання
банківської гарантії є невиконання принципалом перед бенефіціаром (ами)
своїх обов’язків за основним зобов’язанням у випадку настання разом
нижченаведених обставин: 1) настання неплатоспроможності принципала
та/або порушення у встановленому законодавством порядку процесу про
визнання

принципала

банкрутом

та

2)

наявності

у

беніфіціара

невідшкодованих збитків, пов’язаних із покриттям витрат бенефіціара з його
повернення в місце постійного проживання (перебування) та/або з
відшкодуванням вартості ненаданих послуг, передбачених основним
зобов’язанням. Зважаючи на вище зазначене, суд зазначає про наявність
підстав

для

солідарного

стягнення

з

відповідачів

основної

суми

заборгованості. Серед інших, ст. 543 ЦК України, у разі солідарного
обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати
виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників
разом, так і від будь-кого з них окремо.
Одночасно суд зазначив, що обов'язок гаранта перед кредитором
обмежується сплатою суми, на яку видано гарантію (ст. 566 ЦК України).
Однак, не підлягають задоволенню вимоги позивача про солідарне стягнення
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з відповідачіа-2 пені та моральної шкоди, оскільки відповідальність,
передбачена ст.ст. 23, 549 ЦК України покладається на особу, що завдала
шкоди та не виконала зобов`язання [325]. Як зазначає О.М. Несінов, що
виконати судове рішення в частині стягнення з ПП «Султан Тур» за
відсутності в нього майна, буде важко. Проте рішення в частині стягнення з
Банка - гаранта останній вже виконав добровільно, без залучення виконавчої
служби. Данна судова практика може бути корисна для багатьох, бо, по друге, судової практики в цій категорії справ дуже мало; по - третє, не
помилюсь якщо припущу що стягнути заборгованість вдалося лише мені,
тоді як ошуканих ПП «Султан Тур » сотні або тисячі та вони і досі шукають
шляхи вирішення своєї проблеми, та повернення коштів [3].
Компенсаційна

функція

властива

для

цивільного

права,

але

вирішального значення набуває саме у деліктних зобов’язаннях, оскільки
метою та змістом вказаних зобов’язань є саме відшкодування (компенсація)
шкоди, заподіяної порушником [458, с. 160].
До компенсаційних способів захисту прав споживачів належить також і
відшкодування моральної шкоди. За правилом встановленим у ст. 611 ЦК
України,

одним

із

правових наслідків

порушення

зобов’язання

є

відшкодування моральної шкоди. Право на компенсацію виникає у випадку
його встановлення договором або законом.
Цікавою є позиція В.П. Паліюка, який на підставі аналізу судової
практики, вважає, що оскільки потерпілому необхідно доказувати у суді не
наявність моральної шкоди, а лише її розмір, що підлягає відшкодуванню,
наявність моральної шкоди презюмується [171, с.8].
Згідно положень статті 4 ЗУ «Про захист прав споживачів», споживачі
мають право на відшкодування моральної шкоди тільки в разі її заподіяння
небезпечною для життя і здоров`я людей продукцією у випадках,
передбачених законом, зокрема, ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану
внаслідок дефекту в продукції» або договором.
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Зауважимо, що у Постанові Судової палати у цивільних справах ВСУ
від 9 листопада 2016 року №6-1575цс16 визначено, що спори про
відшкодування фізичній особі моральної шкоди розглядаються, зокрема:
коли право на її відшкодування безпосередньо передбачено нормами
Конституції України або випливає з її положень; у випадках, передбачених
законодавством, яке встановлює відповідальність за заподіяння моральної
шкоди; при порушенні зобов’язань, які підпадають під дію ЗУ «Про захист
прав споживачів» чи інших законів, що регулюють такі зобов’язання і
передбачають відшкодування моральної шкоди.
Скасовуючи судове рішення (районного суду від 06 листопада 2017
року

про

визнання

протиправними

дій

відповідача

нарахування

заборгованості та припинення постачання газу та відшкодування моральної
шкоди), суд апеляційної інстанції, вказав, що відповідно до положень статті 4
ЗУ «Про захист прав споживачів», споживачі мають право на відшкодування
моральної шкоди тільки в разі її заподіяння небезпечною для життя і
здоров`я людей продукцією у випадках, передбачених законом. Оскільки в
цьому випадку правовідносини у сфері житлово-комунальних послуг,
зокрема щодо постачання природного газу, здійснюються на договірних
засадах, то вимоги позивача заслуговували б на увагу лише у випадку, коли б
відшкодування моральної шкоди споживачу було передбачено умовами
договору про постачання природного газу. Проте, таких обставин під час
розгляду справи не встановлено.
Висновок ВС/КЦС, який, підтримав рішення суду першої інстанції,
мотивовано наступними приписами законодавства і судженнями.
Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними
підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами газу,
регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання;
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 20 червня 2013 року № 709 «Про підвищення якості
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обслуговування споживачів природного газу»; Порядком відшкодування
збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству
внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання
населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу
внаслідок

порушення

газопостачальним

або

газорозподільним

підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання,
затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 28 жовтня 2014
року № 184.
Положеннями підпункту 6 пункту 3 вказаного Порядку встановлено,
що у разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві
матеріальної та/або моральної шкоди, газопостачальне/газорозподільне
підприємство відшкодовує її на підставі рішення суду [335].
Доцільно виокремити також правову позицію Касаційного цивільного
суду у справі 337/27/17 про те, що моральна шкода за загальним правилом
відшкодовується потерпілій особі її заподіювачем, між якими існують
відносини, які за усіма критеріями відповідають вимогам статті 1 ЦК
України, якщо окремим законом на такі відносини, які не є цивільними за
визначенням, не поширюється правила цього Кодексу в субсидіарному
порядку [338].
В постанові Великої Палати Верховного Суду від 01.09.2020 №
216/3521/16-ц (14-714 цс 19) [332] викладена правова позиція щодо
відшкодування моральної шкоди за порушення споживчого договору.
Зазначено, що вирішуючи спір щодо відшкодування моральної шкоди за
порушення споживчого договору, зокрема у справі про порушення банком
зобов`язання з повернення вкладу, суди мають враховувати, що моральна
шкода за порушення цивільно-правового договору як спосіб захисту
суб`єктивного цивільного права може бути компенсована і в тому разі, якщо
це прямо не передбачено законом або тим чи іншим договором, і підлягає
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стягненню на підставі статей 16 та 23 ЦК України і статей 4 та 22 ЗУ «Про
захист прав споживачів» навіть у тих випадках, коли умовами договору
право на компенсацію моральної шкоди не передбачено.
У висновку щодо застосувань норм права також

зазначено, що

виходячи з положень статей 16 і 23 ЦК України та змісту права на
відшкодування моральної шкоди в цілому як способу захисту суб`єктивного
цивільного права, компенсація моральної шкоди повинна відбуватися у будьякому випадку її спричинення - право на відшкодування моральної
(немайнової) шкоди виникає внаслідок порушення права особи незалежно від
наявності спеціальних норм цивільного законодавства. Наступним є те, що
ЗУ від 19 травня 2011 року № 3390-VI «Про відповідальність за шкоду,
завдану внаслідок дефекту в продукції» пункт 5 частини першої статті 4 ЗУ
про захист прав споживачі викладений в чинній редакції, яка не обмежує
відшкодування моральної шкоди лише заподіянням небезпечною для життя і
здоров`я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством.
Загальний підхід у питанні щодо обґрунтованості визнання факту
виникнення суб’єктивного права на відшкодування моральної шкоди має
спиратись на переконання у тому, що належною юридико-фактичною
підставою для застосування цього способу цивільно-правового захисту слід
вважати не будь-яке, а виключно істотне порушення [203, с.23].
Стаття 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» встановлює загальні
підстави для відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків
продукції (дефекту продукції).
Спільними

підставами

для

компенсації

моральної

шкоди

є:

перенесення споживачем зазначених моральних або фізичних страждань;
неправомірна дія або бездіяльність виробника, виконавця, продавця або
виконує їх функції організації (індивідуального підприємця), що порушує
права

споживача;

причинний

зв’язок

між

неправомірною

дією
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(бездіяльністю) і моральними (фізичними) стражданнями; вина заподіювача
шкоди.
На думку І.С. Тімуш, поняття «моральна шкода» вужче за поняття
«немайнова шкода», і співвідносяться вони, відповідно, як частина до цілого.
Поняття «моральна шкода» не охоплює всього спектру шкоди, що може бути
завдана правам немайнового характеру і в певних випадках, зокрема щодо
юридичних осіб, таке поняття не є доречним [379, с.197]. Постанова Пленуму
Верховного

суду України «Про

судову практику в

справах про

відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995р. № 4
містить більш чітке визначення моральної шкоди. Відповідно до цієї
Постанови: «...під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового
характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, або інших
негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними
діями або бездіяльністю інших осіб».
П. М. Рабінович та О. В. Грищук стверджують, що аналіз психічного
стану людини при заподіянні їй моральної шкоди дає можливість визначення
поняття моральної шкоди як негативних емоційних реакцій (процесів) та
станів людини [290, с.56].
С.І. Шимон звертає увагу ще на одну проблему законодавчого
визначення поняття моральної шкоди, що пов’язана з існуванням терміну
«немайнова» шкода. Фахівці вважають, що ЦК УРСР у статтях 6, 7 та 440-1
застосував терміни «моральна» й «немайнова» шкода – як тотожні. Стаття 16
ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів визнає
відшкодування моральної (немайнової) шкоди, проте в усіх інших статтях (їх
близько тридцяти) застосовує виключно термін «моральна» й не згадує про
немайнову шкоду. Такий підхід був би виправданий у випадку, якщо б
положення ст. 16 стосувалися фізичних («моральна») та юридичних
(«немайнова») осіб, а інші норми – виключно фізичних осіб. Однак, зі змісту
п. 4 ч. 2 ст. 23, статей 227, 1166, 1167 ЦК України зрозуміло, що йдеться
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також про моральну шкоду юридичної особи. У зв’язку з цим доцільність
введення у зміст згаданої статті терміну «немайнова» потребує додаткового
дослідження [419, с.2].
Погоджуємось з думкою І.С. Канзафарової, що проблема компенсації
моральної шкоди полягає, в установлені межі між дійсно моральною шкодою
і майновою шкодою [100, с.205]. Вважаємо, що поняття «фізичні
страждання» не співпадає за своїм змістом із поняттям «фізична шкода». Під
фізичною шкодою слід розуміти негативні зміни в організмі людини: тілесне
ушкодження, розлад здоров’я, заподіяння фізичної шкоди життю шляхом
зараження венеричною хворобою, вбивство шляхом отруєння та інше.
Фізичні страждання – це одна з форм моральної шкоди, в той час як фізична
шкода – це будь-які негативні зміни в організмі людини, які перешкоджають
її «благополучному біологічному існуванню», тобто нормальному, з
медичної точки зору, перебігу усіх психофізичних процесів в людському
організмі.
Доцільно зазначити, що при задоволенні вимог споживача суд
одночасно вирішує питання щодо відшкодування моральної (немайнової)
шкоди (ч. 1, 2 ст. 22 ЗУ «Про захист прав споживачів»). Вказаний висновок
викладений у постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної палати
Касаційного цивільного суду від 10 квітня 2019 року у справі № 360/723/16-ц
(провадження № 61-22702сво18) [340].
Незалежно

від

відшкодування

майнової

шкоди та понесених

споживачем збитків, моральна шкода підлягає компенсації заподіювачем
шкоди. Компенсація моральної шкоди здійснюється за рішенням суду і
останнім

визначається

її

розмір

виходячи з

вимог

розумності і

справедливості. При цьому до уваги беруться такі обставини, як: ступінь і
характер

страждань

споживача;

ступінь

вини

заподіювача

шкоди;

індивідуальні особливості споживача; інші, що заслуговували уваги
обставини, які призвели до заподіяння страждань.
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Моральна шкода може проявлятися в моральних чи фізичних
стражданнях (наприклад, у вигляді відчаю, страху або болю тощо), завданих
споживачеві, внаслідок порушення його споживчих прав виробником або
іншими переліченими вище особами. На відміну від майнової шкоди,
моральну шкоду не можна відшкодувати споживачу в повному обсязі.
Компенсація містить у собі форми відшкодування як грошима, так і майном
відповідної кількості та якості [432, c. 449]. Будь-яка компенсація моральної
шкоди, яка завдана споживачу, не може бути співмірною дійсним
стражданням.

Однак,

має бути певна еквівалентність з втраченою

продукцією. Будь-який її розмір може мати суто умовний вираз. Вимоги про
відшкодування моральної шкоди, в окремих випадках, мають принциповий
характер, як наприклад, вимога про відшкодування моральної шкоди в
розмірі 1 гривня, у зв’язку з відмовою бібліотеки надати для користування
літературу [331].
Розмір компенсації моральної шкоди не залежить від вартості товару,
роботи чи послуги або суми стягненої неустойки. У кожному конкретному
випадку він повинен ґрунтуватися на характері і обсязі завданих споживачеві
фізичних та моральних страждань, а ґрунтуватись на загальновідомих
принципах: справедливість, розумність, добросовісність.

5.2 . Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт, послуг у деліктних відносинах
Заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) є
підставою виникнення недоговірного зобов’язання між заподіювачем шкоди
та споживачем. Як вже було зазначено, що на правову природу даного
зобов’язання, не впливає той факт, що ці особи можуть перебувати у
договірних правовідносинах.
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У постанові Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі №
200/10900/18-ц

(провадження № 61-22785св19) звертається увага, що

відшкодування шкоди, є способом захисту прав та інтересів і одночасно
мірою юридичної відповідальності [327].
Підтримуємо думку Т.С. Ківалової, що недоговірна відповідальність
застосовується до правопорушника, який не знаходиться у договірних
відносинах з потерпілим. Точніше, йдеться про відповідальність не за
порушення договірних зобов’язань, а за порушення, що навіть за наявності
договірних відносин між порушником і потерпілим, вчинені за їх межами
[102, с.40]. Потрібно чітко розмежувати права та обов’язки споживачів, які
реалізуються у межах договірних відносин, а також ті, регулювання яких
відбувається поза ними. Наприклад, унаслідок продажу товарів неналежної
якості у покупця виникає низка прав, які включають право вимоги до
продавця: відшкодування шкоди (ст. 678 ЦК України). Це право виникає і
реалізується в договорі купівлі-продажу. Але, якщо внаслідок застосування
неякісного товару заподіяно шкоду життю, здоров’ю, майну покупця або
інших осіб, між сторонами виникають позадоговірні відносини. Саме тому,
що заподіяння шкоди має у наведеному прикладі позадоговірний характер,
конкуренції між нормами, які регулюють договірні та позадоговірні
відносини, не виникає [450, с.257]. Як зазначає В.А. Васильєва, «приватна
відповідальність наступає як наслідок порушення суб’єктивного права і є
складовою механізму правового

регулювання,

а категорію «захист

суб’єктивного права» ми розглядаємо у механізмі здійснення суб’єктивних
прав. Тому приватно-правову відповідальність слід розуміти як різновид
форм захисту порушених суб’єктивних прав, змістом яких є відповідні
санкції» [35].
Доктринальна позиція, щодо договірної і недоговірної відповідальності
у споживчих відносинах розглядається через вид порушеного зобов’язання. У
разі невиконання чи неналежного виконання відносного зобов’язання, має
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місце договірна відповідальність, а якщо сторони перебували у абсолютних
відносинах

–

розуміється

позадоговірна

відповідальність,

оскільки

порушений юридичний обов’язок, який має абсолютний характер.
Н.С. Кузнєцова констатує, що у вітчизняній цивілістичній доктрині
переважно аналізуються проблеми перш за все договірної відповідальності,
щодо деліктної відповідальності, - то вона допоки залишається недостатньо
дослідженою. Така «неуважність» до норм, які займають у цивілістичному
інструментарії особливе місце, оскільки апріорі мають охоронювальний
характер і виконують саме охоронювальну функцію у цивільному праві, не
може не викликати негативної реакції [123, с.113].
У зв’язку з цим, доцільно виокремити особливості позадоговірної
відповідальності, у зв’язку з порушенням прав споживачів.
1. Порушення абсолютних правовідносин є підставою позадоговірної
відповідальності, яка зобов’язує продавця (виробника), виконавця до
вчинення певних дій. Позадоговірна відповідальність має своїм змістом
відшкодування шкоди в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості,
налагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у
повному обсязі (ст. 1192 ЦК України).
2. На відміну від договірної, позадоговірна відповідальність визначена
переважно імперативними нормами. Зокрема, це відображено у параграфі 3
ЦК України «Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів,
робіт (послуг)». Ст. 1210 ЦК України визначає обов’язок виконавця
відшкодувати шкоду, завдану внаслідок недоліків робіт (послуг). Зрозуміло,
що будь-яке відступлення від імперативних норм забороняється. У
договірних правовідносинах відповідальність регулюється диспозитивними
нормами. Професор З.В. Ромовська відзначає беззастережну і відносну
диспозитивність. На її думку, про беззастережну форму диспозитивності
говорять тоді, коли особа може діяти повністю на власний розсуд [86, с.149].
Наприклад, споживач має право пред’явити вимоги, передбачені статтею 8
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ЗУ «Про захист прав споживачів» як до продавця товару, так і до виробника.
При відносній диспозитивності – особа має право вибрати однин із
запропонованих у законі варіантів поведінки. Ч. 3 ст. 10 ЗУ закріплює право
вибору споживача, у разі виявлення недоліків у виконаній роботі, наданій
послузі (наприклад, за договором підряду, перевезення, консалтингу тощо).
3. У цивільному праві презюмується часткова відповідальність осіб, що
є на стороні боржника. Такий принцип випливає зі змісту ст. 540 ЦК
України. Однак, стаття 541 ЦК України передбачає виникнення солідарних
зобов’язань у випадках, передбачених законом або договором. Це
підтверджено у ст. 8 спеціального ЗУ «Про відповідальність за шкоду,
завдану внаслідок дефекту в продукції», у разі коли відповідальність перед
потерпілим за одну і ту саму шкоду може нести кілька осіб, потерпілий має
право вимагати відшкодування шкоди як від усіх таких осіб, так і від будьякої з них окремо. При цьому можуть бути застосовані положення цивільного
законодавства про часткову відповідальність за шкоду та про право зворотної
вимоги (регресу) до винної особи.
4. Відмінність між видами цивільно-правової відповідальності також
полягає у дії принципу повного відшкодування шкоди. Не завжди у
договірних правовідносинах боржник зобов’язаний відшкодувати збитки у
повному обсязі. Наприклад, відповідно до ст. 924 ЦК України, перевізник
відповідає за втрату, нестачу, псування або пошкодження прийнятих до
перевезення вантажу, багажу, пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не
доведе, що це сталося не з його вини [459, c.92].
Немає єдиної думки у питаннях відшкодування шкоди у повному
обсязі. Як справедливо зазначив з цього приводу О.С. Йоффе, об’єм
відповідальності визначається повністю … у відповідності до об’єму
заподіяної шкоди [88, с.66]. За загальним правилом, майнова шкода, завдана
неправомірним рішенням, діями чи бездіяльністю особистим немайновим
правам фізичної або юридичної особи, а також шкода завдана майну фізичної
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або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її
завдала. Цієї точки зору дотримується і Пленум Верховного Суду України,
який в ч. 2 п. 9 своєї постанови від 27 березня 1992 року (з наступними
змінами) «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про
відшкодування шкоди» роз’яснив, судам … слід враховувати, що
відшкодування шкоди шляхом покладення на відповідальну за неї особу
обов’язку надати річ того ж роду і якості, виправити пошкоджену річ, іншим
шляхом відновити попереднє становище в натурі, застосовується, якщо за
обставинами справи цей спосіб відшкодування шкоди можливий. Коли
відшкодування шкоди в натурі неможливе, потерпілому відшкодовуються в
повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості на час розгляду
справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб виправити
пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних дій
заподіювача шкоди. Як при відшкодуванні в натурі, так і при відшкодуванні
заподіяних збитків грішми потерпілому на його вимогу відшкодовуються
неодержані доходи у зв’язку заподіянням шкоди майну».
5. Також слід звернути увагу на підстави звільнення від цивільноправової відповідальності та особливості зменшення її обсягу.
Серед підстав звільнення продавця (виготовлювача) товару, виконавця
робіт, послуг є порушення споживачем правил користування або зберігання
товару. Наприклад, недотримання температурних режимів зберігання
продуктів харчування. Споживчим законодавством передбачено і додаткові
умови звільнення виробника, продавця товару, виконавця робіт, послуг від
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг).
Виробник не буде нести відповідальності та звільняється від
відшкодування шкоди, якщо доведе наявність будь-якої з таких обставин:
1) він не вводив продукцію в обіг;
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2) дефект, внаслідок якого завдано шкоду, виник після введення
виробником продукції в обіг, крім випадків, коли виникнення такого дефекту
було зумовлено конструкцією чи складом продукції;
3) продукція була виготовлена чи розповсюджена виробником не в ході
провадження ним господарської діяльності;
4) дефект в продукції виник внаслідок не додержання виробником
вимог законодавства чи виконання обов'язкових для нього приписів органів
державної влади.
Статтею 9 ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок
дефекту в продукції» не допускається зміна розміру відповідальності
виробника, якщо шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і
внаслідок дій або недогляду третьої особи. При цьому можуть бути
застосовані

положення

цивільного

законодавства

про

часткову

відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної
особи.
Водночас, відповідальність виробника може бути зменшена або
виробник може бути звільнений від відповідальності у разі, коли виходячи з
усіх обставин, зокрема пов'язаних з розробленням, виробництвом, обігом,
транспортуванням, зберіганням, встановленням, технічним обслуговуванням,
споживанням, використанням, знищенням (утилізацією, переробкою) цієї
продукції, а також наданням застережень та іншої інформації про таку
продукцію, шкоду завдано як внаслідок дефекту в продукції, так і з вини
потерпілого чи будь-якої особи, за яку потерпілий несе відповідальність
згідно цивільного законодавства.
На відміну від законодавства та судової практики України, при
вирішенні

питання

щодо

розмежування

договірної

та

деліктної

відповідальності, в окремих країнах світу виникають певні труднощі,
оскільки існує так звана конкуренція позовів із договору та делікту [100,
с.203].
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Таке дослідження договірної і недоговірної відповідальності дає змогу
кредитору (споживачеві) чітко сформулювати власні вимоги, у випадку
заподіяння йому шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг).
У сфері інституту відшкодування шкоди важливою є норма ст. 1193 ЦК
України відповідно до якої, заподіювач шкоди звільняється від обов’язку її
відшкодування, якщо має місце умисел потерпілого. Це положення
відтворено у ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів», де передбачено підстави
звільнення продавця чи виробника від відповідальності за наявності
порушення споживачем правил користування товаром чи умов зберігання.
Однак, враховуючи презумпцію вини у цивільному праві, вище зазначене
допускається, якщо боржник доведе вину кредитора.
Погоджуємось з думкою А.Г. Яреми, що «відсутність спеціальних
положень щодо вини кредитора, за наявності якої боржник звільняється від
відповідальності, не виключає звільнення боржника від відповідальності у
випадках, коли невиконання чи неналежне виконання причинно пов’язане з
виною

кредитора.

Правовою

підставою

звільнення

боржника

від

відповідальності в такому випадку є абзац другий ч. 1 ст. 614 ЦК України
(«особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх належних від неї
заходів щодо належного виконання зобов’язання») [152, с.545].
Цивільний кодекс у ст.ст. 1209-1211 закріплює право фізичної або
юридичної особи вимагати відшкодування шкоди, завданої внаслідок
недоліків товарів, робіт чи послуг. Також встановлено підстави та умови
відповідальності, та визначено суб’єктів деліктних правовідносин. Захист
споживачів, на основі зазначених статей, у першу чергу, узалежнюється від
об’єкту: рухоме чи нерухоме майно. Якщо шкода завдана внаслідок недоліків
нерухомого майна, то відшкодування здійснюється за правилами глави 82 ЦК
України. Визначення понять «рухоме» чи «нерухоме майно» розглядаємо
через призму статті 181 ЦК України, а от поняття «продукція», за чинним
законодавством, має різне тлумачення. Так, у ст. 1 ЗУ «Про захист прав
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споживачів», продукція – будь-який виріб (товар), робота чи послуга, що
виготовляється, надається чи виконується для задоволення суспільних
потреб.
У випадку завдання шкоди внаслідок недоліків рухомого майна,
потрібно керуватись положеннями ЗУ «Про відповідальність за шкоду,
завдану внаслідок дефекту в продукції», який «звужує» поняття «продукція»
і визначає його як будь-яке рухоме майно, включаючи готову продукцію,
сировину та комплектувальний виріб, у тому числі майно, що є складовою
частиною іншого рухомого або нерухомого майна, а також електроенергію.
Цивільний кодекс Польщі (ст. 4492) встановлює правила відшкодування
шкоди «небезпечним продуктом», який тлумачить як рухому річ, навіть якщо
вона є складовою іншої речі. Також сюди відносять і тварин, оскільки від них
можна очікувати певну небезпеку.
Варто звернути увагу на випадки, коли шкода, заподіяна неналежним
виконанням договору, але відшкодовується за правилами глави 82 ЦК
України. Так, у разі заподіяння шкоди каліцтвом, іншим ушкодженням
здоров’я

або

смертю

пасажира

–

відповідальність

перевізника

здійснюватиметься за правилами про недоговірну шкоду (ст. 928 ЦК
України).
В продовження зазначеного, цікавим видається наступний приклад із
судової практики. В судовому засіданні встановлено, що 13 січня 2013 року о
05:55 годині під час посадки до приміського потягу № 6030 сполученням
«Красноармійськ-Іловайськ» на зупиночному пункті Гострий, дверцятами
вагону було зажато ногу пасажирці ОСОБА_3, після чого, звисаючи вниз
тулубом, правою ногою та головою з зовнішньої сторони з вагону, що
рухався і проїхавши в такому стані приблизно 500 метрів, ОСОБА_3 впала з
вагону, що рухався, на землю.
За

даними

обставинами

позивач

ОСОБА_3

отримала тілесні

ушкодження. Акт про нещасний випадок не складався, однак випадок був
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підтверджений в судовому показаннями свідків. Таким чином в судовому
засіданні встановлено, що після того як дизель-поїзд на станції Гострий
почав здійснювати посадку пасажирів ОСОБА_3 встигла поставити одну
ногу на сходинку, як двері дизель-поїзда зачинилися, зажавши її ногу у
дверях, та дизель-поїзд поїхав потягнувши ОСОБА_3 за собою. Водночас,
суд не бере до уваги твердження представника відповідача про відсутність
порушень з боку локомотивної та поїздної бригад, оскільки даний факт було
спростовано поясненнями свідків.
Факт отримання позивачем ОСОБА_3 травми внаслідок події, яка мала
місце 13 січня 2013 року, підтверджена в судовому засіданні виписками з
амбулаторної картки ОСОБА_3 та відповідними довідками лікувального
закладу, в якому позивач проходила курс лікування. Крім того, в судовому
засіданні представником позивача повністю підтверджено суму матеріальної
шкоди, що завдана позивачу, наданими квитанціями [367]. Цілком
зрозумілим є рішення суду, який вислухавши сторін у справі та дослідивши
матеріали справи в їх сукупності, вважає, що позовні вимоги позивачки про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої ушкодженням
здоров'я внаслідок нещасного випадку, який стався на залізниці підлягають
задоволенню на підставі ст.ст. 928, 1166, 1167, 1187 ЦК України.
Положення § 3 глави 82 ЦК України можуть бути застосовані й у разі
заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт послуг, навіть якщо
потерпілим буде особа, яка придбала ці товари, роботи (послуги) на підставі
цивільно-правових договорів [164, с.47]. Відповідно до ст. 14 ЗУ «Про захист
прав споживачів», споживач має право на те, щоб продукція за звичайних
умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його
життя, здоров'я, навколишнього природного середовища, а також не
завдавала шкоди його майну.
Прикладом таких відносин може слугувати справа №521/5087/16-ц.
Відповідно до п. 22 Персонального меморандуму ОСОБА_1 як асоційований
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член за Актом приймання-передачі отримала у власність квартиру з
наступними характеристиками: 22.11. тип опалювальних приборів: радіатори.
01.01.2016 р. у вказаній квартирі (будівельний номер 4-3-2), відбувся
вибух неякісного радіатора опалення, встановленого відповідачем, внаслідок
якого відбулося витікання з радіатора гарячої води та випаровування, що
спричинило залиття приміщень квартири. Суд задовільнив вимоги позивача,
зазначивши, що Технічний стан, наявність та характер пошкоджень
оздоблювальних покриттів вказує на їх залиття, причиною якого є розрив у
радіаторі обігріву в кімнаті № 4. Таким чином встановлено, що причиннонаслідковим зв'язком між завданою шкодою ОСОБА_1 внаслідок залиття
01.01.2016 року квартири за адресою: АДРЕСА_3 та пошкодженням
конструктивних елементів квартири є розрив у радіаторі обігріву в житловій
кімнаті № 4 [369].
Вважаємо, що права споживача у будь-якому випадку будуть
порушеними, якщо споживачу реалізовано продукцію, яка є неналежної
якості. І відповідно до ст. 1209 ЦК України виготовлювач товару, що є
нерухомим майном, виконавець робіт (послуг) зобов'язаний відшкодувати
шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок конструктивних,
технологічних, рецептурних та інших недоліків товару, робіт (послуг), а
також недостовірної або недостатньої інформації про них.
Потрібно врахувати, що правомірна шкода підлягає відшкодуванню
лише у випадках, встановлених ЦК України та іншим законом [402, с.348].
Відповідно до ЗУ «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок
дефекту в продукції», потерпілим є споживач або користувач, якому завдано
шкоду внаслідок дефекту в продукції. Однак, у судовій практиці є достатньо
випадків, коли безпосереднім заподіювачем шкоди є сам споживач.
Позивач у позовній заяві та представник позивача у судовому засіданні,
в обґрунтування позовних вимог, посилались на те, що відповідач є
споживачем електричної енергії відповідно до ЗУ «Про захист прав
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споживачів». 15.12.2011 року під час проведення позивачем перевірки стану
електричних приладів обліку і електроустановок у відповідача було виявлено
порушення Правил, а саме пошкодження пломби Держспоживстандарту,
внаслідок чого відповідачем були здійснені неправомірні дії, які спричинили
енергопостачальній компанії матеріальний збиток у вигляді недорахованої
електричної енергії у період з 05.08.2011 року по 15.12.2011 рік.
З матеріалів справи встановлено, що за результатами проведеної
експертизи лічильника №862898, тип СО-5, виявлено, що відтиск на
лічильнику не відповідає відтиску Держспоживстандарту та визнано його не
придатним для подальшої експлуатації, що підтверджується копією акту
№000174 про

проведення

експертизи лічильника електроенергії від

18.01.2012 року, наявною в матеріалах справи. Також, судом встановлено, що
16.01.2012 року комісія 4 РЕМ розглянула акт №01009 від 15.12.2011 року,
складений у відношенні споживача, за результатами розгляду прийняла
рішення, що споживач дійсно вчинив порушення відповідно до Акту про
порушення

Правил,

яким

було

зафіксовано

пошкодження

пломби

Держспоживстандарту, внаслідок чого, обсяг недорахованої електроенергії за
період з 05.08.2011 року по 15.12.2011 рік складає 681 грн. 90 коп., що
підтверджується копією протоколу № 9/15 від 26.01.2012 року, наявною в
матеріалах справи.
Оцінюючи досліджені судом докази у їх сукупності та приймаючи до
уваги, що у судовому засіданні знайшов підтвердження факт порушення
відповідачем встановлених Правил користування електричною енергією для
населення шляхом вчинення відповідачем неправомірних дій, а саме
пошкодження пломби Держспоживстандарту, відповідно до яких споживач
спричинив позивачу матеріальний збиток за період з 05.08.2011 року по
15.12.2011 рік, який складає 681 грн. 90 коп., тому суд приходить до
висновку, що позов підлягає задоволенню, та вважає за можливе стягнути з
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відповідача на користь ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» заборгованість у
рахунок відшкодування збитків [329].
Шкода споживачеві може бути завдана і внаслідок неналежного
обслуговування, а саме порушення Порядку провадження торговельної
діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих
товарів. Згідно даного документу, суб'єкт господарювання повинен
утримувати торговельні та складські приміщення, а також прилеглу до них
територію відповідно до санітарних норм. Пунктами 33 і 34 цього ж Порядку
встановлено, що у разі зберігання товарів у складських приміщеннях і
розміщення їх у торговельних залах чи на об'єктах дрібнороздрібної мережі
працівники суб'єкта господарювання зобов'язані дотримуватися принципу
товарного

сусідства,

санітарних норм,

норм складування

і вимог

протипожежної безпеки. Торговельний об'єкт повинен бути обладнаний
відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці,
здоров'я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки,
а також санітарних норм.
Згідно пункту 1 1.5.9 Правил охорони праці для об'єктів роздрібної
торгівлі, затверджених Наказом Держнаглядохоронпрапі України від 8
травня 1996 року № 79, тара має бути справною, не мати цвяхів, що стирчать,
окантовочного дроту і заліза, а також бахроми, задирок, заскіпів,
покороблення і інших ушкоджень. Кінці цвяхів, що виступають, маю буті
загнуті і втоплені в деревину, кінці скоб мають бути підігнуті і щільно
притиснуті до деревини.
За матеріалами наступної справи №123/9597/13-ц. вбачається, що під
час пересування торговельною залою цього центру Особа 1 травмувалась об
цвях, що стирчав з піддону, на якому був складений товар, у зв’язку із чим
помітити його було неможливо. Після отримання вказаної травми в неї
почалася сильна кровотеча, внаслідок того, що права стопа була проколена
наскрізь, проте робітники Торговельного центру не змогли надати їй,
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позивачці, первинну медичну допомогу на місці травмування, оскільки не
знайшлося аптечки. Тому, цю допомогу на місці травмування їй надав
знайомий ОСОБА_4. Згодом її супроводили до кімнати здоров'я, де вона
чикала бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги, яку викликали
працівники відповідача. Лікар-травматолог поставив діагноз - колота рана
правої стопи, та щеплення від правця та два анальгетики. Крім того, позивач
зауважує на тому, що вона є інвалідом 2 групи (захворювання опорно рухової системи), має декілька клінічних захворювань і отримана рана могла
спричинити ускладнення та більш інтенсивне їх протікання, а також
враховуючи її вже похилий вік після отримання травми вона переживала
сильне хвилювання та душевні страждання, що супроводжувалося сильним
головним та сердечним болем.
За результатами аналізів лікар поставив діагноз - ішемічний інсульт в
басейні лівої задньої мозкової артерії, також лікарем було встановлено, що
він відбувся 31 травня 2013 року, тобто під час або в результаті отримання
вищезгаданої колотої рани, що підтверджується листом про консультативний
прийом лікаря-невропатолога ПП «Клінічна лікарня» ОСОБА_5 від 6 червня
2013 року, з приводу чого було призначене відповідне лікування.
Оцінивши докази по даній справі в їх сукупності, суд вважає, що
справедливим та достатнім для компенсації спричинених позивачу
немайнових втрат, які виразились у фізичних та душевних стражданнях,
спричинених ушкодженням здоров’я та тривалістю відновлення первісного
стану, буде стягнення на його користь суми в розмірі 3000 грн. і задовільнив
вимоги, щодо відшкодування витрат на лікування [360].
Наведені приклади свідчать про те, що на правову природу споживчого
зобов’язання, не впливає той факт, що його сторони можуть перебувати у
договірних правовідносинах, оскільки шкода має відшкодовуватись за
правилами делікту. Інструментом впливу на споживчі відносини, які
спрямовані на локалізацію наслідків порушення прав споживачів є цивільно-
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правова відповідальність продавця (виробника, виконавця), яка також є
невід’ємною складовою способів захисту.
За шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції, відповідає її
виробник. Важливим є положення ст. 7 ЗУ «Про відповідальність за шкоду,
завдану внаслідок дефекту в продукції», де передбачено вирішення ситуації,
коли особа виробника продукції не може бути встановлена. Тоді, кожний
постачальник (продавець) продукції, відповідно до цього ЗУ, несе
відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів не повідомить
потерпілому найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка
поставила йому цю продукцію. На нашу думку, доцільно поширити цю
норму і на нерухоме майно, а також уточнити момент обчислення цього
строку.

Наприклад:

з

дня

пред’явлення

споживачем претензії

до

постачальника (продавця).
Директива ЄС «Щодо загальної безпеки продукції» від 3 грудня 2001
року, вкладає у поняття «виробник» досить широкий зміст, що надає
споживачеві додаткових

гарантій

захисту

його

прав.

Зокрема: 1)

виготовлювач виробу, коли він діє у межах Співтовариства, будь-яку іншу
особу, яка представляється як виготовлювач, проставляючи на виробі своє
прізвище, торгову марку, чи інший знак, чи особу яка полагоджує виріб; 2)
представник

виготовлювача,

коли

виготовлювач

не

діє

в

межах

Співтовариства, чи, коли немає представника, який діє у Співтоваристві,
імпортера виробів; 3) інша особа з договору поставки, якщо її діяльність
може вплинути на властивості безпеки виробу, розміщеного на ринку.
Також Директива зобов’язує виробників розміщувати на ринку лише
безпечні вироби (продукцію). Коли немає спеціальних положень, які
регулюють безпеку певних виробів, виріб вважають безпечним, якщо він
відповідає спеціальним правилам національного законодавства державчленів, на території, якої є виріб. Продукція отримує презумпцію
безпечності, якщо ризики або категорії ризиків покриваються відповідними
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національними

стандартами,

коли

вони

відповідають

національним

стандартам, гармонізованим з європейськими. Окрім загальних вимог щодо
безпеки продукції на виробників, у межах їх діяльності, покладено
зобов’язання забезпечити споживачів відповідною інформацією, яка дозволяє
оцінити ризик, притаманний виробу протягом звичайного чи такого, що
можна передбачити, періоду використання, коли такий ризик не є очевидним,
якщо про нього належним чином не попередити, і вживають запобіжних
заходів щодо такого ризику.
У разі, коли відповідальність перед споживачем за одну і ту саму
шкоду може нести кілька осіб, споживач має право вимагати відшкодування
шкоди як від усіх таких осіб, так і від будь-якої з них окремо. При цьому,
можуть бути застосовані положення цивільного законодавства про солідарну
відповідальність за шкоду та про право зворотної вимоги (регресу) до винної
особи.
У Франції, наприклад, діє Основний Фонду страхування здоров'я і
загальної програми страхування національної служби освіти. Його діяльність
полягає у тому, що споживач, якому завдана шкода може звернутись з
вимогою про її компенсацію. У справі F.E. проти Франції (60/1998/963/1178)
– потерпілий, який зазнав збитків в результаті зараження вірусом
імунодефіциту

під

час

переливання

крові або

ін'єкцій

препаратів,

виготовлених на основі крові, отримає компенсацію в разі, якщо зараження
відбулося в лікарнях Французької республіки. Однак, у нього є обов’язок
"інформувати Фонд про те, що питання про зараження буде розглядатися в
суді" і про "судовий розгляд, яке вже почалося". Лише тоді "Фонд піддається
суброгації на суму, не більшу за виплачені на користь жертви проти особи,
відповідальної за завдані збитки, і проти осіб, відповідальних за тих чи інших
причин за часткову або повну компенсацію шкоди, в рамках їх
відповідальності. Фонд має право почати процес на підставі суброгації тільки
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в тому випадку, якщо заподіяння шкоди можна віднести за рахунок
недбалості» [293].
Виконавець відповідає за шкоду, завдану життю, здоров'ю або майну
споживача, що виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів,
обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів,
необхідних для виконання ним робіт (надання послуг), незалежно від рівня
його наукових і технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно
із законодавством.
Виготовлювач

товару,

виконавець

робіт (послуг) зобов'язаний

відшкодувати шкоду, завдану фізичній або юридичній особі внаслідок
конструктивних, технологічних, рецептурних та інших недоліків товару,
робіт (послуг), а також недостовірної або недостатньої інформації про них.
Як вже зазначалось, відшкодування шкоди не буде залежати від вини
виготовлювача товару, що є нерухомим майном, виконавця робіт (послуг), а
також від того, чи перебував потерпілий з ними у договірних відносинах.
Вище зазначені суб’єкти споживчих відносин відповідають за
протиправну поведінку при сукупності певних обов’язкових умов. При
встановлені умов

досліджуваної відповідальності, попри різні види

цивільних правопорушень, існують такі умови (ознаки) відповідальності,
дотримання яких є обов’язковим або у всіх, або у більшості випадків [102,
с.29]. У юридичній літературі вчені називають різну кількість таких умов, у
діапазоні від двох до п’яти. Класичним є розмежування чотирьох умов
цивільно-правової відповідальності. Зокрема: а) наявність завданої шкоди; б)
протиправна поведінка; в) причинний зв’язок між першими двома
елементами; г) вина.
У літературі щодо цього висловлюються і інші позиції. В.П. Грибанов
вважає, що п’ятою умовою є наявність прав і обов’язків, порушення яких
тягне

за

собою

покладення

на

порушника

цивільно-правової

відповідальності. Якщо відповідальність за цивільним правом наступає за
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порушення цивільних прав і обов’язків, то тільки при наявності цих прав і
обов’язків може йти мова про відповідальність. Коли таких прав і обов’язків
немає, не може бути і відповідальності. Тому у спеціальній літературі на це
не звертають увагу. Однак, на практиці зустрічаються випадки, коли
вирішення питання про відповідальність пов’язано якраз з наявністю
зазначених прав і обов’язків [59, 319].
Зазначені вище чотири умови є загальними, тому їх наявність є
обов’язковою, за винятком випадків, коли інше не передбачено законом. Як
зазначає В.М. Коссак «є і спільні для всіх випадків підстави виникнення
охоронного правовідношення в сфері захисту прав споживача. До них
належать: а) недоліки проданих товарів, наданих послуг, виконаних робіт;
б)протиправна

поведінка

підприємця;

в)

причинний

зв’язок

між

протиправною поведінкою підприємця і виявленими недоліками; г) вина
підприємця [114].
Як зазначає І.В. Бурлака «у разі завдання шкоди внаслідок недоліків
товарів, робіт, послуг специфіка «усіченого» складу проявляється, по-перше,
у понятті шкоди, яка може виражатися тільки в ушкодженні здоров’я, смерті,
пошкодженні або знищенні будь-якого об’єкта права власності за винятком
самого товару (результату роботи), що має дефект; по-друге, в особливостях
причинового зв’язку, котрий має пов’язувати між собою дефект (а не
протиправну поведінку) і шкоду [31, с.11].
Для розкриття змісту майнової шкоди, що завдана споживачу,
звернемось до тлумачення категорії «шкода» у юридичній літературі. Так,
Е.А. Флейшиц шкодою називає знищення або зменшення блага, що
охороняється правом [388, с.20]. Такої ж думки притримується і
А. М. Белякова: «шкодою у праві є зменшення належного організації або
громадянину особистого або майнового блага» [14, с.7].
За визначенням Н.С. Малеїна, «Шкода – соціальне поняття. У найбільш
загальній формі шкода може бути зазначена як наслідок порушення
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охоронюваних законом прав і інтересів держави, організацій або громадян»
[137, с.5]. Однак, шкода – це і дискомфортний стан особи, викликаний
заподіяними

фізичними

чи

моральними

стражданнями.

Майновою

вважається шкода, яка має певну економічну цінність і виражається в
грошах. Майнова шкода включає в себе як шкоду, яка завдана майну
(пошкодження чи знищення майна), так і інші негативні наслідки майнового
характеру (наприклад, витрати на лікування, протезування, тощо).
Тлумачення шкоди передбачене у ст. 1 ЗУ «Про відповідальність за
шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції». В контексті аналізованих
правовідносин, шкода, завдана внаслідок дефекту в продукції, це каліцтво,
інше ушкодження здоров’я або смерть особи, пошкодження або знищення
будь-якого об’єкта права власності. Це надає можливість розмежувати
застосування договірної та недоговірної відповідальності. Отже, якщо шкода
завдана здоров’ю чи життю особи; об’єктам права власності, то
застосовуються норми про недоговірну відповідальність виготовлювача
(виконавця).
Продукція є такою, що має дефект, у разі, коли вона не відповідає
рівню безпеки, на яку споживач або користувач має право розраховувати,
виходячи

з

усіх

обставин,

зокрема

пов’язаних

з

розробленням,

виробництвом, обігом, транспортуванням, зберіганням, встановленням,
технічним обслуговуванням, споживанням, використанням, знищенням
(утилізацією, переробкою) цієї продукції, а також наданням застережень та
іншої інформації про таку продукцію, у тому числі: 1) представлення
продукції споживачеві або користувачеві, включаючи її вигляд, склад,
упаковку, маркування та іншу інформацію про продукцію, її споживання,
використання та знищення (утилізацію, переробку); 2) використання
продукції, яке обґрунтовано можна передбачити; 3) час, коли продукцію було
введено в обіг. Продукція не може вважатися такою, що має дефект, лише з
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тієї причини, що після її введення в обіг було введено в обіг продукцію
кращої якості.
Зрозуміло, що завдана споживачу шкода може розглядатись у багатьох
аспектах: соціальному, економічному, фактичному, юридичному тощо. Як
здається, найбільш практично важливою категорією є, так звана, «фактична
шкода», котра може бути визначена як фактичне применшення будь-якого
майнового чи немайнового блага. В той же час, наявність фактичної шкоди
завжди означає одночасне порушення правових норм і тому тягне
виникнення відповідних правовідносин. Тобто, у наявності є також шкода і в
соціальному, і в юридичному аспектах. Погоджуємось з думкою І.А.
Безклубого, про необхідність врахування психологічної складової, яка
насамперед пов'язана з виною правопорушника та мотивами його негативної
поведінки, що об'єктивно пов'язані з дією або бездіяльністю людини, тобто
фізичної особи [11, с.9].
Важливо зазначити, вимога відшкодування шкоди, завданої здоров’ю
чи життю потерпілого, як спосіб захисту, зазвичай складається із
відшкодування коштів, затрачених на лікування та відновлення здоров’я. В
окремих випадках, заподіяння шкоди недоліками товарів, робіт (послуг)
становить собою склад кримінального правопорушення і позов про
відшкодування заподіяної шкоди може розглядатись як окремо, в межах
самостійного цивільного процесу, так і в рамках кримінального провадження,
за правилами, встановленими КПК України.
Так, вироком Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області від 6 червня 2014 року у Справі №235/3894/13-к [366], судом
задоволено цивільний позов про відшкодування моральної та майнової
шкоди, завданої потерпілим (батькам дитини) смертю дитини, у зв’язку із
неякісним наданням медичних послуг при ургентній допомозі.
Саме по собі неналежне надання медичних послуг виявилось не лише
порушенням цивільного законодавства (як недолік у наданих послугах), але й
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становило собою склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 140 КК України, а
саме: «неналежне виконання медичним працівником своїх професійних
обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це
спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього хворого».
Звернено увагу, що відповідно до положень статей 4, 22 ЗУ «Про
захист прав споживачів» споживачі під час укладення, зміни, виконання та
припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо)
продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території
України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на:
відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків
продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону. Ця позиція
відображена і в конкретних рішеннях суду. До прикладу, позивач ОСОБА_3
звернулася до суду з позовом до Публічного акціонерного товариства
«Енергопостачальна компанія

Чернівціобленерго»

про відшкодування

шкоди, завданої енергопостачальником.
Причиною виникнення пожежі в житловому будинку послужило різке
збільшення напруги в лінії електромережі, що призвело до теплового
руйнування з подальшим загоранням електричних елементів холодильника та
телевізора у приміщенні кухні. Зазначена обставина підтверджується
висновком судової пожежно-технічної експертизи №35-п від 14.07.2015 року,
який наявний у матеріалах справи (а.с.49-59) [351].
Суд вважає, що порушення законного права позивача на проживання у
власному житлі призвело до моральних страждань, порушення нормальних
життєвих зв’язків, яких він зазнав у зв’язку із необхідністю організації свого
побуту, підшукання іншого помешкання та його облаштування, позивач
відчував несправедливість, яка була вчинена відносно нього та був змушений
докласти значних зусиль для відновлення свого звичайного способу життя.
Разом з тим, при вирішенні питання про розмір завданої моральної
шкоди, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості з
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урахуванням обставин справи та тяжкості страждань позивача, суд вважає,
що розмір моральної шкоди в сумі 100 000 гривень, заявлений позивачем є
завищеним та не відповідає засадам розумності та справедливості, а також є
не доведеним у такому розмірі та прийшов до висновку, що розмір моральної
шкоди необхідно зменшити до 5000 гривень, як такий що відповідає
характеру правопорушення, глибині фізичних та душевних страждань
позивача.
Отже, враховуючи все вищезазначене можна запропонувати наступне
визначення поняття моральної шкоди завданої споживачу. Зокрема, моральна
шкода, завдана споживачу – це шкода, що немає майнового виразу, є
наслідком неправомірної дії або бездіяльності виробника (виконавця,
продавця), що порушують права споживача і полягає у вигляді фізичних,
душевних страждань, яких споживач зазнав в результаті знищення чи
пошкодження майна, а також у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням
здоров’я.
Ще однією умовою відповідальності є протиправність поведінки
продавця (виконавця, виробника). Протиправність поведінки у споживчих
відносинах – це невиконання чи неналежне виконання, зазначеними особами,
юридичного обов’язку. В основі цієї поведінки лежить дія чи бездіяльність
суб’єкта цивільного права. Дія є протиправною тільки тоді, коли
порушуються приписи законодавства. Через бездіяльність теж може
наступити негативний наслідок.
Так, у справі № 2/257/551/13 суд встановив, що відсутність коштів у
ЖЕКу на своєчасне запобігання аваріям будь-якого плану не звільняє ЖЕК
від відповідальності. ЖЕК як виконавець послуг, зобов’язаний «своєчасно
вживати заходів по попередженню та уникненню аварійної ситуації, яка
сталася

внаслідок

розриву

пополам

дюймового

крана

в

системі

водопостачання…» [326]. На думку А.І. Загорулько, не можна бездіяльність
порівнювати з

простою пасивністю суб’єкта цивільного

права.

В
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юридичному значенні вона являє собою не вчинення такої дії, яка була
продиктована даному суб’єкту як обов’язок [82, с.5].
Специфіка протиправності у зазначених зобов’язаннях впливає і на
причиново-наслідковий

зв’язок.

Відповідно,

у

зобов’язаннях

із

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг),
він має бути встановлений між дефектом і шкодою. При цьому, тільки у
випадках, коли дефектом є неповідомлення інформації про товар або
відшкодування шкоди, завданої недоліком послуг, – можна говорити про те,
що причинний зв’язок пов’язує шкоду із поведінкою; в усіх інших випадках
йдеться про причинний зв'язок між шкодою і якістю товару [32, с.102].
Відшкодування шкоди, завданої недоліками товарів, робіт чи послуг як
спосіб захисту не прив’язане до виду недоліків. Достатнім буде доказати
факт наявності будь-якого недоліку. Обов’язковим при цьому є також
доказування факту наявності шкоди і причинового зв’язку між недоліком
товару, роботи чи наданої послуги із заподіяною шкодою.
Отже, сам по собі факт наявності недоліку не є підставою для
відшкодування шкоди згідно із положеннями ст. 1209 ЦК України. Цей
недолік повинен зумовити заподіяння шкоди, а отже, – перебувати із такою
шкодою у причиновому зв’язку.
Так, причиновий зв’язок між загорянням автомобіля «Mercedes -Benz
Actros 1884» внаслідок наявності дефекту, який не відповідав рівню безпеки,
та загорянням автомобіля позивача, який стояв поруч, а відтак – і
заподіянням шкоди, було встановлено у Справі № 910/17944/15 в Ухвалі
Вищого господарського суду України від 17 січня 2017 року [357]. Зокрема,
суд касаційної інстанції наголосив, що суди першої та апеляційної інстанції
правильно встановили на підставі письмових доказів, які відповідають
ознакам належності та допустимості, наявність завданої позивачу шкоди,
наявність дефекту в продукції, причинного зв’язку між дефектом та завданою
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шкодою; відповідач, натомість, не довів обставин, які звільняли б його від
відповідальності.
До підстав відповідальності відносять і

наявність вини. Принцип

відповідальності за вину є одним із ілюстративних прикладів прояву
справедливості у приватному праві. Втім, приватне право, коли про нього
йдеться як про дійсне право (тобто про те право, яке протиставляється
положенням неправових законів, судових рішень тощо), усім своїм
суцільним проявом демонструє справедливість [409, с.322].
Вина, як психічне ставлення особи до вчиненої дії чи бездіяльності,
пов’язана з усвідомленням особою характеру і наслідків цієї поведінки. Тому
не можна визнати винною особу, що не може правильно усвідомлювати
значення своїх дій. Винним з точки зору права визнається не будь-яке
психічне відношення особи до вчиненої дії чи бездіяльності, а лише психічне
відношення особи до своєї протиправної поведінки, що є недопустимою як з
точки зору закону, так і моральних принципів нашого суспільства. Вина
продавця (виробника, виконавця) презюмується, тобто відсутність вини у
власних діях доводять особисто. Як відомо, форма вини того, хто заподіяв
шкоду, за загальним правилом не має значення при вирішенні питання про
притягнення особи до цивільно-правової відповідальності, а на обсяг
відповідальності впливає не ступінь вини, а сам шкідливий результат [153,
с.885]
На «усічений» склад правопорушення вказує ст. 6 ЗУ «Про
відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції». Згідно
цієї статті потерпілий повинен довести: наявність шкоди, наявність дефекту в
продукції, наявність причинно-наслідкового зв’язку між дефектом в
продукції та шкодою.
Погоджуємось з думкою В.М. Коссака, що для встановлення
перерахованих підстав відповідальності необхідно представити відповідні
докази, що покладається на споживача. Останнє забирає багато часу і на
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цьому етапі пов’язане з певними грошовими витратами, пов’язаними з
експертною оцінкою якості продукту, виконаної роботи чи наданої послуги,
фіксацією порушення прав споживача тощо. Звичайно, у разі задоволення
позову споживача, суд в рішенні постановить компенсувати такі витрати, але
аналіз практики свідчить, що від моменту порушення права споживача і до
моменту відшкодування проходить доволі багато часу. Це не заохочує
споживачів, права яких порушені розпочинати процедуру права на захист
[115, с.146].
Тому захист суб’єктивних прав споживачів має відбуватись завдяки
чітко розробленому правозахисному механізму. У зобов’язаннях із
заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт чи послуг має місце
підвищена

відповідальність

продавця

(виробника,

виконавця)

перед

споживачем. Ушкоджене здоров’я, смерть споживача або пошкодження
(знищення) його майна потребують належних правозахисних заходів, які в
повному обсязі компенсують завдану майнову і немайнову (моральну)
шкоду.
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Висновки до 5 розділу
1.

Заподіяння шкоди внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) є

підставою виникнення недоговірного зобов’язання між заподіювачем шкоди
та споживачем. На правову природу даного зобов’язання, не впливає той
факт, що ці особи можуть перебувати у договірних правовідносинах.
Важливо розмежувати їхні права та обов’язки, які реалізуються у межах
договірних відносин, а також ті, регулювання яких відбувається поза ними. У
випадку купівлі-продажу товару неналежної якості, у споживача виникає ряд
прав, які включають право вимоги до продавця: відшкодування збитків.
Якщо, застосовуючи неякісний товар, заподіяно шкоду життю, здоров'ю,
майну споживача або інших осіб, між сторонами виникають позадоговірні
відносини.
2.

Виконавець відповідає за шкоду, завдану життю, здоров'ю або

майну споживача, яка виникла у зв'язку з використанням речей, матеріалів,
обладнання, приладів, інструментів, пристосувань чи інших засобів,
необхідних для виконання ним робіт, незалежно від рівня його наукових і
технічних знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із
законодавством.
3.

Пропонується у ст. 22 ЦК України розширити підстави

відшкодування реальних збитків і викласти п. 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України у
наступній редакції: «1) вартість втраченої, знищеної або пошкодженої речі, а
також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого
порушеного права (реальні збитки)». Таким чином, надати особі, споживачу
зокрема, право на відшкодування збитків і у разі, коли річ загублена його
контрагентом або викрадена іншою особою.
4.

Пред’являючи вимоги до продавця (виробника, виконавця),

споживач, у першу чергу, зобов’язаний звернути увагу на закріплення у ЦК
України розміру відшкодування збитків. Це пов’язано з цим, що за
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порушення

окремих

видів

договірних

зобов’язань

передбачається

відшкодування збитків в обмеженому розмірі (наприклад, у статті 906 ЦК
України, зазначено, що збитки, завдані споживачу невиконанням або
неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг,
підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо інший розмір
відповідальності виконавця не встановлений договором, а у разі втрати,
нестачі, псування або пошкодження прийнятих до перевезення вантажу,
багажу, пошти перевізник несе відповідальність у розмірі фактичної шкоди,
якщо не доведе, що це сталося не з його вини (924 ЦК України). У більшості
норм ЦК України встановлена відповідальність без застережень щодо виду
чи розміру збитків. У випадку, коли споживачеві завдано збитків, а останні
не передбачені нормою закону, то обов’язок сторони відшкодувати збитки,
що виникли у зв’язку з не виконанням чи неналежним виконанням договору,
виникає на підставі статті 22 ЦК України і діє принцип повного
відшкодування збитків.
5.

Запропоновано розширити сферу витрат як складової збитків, що

понесені споживачем внаслідок порушення зобов’язання контрагентом.
Відповідно до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» формою
винагороди є гонорар за здійснення захисту, представництва та надання
інших видів правової допомоги клієнту. Однак, у договорі про надання
правової допомоги можуть бути визначені види передбачуваних фактичних
витрат, пов’язаних з виконанням доручення (оплата роботи фахівців, чиї
висновки запитуються адвокатом, транспортні витрати, оплата друкарських,
копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального
посвідчення документів, телефонних розмов, тощо), порядок їх погашення
(авансування, оплата по факту в певний строк, інше) та може бути
визначений їх обсяг. Саме на їх відшкодування, крім гонорару можуть бути
спрямовані вимоги споживача.
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6.

Запропоновано ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про відповідальність за шкоду,

завдану внаслідок дефекту в продукції» викласти у наступній редакції: «У
разі, коли виробник продукції не може бути встановлений, її постачальник
(продавець) відповідно до цього Закону, несе відповідальність як виробник,
якщо він протягом 30 днів, з дня пред’явлення вимоги споживачем претензії,
не повідомить йому найменування та місцезнаходження виробника або
особи, яка поставила цю продукцію».
7.

Споживач має право на відшкодування збитків в повній сумі

понад неустойку, а сплата неустойки і відшкодування збитків не звільняють
виробника (виконавця, продавця, уповноваженої організації або підприємця,
імпортера) від виконання покладених на нього зобов'язань в натурі перед
споживачем.
8.

ЗУ «Про захист прав споживачів» передбачено три випадки

сплати неустойки: 1) за кожний день затримки виконання вимоги про
надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за
кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк
(чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка, відповідно в
розмірі одного відсотка вартості товару; 2) у разі, коли виконавець не може
виконати (прострочує виконання) роботу (надання послуги) згідно з
договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалість виконання
визначено у годинах) прострочення споживачеві сплачується пеня, у розмірі
трьох відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено
законодавством. У разі, коли вартість роботи (послуги) не визначено,
виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі трьох відсотків
загальної вартості замовлення; 3) якщо всупереч вимогам статті 12, протягом
установлених строків продавець (виконавець) не здійснює повернення
сплаченої суми грошей за продукцію, у разі розірвання договору,
споживачеві виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості
продукції за кожний день затримки повернення грошей.
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Доведено, що відшкодування шкоди, завданої недоліками

9.

товарів, робіт чи послуг як спосіб захисту не пов’язаний з видом недоліків.
Достатнім споживачу буде доказати факт наявності будь-якого недоліку.
Обов’язковим при цьому є також доказування факту наявності шкоди і
причинового зв’язку між недоліком товару, роботи чи наданої послуги із
заподіяною шкодою.
10.

Визначено підстави для компенсації моральної шкоди

споживачу: заподіяння споживачу моральних або фізичних страждань;
неправомірна дія або бездіяльність виробника, виконавця, продавця або
особи, яка виконує їх функції; причинний зв’язок між неправомірною дією
(бездіяльністю) і моральними (фізичними) стражданнями; вина заподіювача
шкоди.
Моральна шкода може проявлятися в моральних чи фізичних
стражданнях (наприклад, у вигляді відчаю, страху або болю тощо), завданих
споживачеві, внаслідок порушення його споживчих прав виробником,
виконавцем, продавцем або особою, яка виконує їх функції. На відміну від
майнової шкоди, моральну шкоду не можна відшкодувати споживачу в
повному обсязі. Компенсація моральної шкоди здійснюється за рішенням
суду і останнім визначається її розмір виходячи з вимог розумності і
справедливості.
11.

Під моральною шкодою, що завдана споживачу варто

розуміти шкоду, що немає майнового виразу, яка є наслідком неправомірної
дії або бездіяльності виробника (виконавця, продавця), що порушують права
споживача і полягає у вигляді фізичних, душевних страждань, яких споживач
зазнав в результаті знищення чи пошкодження майна, а також у зв'язку з
каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. Будь-яка компенсація
моральної шкоди, яка завдана споживачу, не може бути співмірною дійсним
стражданням.
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Розмір компенсації моральної шкоди не залежить від вартості товару,
роботи чи послуги або суми стягненої неустойки. У кожному конкретному
випадку він повинен ґрунтуватися на характері і обсязі завданих споживачеві
фізичних та моральних страждань і ґрунтуватись на морально-правових
імперативах: справедливість, розумність, добросовісність.
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ВИСНОВКИ
Викладені

у

дисертаційній

роботі

теоретичні положення

та

узагальнення дали змогу сформувати концептуальні засади цивільноправових засобів захисту прав споживачів. Основні висновки дисертаційного
дослідження, що розширюють і доповнюють винесені на захист положення
наукової новизни, полягають у наступному:
1.

Цивільні правовідносини за участю споживачів — це суспільні

відносини, врегульовані нормами цивільного права, договірними умовами та
правовими звичаями, які виникають між фізичною особою (споживачем), що
має намір придбати товар (роботу, послуг), або придбаває товари (роботи,
послуги), для задоволення побутових, особистих, сімейних і інших потреб, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, і її потенційним чи
реальним контрагентом (продавцем, виконавцем, виробником, імпортером,
уповноваженою виробником (продавцем) організацією або уповноваженим
виробником (продавцем) суб’єктом підприємницької

діяльності, що

забезпечується державно-примусовим захистом споживача як слабкої
сторони за допомогою цивільно-правових форм, засобів і методів
юридичного впливу.
2.

Визначено види цивільних правовідносин за участю споживачів:

- правовідносини, що виникають між споживачем і суб’єктом
підприємницької діяльності (цивільні правовідносини за участю споживачів)
з приводу придбання товарів, робіт, послуг: регулятивні;
- правовідносини, що виникають з метою захисту порушених прав
споживачів, що реалізуються в охоронному правовідношенні.
Така класифікація правовідносин за участю споживачів обумовлена
комплексним характером законодавчого регулювання та можливістю
безпосередньої участі споживача тільки в двох видах правовідносин.
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3.

З метою адаптації положень національного законодавства до ст.

7 Директиви ЄС від 25 липня 1985 р. 85/374/ЄЕС «Про наближення законів,
постанов

та

адміністративних

положень

держав-членів

щодо

відповідальності за неякісну продукцію» необхідно доповнити:
- ч. 2 ст. 1210 ЦК України «Особи, зобов’язані відшкодувати шкоду,
завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)» абзацом 2 і викласти
частину 2 у такій редакції: «Шкода, завдана внаслідок недоліків робіт
(послуг), підлягає відшкодуванню їх виконавцем. Виробник звільняється від
відповідальності, якщо доведе, що саме рівень науково-технічного розвитку
на час випуску продукції в обіг не дозволив виявити наявність недоліку»;
- ст. 21 ЗУ «Про рекламу» доповнити частиною 2¹ такого змісту:
«Забороняється реклама лікарських засобів, що призначені частково або
повністю дітям».
4.

Запропоновано розуміння спеціального правового положення

споживача як цивільно-правового статусу фізичної особи, що виражається у
набуті нею додаткових прав, з метою подолання правової нерівності з
реальним і/або можливим контрагентом, у випадку придбання (наміру
придбати, використати) товару для задоволення особистих, побутових,
сімейних та інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької
діяльності.
5.

Цивільне законодавство про захист прав споживачів спрямоване

на забезпечення належного та ефективного захисту більш слабкої сторони –
споживача-фізичної особи. Це зумовлено необхідністю реалізації одного з
основоположних цивільно-правових принципів – принципу рівності суб'єктів
цивільного

права.

Водночас,

наділення

юридичних

осіб

правами

«споживача» призведе до порушення зазначеного принципу у споживчих
правовідносинах.
6.

На основі аналізу наукових досліджень і чинного законодавства,

пропонується розуміти «права споживачів» як теоретико-прикладну правову
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категорію, що включає в себе не тільки цивільно-правові можливості
реалізації прав невизначеним колом осіб, але й суб'єктивні цивільні права
конкретної фізичної особи, які є об'єктом охорони та захисту.
7.

Ґрунтуючись на загальнотеоретичному вченні про суб'єктивні і

об'єктивні права, пропонується розрізняти права споживачів в об'єктивному
та суб'єктивному значеннях з метою:
а) недопущення можливості використовувати ці права як зі сторони
суб’єктів підприємницької діяльності, так і з сторони споживачів на шкоду
іншій стороні;
б) вироблення єдиної судової практики, що обумовлює необхідність
теоретико-прикладного підходу до вивчення даної проблеми.
8.

Запропоновано під об'єктивними правами споживачів розуміти

сукупність цивільно-правових та інших норм, які передбачають ідеальні
моделі поведінки невизначеного кола фізичних осіб, здатних в майбутньому
мати і здійснювати свої суб'єктивні права в об’єктивній дійсності для
задоволення своїх побутових, сімейних, домашніх і інших потреб, не
пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності. Вказані права не
персоніфіковані, складають основу позитивного законодавства та цивільно правового механізму охорони прав споживачів. Об'єктивні права споживачів
знаходяться в постійному динамічному розвитку, залежать від соціально економічного рівня господарсько-фінансових відносин, стану споживчого
ринку, інноваційних технологій та інших умов господарювання.
9.

До спеціальних прав споживачів слід віднести права: на вільний

вибір товарів, на свободу укладення договору, на інформацію, на придбання і
користування товарами належної якості, на безпеку товарів, на використання
товару за призначенням, на обмін якісного товару, на одностороннє
розірвання договору, на відмову від договору. Права і обов’язки передбачені
ст. 4 ЗУ «Про захист прав споживачів» трансформуватимуться у суб’єктивні
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цивільні права споживача на підставі юридичних фактів: укладення
споживчого договору, завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди.
Під суб'єктивними правами споживачів розуміються права споживачів
як учасників конкретного цивільного правовідношення, які виникли з
приводу продажу товарів, надання послуг та виконання робіт, що визначають
міру можливої власної поведінки.
10.

Запропоновано передбачити у статті 1 ЗУ «Про захист прав

споживачів» визначення споживчого договору. У зв’язку із цим, викласти
п. 7 наведеної статті у такій редакції: «Споживчий договір – це договір, за
яким одна сторона – суб’єкт підприємницької діяльності (продавець,
виробник, виконавець) або самозайнята особа, зобов’язується продати,
виготовити виріб (товар), виконати роботи або надати послуги, за плату
другій стороні – споживачу (фізичній особі)».
Основні ознаки споживчих договорів:
1) особливий суб’єктний склад, яких передбачає наявність суб’єкта
підприємницької діяльності або самозайнятої особи та фізичної особи –
споживача;
2) публічність споживчого договору;
3) засада приєднання до умов договору, запропонованих суб’єктом
підприємницької діяльності;
4) оплатність;
5) присутність обов’язкової інформаційної складової характеристики
предмета споживчого договору; 6) консенсуальний характер.
11.

Виділено ознаки споживчого договору як публічного:

1) контрагентом споживача є суб’єкт підприємницької діяльності;
2) останній не має права надавати переваги одному споживачеві перед
іншими;
3) зобов’язаний укласти договір із споживачем, який першим
відгукнувся на пропозицію;
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4) у разі порушення вище зазначених норм, суб’єкт підприємницької
діяльності відповідатиме за завдані споживачеві збитки.
Особливості договору приєднання за участі споживача:
1) договір розроблений однією стороною у вигляді формуляру або
іншої стандартної форми;
2) споживач не приймає участь у такій розробці;
3) підпис споживача на формулярі або вчинення конклюдентних дій є
згодою укласти даний договір на визначених контрагентом умовах.
12.

У ч. 1 ст. 673 ЦК України «Якість товару» запропоновано

визначення якості: «Якість

– сукупність властивостей товару, які

відповідають вимогам нормативних актів та умовам договору, щодо
задоволення конкретних особистих потреб покупця».
13.

Запропоновано у ч. 1 ст. 700 ЦК України «Надання покупцеві

інформації про товар» внести уточнення та викласти її у наступній редакції:
«1. Продавець зобов'язаний надати покупцеві, до придбання ним товару
необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товар, що
пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та
правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання».
14.
поняття

Уточнити ч. 5 ст. 1 ЗУ «Про захист прав споживачів» щодо
гарантійного

строку та викласти п. 5 наступним чином:

«Гарантійний строк – строк, протягом якого виробник (продавець,
виконавець), гарантує належну якість продукції у зв’язку із запровадженням
її в обіг, а у разі виявлення недоліків (істотних недоліків) бере на себе
зобов’язання їх усунути відповідно до положень цього Закону».
15.
зазначити

Запропоновано у статті 1 ЗУ «Про захист прав споживачів»
найм

як діяльність

наймодавця-суб’єкта підприємницької

діяльності з надання у користування споживачеві індивідуально визначених
речей для задоволення його особистих потреб. А також поширити на
споживача-наймача права, які містяться у ЗУ «Про захист прав споживачів»:
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на безпеку речі; на належну якість; на право на інформацію про річ; на
відшкодування майнової та моральної шкоди.
16.

Запропоновано статтю 978 ЦК України «Договір охорони»

доповнити абзацом другим та викласти у наступній редакції: «За договором
охорони фізичної особи, одна сторона (охоронець), що є суб’єктом
підприємницької діяльності, зобов’язується забезпечити за плату і у
визначені строки усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров’ю
другої сторони (фізичної особи, яка охороняється)».
17.

Специфіка правовідносин з надання ритуальних послуг, а також

пряма вказівка Типового положення «Про ритуальну службу в Україні» (п. 6)
та ст. 8 ЗУ «Про поховання та похоронну справу» на регулювання надання
ритуальних послуг ЗУ «Про захист прав споживачів», дають можливість
зробити висновок про спеціальний захист замовника-фізичної особи нормами
споживчого законодавства.
Становище споживачів ритуальних послуг, а також немайновий
характер втрат, яких споживачі ритуальних послуг зазнають внаслідок
порушення їх прав з боку виконавців ритуальних послуг, вимагає
спеціального

законодавчого

регламентування

такої

форми

їх

відповідальності як компенсація моральної шкоди.
18.

Встановлено, якщо замовником туристичних послуг виступає

роботодавець (індивідуальний підприємець або юридична особа) чи інша
особа, що замовляє комплексну туристичну послугу в інтересах фізичних
осіб, то у цьому випадку договір буде розглядатись як договір на користь
третьої особи. Виконавець зобов’язаний виконати свій обов’язок на користь
не кредитора, а третьої особи, що має право вимагати від боржника
виконання зобов’язання на свою користь, з поширенням на неї правил ст. 633
ЦК України «Публічний договір». Такий договір буде укладатись між
замовником і виконавцем (турфірмою) на користь третьої особи.
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Запропоновано доповнити ст. 20 ЗУ «Про туризм» наступним
положенням: «Договір на туристичне обслуговування може укладатись з
замовником на користь третьої особи (туриста)». Зважаючи на специфіку цих
правовідносин, на подвійне трактування і вирішення спорів судовою
практикою, доцільно ввести імперативну норму про повне відшкодування
майнових збитків туристу (споживачеві), а також компенсацію моральної
шкоди незалежно від майнових відшкодувань.
19.

При

визначенні

відповідальності

операторів,

провайдерів

телекомунікацій за ненадання повної, достовірної інформації або неналежне
виконання ними умов договору про надання телекомунікаційних послуг
споживачу, необхідно враховувати характер та обсяг обов'язків, що були
покладені договором на кожну з його сторін.
Не можна притягнути операторів, провайдерів телекомунікацій до
відповідальності у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків з
надання споживачеві телекомунікаційних послуг, якщо споживач зі своєї
сторони не вчинив дій, що були необхідними для отримання цих послуг, до
вчинення яких він був зобов'язаний умовами договору. З вимогою про
оскарження

незаконних дій операторів,

провайдерів телекомунікацій

споживачі можуть звернутись до судових та інших уповноважених
державних органів.
20.

Досліджено, ознаки договору приєднання (ст. 634 ЦК України) у

положеннях ЗУ «Про споживче кредитування» (ч. 1 ст. 20). Споживач,
реалізуючи право на укладення договору споживчого кредиту, наділений
правом укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг лише з
визначеною кредитодавцем особою.
21.

Визначено, що цивільно-правовий захист прав та інтересів

споживачів - це фактичні і юридичні дії споживачів, спрямовані на захист
своїх порушених прав та інтересів; діяльність уповноважених законом
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державних

органів,

громадських

формувань

щодо

попередження

(запобігання), припинення правопорушення та відновлення порушених прав.
22.

Охорону прав споживачів слід розглядати як сукупність

приватноправових і публічно-правових засобів, спрямованих на створення
необхідних умов для ефективної реалізації споживачем суб’єктивного
цивільного права на захист. Доведено, що захист прав споживачів є частиною
охорони цих прав і виникає лише в разі порушення їх суб'єктивних прав.
Захист може здійснюватися не тільки за допомогою норм цивільного, а й
кримінального, адміністративного, процесуального законодавства.
23.

Обрання

цивільно-правового

способу

захисту

порушених

цивільних прав або інтересів споживачів залежать саме від змісту порушених
прав та правових наслідків правопорушення. Захист прав споживача може
поєднувати декілька способів захисту. Наприклад, у разі порушення умов
договору про виконання робіт (надання послуг) споживач має право
відмовитися від договору про виконання робіт (надання послуг) і вимагати
відшкодування збитків.
Припинення дії, яка порушує право, як спосіб захисту має достатньо
широку сферу застосування, тобто, коли відбувається реальне порушення
прав споживачів. Ця вимога буде застосовуватись і тоді, коли порушення має
систематичний характер. Вимога про зміну договору та вимога про його
припинення шляхом розірвання є основними способами захисту порушення
прав споживачів у договірних правовідносинах.
24.

У разі придбання фальсифікованої продукції, відповідно до ст. 8

ЗУ «Про захист прав споживачів», споживач може вимагати від продавця
або виробника заміни товару на такий же товар або розірвати договір. На
нашу думку, для споживача за правовими наслідками доцільніше визнавати
такий договір недійсним на підставі статті 230 ЦК України «Правові наслідки
вчинення правочину під впливом обману» і вимагати відшкодування збитків
у подвійному розмірі та моральної шкоди.
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Пропонуємо п. 2 ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав споживачів» доповнити
підпунктом 2¹: «визнання договору недійсним, якщо продавець навмисно
ввів споживача в оману щодо обставин, які мають істотне значення і
неможливості використовувати річ за цільовим призначенням».
25.

Досліджено, що згідно ч. 1 ст. 8 ЗУ «Про захист прав

споживачів» у разі придбання товару, що містить істотний недолік чи
виявлення істотних недоліків у роботі (послузі) (ч. 4 ст.10 цього ЗУ) –
споживач має право на розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми. Інша позиція у ст. 678 ЦК України «Правові наслідки
передання товару неналежної якості», ст. 708 ЦК України «Права покупця у
разі продажу йому товару неналежної якості», яка підтверджена постановою
Верховного Суду від 30.01.2019 у справі № 164/882/15-ц, свідчить, що у разі
істотного порушення вимог щодо якості товару покупець має право вимагати
повернення сплаченої за товар грошової суми лише за умови, якщо він
відмовився від договору.
Розірвання договору на відміну від відмови від нього потрібно
пов’язувати з неправомірною поведінкою продавця (виробника, виконавця).
В інтересах споживача доцільно внести зміни у:
- ст. 678 «Правові наслідки передання товару неналежної якості» ЦК
України і викласти п. 1 ч. 2 у наступній редакції: «вимагати розірвання
договору і повернення сплаченої за товар грошової суми»;
- ст. 708 «Права покупця у разі продажу йому товару неналежної
якості» ЦК України і викласти п. 4 ч. 1 у наступній редакції: «вимагати
розірвання договору і повернення сплаченої за товар грошової суми».
26.

Досліджено недійсність правочинів, вчинених з використанням

нечесної підприємницької практики. Нечесна підприємницька практика
включає вчинення дій, що кваліфікуються законодавством як прояв
недобросовісної конкуренції, це будь-яка діяльність (дія або бездіяльність),
що вводить споживача в оману або є агресивною. Уточнено, що застосування
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такого способу захисту як визнання правочину недійсним у правовідносинах
зі споживачем має обмежений характер і застосовується лише при
юрисдикційній формі захисту.
27.

З метою адаптації до законодавства ЄС (Директив Ради від 5

квітня 1993 р. 93/13/ЄЕС про несправедливі умови в контрактах зі
споживачами) та захисту споживача як «слабшої сторони», запропоновано
зняти обмеження розміру компенсації «понад п’ятдесят відсотків вартості
продукції» у ч. 3 п. 5. ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів».
Тому п. 5 ч. 3 ст. 18 ЗУ «Про захист прав споживачів» слід викласти у
наступній редакції: «5) встановлення вимоги щодо сплати споживачем
непропорційно великої суми компенсації у разі невиконання ним зобов'язань
за договором».
28.

Запропоновано ч. 3 ст. 7 ЗУ «Про відповідальність за шкоду,

завдану внаслідок дефекту в продукції» викласти у наступній редакції: «У
разі, коли виробник продукції не може бути встановлений, її постачальник
(продавець) відповідно до цього Закону, несе відповідальність як виробник,
якщо він протягом 30 днів, з дня пред’явлення вимоги споживачем претензії,
не повідомить йому найменування та місцезнаходження виробника або
особи, яка поставила цю продукцію».
29.

Визначено підстави для компенсації моральної шкоди споживачу:

заподіяння споживачу моральних або фізичних страждань; неправомірна дія
або бездіяльність виробника, виконавця, продавця або особи, яка виконує їх
функції; причинний зв’язок між неправомірною дією (бездіяльністю) і
моральними (фізичними) стражданнями; вина заподіювача шкоди.
Моральна шкода може проявлятися в моральних чи фізичних
стражданнях (наприклад, у вигляді відчаю, страху або болю тощо), завданих
споживачеві, внаслідок порушення його споживчих прав виробником або
іншими особами. Розмір компенсації моральної шкоди не залежить від
вартості товару, роботи чи послуги або суми стягненої неустойки. У кожному
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конкретному випадку він повинен ґрунтуватися на характері і обсязі
завданих споживачеві фізичних та моральних страждань і ґрунтуватись на
принципах: справедливості, розумності, добросовісності.
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10.11.2020)
252.
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(дата звернення: 10.11.2020)
255.
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Офіційний вісник
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URL: http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/217-2017-%D1%80 (дата звернення:
10.11.2020)
277.
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сировини: Закон України від 23 грудня 1997р. (в ред. від 06.09.2005 р).
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_175#Text (дата звернення: 10.11.2020)
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ДОДАТОК Б
ПРОПОЗИЦІЇ
щодо вдосконалення чинного законодавства України за результатами
дослідження цивільно-правових засобів захисту прав споживачів в
Україні
Пропозиції змін до
Цивільного кодексу України
Чинна редакція
Пропонована редакція
Стаття 22. Відшкодування збитків Стаття 22. Відшкодування збитків
та інші способи відшкодування та інші способи відшкодування
майнової шкоди
майнової шкоди
…
…
2. Збитками є:
2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у 1) вартість втраченої, знищеної або
зв'язку
зі
знищенням
або пошкодженої речі, а також витрати,
пошкодженням речі, а також які особа зробила або мусить
витрати, які особа зробила або зробити для відновлення свого
мусить зробити для відновлення порушеного права (реальні збитки);
свого порушеного права (реальні …
збитки);
…
Стаття 673. Якість товару
Стаття 673. Якість товару
1. Продавець повинен передати 1.
Якість
–
сукупність
покупцеві товар, якість якого властивостей
товару,
які
відповідає умовам договору купівлі- відповідають вимогам нормативних
продажу.
актів та умовам договору, щодо
….
задоволення конкретних особистих
потреб покупця. Продавець повинен
передати покупцеві товар, якість
якого відповідає умовам договору
купівлі-продажу.
….
Стаття
678. Правові
наслідки Стаття
678. Правові
наслідки
передання товару неналежної якості передання товару неналежної якості
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…
2. У разі істотного порушення вимог
щодо якості товару (виявлення
недоліків, які не можна усунути,
недоліків, усунення яких пов'язане з
непропорційними витратами або
затратами часу, недоліків, які
виявилися
неодноразово
чи
з'явилися знову після їх усунення)
покупець має право за своїм
вибором:
1)відмовитися від договору і
вимагати повернення сплаченої за
товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару.
…
Стаття 708. Права покупця у разі
продажу йому товару неналежної
якості
1. У разі виявлення покупцем
протягом гарантійного або інших
строків, встановлених обов'язковими
для сторін правилами чи договором,
недоліків,
не
застережених
продавцем, або фальсифікації товару
покупець має право за своїм
вибором:
…
4) відмовитися від договору і
вимагати повернення сплаченої за
товар грошової суми.
…
Стаття 700. Надання покупцеві
інформації про товар
1. Продавець зобов'язаний надати
покупцеві необхідну і достовірну
інформацію
про
товар,
що
пропонується
до
продажу.

…
2. У разі істотного порушення вимог
щодо якості товару (виявлення
недоліків, які не можна усунути,
недоліків, усунення яких пов'язане з
непропорційними витратами або
затратами часу, недоліків, які
виявилися
неодноразово
чи
з'явилися знову після їх усунення)
покупець має право за своїм
вибором:
1) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої
за товар
грошової суми;
2) вимагати заміни товару.
…
Стаття 708. Права покупця у разі
продажу йому товару неналежної
якості
1. У разі виявлення покупцем
протягом гарантійного або інших
строків, встановлених обов'язковими
для сторін правилами чи договором,
недоліків,
не
застережених
продавцем, або фальсифікації товару
покупець має право за своїм
вибором:
…
4) вимагати розірвання договору і
повернення сплаченої
за товар
грошової суми
…
Стаття 700. Надання покупцеві
інформації про товар
1.
Продавець
зобов'язаний
надати покупцеві, до придбання ним
товару
необхідну,
доступну,
достовірну
та
своєчасну
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Інформація має відповідати вимогам
закону та правилам роздрібної
торгівлі щодо її змісту і способів
надання.
…

Стаття 978. Договір охорони
1. За договором охорони охоронець,
який є суб'єктом підприємницької
діяльності,
зобов'язується
забезпечити недоторканність особи
чи майна, які охороняються.
Володілець такого майна або особа,
яку
охороняють,
зобов'язані
виконувати передбачені договором
правила особистої та майнової
безпеки і щомісячно сплачувати
охоронцю встановлену плату.
…

Стаття 1210. Особи, зобов'язані
відшкодовувати шкоду, завдану
внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг)
…
2.
Шкода, завдана внаслідок
недоліків робіт (послуг), підлягає
відшкодуванню їх виконавцем.
…

інформацію
про
товар,
що
пропонується
до
продажу.
Інформація має відповідати вимогам
закону та правилам роздрібної
торгівлі щодо її змісту і способів
надання.
…
Стаття 978. Договір охорони
1. За договором охорони охоронець,
який є суб'єктом підприємницької
діяльності,
зобов'язується
забезпечити недоторканність особи
чи майна, які охороняються.
Володілець такого майна або особа,
яку
охороняють,
зобов'язані
виконувати передбачені договором
правила особистої та майнової
безпеки і щомісячно сплачувати
охоронцю встановлену плату.
За договором охорони фізичної
особи, одна сторона (охоронець), що
є
суб’єктом
підприємницької
діяльності,
зобов’язується
забезпечити за плату і у визначені
строки усунення небезпеки, яка
загрожує життю та здоров’ю
другої сторони (фізичної особи, яка
охороняється).
…
Стаття 1210. Особи, зобов'язані
відшкодовувати шкоду, завдану
внаслідок недоліків товарів, робіт
(послуг)
…
2.Шкода,
завдана
внаслідок
недоліків робіт (послуг), підлягає
відшкодуванню їх виконавцем.
Виробник
звільняється
від
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відповідальності, якщо доведе, що
саме рівень науково-технічного
розвитку на час запуску продукції в
обіг не дозволив виявити наявність
недоліку.
…
Пропозиції змін до Закону України
«Про захист прав споживачів»
Чинна редакція
Пропонована редакція
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 1. Визначення термінів
…
…
5) гарантійний строк - строк, 5) гарантійний строк - строк,
протягом
якого
виробник протягом
якого
виробник
(продавець, виконавець або будь-яка (продавець, виконавець), гарантує
третя особа) бере на себе належну якість продукції у із
зобов'язання
про
здійснення запровадженням її в обіг, а у разі
безоплатного ремонту або заміни виявлення
недоліків
(істотних
відповідної продукції у зв'язку з недоліків) бере на себе зобов’язання
введенням її в обіг;
їх усунути відповідно до положень
…
цього Закону;
7)договір - усний чи письмовий …
правочин
між
споживачем
і 7) Споживчий договір – це договір,
продавцем (виконавцем) про якість, за яким одна сторона – суб’єкт
терміни, ціну та інші умови, за яких підприємницької
діяльності
реалізується
продукція. (продавець, виробник, виконавець)
Підтвердження вчинення усного або
самозайнята
особа,
правочину
оформляється зобов’язується
продати,
квитанцією, товарним чи касовим виготовити виріб (товар), виконати
чеком,
квитком,
талоном, роботи або надати послуги, за
розрахунковим
документом, плату другій стороні – споживачу
передбаченим Законом України (фізичній особі). Підтвердження
"Про застосування реєстраторів вчинення
усного
правочину
розрахункових операцій у сфері оформляється квитанцією, товарним
торгівлі, громадського харчування чи касовим чеком, квитком,
та послуг", або іншими документами талоном,
розрахунковим
(далі - розрахунковий документ);
документом, передбаченим Законом
…
України
"Про
застосування
реєстраторів
розрахункових
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Стаття 8. Права споживача у разі
придбання ним товару неналежної
якості
1. У разі виявлення протягом
встановленого гарантійного строку
недоліків споживач, в порядку та у
строки,
що
встановлені
законодавством,
має
право
вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків
товару в розумний строк;
3)
відшкодування
витрат
на
усунення недоліків товару.
…

операцій
у
сфері
торгівлі,
громадського харчування та послуг",
або іншими документами (далі розрахунковий документ);
…
Стаття 8. Права споживача у разі
придбання ним товару неналежної
якості
1. У разі виявлення протягом
встановленого гарантійного строку
недоліків споживач, в порядку та у
строки,
що
встановлені
законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків
товару в розумний строк;
2¹) визнання договору недійсним,
якщо продавець навмисно ввів
споживача в оману щодо обставин,
які мають істотне значення і
неможливості використовувати річ
за цільовим призначенням;
3)
відшкодування
витрат
на
усунення недоліків товару.
…
Стаття 18. Визнання недійсними
умов договорів, що обмежують
права споживача
…
5) встановлення вимоги щодо
сплати споживачем непропорційно
великої суми компенсації у разі
невиконання ним зобов'язань за
договором;
…

Стаття 18. Визнання недійсними
умов договорів, що обмежують
права споживача
…
5) встановлення вимоги щодо сплати
споживачем непропорційно великої
суми компенсації (понад п'ятдесят
відсотків вартості продукції) у разі
невиконання ним зобов'язань за
договором;
…
Пропозиції змін до Закону України
«Про рекламу»
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Чинна редакція
Стаття 21. Реклама лікарських
засобів, медичної техніки, методів
профілактики,
діагностики,
лікування і реабілітації
…
2. Забороняється реклама лікарських
засобів, застосування та відпуск
яких дозволяється лише за рецептом
лікаря, а також внесених до переліку
заборонених
до
рекламування
лікарських засобів.
…

Пропонована редакція
Стаття 21. Реклама лікарських
засобів, медичної техніки, методів
профілактики,
діагностики,
лікування і реабілітації
…
2. Забороняється реклама лікарських
засобів, застосування та відпуск
яких дозволяється лише за рецептом
лікаря, а також внесених до переліку
заборонених
до
рекламування
лікарських засобів.
2¹
Забороняється
реклама
лікарських засобів, що призначені
частково або повністю дітям.
…
Пропозиції змін до Закону України
«Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в
продукції»
Чинна редакція
Пропонована редакція
Стаття 7. Особи, які відповідають за Стаття 7. Особи, які відповідають за
шкоду
шкоду.
…
…
3.
У
разі
коли
виробник 3.У разі, коли виробник продукції не
продукції
не
може
бути може бути встановлений, її
встановлений,
кожний
її постачальник
(продавець)
постачальник
(продавець) відповідно до цього Закону, несе
відповідно до цього Закону несе відповідальність як виробник, якщо
відповідальність як виробник, якщо він протягом 30 днів, з дня
він протягом 30 днів не повідомить пред’явлення вимоги споживачем
потерпілому
найменування
та претензії, не повідомить йому
місцезнаходження виробника або найменування та місцезнаходження
особи, яка поставила йому цю виробника або особи, яка поставила
продукцію. Дія зазначеної норми цю продукцію. Дія зазначеної норми
поширюється також на продукцію, поширюється також на продукцію,
ввезену на митну територію ввезену на
митну територію
України, якщо на ній не вказані України, якщо на ній не вказані
найменування та місцезнаходження найменування та місцезнаходження
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особи, зазначеної в частині другій
цієї статті, навіть якщо на цій
продукції вказано найменування її
виробника.
…

особи, зазначеної в частині другій
цієї статті, навіть якщо на цій
продукції вказано найменування її
виробника.
…

