
Захист прав споживачів у суді  

 

Важливою гарантією здійснення прав споживачів є їх судовий захист. 

 

Споживачем, права якого захищаються на підставі Закону України «Про 

захист прав споживачів» (надалі - Закон), є лише громадянин (фізична особа), 

котрий придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи 

замовити товари (роботи, послуги) для власних побутових потреб.  

 

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. 

 

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 цього Закону не поширюється. 

 

Споживачі за власним вибором звертаються до суду за місцем свого 

проживання, або за місцем знаходження відповідача, або за місцем 

заподіяння шкоди, або за місцем виконання договору.  

 

Заява про захист прав споживача має повністю відповідати вимогам ст.119 

Цивільного процесуального кодексу України щодо форми й змісту позовної 

заяви, зокрема, містити відомості:  

 найменування суду, до якого подається заява; 

 ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника 

позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце 

проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, 

номери засобів зв'язку, якщо такі відомі; 

 зміст позовних вимог; 

 ціну позову щодо вимог майнового характеру; 

 виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; 

 зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність 

підстав для звільнення від доказування; 

 перелік документів, що додаються до заяви. 

До заяви повинні бути додані необхідні документи - залежно від заявлених 

вимог (наприклад, договір, квитанція-замовлення, квитанція зобов'язання,  

чек, висновки експертиз тощо). 

 

Втрата зазначених документів, неодержання їх при придбанні продукції 

(товарів, робіт, послуг) чи неможливість їх відновлення не позбавляє 
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споживача права доводити факт купівлі-продажу продукції за допомогою 

свідків. 

 

При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання щодо 

відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

 

Споживачі звільняються від сплати судового збору за позовами, що пов'язані 

з порушенням їх прав. 
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