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З ЯКОЮ МЕТОЮ ЗДІЙСНЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ?
За даними Асоціації учасників електронного бізнесу України (УЕЛБУ) в Україні
налічується близько 10 000 Інтернет-магазинів, які діють у форматах інформаційних сайтів,
каталогів, сайтів з можливістю замовлення товарів, а також повноцінних Інтернет-магазинів
з можливістю замовлення та оплати товару.
Водночас, Інтернет-магазини не є самостійними суб’єктами. В переважній більшості
їх власниками, під якими тут і далі розуміють осіб, які здійснюють господарську діяльність
через Інтернет-магазин і у відносинах з покупцем виступають як продавці, є фізичні особи –
підприємці. Саме така особа у випадку виникнення спору зі споживачем виступає як
відповідач у суді.
Українські суди почали активно розглядати справи за позовами споживачів до
власників Інтернет-магазинів у 2007 році з розвитком Інтернет-комерції. Водночас, кількість
розглянутих справ та підстави, через які виникає більшість спорів вказують на те, що, з
одного боку, споживачі мало обізнані про можливості захисту своїх прав у відносинах
Інтернет-комерції, а з іншого, свідчить про те, що власники Інтернет-магазинів приділяють
недостатньо уваги питанню відповідності своєї діяльності вимогам законодавства про захист
прав споживачів.
Висвітлення результатів проведеного дослідження ставить за мету сприяння
усвідомленню власниками Інтернет-магазинів важливості запровадження високих стандартів
дотримання прав споживачів, покращення наповнення сайтів Інтернет-магазинів необхідною
інформацією про товар, його виробника та властивості, а також про умови придбання і
повернення товару та іншої консьюмерської інформації.
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ПРО ВИКОНАВЦІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
Юридична фірма «Cai & Lenard» створена в Києві в 2010 році. Ключовими
практиками фірми є комерційне право, міжнародний арбітраж та правовий супровід
інвестиційних проектів.
Як партнер та радник УЕЛБУ Cai & Lenard зосереджує свою увагу на законодавчих
ініціативах Асоціації щодо врегулювання електронної комерції та електронних платіжних
інструментів в Україні.
Також експерти фірми під егідою Асоціації здійснюють ряд заходів, спрямованих на
приведення діяльності Інтернет-магазинів та інших суб’єктів, які працюють переважно у
всесвітній мережі, до вищих стандартів якості послуг.
Дізнатися більше про Фірму можна на сайті Cai & Lenard: http://c-n-l.eu
ПРО УЕЛБУ
Асоціація учасників електронного бізнесу України заснована в 2008 році як
добровільне об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності, які ведуть свій бізнес в галузі
інформаційних технологій.
Асоціація УЕЛБУ дає рекомендації щодо вдосконалення і розвитку сучасних
інформаційних програмних продуктів і технологій, сприяє організації діалогу представників
бізнесу і державних структур з метою національного розвитку ринку інформаційних
технологій як однієї з пріоритетних галузей економіки України.
Докладна інформація про діяльність УЕЛБУ на сайті Асоціації: http://uelbu.org
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І. ПОЗОВИ СПОЖИВАЧІВ
КОНСЬЮМЕРСЬКИХ СПОРІВ

ДО

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

СЕРЕД

ІНШИХ

За період з 2006 по 2010 роки серед близько 2 200 000 рішень судів у цивільних
справах, близько 44 500 прийнято у справах про захист прав споживачів.1
З
вказаного
числа рішень судів
тільки близько 0,5 %
було винесено у справах, пов’язаних тією
чи іншою мірою з Інтернет. Більшість споживчих спорів Інтернет - спрямованості
стосувалися незадовільної якості послуг
доступу до мережі.
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Лише близько 9 % з цих справ становлять справи за позовами споживачів до
власників Інтернет-магазинів.
Суди активно розпочали
розглядати справи за позовами
споживачів до власників Інтернет-магазинів у 2007 році. З
цього часу спостерігається позитивна динаміка щодо кількості
таких справ.

Рішення судів першої
інстанції у справах за
позовами до
Інтернет-магазинів

38%
2010

6%
2007

31%
2008

25%
2009

1

Зважаючи на те, що до 2010 року відбувалось формування та наповнення системи Єдиного державного
реєстру судових рішень, дані за 2006-2009 рік щодо кількості судових рішень можуть мати істотні відхилення.
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ІІ. ЧЕРЕЗ ЩО СПОЖИВАЧІ ПОДАЮТЬ ПОЗОВИ ДО СУДУ?
Середня ціна покупки, через яку споживач ініціював судову справу, склала 3 836,42
грн. При цьому вартість найменшого придбання (модуль пам’яті) становила 426 грн.,
найбільшого (ноутбук) – 14080 грн.
ІІІ. ПРО ПОРУШЕННЯ ЯКИХ ПРАВ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМИ ЗАЯВЛЯЮТЬ
СПОЖИВАЧІ?
Найбільшою «популярністю» у покупців товарів в Інтернет-магазинах користується
стаття 8 Закону України «Про захист прав споживачів», яка визначає права споживача у разі
придбання ним товару неналежної якості. Так, 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.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які
виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару,
підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у строки, що
встановлені законодавством і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору, має
право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у
продавця (виробника), товар.
Найбільш поширеними підставаІстотний
недолік
товару
ми, через які спожи73 %
вачі звертались до
суду з позовами до
Невиконання
власників Інтернетзобов'язання з
поставки 13 %
магазинів, були такі:
 Істотний
недолік
товару - 73 %;
 Невиконання зобов’язання щодо поставки товару - 13 %;
 Некомплектність товару - 7%;
 Ненадання інформації про товар - 7 %.

Некомплектність

7%
Ненадання
інформації про
товар 7 %
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Позови
до
власників Інтернетмагазинів найчастіше стосувались:
 Стягнення вартості
придбаного
товару або вішкодування збитків;
 Зобов’язання замінити товар на
аналогічний належної якості;
 Відшкодування
моральної шкоди;
 Стягнення
неустойки.

Стягнення
вартості
товару,
відшкодування
збитків 87 %
Відшкодування
моральної
шкоди 73 %
Стягнення
неустойки 47 %
Зобовя'зання
замінити товар
13 %

Також, у 27 % справ позовні вимоги супроводжувались вимогою покласти на
відповідача витрати, пов’язані з правовою допомогою (оплату послуг юристів). Варто
відзначити, що суди першої інстанції у 100 % випадків задовольняли такі вимоги повністю.
Водночас, у випадках, коли рішення судів були оскаржені до апеляційних судів, останні у
50 % випадків відмовляли у покладенні на відповідача витрат споживача на правову
допомогу (це було пов’язано з відмовою у позові в цілому), а в 50 % зменшували розмір
відшкодування приблизно вдвічі. Розмір оплати послуг юристів, заявлених до
відшкодування, коливався від 120 грн. до 5000 грн.
У позовах до Інтернет-магазинів мали місце і оригінальні вимоги, наприклад, щодо
відшкодування витрат на придбання продуктів харчування в розмірі 7496 грн. та 3732 грн.
компенсації за харчування в громадських місцях через неможливість користуватися
несправним побутовим приладом (вбудованою електроплитою), придбаним в Інтернетмагазині. Такі вимоги, однак, задоволені не були.
Суди першої інстанції (районні суди) сприймають позицію споживачів та схильні присуджувати вішкодуСпоживачі
Суди
вання
моральної
просять
присуджують
шкоди (тільки у
Найменше
18,2 %
випадках
500
300
значення
суди відмовляли у
Найбільше
50 000
6 0002 (2 000)
відшкодуванні).
значення
Однак, приСереднє
8 966,67
1 955,56
суджуючи вішкозначення
дування моральної шкоди, суди істотно знижують розмір (в середньому присуджене
відшкодування складає 22 % від заявленого позивачем).
2

З урахуванням того, що рішення про присудження відшкодування моральної шкоди у розмірі 6000 грн. було
скасоване судом апеляційної інстанції, найбільшим значенням фактично є 2000 грн.
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IV. ТРИВАЛІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
В середньому тривалість розгляду справи судом першої інстанції (час від подання
позову до винесення рішення) склала 137 днів (4,5 місяці), в апеляційних судах судове
рішення ухвалювалось в середньому через 149 днів (5 місяців)3 після прийнятого рішення
суду першої інстанції.
Верховний Суд України розглянув єдину справу і виніс рішення через 256 днів (8,5
місяців) після прийняття оскаржуваного рішення апеляційним судом.
Найдовший судовий процес до ухвалення остаточного рішення у справі за позовом
споживача до власника Інтенет-магазину стривав 520 днів (1 рік і 5 місяців), найшвидше
споживач досяг остаточного результату за 32 дні, однак результат цей був на користь
Інтернет-магазину.
V. СТАТИСТИКА ОСКАРЖЕНЬ РІШЕНЬ. СУДИ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ НА БОЦІ
СПОЖИВАЧІВ, АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ ПІДТРИМУЮТЬ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ
У 46,7 % справ суди першої інстанції ухвалювали рішення про повне задоволення
вимог споживачів до Інтернет-магазинів, у 40 % - суди частково задовольняли позови, у
13,3 % рішення приймалось про відмову у задоволенні позову повністю. При цьому,
рішення про відмову у задоволенні позову споживача в апеляційному порядку не
оскаржувались.

Відмовлено у
задоволенні позову
13,3%

Задоволено позов
46,7%
Частково
задоволено позов
40%

Суб’єкти підприємницької діяльності – власники Інтернет-магазинів тільки у 38 %
випадків оскаржували в апеляційному порядку рішення судів першої інстанції про повне або
часткове задоволення вимог споживача, у більшості випадків (80 %) оскаржувались саме
3

У переважній більшості справ апеляційні суди приймають рішення в середньому протягом 107 днів (3,5
місяці). Затримки у деяких з проаналізованих справ, виходили за межі звичайних, тому негативно вплинули на
узагальнений показник.
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рішення про повне задоволення вимог. При цьому, 100 % скарг власників Інтернет-магазинів
на рішення судів першої інстанції про повне задоволення вимог споживача, були задоволені
апеляційними судами повністю. Тобто, апеляційні суди скасували попередні рішення і
відмовили у позовах споживачів. Більшість рішень апеляційних судів набули чинності і не
оскаржувались і тільки в одному випадку подана споживачем касаційна скарга була
розглянута і частково задоволена Верховним Судом України. У тих випадках, коли
апеляційні суди задовольняли скарги Інтернет-магазинів частково, скаржники досягали
суттєвого зниження розміру стягуваних з них сум (приблизно удвічі).
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