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С гаранц
ция от поне
п
2 години
г
за
пр
родукти
ите, кои
ито куп
пувам, с
се чувс
ствам
по
о-сигур
рен да купувам
к
м нови неща
Потреби
ител

Ко
онкурен
нцията между фирми
ите е по
озаради
ло
оялна, понеже
п
и законовата
гар
ранция всички
и трябв
ва да
пр
роизвеж
ждаме качеств
к
вени пр
родукти
и
Тъ
ърговец
ц

За
а да зас
силя до
овериетто на потреби
ителите
е
в моите продук
кти, аз им
и пред
длагам
тъ
ърговскка гаранция. Това
Т
им
м харесва и
за
атова често пр
редпочитат мо
оята стока
Тъ
ърговец

4

Въ
ъведени
ие
Скъп
пи предприе
емачи,
Този
и наръчник е част от проекта „Го
отови за по
отребителсккото право““, специално
о предназначен за ми
икро-,
малкките и средн
ните предпр
риятия, обсл
лужващи поттребители.
в цяла Ев
Прое
ектът „Гото
ови за потребителскотто право“ е проект, който се изпълнява
и
вропа от BEUC
B
(Евр
ропейската организаци
ия на потр
ребителите) съвместно
о с UEAPM
ME („Гласъ
ът на МСП
П в Европа
а“) и
Euro
ochambres (А
Асоциациятта на европ
пейските тър
рговско-промишлени ка
амари). Фин
нансира се от Европей
йския
съюзз с подкрепа
ата на Европейския пар
рламент и Европейската
а комисия.
Целтта на проектта е да Ви помогнем
п
да
а изпълните изискванията на потребителското право на ЕС
С.
Потр
ребителскотто право на ЕС се съдъ
ържа в разли
ични законо
одателни акттове, приети
и от Европе
ейския съюз през
посл
ледните 25 години и тр
ранспониран
ни от всичкки държави – членки на ЕС, в нац
ционалното им право. През
2017
7 г. Европей
йската комиссия проведе
е оценка на
а това дали правилата все още иззпълняват своята
с
цел. Като
цяло
о резултатъ
ът беше положителе
п
н

1

. Споре
ед основна
ата констаттация орган
ните трябв
ва да прил
лагат

съществуващитте правила по-добре и предприяти
ията и потребителите също
с
трябв
ва да ги поззнават по-до
обре.
ектът „Готов
ви за потреб
бителското право“
п
има за цел да по
овиши знани
ията на търговците, и особено
о
на МСП,
М
Прое
за пр
равата на по
отребителитте и правните задължения, които им
и съответсттват.
Наръ
ъчникът се състои от пет
п модула. Всеки от тя
ях разглежд
да определе
ена тема отт потребителското прав
во на
ЕС:


Модул 1 третира пр
равилата отн
носно изискванията за предоставян
п
не на предд
договорна ин
нформация..



Модул 2 представя
я правилатта за право
ото на потр
ребителя на
а отказ от договори от
о разстоян
ние и
договори, сключени
и извън търгговски обектт.



Модул 3 се занима
ава със сре
едствата за обезщетен
ние, които търговците
т
трябва да осигурят, ко
огато
продукти
ите не съотв
ветстват на договора.



Модул 4 акцентира върху нелоялните търгговски практтики и нерав
вноправните
е условия в договорите.



Модул 5 представя алтернатив
вното решав
ване на спор
рове и платф
формата за ОРС – офи
ициален уебсайт,
управля
яван от Евро
окомисията и целящ да
а помогне на потребите
елите и тър
рговците да решават св
воите
спорове
е извън съда
а.

и наръчник е само ед
дин от обра
азователнитте материал
ли, създаде
ени в рамки
ите на проекта „Готов
ви за
Този
потр
ребителското право“. На уебсайта consumerlaw
wready.eu може
м
да нам
мерите и друуги учебни материали, като
1

Пове
ече информаци
ия за оценката
а, констатациитте и последващ
щите действия може да намер
рите на уебсай
йта на Европей
йската комисия (на

англи
ийски език): http
p://ec.europa.eu
u/newsroom/just/item-detail.cfm
m?item_id=5933
32
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виде
еа, минитесттове и „е-те
ест“, даващ правото на сертификатт. Освен тов
ва във форуума може да
д се свърже
ете с
експ
перти и други МСП.
В мо
одул 3 от наръчника
н
с разглеждат правата на потреби
се
ителите и га
аранциите, когато стокките не пока
азват
съоттветствие с договора. В него се описва
о
каква
а информац
ция, как и ко
ога трябва да предста
авите и се дават
д
съве
ети, за да иззпълните по
о-лесно законодателството.
Модулът се оссновава на разпоредби
ите на Дир
рективата на ЕС относсно някои а
аспекти на продажбатта на
ребителски стоки и свъ
ързаните с тях гаранц
ции (Директи
ивата относсно продажбите и гара
анциите – ДПГ),
Д
потр
тран
нспонирана в национал
лното законо
одателство на държави
ите – членкки на ЕС. За
а по-подроб
бна информ
мация
във връзка с раззпоредбите на Директи
ивата относн
но правата на
н потребиттелите, отна
асящи се до изискванията за
доставяне на информ
мация във връзка със
с
законов
вите гаранции, проче
етете Ръко
оводството
о на
пред
2
Евро
опейската комисия
к
, публикувано
п
о на всички официални
о
С.
езици на ЕС

Осве
ен тези хор
ризонтални изисквания
я може да са приложи
ими и други
и, предимно
о характерн
ни за отдел
лните
сектори – незав
висимо от изискваният
и
та за предо
оставяне на информация в Директтивата отно
осно праватта на
ребителите или еднов
временно с тях – спо
оред вида договор (н
напр. потре
ебителски кредит,
к
паккетно
потр
тури
истическо пътуване и др.). Тези други изиссквания са извън обххвата на на
астоящия наръчник, но
о Ви
преп
поръчваме да
д се запозн
наете с оне
ези от тях, които
к
имат отношение
о
к
към
Вашата
а сфера на дейност.
д
Ба
азата
данн
ни за потр
ребителскотто право 3 и бизнес порталът „В
Вашата Евр
ропа“ 4 може
е да Ви бъд
дат от ползза за
нами
иране на необходимата
а информация.
Надя
яваме се ин
нформациятта в наръчни
ика да Ви бъ
ъде полезна
а.

2

Вж. http://ec.europa
h
.eu/justice/conssumer-marketing
g/files/crd_guida
ance_bg.pdf
Вж. https://e-justice.
h
europa.eu/hom
me.do
4
Вж.http://europa.eu//youreurope/bussiness/index_bg
g.htm
3
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Моду
ул 3
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Пр
равилатта за пр
равата на
н
поттребителите и гаранциите
раззличав
ват ли се
с межд
ду
дъ
ържавитте – чле
енки на
а ЕС?

за
аконовата га
аранция, коя
ято не може
е при никакв
во

Отго
оворът на то
ози въпрос е:
е да, поне в известна

Полша, Портуугалия, Република Кипъ
ър, Словаки
ия,

степ
пен. С Дирекктивата на ЕС
Е относно продажбите
п
еи

Словения, Ун
нгария и Чеш
шката репуб
блика),

гара
анциите се цели
ц
да се установи мин
нимално

пр
родавачът и потребител
лят може да
а се

общо ниво на за
ащита на по
отребителитте в целия
юз, но и да се
е позволи на отделните
е държави –
Съю
член
нки на ЕС, да
д определят по-високи стандарти
(т.на
ар. „минимал
лна хармони
изация“). Ча
аст от
държ
жавите член
нки обаче не
е са използв
вали
възм
можността да
д наложат по-строги
п
иззисквания отт
мини
имално опре
еделените в Директива
ата на ЕС
отно
осно продаж
жбите и гара
анциите5. За да се
запо
ознаете с по
оложението във всяка държава
д
член
нка, що се оттнася до сро
ока на закон
новата
гара
анция, обръщ
щането на тежестта
т
на доказване,
йера
архията на обезщетени
о
ята и други концепции,
разгл
ледани в на
астоящия мо
одул, прегле
едайте
ПРИ
ИЛОЖЕНИЕ 1.

Мо
оже ли да
д не прилага
ам
правилатта за пр
равата на
н
?
поттребителите и гаранциите?
Не, не
н може да не ги прилагате.

по
оложение да
а бъде изключена или ограничена.
о
Само при сто
оки втора употреба и ед
динствено акко е
по
озволено отт националното законод
дателство на
а
съ
ъответната държава
д
чл
ленка (като в Австрия,
Бе
елгия, Герм
мания, Испан
ния, Италия, Люксембур
рг,

сп
поразумеят за по-кратъ
ък срок на за
аконовата
га
аранция, но той не може
е да е под 1 година6.
Кл
лауза в потр
ребителскитте договори, целяща
огграничаване
ето или пълното изключ
чване на
за
аконовата га
аранция, е н
неравноправ
вна. Когато
бъ
ъдете информирани за липса на съ
ъответствие
е,
може да пред
дложите на потребителя решение по
п
ласие, разли
ично от това
а в директив
вата.
вззаимно съгл
От
О потребите
еля ще зависи да преце
ени дали да
пр
риеме, или да
д отхвърли
и такова реш
шение и да
по
оиска изпъл
лнението на законовата гаранция.

Какъв
К
е обхваттът на
прилага
п
ане на п
правилата за
гаранци
иите?
Правилата за
а гаранциите
е обхващат всички
дв
вижими маттериални вещи, продава
ани на
по
отребители,, с изключен
ние на:


Прав
вилата за пр
равата на по
отребителитте и
гара
анциите в сл
лучай на про
одукти, показващи липса

стоките, продавани
п
п
при принуди
ително
изпълнен
ние или чрезз други съде
ебни мерки



вода и газ, когато те не се предл
лагат за

на съ
ъответствие
е, са задълж
жителни и сттраните по

а в ограниче
ен обем или определено
продажба

дого
овора в ника
акъв случай не може да изключат

количеств
во

прил
лагането им. Това се оттнася най-ве
ече за
5

http:///ec.europa.eu/cconsumers/conssumer_rights/rig
ghts-

contra
acts/sales-guara
antee/index_en.htm



електроенергия.

6

Имайте
И
обаче предвид,
п
че в м
момента се под
дготвя ново
ев
вропейско законодателство. А
Ако предложен
нието за директтива
оттносно продажб
бите на стоки о
от разстояние бъде
б
прието, новите
н
сттоки и стоките втора
в
употреба
а ще бъдат тре
етирани по един и
съ
ъщ начин.

8

Осве
ен това наци
ионалното право
п
на държавите
член
нки може да изключва прилагането
п
о на
прав
вилата за га
аранциите по
о отношение
е на стоките
е
втор
ра употреба,, продавани на публиче
ен търг, на
койтто потребите
елят може да
д присъства
а лично:
Бълггария, Германия, Обеди
иненото кра
алство,
Унга
ария, Финландия и Фран
нция са прил
ложили тази
и

съ
ъответствие
е с договора
а, за отбив от
о цената ил
ли за
въ
ъзстановява
ане на запла
атената сум
ма.

Какви
К
са
а възможните
е
гаранци
ии за сттоките,
продава
п
ани на потреб
бител?

възм
можност. Исспания е във
вела по-огра
аничен

По отношение на продаж
жбите на поттребителски
и

вари
иант на изкл
лючване, катто е посочил
ла само

сттоки един отт най-важните въпроси е този за

„адм
министратив
вните търгов
ве“. Дания, Италия
И
и
Швеция не са иззползвали тази
т
възмож
жност, а
вмессто това са ограничили
о
отговорносстта на
прод
давача за сттоките, прод
давани на пуублични
търггове.

По
отребиттелскитте услугги също
ли са обх
хванати
и?
Не. Потребител
П
ските услуги
и, като водо
опроводните
е
или градинарски
ите, са извъ
ън обхвата на
н тази
ектива.
дире

га
аранцията, тоест
т
че про
одавачът носи отговорн
ност
за
а появата на
а всякакви д
дефекти по продаваните
п
е
сттоки. Съглассно законод
дателството на ЕС се пр
рави
яс
сно разграничение меж
жду законова
ата (правна))
га
аранция и тъ
ърговската ггаранция.
За
аконовата га
аранция е задължителн
на гаранция
я,
ва
алидна мини
имум две го
одини за нов
ви стоки, но
са
амо във връ
ъзка с дефеккти, които ве
ече са
съ
ъществувал
ли по време на доставка
ата на стока
ата.
Тя
я не подлеж
жи на изключ
чения и е ва
алидна във
вс
сички страни
и от ЕС.

Имайте обаче предвид, че всяка липса
а на

Тъ
ърговската гаранция е д
допълнител
лна гаранция
я

съоттветствие, произтичаща
а от неправи
илно

къ
ъм законова
ата, която се
е предоставя
я от продавача

инстталиране или монтиране на продуккта, се смята
а

ил
ли производ
дителя или б
безплатно, или
и срещу

за ра
авносилна на
н продукт, показващ
п
ли
ипса на

за
аплащане и която може
е да обхване
е период по--

съоттветствие, ако
а инсталир
рането или монтирането
м
о

дъ
ълъг от две години и де
ефекти, разл
лични от

на продукта е ча
аст от догов
вора за прод
дажба и е

съ
ъществувал
лите по врем
ме на достав
вката на

извъ
ършено от продавача ил
ли под негов
ва

сттоката.

отговорност. Пр
равилото ще
е важи и ако
о продуктът,
пред
дназначен за
а инсталира
ане или монтиране от
потр
ребителя, е инсталиран или монтир
ран
непр
равилно зар
ради недоста
атъци в инсттрукциите за
употтреба. Освен
н това, наци
ионалните
зако
онодателства на държав
вите членки също
регл
ламентират областта
о
на
а потребител
лските
услууги, затова, ако
а предосттавяте услугги трябва да
а
знае
ете, че в Бъл
лгария закон
нът дава въ
ъзможност на
а
потр
ребителя да предяви ре
екламация и за услуга и
да претендира извършване
и
е на услугата
ав

Кои
К са основн
о
ите
характе
х
аконова
ата
ристикки на за
гаранци
ия?
За
аконовата га
аранция е задължителн
на. Тя
по
озволява на
а потребител
ля да получи редица фо
орми
на
а обезщетен
ние, в случа
ай че продукктът не
съ
ъответства на
н обещано
ото от прода
авача през
пъ
ървите две години (или
и в зависимо
ост от
дъ
ържавата – членка на Е
ЕС, гаранция
ята може да
ае

9

по-продължител
лна в Ирлан
ндия, Нидерл
ландия,

Като про
одавач Вие ттрябва да сл
ледите

диненото кр
ралство, Фин
нландия и Швеция,
Ш
кактто
Обед

описание
ето на стоки
ите, които пр
родавате, да
а

е описано в приложение 1)..

бъде вин
наги точно. В противен случай

арантира, че
е потребите
елят разпола
ага с
Тя га

потребиттелят може да потърси отговорносст от

ефикасни форм
ми на обезще
етяване, кои
ито може да
а

Вас.

полззва, ако насттъпи липса на съответсствие.



са годни за
з специфична употреб
ба, желана от
о

Напр
ример благо
одарение на
а законовата
а гаранция,

потребителя, при усл
ловие че той
й е уведоми
ил

ако сешоар
с
спре
е да работи само след няколко

ча за своето изискване при
п
продавач

месе
еца и това се
с дължи на съществува
аща към

сключван
нето на дого
овора и то е прието от

момента на досставката лип
пса на съотв
ветствие,

продавач
ча;

давачът трябва да го ре
емонтира, за
амени или да
д
прод

е
Пример: велосипед, който при продажбата
п

пред
дложи на потребителя подходящо
п
н
намаляване
е

ато подходящ за планин
нско
описан ка

на цената.

колоездене, действително трябв
ва да е
щ за такава цел.
подходящ

Кога се см
мята, че има липса
л
на съотве
етствие
е на
поттребителските стоки
и?
Прав
вилата, пред
двидени в приложимото
п
о
зако
онодателство, обяснява
ат кога се см
мята, че
стоките са в съо
ответствие с потребителския
овор за прод
дажба. По за
акон се считта, че
дого
потр
ребителските стоки съоттветстват на
а договора за
з
прод
дажба, ако:




са годни за
з обичайна
ата употреба, за която

о
отговарят
на
а описаниетто, дадено от
о продавача
а,

служат сттоките от съ
ъщия вид;

и притежава
ат характери
истиките, пр
редставени от
о

Пример: мобилен те
елефон, койтто да може да

п
продавача
п формата
под
а на мостра
а или образе
ец;

се използзва за телеф
фонни разго
овори.

П
Пример:
об
бувки, описва
ани и показв
вани на
п
потребителя
я като непро
омокаеми, трябва
т
д
действителн
но да са таккива.



притежав
ват обичайн
ните качеств
ва и
характери
истики на сттоките от съ
ъщия вид, ко
оито
потребителят може р
разумно да очаква,
о
като
о се
двид естесттвото на поттребителската
имат пред
стока и пуубличните и
изявления за
а конкретните ѝ
характери
истики, напр
равени от пр
родавача,
производ
дителя или н
негов предсттавител, кои
ито
се съдърж
жат в рекламата или еттикета.
Пример: етикетът, показващ нивото на
на хладилни
ик, трябва да
енергопоттребление н
съответсттва на дейсттвителното му
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е
енергопотре
ебление.

Може
М
ли
и да пр
редстав
вям
законов
з
вата гар
ранция като
търговс
т
ска?
Не, законоватта гаранция
я не може да
а бъде
редставяна като търгов
вска. Ако исккате сами да
а
пр
пр
редлагате тъ
ърговска гар
ранция, от съществено
с
зн
начение е тя
я да предосттавя нещо повече
п
от то
ова,
ко
оето вече е обхванато о
от законоватта гаранция
я.
Дори в случаи, когато пр
редлагате на
а потребителя
тъ
ърговска гар
ранция, много е важно да
д го

Кои са ос
сновнитте
рактери
истики на
хар
търговска
ата гар
ранция?
?

ин
нформирате
е също и за съществува
ането на

Търгговската гар
ранция е доп
пълнителна гаранция

Ако представ
вяте законов
вата гаранци
ия, която се

към законовата,, която се пр
редоставя от
о продавача
а

иззисква по за
акон, като оттличителна характеристтика

п
сро
ок на
или производителя (напр. по-дълъг

на
а конкретнотто Ви предл
ложение или
и ако карате
е

анцията – тр
ри вместо дв
ве години) и която може
е
гара

по
отребителя да плаща за нея, има вероятност
в
д
да

да обхване деф
фекти, различни от съще
ествувалите
е

Ви се потърси отговорно
ост за нелоя
ялни търговсски

по време на досставката на стоката. Тя може да

рактики и да
а бъдете сан
нкционирани.
пр

е предостав
вена както безплатно, та
ака и срещуу
бъде
запл
лащане.
Прои
изводителитте често пре
едлагат платена
търгговска гаран
нция, позвол
ляваща на потребителя
да получи ремонт на стокатта в редица лицензиран
ни
визи в целия
я свят, а не само в мага
азина на
серв
прод
давача. Например такав
ва гаранция може да
бъде
е дадена за преносим компютър
к
и потребителят

за
аконовата га
аранция. Им
майте предв
вид, че
ин
нформиране
ето на потре
ебителя за съществува
с
ането
на
а законова гаранция
г
се изисква по закон.

Същест
С
твува ли закон
нова
гаранци
ия и за с
стоките
е втора
а
употреб
у
ба?
Да, такава съ
ъществува. П
Правилата за
з законоватта
га
аранция важ
жат и за прод
дажбата на стоки втора
а
уп
потреба. Съ
ъгласно Дире
ективата на
а ЕС относно
о
пр
родажбите и гаранциите държавите членки им
мат

ще може
м
да го даде
д
за ремо
онт безплаттно в

пр
раво да приемат правил
ла изключиттелно за сто
оки

разл
лични сервизи.

вттора употреба, позволя
яващи на про
одавача и
по
отребителя да договаря
ят за отгово
орността на
пр
родавача по
о-кратък от п
предвидения двугодишен
ср
рок. Този ср
рок обаче не
е може да бъ
ъде по-кратъ
ък от
ед
дна година. Ето списък на държави
ите членки,
ко
оито са изпо
олзвали тази
и възможнос
ст: Австрия,,
Бе
елгия, Герм
мания, Испан
ния, Италия, Люксембур
рг,
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Полш
ша, Португа
алия, Републ
лика Кипър, Словакия,



Слов
вения, Унгар
рия и Чешка
ата републи
ика.

ремонтътт или замяна
ата са невъззможни или
непропор
рционални в сравнение с другите
форми на
а обезщетяв
ване или

Това
а е единстве
еният случай, при който
о, ако



наци
ионалното законодателство го пред
движда,
иматте възможно
ост да се до
оговорите за
а по-кратък
срокк на законовата гаранци
ия.
Такъ
ъв би бил на
апример слуучаят с употребяван
авто
омобил.

продавач
чът не е отсттранил недо
остатъците в
разумен срок,
с
или



продавач
чът е отстранил недоста
атъците, но е
причинил
л значително
о неудобств
во на
потребителя,

по
отребителятт може да ре
еши да преккрати догово
ора
ил
ли да получи намалени
ие на цената
а, платена за
а

Какви са праватта на
п
лип
пса на
поттребителите при
съ
ъответствие?

ку
упения прод
дукт.

При липса на съ
ъответствие
е потребител
лят има
можност да избере меж
жду две форм
ми на
възм

п
прекратяв
ване на договора

обеззщетяване в определен
н ред (йерар
рхия на

и отстъпка
о

обеззщетенията)). Изборът им
и зависи отт
потр
ребителя:
1. ремонт
р
или
и замяна – изборът
и
меж
жду тези

замяна
а и ремон
нт

п
първи
два варианта е в правото на
а потребител
ля
п
ане на догов
вора или оттстъпка –
2. прекратява
и
изборът
меж
жду тези вто
ори два вари
ианта също е
в правото на
а потребите
еля.
Първо, потребителят има право
п
да пои
иска ремонтт
с
пока
азващи липсса на
или замяна на стоките,
жду двата
съоттветствие, и може да иззбере измеж
вари
ианта, освен
н ако ремонттът/замянатта са
невъ
ъзможни или
и непропорц
ционални в сравнение
с
с
друггата форма на обезщетя
яване. Напр
ример
потр
ребителят може да поисска колата му,
м по която е
уста
ановена неиззправност, да
д бъде рем
монтирана
или заменена с друга със същите
с
хара
актеристики..
ро, в случай че:
Втор
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Напр
ример, ако продавачът
п
предложи да
д ремонтир
ра

Потребителят може да и
избира безпл
латно междуу

неиззправния автомобил едва след някколко месеца
а,

емонт и зам
мяна, освен а
ако изборътт е невъзмож
жен
ре

потр
ребителят може да реши да го върн
не и да

ил
ли непропор
рционален в сравнение
е с другата

полуучи пълно въ
ъзстановява
ане на цената. Ако обач
че

форма
ф
на обе
езщетяване
е. Такъв би бил
б случаят, ако

кола
ата все още може да се ползва, той
й може да

иззборът на по
отребителя налага на продавача
п

избе
ере да получ
чи някаква сума
с
(част от цената)

не
еоправдани разходи пр
редвид:

като
о намаление
е и да задържи колата.

1)) стойността
а на стоката
а, ако беше в съответств
вие с

Имайте предвид
д, че докато
о повечето държави
д

до
оговора – на
апример ако
о стойността
а на стоката
ае

нки следват йерархията
а на обезщетенията, в
член

по
о-малка от разходите
р
за
а ремонт;

няко
ои страни, ср
ред които Гъ
ърция, Литва,

2)) значимосттта на липсатта на съотве
етствие за

Порттугалия, Сло
овения и Хъ
ърватия, поттребителите
е

вс
секи отделе
ен случай;

иматт пълна своб
бода на изб
бор между формите
ф
на
обеззщетяване. Следовател
С
лно гореописсаната
йера
архия е непр
риложима (зза повече ин
нформация
вижтте Приложен
ние 1).

3)) това дали липсата на съответстви
ие би могла да
бъ
ъде поправе
ена чрез друугата форма
а на
об
безщетяван
не без значително неудо
обство за
по
отребителя..

В Об
бединеното кралство и Ирландия се
с предлага
кратткосрочно пр
раво на отка
аз от стоките
е (например
рв

Например, ко
огато цената
а за ремонт на даден

Крал
лството сроккът е 30 дни
и след доста
авката или

пр
родукт надв
вишава цена
ата за неговата замяна,

преххвърлянето на собствен
ността, или след

ре
емонтът ням
ма да бъде п
подходящатта форма за
а

инфо
ормирането
о на потреби
ителя за изв
вършено

об
безщетяван
не. Непропор
рционалнос
стта на тежестта

инстталиране) и приемане на
н договора
а за
преккратен7.

тр
рябва винаги да бъде д
доказвана отт продавача,
за
атова е необ
бходима оце
енка във все
еки отделен
н

Мо
оже ли да
д бъде огран
ничен
сво
ободни
ият избор на
поттребителя по отношение на
а
фо
ормите на обе
езщетяв
ване в
рамките на
н йера
архията
а?

сл
лучай.

Прав
вото на потр
ребителя да
а избира меж
жду ремонт и

де
ефектът се счита за дре
ебен, решен
ние трябва да
д

замя
яна – на пър
рвия етап, и между преккратяване на

се
е вземе за всеки
в
отделе
ен случай и не е възмож
жно

дого
овора и нама
аление – на втория етап, е

да
а се предло
ожи обобщен
н вариант.

чин, потребител не мож
же свободно
о да
По същия нач
ване на дого
овора и
иззбира междуу прекратяв
по
олучаване на
н намалени
ие – ако деф
фектът на
ку
упените стокки е съвсем дребен, поттребителят
може да поисска само нам
маляване на
а цената. Ко
огато

огра
аничено.
ова би бил а
автомобил, чийто
ч
фар е
Пример за то
еизправен. Този
Т
дефектт е дребен в сравнение
е със
не
сттойността це
елия автомо
обил. В такъ
ъв случай
7

Зако
он за правата на
н потребители
ите (Consumer Rights Act) от
2015 г., член 20 за правото
п
на отка
аз от договора, вж.
n.gov.uk/ukpga/2015/15/conten
nts/enacted
http:///www.legislation

пр
рекратяване
ето на догов
вора няма да бъде
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допууснато, като се има пред
двид незнач
чителният
хара
актер на деф
фекта на про
одукта.
поменато, не
н всички дъ
ържави
Кактто вече бе сп
член
нки следват подхода на
а йерархията
а на

След
С
пр
рекратя
яването
о на
договор
д
р може ли про
одавачъ
ът
да
д иска компен
нсация за
ползван
п
нето на
а стокитте?

обеззщетенията (вижте Прил
ложение 1).
Съгласно евр
ропейското п
право прода
авачът не може

Мо
оже ли аз
а да тъ
ърся
ком
мпенса
ация от потреб
бителя?
?

да
а изисква ко
омпенсация за ползване
ето на дефе
ектна

Не, не
н може. Ре
емонтът и за
амяната в сл
лучай на

въ
ъзстановява
ането на пла
атимите на потребителя

липсса на съотве
етствие тряб
бва винаги да
д се
извъ
ършват безп
платно за по
отребителя. Това
озна
ачава, че от него не мож
же да се искка
комп
пенсация, за
а да се отстр
рани липсатта на
съоттветствие на
а стоките. Продавачът няма
н
право

сттока, която е заменена с нова (безп
платно). В
сл
лучай на пре
екратяване на договора
а
ра
азходи може
е да бъдат н
намалени в зависимостт от
ра
азпоредбите
е на национ
налното прав
во. В
пр
редложение
ето на Евроккомисията от
о 2015 г.
оттносно прод
дажбите на сстоки от раззстояние се
пр
редлагат но
ови правила, с които ще
е се избегнатт
сл
лучаи на нессправедлив
во възползва
ане с цел

да иска каквото и да било плащане
п
за замяната ил
ли

об
богатяване. Мерило ще
е бъде крите
ерият за

онта, наприм
мер за:
ремо

„н
нормална уп
потреба“.



п
пощенски
ра
азноски за връщането
в
н стоката
на



р
разходи
за труд
т



р
разходи
за използванит
и
те за ремонтта на стокитте
м
материали.

Как се изв
вършва
а ремон
нтът
ната?
или замян
Ремо
онтът или за
амяната на несъответсстващите
стоки трябва винаги да се извършва
и
в разумен
срокк, безплатно
о и без значи
ително неуд
добство за
потр
ребителя.
На практика
п
мож
же да се слуучи търговец
цът да
насттоява, че ремонтът на стоките
с
е единствената
възм
можност за обезщетява
о
ане, и да твъ
ърди, че
замя
яната е невъ
ъзможна, тъ
ъй като стоки
ите са

Имайте предвид, че ако потребителят търси от Вас
оттговорност поради
п
липсса на съотве
етствие,
пр
роизтекло от действие или бездейс
ствие на
пр
редишен продавач по в
веригата или
и на
пр
роизводител
ля, имате пр
раво да поис
скате
об
безщетение
е от отговорн
ното/ите лиц
це/а по вери
игата
на
а договора (право
(
на ко
омпенсация)). Особеносттите
са
а определен
ни в национа
алното прав
во.

В кои сл
лучаи п
продава
ачът не
е
носи
н
отговорн
ност за липсат
л
та
на
н съоттветствие?
В някои случа
аи жалбата на потребиттеля може да
д
бъ
ъде необосн
нована.

изче
ерпани и не може да досстави други. В такива

Пръв такъв случай
с
е, коггато потреби
ителят или е

случ
чаи продавачът е този, който трябв
ва да докаже
е,

ил наясно с липсата на съответств
вие на продуукта,
би

че за
амяната е невъзможна..

ил
ли е невъзм
можно да не е бил наясн
но с нея.
Например потребител, ко
ойто знае, че
ч купува
ениска с няккои дефекти
и, например малка дупка
а на
те

14

гърб
ба, не може след това да
д се оплаче
е, че стоката
а

ин никога не
е е твърдял, че те са
в този магази

е дефектна.

епромокаем
ми, то потреб
бителят не може
м
да
не

що така когатто потребиттел купува кн
нига от
Същ

пр
ретендира, че
ч има липсса на съотве
етствие.

книж
жарница от рафт,
р
ясно обозначен
о
с надпис

Същото важи
и и когато тъ
ърговец кори
игира

„Деф
фектни книги
и на половин цена“, ясн
но е, че

екламирано
ото твърдени
ие, преди да
а бъде склю
ючен
ре

книга
ата може да
а има някои дефекти. Ако
А се окаже,

до
оговорът, ка
ато каже (да
а вземем същ
щия пример
р), че

че отт книгата ли
ипсват стран
ници, не мож
же да се

въ
ъпреки че се
е рекламира
ат като непр
ромокаеми, този

търсси отговорно
ост от прода
авача.

модел обувки
и не са устойчиви на во
ода, и като се

Прод
давачът ням
ма да носи отговорност
о
и за стоки,
изгуб
били съотве
етствие в ре
езултат на материала,
м
койтто потребите
елят е предо
оставил на продавача.
п
Такъ
ъв би бил на
апример слуучаят на шив
вач, ушил
костюм с плат на
н потребите
еля. Ако сле
ед няколко
е прокъса по
оради единсствената
дни костюмът се
чина, че маттериалът е лошокачеств
л
вен, шивачъ
ът
прич

вери, че поттребителят е наясно с това.
т
В този
ув
сл
лучай прода
авачът не но
оси отговорн
ност, но въп
преки
то
ова трябва да
д докаже, ч
че твърдени
ието е било
ко
оригирано.

Кой
К трябва да докаже
е липса
ата
на
н съоттветствие?

няма
а да носи оттговорност за
з това.
За
адължениетто на продав
вача да гара
антира
В по
одобни случа
аи потребиттелят няма право
п
да

съ
ъответствие
ето с догово
ора на нова стока
с

търсси правата си,
с свързани
и с липсата на

пр
родължава поне две год
дини, считано от момен
нта

съоттветствие на
а стоките.

на
а доставка на
н стоката д
до потребите
еля.

Ако обаче прода
авачът твър
рди, че прод
дуктите му са
а
равни, той ще
щ е отговор
рен за липса
ата на
изпр
съоттветствие, независимо от
о това дали
потр
ребителят е можел лесн
но да я забе
ележи.
Напр
ример търго
овец продав
ва кола, коятто не работи
и
добр
ре, но той тв
върди, че тя
я е в пълна изправност,
и
поне
еже още никкой не я е ка
арал. Когато
о известно
врем
ме, след катто я е карал,, купувачът установява,
у
,
че ко
олата все ощ
ще не работти добре, то
о
отговорността за
з това е на търговеца.
д
страна
а, продавачъ
ът няма да носи
н
От друга
отговорност за липсата
л
на съответстви
с
ие при
рдения, изка
азани от друуги търговци
и за
твър
хара
актеристикитте на стокитте, ако не е знаел
з
или не
н

Продавачът носи
н
отговорност единс
ствено за
де
ефекти, същ
ществували от самото начало,
н
пора
ади
ко
оето въпроссът кога е въ
ъзникнал дефектът,
пр
рактически е много важ
жен. През пъ
ървите шест
месеца презуумпцията е, че продуктъ
ът показва
ли
ипса на съответствие поради причина,
съ
ъществувал
ла към моме
ента на неговата достав
вка.
Ако, наприме
ер, шест сед
дмици след доставката
д
на
пе
ечка до дома на потреб
бителя тя спре да работти,
се
е смята, че отговорност
о
т носи прода
авачът.
След изтичан
нето на първ
вите шест месеца
м
обаче
те
ежестта на доказване,
д
ч
че дефектътт на купения
я
пр
родукт е същ
ществувал в момента на доставкатта, се
пр
рехвърля на
а потребителя8.

е мо
ожел да знае
е за тези обещания. На
апример ако
потр
ребител влезе в магазин
н, в който пр
родавачът му
м
обясснява, че определен мо
одел обувки са
непр
ромокаеми, а след това
а отиде в друуг магазин и
купи
и същите обуувки, при по
оложение че
е продавачъ
ът

8

Съгласно
С
предложението на Комисията от 2015
2
г. за дире
ектива
на
а Европейския парламент и на Съвета относно някои аспе
екти
на
а договорите за
а онлайн прода
ажби и други пр
родажби на сто
оки от
ра
азстояние теже
естта на доказв
ване ще лежи върху
в
продавач
ча
пр
рез двете годин
ни на гаранцио
онния срок. Що се отнася до
пр
родуктите с циф
фрово съдържа
ание, в предло
ожението на
Ко
омисията от 20
015 г. за директтива относно ня
якои аспекти на
а

15

за
а липсата на
а съответств
вие. Наприм
мер ако във
2 го
одини

Вашия магазин се прода
ават мобилни телефони
и,
до
обра практи
ика би била д
да имате до
обро
съ
ътрудничесттво с произв
водителя, ко
ойто ще мож
же да
пр
ровери защо
о мобилниятт телефон, върнат от
по
отребител, не
н работи, тт.е. дали тов
ва е свързан
но с
ня
якакъв прои
изводствен п
проблем, ил
ли с факта, че
ч
по
отребителятт го е изпусн
нал на земята или във

Теже
естта на
доказзване е на
потре
ебителя

во
ода.
Освен
О
това, за
з да се пре
едотвратят жалби,
ж
ако
по
отребителятт е посочил специални искания,
за
адължителн
но винаги ги вписвайте в договора, за
да
а може изисскванията на
а потребите
еля да са мн
ного
яс
сни.

6 мес
сеца

Теже
естта на
доказзване е на
прод
давача
дата
а на покупк
ката

Може
М
ли
и да пр
репратя
я жалба
ата
на
н потре
ебителя към
вносите
в
еля, дис
стрибутора ил
ли
произво
п
одителя
я?
Не, не може. Ако сте про
одали на поттребител стоки,
оито са пока
азали липса на съответс
ствие с
ко
до
оговора за продажба,
п
В
Вие като про
одавач сте този,
т
ко
ойто трябва да реши пр
роблема съггласно

а, което прод
давачът трябва да
Съоттветно това

пр
риложимите
е националн
ни правила за
з продажба
ата

дока
аже, е че лип
псата на съо
ответствие или

на
а потребите
елски стоки.

прич
чината за не
ея не е съще
ествувала в момента на
а
досттавката, а че
е е възникна
ала впослед
дствие.
Напр
ример прода
авачът тряб
бва да докаж
же, че ако
моби
илен телефон не работти, това се дължи
д
на
пада
ане във вода
а, а не на пр
роизводстве
ен дефект.

Продавачът носи
н
отговорност за лип
псата на
ъответствие
е, независим
мо дали тя е резултат от
о
съ
не
едостатък, или
и от небре
ежност. Отговорността на
пр
родавача за
а стоки, при които липсв
ва съответсттвие,
не
е може да бъде
б
отмене
ена въз осно
ова на това, че

За да
д се справи
ите с подобн
ни случаи, Ви съветваме
е

ня
якой друг е отговорен
о
за липсата на съответсттвие,

вина
аги да имате
е стратегия и механизми за

на
апример про
оизводителя
ят или вноси
ителят.

пров
верка на тов
ва кой в дейсствителностт е отговоре
ен

догов
ворите за предо
оставяне на ци
ифрово съдърж
жание се
опред
деля, че тежесттта на доказва
ане на липсата на съответствие
е на доставчика,
д
осв
вен ако цифровата среда на потребителя не
н
е съвместима с циф
фровото съдърж
жание. Тази пр
резумпция е
раничена във времето, тъй ка
ато цифровото съдържание не
неогр
подле
ежи на износва
ане.
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Мо
оже ли да
д полу
уча
ком
мпенса
ация от друго лице по
о
веригата на досттавка, което
к
оворнос
ст за ли
ипсата
носи отго
етствие
е?
на съотве
Да, може.
м
Щом Вие, като пр
родавач, реш
шите
ситууацията с ли
ипсата на съ
ъответствие, имате прав
во
да поискате ком
мпенсация от лицето по
о веригата на
а
що отговорност за тази липса.
л
досттавка, носещ
Дире
ективата на ЕС относно
о продажбитте и
гара
анциите дава
а право на продавача
п
д потърси
да
комп
пенсация от производиттеля, посред
дника или
пред
дходния про
одавач.
Напр
ример, когатто носите оттговорност пред
п
потр
ребителя, за
ащото мараттонките, кои
ито продаватте
във Вашия мага
азин, са деф
фектни в реззултат на
одни материали, използзвани от про
оизводителя
я,
него
иматте право да му поискате
е компенсац
ция.

Какво
К
се
е случв
ва, кога
ато
продукт
п
тът не с
само по
оказва
липса
л
на съотв
ветстви
ие, но е и
опасен?
о
?
То
ози модул се
с отнася само за прави
илата за пра
авата
на
а потребите
елите и гара
анциите в сл
лучай на
пр
родукти, покказващи лип
пса на съотв
ветствие, на
апр.
якке, което се къса само сседмица сле
ед покупката
а.
Имайте обаче
е предвид, ч
че съществу
уват и
пециални пр
равила за пр
родукти, кои
ито се оказват
сп
оп
пасни, например ютия, запалваща се по време
е на
гл
ладене.
В подобни сл
лучаи за обе
езщетяване при телесни
и
овреди или щети по друуги предметти освен
по
пр
родукта, покказващ липсса на съотве
етствие, се
пр
рилага друга
а серия правила, имащ
щи отношени
ие
къ
ъм отговорн
ността за вре
еди, причинени от
де
ефектни про
одукти, и бе
езопасността
а на продукттите.
На европейскко ниво най--важните ра
азпоредби се
е

Същ
що така за сттоки, които са
с изгубили съответствие

ъдържат в Директива
Д
85
5/374/ЕИО относно
о
съ

по време на вно
оса, вносите
елят може да носи

оттговорносттта за вреди, причинени от дефект на
н

отговорност за компенсира
не на прода
к
авача.

сттока, и в пор
редицата отт общи и секкторни прави
ила

овията и нач
чините за иззпълнението
о на тези
Усло
прав
ва на продав
вача трябва
а обаче да са определени
в националните
е законодате
елства на дъ
ържавите
нки и в догов
ворите, склю
ючени с досставчика.
член

оттносно безо
опасността н
на продуктитте.
В някои случ
чаи съгласно
о националн
ното
за
аконодателсство на държ
жавите – членки на ЕС
(в
включително
о в България
я), продавач
чът може да
а
бъ
ъде дори со
олидарно отговорен зае
едно с
пр
роизводител
ля или вносителя за оп
пасните

Про
осто реш
шение – нашиятт съвет
За по-сигурно пр
репоръчвам
ме да си изясните с
Вашите доставч
чици каква е тяхната по
олитика за

пр
родукти (нап
пример, ако осъществява монтаж на
н
сттоката), а в други
д
изцял
ло отговорен
н (например
р,
ко
огато произв
водителя ил
ли вносителя
я не могат да
д
бъ
ъдат устано
овени).

връщ
щане на про
одукти, показващи липса на
съоттветствие, и да уговорите това в до
оговора,
койтто сключвате
е с Вашия доставчик.
д
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Какви са послед
дствиятта при
рушава
ане на правил
п
лата за
нар
правата на
н потр
ребител
лите и
ранциите в случай на
а
гар
продукти, показващи липса
л
на
ъответствие?
съ
Кога
ато продавач
ч не спазва правилата за
з правата на
н

Какво
К
се
е случв
ва при
трансгр
т
ранични
ите про
одажби
Тъ
ъй като ниво
ото на защи
ита на потре
ебителите може
да
а е различно
о в отделни
ите държави
и членки,
съ
ъществуват специални правила на ЕС,
оп
пределящи приложимотто право, акко извършва
ате
тр
рансграничн
ни продажби
и. Ще ги опишем в
по
одробности по-долу.

потр
ребителите и гаранциитте в случай на
н продукти,

На практика, това означа
ава, че когатто продаватте

пока
азващи липсса на съотве
етствие, мож
же да му

пр
родукти на потребители
п
и в друга стр
рана, трябва
а

бъда
ат наложени
и различни санкции.
с

ви
инаги да про
оверявате п
правната ситтуация в

Досттатъчно е тъ
ърговецът да пропусне да

съ
ъответната страна.

инфо
ормира потр
ребителя за
а своята пра
авна

Например гар
ранционният срок, презз който

гара
анция, докатто предлага търговската
а си, за да е в

родавачът носи
н
отговор
рност за деф
фекти по
пр

наруушение на тези разпоре
едби от потр
ребителскотто

пр
родаваните нови стоки,, може да бъ
ъде повече от
о

зако
онодателство. Освен това за тази отговорност
о

дв
ве години, както
к
е предвидено в Ди
ирективата на
н

на тъ
ърговеца ня
яма значени
ие дали непр
равилното

ЕС за продаж
жбите. Мака
ар че повече
ето държави
и–

инфо
ормиране на потребите
еля за налич
чието на

ленки на ЕС
С, са приели да спазват двегодишния
чл

зако
онова гаранц
ция и несрав
вняването на
н

ср
рок, някои от тях (Обединеното кра
алство,

съдъ
ържанието на
н двата вид
да гаранции
и са

Ирландия, Фи
инландия, Н
Нидерландия и Швеция,

пред
днамерени, или по невн
нимание.

акто е описа
ано в прилож
жение 1), са
а решили да
ка

Нещ
що повече, ако при липса на съотве
етствие
потр
ребителят ре
еши да изпо
олзва някоя от формите
е
за об
безщетяван
не, продавач
чът трябва изцяло
и
да
уваж
жи избора на
а потребите
еля и да му окаже
о
съде
ействиепри отстраняван
нето на това
а
несъ
ъответствие
е. Продавачъ
ът няма пра
аво да
създ
дава каквито
о и да било спънки, коитто биха
затр
руднили пове
ече от необходимото иззпълнението
на правата на потребителя за ремонти
иране или
яна на стоки
ите.
замя
Напр
ример той не
н може да иска
и
от потр
ребителя да
се въ
ърне след една
е
седмиц
ца в магазин
на, за да му
заме
ени лаптопа
а, понеже не
е желае да се
с занимава с
жалб
бата в този ден.

оп
пределят по
о-дълъг пери
иод. Също така
т
държав
вите
чл
ленки може да предвид
дят различна
а
по
оследовател
лност на фо
ормите за об
безщетяване, с
ко
оито потребителят разп
полага. Напр
ример, в няккои
дъ
ържави членки е решен
но, че потребителят мож
же
не
езабавно да
а поиска пре
екратяване на
н договора
а, ако
пр
родуктът показва липса
а на съответтствие, без да
д
тр
рябва първо
о да поиска ззамяна или ремонт и ед
два
сл
лед това пре
екратяване на договора
а.
През декемвр
ри 2015 г. Еврокомисията прие две
е
аконодателн
ни предложе
ения, с които се цели
за
пъ
ълното харм
монизиране на правила
ата в тази об
бласт
– едно за догговорните пр
равила при доставката на
ифрово съд
държание и е
едно за дого
оворните
ци
пр
равила при продажбата
а на стоки отт разстояние.
Предложения
ята, основав
ващи се на пълна
п
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харм
монизация, предвиждат
п
т една и същ
ща серия

оп
пределен отт тази държа
ава членка. В по-общ пл
лан,

прав
вила във вси
ички държав
ви членки.

ко
огато реклам
мирате или предлагате Вашите сто
оки
ил
ли услуги в други
д
държа
ави членки, трябва да

Пред
дложението
о на Комисия
ята за дирекктива относн
но

сп
пазвате стан
ндарта на за
ащита споре
ед

дого
оворите за предоставяне на цифрово

по
отребителсккото право н
на страните, в които

съдъ
ържание цел
ли да реши проблема с липсата на
а

оп
перирате.

общовалидни пр
равила в Съ
ъюза за деф
фектно
цифрово съдърж
жание. Ако бъдат приетти, правилатта
ще защитават
з
п
потребители
ите, когато куупуват
цифрови продуккти като еле
ектронни кни
иги, филми и
музи
ика или когато се абони
ират за цифр
рови услуги..
Пред
дложението
о относно пр
родажбата на
н стоки от

Кога
К
се счита, че сте насочи
или
търговс
т
ската си
и дейно
ост
конкрет
к
тно към
м чужде
естранн
ни
потреби
п
ители?

разсстояние разгглежда несъ
ъответствията в
прав
вилата за за
аконовата га
аранция меж
жду

Съдът на Евр
ропейския съюз е опред
делил редиц
ца

държ
жавите член
нки и има за
а цел да се постигне
п

еизчерпател
лни критери
ии, позволяв
ващи да се
не

исти
ински цифро
ов единен па
азар.

ус
станови дал
ли маркетинговата Ви дейност е
на
асочена към
м определен
на държава членка. Теззи

Ос
собено отноше
ение къ
ъм
продажби
ите Ви, насоче
ени
нкретно
о към чуждест
ч
транни
кон
поттребители

кр
ритерии включват напри
имер използзването на

Съгл
ласно законо
одателствотто на ЕС9, ако
а Вашите

ра
азлично от това
т
на държ
жавата член
нка, в която е

търгговски дейно
ости са насо
очени към по
отребители в
стра
ани от ЕС, ра
азлични от Вашата,
В
оби
икновено
зако
онодателството, което е приложимо
о към
дого
овора Ви с чуждестранн
ния потребиттел, е това на
н
стра
аната, в коятто той живее
е. Ако и двамата сте
избр
рали различно законода
ателство, то
ози избор не
е
може
е да лиши чуждестранн
ч
ния Ви потре
ебител от
защи
итата, която
о предоставя
ят задължиттелните
разп
поредби в дъ
ържавата муу на местож
живеене.

еззици или вал
лути, различ
чни от обичайно
иззползваните
е в държава
ата членка, в която е
ус
становена Вашата
В
фирма, посочва
ането на
те
елефонни но
омера с меж
ждународен
н код,
уп
потребата на име на до
омейн от пър
рво ниво,
ус
становена Вашата
В
фирма10.
Ако обаче Ва
ашите дейно
ости не са на
асочени към
м
др
руги страни в Съюза, а потребител
л от друга
дъ
ържава – чл
ленка на ЕС, се обърне към Вас по
со
обствена ин
нициатива, ссе прилага Вашето
В
на
ационално законодател
з
лство.

Какво
К
оззначава на пр
рактика
това
т
за Вас?

След
дователно, ако примерн
но Вашият уебсайт
у
е
насо
очен към поттребителите
е в държава
а членка,

Кое законод
дателство
о се прилага при

коятто е наложил
ла езикови изисквания
и
с
съгласно

рансграни
ичните Ви д
договори?
?
тр

член
н 6, параграф
ф 7 от Дире
ективата отн
носно праватта
на по
отребителите, Вие тряб
бва да предоставите на
а
потр
ребителя договорната информация
и
я на езика,
10
9

По-сспециално Регл
ламент № 593//2008, известен
н като „Рим І“.

За повече инф
формация вижтте съединените
е дела на Съда
а
C 585/08 и C 144
4/09, Peter Pam
mmer и Hotel Alp
penhof GesmbH
H.
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На пръв
п
поглед може да изглежда слож
жно за един
н

търговска
ата си дейно
ост.

малъ
ък търговец
ц да спазва законодател
з
лствата в
стра
аните на раззличните си клиенти. То
ова може да
а

имото закон
нодателство
о
5.. Въпросътт за приложи

откаже някои тъ
ърговци да предлагат
п
св
воите стоки

често пътти ще има зн
начение сам
мо ако межд
ду

или услуги зад граница.
г
На практика об
баче:

Вас и поттребителя въ
ъзникне нес
съгласие. Мн
ного
недоразуумения може
е да бъдат решени
р
по
взаимно съгласие
с
ил
ли чрез фирмения Ви оттдел

З
лството на ЕС
Е предвиж
жда, както
1. Законодател

за жалби.

о
описваме
в модулите на „Готови за
а
п
потребителс
ското право“, значителе
ен брой

Когато иматте спор по
о такъв тра
ансгранич
чен

х
хармонизир
едби за защ
щита на
ани разпоре

ой съд е ко
омпетенте
ен?
договор, ко

п
потребители
ите. Тези пр
равила са пр
риложими в
ц
целия
Съюзз.

Ако предлага
ате своите сстоки или усл
луги на
по
отребители в други стра
ани от ЕС и се случи да
а

Д
за няко
ои елементи
и все още да има
2. Дори

им
мате спор с някой от по
отребителитте си от другга

р
разлики
меж
жду държави
ите членки, това не

сттрана в Съю
юза, имайте предвид, че
е компетентният

о
означава,
че
е не може да сключвате
е договори с

за
а разрешава
ането на тоззи спор съд винаги ще

п
потребители
ите, изготве
ени съгласно
о Вашето

бъ
ъде, съгласно законода
ателството на
н ЕС, този на

з
законодател
лство: както бе обяснен
но по-горе,

сттраната, в ко
оято живее потребител
лят. Не може
е да

м
може
да се споразумее
с
ете с потребителя да се
е

съ
ъдите потре
ебителя в съ
ъд на друга държава
д
и ако
а

п
прилага
друуго законода
ателство, пр
ри което Вие
е

пр
редвидите във
в Вашите общи услов
вия подобна
а

т
трябва
само
о да спазватте задължиттелното

въ
ъзможност, рискувате ссериозна гло
оба. За сметтка

п
потребителс
ско право на
а държавата
а членка, в

на
а това потре
ебителят им
ма възможно
остта да Ви

к
която
живее
е потребител
лят.

да
аде под съд
д също и във
в Вашата дъ
ържава. При
и
тр
рансграничн
ни случаи, за
а да бъде ре
ешаването на

Н практика
а задължите
елното потре
ебителско
3. На

сп
порове по-лесно, ЕС съ
ъздаде платф
форма за ОРС,
О

з
законодател
лство в другга държава ще
щ има

ко
оято позволя
ява комуниккация между
у системите
е за

з
значение
са
амо ако него
овите правил
ла предлага
ат

АРС в различ
чните държа
ави членки111.

п
по-голяма
за
ащита от те
ези във Вашата правна
с
система
или
и от законод
дателството, за което стте
с споразум
се
мели с потре
ебителя. Таккъв може да
а
б
бъде
наприм
мер случаятт ако срокътт на
з
законовата
гаранция сп
поред законо
одателствотто
в страната на
н потребителя е по-гол
лям от този
с
съгласно
Ва
ашето нацио
онално законодателство
о.

Пример:
П
ако сте френскки търговец, установен в
Лил, а продав
вате продукктите си на белгийски
б
отребители,, не може да
а впишете в общите си
по
ус
словия, че в случай на сспор единсттвените
ко
омпетентни за разреша
аването му съдилища
с
са
а
те
ези в Лил.

Б
ие на обучи
ителните мод
дули „Готов
ви
4. Благодарен
з потребителското пра
за
аво“ ще сте
п
предварител
лно наясно какви допъл
лнителни
и
изисквания
о да са приложими в
е възможно
д
държава
чле
енка, към ко
оято смятате
е да насочите

11

Вж. модул 5 отт наръчника.

20

Прил
лож
жения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Национално транспониране на Директивата
относно продажбата на потребителски стоки и гаранциите
Зеленият цвят обозначава държавите членки, наложили стандарти, по-строги от
минималните съгласно Директива 1999/44/ЕО

Основни разпоредби на ДПГ
Държави членки

Продължителност
на законовата
гаранция (години)

Задължение на
потребителите за
уведомяване

Срок, след който
тежестта на доказване
се обръща

Не

6 месеца

Да

Йерархия на
обезщетенията

Австрия

2

Белгия

2

Да

13

6 месеца

Да

България

2

Да

14

6 месеца

Да

Хърватия

2

Да

6 месеца

Свободен избор

Кипър

2

Да

6 месеца

Да

Чешка република

2

6 месеца

Да

Дания

2

Да

6 месеца

Да

16

Естония

2

Да

6 месеца

Да

17

Франция

2

Не

2 години

Да

Германия

2

Не

6 месеца

Да

Гърция

2

Не

6 месеца

Свободен избор

Унгария

2

Да

6 месеца

Да

Ирландия

6*

Не

6 месеца

Да + краткосрочно
18
право на отказ

Италия

2

Да

6 месеца

Да

Латвия

2

Да

6 месеца

Да

15

Да

19

12

С цел опростяване липсата на задължение за уведомяване е включена в тази категория, въпреки че строго погледнато, в
директивата не е предвидено такова задължение, а по-скоро на държавите членки се позволява да го включат.
13

Търговецът и потребителят може да се договорят потребителят да уведоми за липсата на съответствие до два месеца,
след като я е установил. Wet betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen/Loi relative à
la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consummation (2004 г.), вж.:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a.pl?language=nl&caller=list&cn=2004090138&la=n&fromtab=wet&sql=dt=%27wet%27&tri
=dd+as+rank&rech=1&numero=1
14

Вж. член 126 от Закона за защита на потребителите. За съществуването на това правило обаче Европейската комисия не е
официално нотифицирана.

15

Според чешкото законодателство „след откриване на дефекта потребителят трябва да се свърже с търговеца без ненужно
забавяне“. Закон № 89/2012, Сборник, Нов граждански кодекс (Неvý občanský zákoník).
16

В Дания потребителят може да поиска възстановяване на цената, ако дефектът е значителен, но не и ако продавачът
предложи да ремонтира или замени продукта. Вижте член 78 от Закона за продажба на стоки (Købelov).

17

Естонските правила се основават на идеята за свободен избор на формата на обезщетение, като обаче на продавача се
дава възможността да уреди проблема с дефекта чрез ремонт или замяна.
18

Statutory Instruments бр. 11/2003, European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and Associated
Guarantees) Regulations 2003, http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print
19

След изменение на закона през 2015 г.

Основни разпоредби на ДПГ

Държави членки

Продължителност
на законовата
гаранция (години)

Задължение на
потребителите за
уведомяване

Срок, след който
тежестта на доказване
се обръща

Йерархия на
обезщетенията

Литва

2

Да

20

6 месеца

Люксембург

2

Да

21

6 месеца

Малта

2

Да

6 месеца

Полша

2

Не

1 година

Португалия

2

Да

2 години

Свободен избор

Румъния

2

Да

6 месеца

Да

Словакия

2

Да

6 месеца

Да

Словения

2

Да

6 месеца

Свободен избор

Испания

2

Да

6 месеца

Да

Швеция
Нидерландия
Обединено кралство

Свободен избор
Да

22

Да
Да

23

3

Да

6 месеца

Да

Не е определен срок

Да

6 месеца

Да

6 (5 в Шотландия)*

Не

6 месеца

Да + краткосрочно
право на отказ

*Отговорността на продавача в тези държави членки е ограничена единствено от давностния срок.

20

Потребителят трябва да уведоми в разумен срок съгласно член 6.327 от Гражданския кодекс № VIII-1864 от 18 юли 2000 г.

21

Потребителят трябва да уведоми продавача за всяка липса на съответствие на продукта в „разумен срок“, но тъй като този
срок не е определен, в действителност означава две години след доставката. Съгласно член L. 212-6, втора алинея
съществува втори двугодишен срок за завеждане на иск за изпълнението на гаранция, който започва да тече от момента, в
който потребителят съобщи на търговеца за несъответствието на стоките.
22

Продавачът трябва да изпълни необходимите действия по обезщетението в рамките на един месец. В противен случай
потребителят може да поиска замяна и да получи пълно възстановяване на платената за продукта цена или да задържи
продукта и да получи частично възстановяване. Той може обаче да получи и допълнителни намаления на цената за вреди, ако
може да представи доказателство, че липсата на съответствие на дефектния продукт е породила допълнителни разходи или е
застрашила нечие здраве.
23

Полските правила, които се прилагат от декември 2014 г., се основават на идеята за свободен избор на формата на
обезщетение, като обаче на продавача се остава възможност да уреди проблема с дефекта чрез ремонт или замяна.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Елементи в националните законодателства,
предлагащи по-голяма защита от тази в Директива 1999/44/ЕО
относно продажбата на потребителски стоки и гаранциите (вж.
отново зеления цвят)

Държави
членки

Вид гаранцияи
продължителност на
законовата гаранция
(години)

Преустановяване
назаконовата
гаранция по време
наремонта/замяната

Точен срок
заремонт или
замяна на
стоките

Резервни части
– задължение за
поддържане на
резервни части

Резервни части
– задължение за
информиране на
потребителите

24

Австрия

Еднаква (2 години)

Нов срок

Разумен срок

Не

Белгия

Еднаква (2 години)

Да

Разумен срок

Не

Не

България

Еднаква (2 години)

Да

До един месец

Не

Не

Хърватия

Еднаква (2 години)

Нов срок

Разумен срок

Не

Не

Кипър

Еднаква (2 години)

Да

Разумен срок

Не

Не

Еднаква (2 години)

Не

Не

Не

Не

Не

Чешка
република
Дания

Еднаква (2 години)

Естония

Еднаква (2 години)

30 дни
25

Нов срок

Разумен срок
26

Не (обратно)

Нов срок

Разумен срок

Не

Не

Диференцирана

Не

Разумен срок

Не

Не

Франция

Еднаква (2 години)

Не

Да

Да

Германия

Еднаква (2 години)

Не

Разумен срок

Не

Не

Гърция

Еднаква (2 години)

Нов срок

Разумен срок

Да

Не

Унгария

Еднаква (2 години)

Финландия

Ирландия
Италия
Латвия
Литва
Люксембург

1 месец

27

Нов срок

15 дни

Давностен срок
(6 години)

Да

Разумен срок

Еднаква(2 години)

Да

Разумен срок

Не

Не

Не

Не

Не

Частично

Не

Не

Не

Не

Не

Не

28

Еднаква(2 години)

Да

Разумен срок

Еднаква(2 години)

Да

Разумен срок

Еднаква(2 години)

Да

1 месец

24

В Австрия продавачът трябва да информира купувача, че няма резервни части, когато това е важно (когато потребител
може да използва тази информация, за да избере продукт, за който резервни части са налични).

25

Две години за замяна, три години за ремонт.

26

В Естония продавачът трябва да отговори на въпрос или жалба от потребителите в срок до 15 дни, но за самото
обезщетяване краен срок няма.

27

Преустановяване на законовата гаранция при ремонт, нов срок при замяна.

28

Макар че разумният срок обикновено се смята за 30 дни, на практика няма точно законово установен срок.

Държави
членки

Вид гаранция и
продължителност на
законовата гаранция
(години)

Преустановяване
назаконовата
гаранция по време
наремонта/замяната

Малта

Еднаква(2 години)

Полша

Еднаква(2 години)

Нов срок

Португалия

Еднаква(2 години)

Нов срок

Румъния

Еднаква(2 години)

Словакия

Еднаква(2 години)

Нов срок

Словения

Еднаква(2 години)

Нов срок

Испания

Еднаква(2 години)

Нов срок

Швеция

Еднаква(3 години)

Нидерландия
Обединено
кралство

Диференцирана
Давностен срок (6 години,
5 в Шотландия)

Да
29

30

Да

Точен срок
заремонт или
замяна на
стоките

Резервни части
– задължение за
поддържане на
резервни части

Резервни части
– задължение за
информиране на
потребителите

Разумен срок

Да

Не

Разумен срок

Не

Не

Да

Не

30 дни
15 дни

Да(производители)

Не

31

30 дни

Не

Не

32

8 дни

Да

Да

Да

Не

33

Разумен срок

34

Не

Разумен срок

Да

Разумен срок

Не

Не

Не

Разумен срок

Не

Не

29

Само за замяна, не за ремонт.

30

Само за замяна, не за ремонт.

31

Само за замяна, не за ремонт.

32

Само за замяна или основни компоненти на продукта.

33

Преустановяване на законовата гаранция при ремонт, нов срок при замяна.

Да(в някои случаи)

Не

34

Ако липсата на резервни части или консумативи възпрепятстват използването на стоките, а потребителят в
момента на покупката има основателна причина да смята, че продуктът ще може да се използва, то продуктът
ще се счита за дефектен съгласно правилата за фактическите дефекти на стоките, установени в Закона за
продажбите на потребителски стоки (1990:932).
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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ:
Този документ е изготвен за Европейската комисия, но отразява мненията единствено на своите
автори. Комисията или авторите не носят отговорност за начина на употреба на информацията,
съдържаща се в него.
Този документ не е правно обвързващ и не представлява официално тълкуване на
законодателството на ЕС или на националното право, нито може да осигури цялостна и пълна
правна консултация. Той няма за цел да замени професионалната правна консултация по
конкретни въпроси. Читателите трябва също така да са наясно, че в момента се разглеждат
законодателни предложения на равнище на ЕС и на национално ниво. Всяка хартиена версия на
модулите следва да се свери с евентуални актуализации на уебсайта www.consumerlawready.eu.
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