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РЕФЕРАТ 

 

Тема: Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав 

потребителей. 

Объём работы: на 61 странице, 59 источников, работа включает 

«Введение», четыре главы, «Заключение», «Список использованных 

источников». 

Ключевые слова: ПОТРЕБИТЕЛЬ, СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ИСК, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ. 

Объект исследования: общественные правоотношения в сфере 

судебного рассмотрения дел о защите прав потребителей. 

Методы исследования: диалектический, сравнительно-правовой, 

системно-структурный, логический, формально-юридический и другие. 

Цель работы: проведение комплексного и всестороннего анализа 

процессуальных особенностей рассмотрения дел о защите прав 

потребителей, а также выявление некоторых проблем правового 

регулирования в указанной сфере. 

Научная новизна: работа представляет собой комплексное 

исследование; выявлены некоторые правовые проблемы, связанные с 

отдельными особенностями рассмотрения судами дел о защите прав 

потребителей, в частности, проблема потребительского экстремизма. Работа 

позволяет дать системное представление об особенностях рассмотрения и 

разрешения дел о защите прав потребителей, определить специфику 

применения при этом гражданско-процессуальных норм и институтов. 

Практическая значимость исследования проявляется в том, что 

полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании 

соответствующего законодательства, в учебном процессе, а также для 

дальнейших научных исследований. 

Достоверность материалов и результатов исследования подтверждается 

использованием научных методов познания, приведенным списком 

источников и ссылками на них в основной части работы. 

 

 



РЭФЕРАТ 
 

Тэма: Працэсуальныя асаблівасці разгляду спраў аб абароне правоў 

спажыўцоў. 

Агульны аб'ём на 61 старонцы, 59 крыніц, работа ўключае 

«Увядзенне», чатыры кіраўніка, «Заключэнне», «Спіс выкарыстаных 

крыніц». 

Ключавыя словы: СПАЖЫВЕЦ, СУДОВАЯ АБАРОНА 

СПАЖЫЎЦОЎ, ПАЗОЎ, АБАРОНА ПРАВОЎ СПАЖЫЎЦОЎ, 

СПАЖЫВЕЦКI ЭКСТРЭМІЗМ. 

Аб'ект даследавання – грамадскія праваадносіны ў сферы судовага 

разгляду спраў аб абароне правоў спажыўцоў. 

Метады даследавання: дыялектычны, параўнальна-прававы, сістэмна-

структурны, лагічны, фармальна-юрыдычны і іншыя. 

Мэта даследавання –п равядзенне комплекснага і ўсебаковага аналізу 

працэсуальных асаблівасцяў разгляду спраў аб абароне правоў спажыўцоў, а 

таксама выяўленне некаторых праблем прававога рэгулявання ў названай 

сферы. 

Навуковая навізна: работа ўяўляе сабой комплекснае даследаванне; 

выяўлены некаторыя прававыя праблемы, якія звязаны з асобнымi 

асаблівасцямі разгляду судамі спраў аб абароне правоў спажыўцоў, у 

прыватнасці, праблема спажывецкага экстрэмізму. Работа дазваляе даць 

сістэмнае ўяўленне пра асаблівасці разгляду і дазволу спраў аб абароне 

правоў спажыўцоў, вызначыць спецыфіку ўжывання пры гэтым 

грамадзянска-працэсуальных норм і інстытутаў. 

Практычная значнасць даследавання выяўляецца ў тым, што 

атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры ўдасканаленні адпаведнага 

заканадаўства, у навучальным працэсе, а таксама для далейшых навуковых 

даследаванняў. 

Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў даследавання пацвярджаецца 

выкарыстаннем навуковых метадаў пазнання, прыведзеных спісам крыніц і 

спасылкамі на іх ў асноўнай частцы работы. 



SUMMARY 
 

Theme: Procedural features of the consideration cases of consumer 

protection. 

Scope of work: 61 pages, 59 sources, the work includes «Introduction», 

four chapters, «Conclusion», «List of sources used». 

Key words: CONSUMER, LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS, 

CLAIM, PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS, CONSUMER 

EXTREMISM. 

Object of the study: public relations in the sphere of judicial consideration 

of cases of consumer protection. 

Research methods: dialectical, as well as comparative legal, system-

structural, logical, formal-legal and others. 

Target of the work: is to conduct comprehensive analysis of the procedural 

features of the consideration of cases of consumer protection, as well as the 

identification of some problems of legal regulation in this area. 

Scientific novelty: is that the work is a comprehensive study, in addition, 

identified some legal problems that are connected with some features of the 

consideration of the courts of consumer protection cases by the courts, in 

particular, the problem of consumer extremism. The work allows us to give a 

systematic idea of the peculiarities of the consideration and resolution of cases on 

the protection of consumer rights, to determine the specificity of the application of 

civil procedure rules and institutions. 

The practical significance of the research is manifested in the fact that the 

results obtained can be used to improve the relevant legislation, in the educational 

process, as well as for further scientific research. 

The reliability of materials and research results is confirmed by the use of 

scientific methods of cognition, a list of sources and references to them in the 

main part of the work. 
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