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VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA

NUTARIMAS
DĖL VYTAUTO STANAIČIO PRAŠYMO

2020 m. liepos   d. Nr. 
Vilnius

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija (toliau – Komisija), susidedanti iš
Valstybinės  vartotojų  teisių  apsaugos  tarnybos  direktorės  Neringos  Ulbaitės  (Komisijos
pirmininkė), Vartojimo paslaugų skyriaus vyresniosios patarėjos, pavaduojančios skyriaus vedėją,
Ritos Kuštan, Vartojimo prekių skyriaus vedėjos Rasos Pupienienės, Rekreacinių paslaugų skyriaus
vedėjos  Živilės  Kazakevičienės,  Nuotolinės  prekybos  skyriaus  vedėjos  Aidos  Gasiūnaitės-
Stavginskienės  ir  Teisės  skyriaus  vedėjos  Audronės  Kaušylienė, vadovaudamasi  Lietuvos
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo (toliau – Vartotojų teisių apsaugos įstatymas) 12
straipsnio  1  dalies  5  punktu,  vartotojų  ginčų  sprendimo  ne  teisme  rašytinio  proceso  tvarka
išnagrinėjo ginčą, kilusį tarp vartotojo Vytauto Stanaičio (toliau – Vartotojas) ir UAB „Pigu“ (į. k.
3866792,  buveinės  adresas:  Liepyno  g.  2,  Vilnius,  toliau  –  Pardavėjas)  dėl  Vartotojo  įsigytos
galimai nekokybiškos Lovos Tucan, 160x200Cm, ruda 13228468 (toliau – lova) ir tuo pagrindu
Vartotojo  keliamo  reikalavimo  netinkamos  kokybės  lovą  pakeisti  tinkamos  kokybės  lova  -
pagrįstumo. 

Komisija n u s t a t o
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2020-06-23 gavo Vartotojo

pateiktą   prašymą (reg.  Nr.  7-2595) bei  2020-07-08 papildomą informaciją  (reg.  Nr.  5-11161),
kuriuose Vartotojas nurodė, jog internetinėje parduotuvėje, kuri priklauso  Pardavėjui, 2019-09-25
įsigijo  galimai  nekokybišką  lovą,  už  kurią  kartu  su  pristatymu  sumokėjo  219,99  EUR  (PVM
sąskaita faktūra serija PIGU-LT Nr. 8189932). Prašyme Vartotojas nurodė, jog lova nepateisino
lūkesčių,  nes  ji  sulūžo.  Dėl  lovos  mechaninių  pažeidimų,  Pardavėjas  atsisako suteikti  garantinį
aptarnavimą  lovai,  kuri,  pasak  Vartotojo,  lūžo  dėl  to,  kad  yra  pagaminta  nekokybiškai,  t.  y.
nekokybiška jos atrama,  kuri  yra 1,8 cm storio,  iš  klijuotos  medienos,  o lovos kojelės taip pat
skylinėja.

Atsižvelgdamas į tai, Vartotojas kelia reikalavimą Pardavėjo atžvilgiu – netinkamos kokybės
lovą pakeisti  tinkamos kokybės lova.  Vartotojo teigimu, Pardavėjas nesutinka tenkinti  Vartotojo
prašymo,  atsakydamas  į  jo  pretenziją  2020-05-19  raštu  ir  motyvuodamas  tuo,  jog  dėl  lovos
mechaninių  pažeidimų  garantinis  aptarnavimas  lovai  nebus  taikomas,  jos  negalima  grąžinti  ar
reikalauti pakeisti nauja. 

Vartotojas,  nesutikdamas  su  aukščiau  nurodyta  Pardavėjo  pozicija,  kreipėsi  į  Tarnybą,
prašydama kilusį ginčą nagrinėti ne teismo tvarka, įpareigojant Pardavėją netinkamos kokybės lovą
pakeisti tinkamos kokybės lova.

Tarnybos Vartojimo prekių skyrius, ginčo išsprendimą taikiu būdu laikydamas prioritetiniu
vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka tikslu, vadovaudamasis
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi bei 25 straipsnio 9 dalimi, 2020-07-10
raštu Nr. 4E-17922 kreipėsi į Pardavėją, siūlydamas kilusį ginčą spręsti taikiai,  o nesutinkant su



taikiu  ginčo  sprendimo  būdu,  paprašė  pateikti  išsamius  motyvuotus  paaiškinimus  ir  juos
patvirtinančius įrodymus dėl Vartotojo prašyme išdėstytų aplinkybių.

Tarnyba taip pat 2020-07-10 raštu Nr. 4E-17924 informavo Vartotoją apie pradėtą ginčo
nagrinėjimą bei paaiškino jo procesines teises.

Tarnyba  2020-07-14  gavo  Pardavėjo  pateiktą  atsakymą  (reg.  Nr.  5-11482),  kuriuo
Pardavėjas paaiškino, jog nesutinka tenkinti Vartotojo reikalavimo ir nurodė, kad Vartotojas yra
susipažinęs  su internetinės  parduotuvės  taisyklėmis  ir  jam yra žinoma,  kad  už prekių atsitiktinį
žuvimą  ar  jų  sugadinimą  rizika  pereina  pirkėjui  nuo  prekių  perdavimo  momento.  Pardavėjas
akcentavo,  kad lovos trūkumai atsirado jai  esant Vartotojo žinioje,  Vartotojas  eksploatavo lovą,
todėl jis yra atsakingas už atsiradusius trūkumus ir jis turi įrodyti, kad lovos pažeidimai atsirado
nesant jo kaltės. 

Pardavėjas pateikė lovos lūžio nuotraukas ir nurodė, kad bendrovė laikosi nuomonės, jog
lova  turi  akivaizdžių  mechaninio  pobūdžio  pažeidimų,  kuriuos,  pasak  Pardavėjo,  sąlygojo
netinkamas lovos eksploatavimas.

Komisija k o n s t a t u o j a
Lietuvos  Respublikos  civilinis  kodeksas  (toliau  –  Civilinis  kodeksas),  Vartotojų  teisių

apsaugos įstatymas bei kiti teisės aktai nustato, jog vartotojas turi teisę įsigyti saugias, tinkamos
kokybės  prekes  ar  paslaugas,  gauti  teisingą  ir  visapusišką  informaciją  valstybine  kalba  apie
parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas, į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės bei neturtinės žalos
(nuostolių)  atlyginimą,  kreiptis  dėl pažeistų teisių gynimo į  ginčus nagrinėjančias institucijas  ar
teismą ir kt.

Vadovaujantis  Civilinio  kodekso  6.2281 straipsnio  1  dalimi,  „Vartojimo  sutartimi
verslininkas  įsipareigoja  perduoti  vartotojui  prekes  nuosavybės  teise  arba  suteikti  paslaugas
vartotojui,  o vartotojas  įsipareigoja priimti  prekes ar paslaugas ir  sumokėti  jų kainą“.  Vartotojų
teisių apsaugos įstatymo 2 straipsnio 19 dalis įtvirtina vartotojo sąvoką ir nustato, kad „Vartotojas –
fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)
siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis“.

Vartotojų  teisių  apsaugos  įstatymo  25  straipsnyje  numatyta,  kad  ginčus  nagrinėjanti
institucija paprastai ginčus nagrinėja rašytinio proceso tvarka pagal jai pateiktus rašytinius ir (ar)
daiktinius įrodymus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo kvalifikuotinas
kaip kylantis iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, kadangi Vartotojui elektroninėje parduotuvėje
www.pigu.lt užsisakius lovą ir už ją bei pristatymo paslaugą Pardavėjui sumokėjus 219,99 EUR
sumą,  tarp  šalių  (Vartotojo  ir  Pardavėjo)  buvo  sudaryta  vartojimo  pirkimo–pardavimo  sutartis,
atitinkanti  Civilinio  kodekso  6.2281 straipsnyje  įtvirtintos  tokio  pobūdžio  sutarties  apibrėžimą.
Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo yra kilęs iš vartojimo teisinių santykių, kadangi Vartotojas yra
fizinis asmuo, sudaręs sutartį su Pardavėju su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais
tikslais (vartojimo tikslais), o Pardavėjas yra verslininkas, vykdęs komercinę veiklą. Atsižvelgiant į
tai,  Komisija,  vertindama  Vartotojo  Pardavėjo  atžvilgiu  keliamo  reikalavimo  pagrįstumą,
vadovausis vartojimo teisinius santykius reglamentuojančiomis normomis, bendrosiomis pirkimo–
pardavimo  sutarčių  vykdymą  įtvirtinančiomis  nuostatomis,  taip  pat  kitomis  taikytinomis
prievolinius  teisinius  santykius  nustatančiomis  taisyklėmis.  Taikytino  reglamentavimo kontekste
taip pat pažymėtina, kad šalių teisių ir pareigų ypatumai nustatyti ir tam tikroje specifinėje vietoje ar
neįprasta forma sudarytų sutarčių atžvilgiu. Civilinio kodekso 6.2288 straipsnio 1 dalyje pateikiama
nuotolinės sutarties samprata, pagal kurią, „Nuotolinė sutartis yra verslininko ir vartotojo sutartis,
sudaroma  pagal  organizuotą  nuotolinio  pirkimo–pardavimo  ar  paslaugų  teikimo  sistemą,
verslininkui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties
sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones“. Remiantis minėta teisės norma, daiktų pirkimo–
pardavimo sutartis, sudaryta naudojant ryšio priemones, yra pardavėjo ir pirkėjo (vartotojo) sutartis
dėl daiktų pardavimo, sudaroma naudojant tik ryšio priemones (vieną ar kelias), todėl tarp Vartotojo
ir Pardavėjo sudaryta lovos pirkimo–pardavimo sutartis yra nuotolinė sutartis, nes buvo sudaryta
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naudojantis ryšio priemonėmis, t. y. internetu.  Atsižvelgdama į šią specifinę pirkimo–pardavimo
sutarties,  sudarytos tarp Vartotojo ir  Pardavėjo,  formą,  Komisija,  vertindama Vartotojo keliamo
reikalavimo  Pardavėjui  pagrįstumą,  be  kita  ko,  vadovausis  ir  Civiliniame kodekse  įtvirtintomis
nuotolinėms sutartims taikomomis nuostatomis. Komisija taip pat pažymi, kad vartojimo teisiniai
santykiai yra pagrįsti vartotojo interesų prioriteto principu, į kurį turi būti atsižvelgiama kiekvienu
konkrečiu tarp vartotojo ir verslo subjekto kilusio ginčo nagrinėjamu atveju.

Ginčas tarp Vartotojo ir Pardavėjo iš esmės kilo dėl įsigytos galimai nekokybiškos lovos ir
tuo pagrindu Vartotojo keliamo reikalavimo netinkamos kokybės lovą pakeisti tinkamos kokybės
lova –  pagrįstumo.

Komisija pažymi, kad tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka jam keliamų kokybės
reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo–pardavimo sutarties
sudarymo,  pirkėjas  turi  teisę  savo  pasirinkimu  reikalauti,  kad  šis  sutartinių  įsipareigojimų
pažeidimas būtų pašalintas vienu iš teisės aktuose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Prekių grąžinimą ar
keitimą  reglamentuoja  Mažmeninės  prekybos  taisyklės,  patvirtintos  2001-06-11  Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  Nr.  697  (Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2014-07-22
nutarimo Nr. 738 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis,
netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio
kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.

Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam
buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu
turi  teisę  per  Civilinio  kodekso  6.338  straipsnyje  nurodytą  terminą  reikalauti  iš  pardavėjo:  1)
nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės
daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir
pareikalauti  sugrąžinti  sumokėtą  kainą.  Taigi,  teisės  aktai  numato,  kad pasirinkimo teisė  reikšti
vieną iš aukščiau nurodytų alternatyvių reikalavimų yra suteikiama būtent vartotojui. Atkreiptinas
dėmesys,  jog  Civilinio  kodekso  6.363  straipsnio  8  dalyje  numatyta,  jog  pirkėjas  neturi  teisės
nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

Nagrinėjamu  atveju  vertinant  Vartotojo  keliamo  reikalavimo  pagrįstumą,  atkreiptinas
dėmesys, jog ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo
taikymo galimybę, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių
teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių
gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių
teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-
23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to,  pažymėtina, kad vartotojui teisės
aktų  garantuota  minėtų  reikalavimų  reiškimo teisė  turi  būti  susijusi  su  objektyvia  ir  įrodymais
pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.

Tarnyba, išanalizavusi gautą rašytinę medžiagą,  konstatuoja,  jog  Tarnyba negali nustatyti
lovos mechaninių pažeidimų atsiradimo aplinkybių. 

Komisija  pažymi,  kad Civilinis  kodeksas bei  Vyriausybės  2001-06-11 nutarimu Nr.  697
patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės, įtvirtina pirkėjo teisę apžiūrėti parduodamą, taip pat
numato pardavėjo pareigą suteikti pirkėjui galimybę šia teise pasinaudoti. Civilinio kodekso 6.328
straipsnyje  įtvirtinta,  jog  pirkėjas  nuo  pirkimo -  pardavimo  sutarties  sudarymo  ar  nuo  ofertos
pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje,
bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, daiktų
patikrinimo išlaidos  tenka pirkėjui,  tačiau  pirkėjas  turi  teisę  reikalauti,  kad pardavėjas  atlygintų
patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad daiktas neatitinka jam keliamų reikalavimų.
Mažmeninės  prekybos  taisyklių  27.2.  punktas,  įtvirtinantis  pirkėjo  teisę  apžiūrėti  parduodamą
prekę,  nustato,  kad  iki  vartojimo  pirkimo -  pardavimo  sutarties  sudarymo  pirkėjas  turi  teisę
apžiūrėti  prekę  ir  pareikalauti,  kad  pardavėjas,  dalyvaujant  pirkėjui,  patikrintų  prekę  arba
pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį. Be to, minėto
teisės akto 26.6. punktas nurodo, jog pardavėjas privalo sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę, ją
pasimatuoti  ar patikrinti,  kaip ji veikia, arba pademonstruoti,  kaip ją naudoti,  jeigu tai įmanoma
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atsižvelgiant į prekės pobūdį. Atsižvelgiant į paminėtų teisės aktų nuostatas, Komisija pažymi, kad
iš esmės vien nuo vartotojo valios, suinteresuotumo ir aktyvių veiksmų priklauso, ar jis pasinaudos
prekės  apžiūrėjimo,  patikrinimo  teise  ir  tokiu  būdu  įsitikins,  ar  ji  nėra  pažeista  ir  pilnos
komplektacijos  kadangi  būtent  jam įstatymai  suteikia  atitinkamą  teisę,  o  ne  pardavėjui  nustato
atitinkamą pareigą. Pažymėtina, kad pardavėjas iš esmės yra įpareigotas tik suteikti visas sąlygas
pirkėjui  atitinkama  teise  pasinaudoti,  bet  nėra  įpareigotas  savo  iniciatyva pademonstruoti,
patikrinti pirkėjo  įsigyjamą  prekę.  Komisija  pažymi,  kad  įstatymai  tiesiogiai  nereglamentuoja
nepasinaudojimo vartotojui  suteikiama prekės  apžiūrėjimo teise  pasekmių,  tačiau  atsižvelgiant  į
civiliniuose sutartiniuose teisiniuose santykiuose galiojančius sąžiningumo, protingumo, sutartinių
santykių  dalyvių  interesų  derinimo  principus,  vartotojui  nepasinaudojus  jam  suteikiama  daiktų
patikrinimo teise vartotojas kaip apdairi  ir rūpestinga sandorio šalis prisiima riziką,  susijusią su
prekės trūkumais. 

Komisija pažymi, kad iš ginčo šalių pateiktų lovos nuotraukų nustatytina, jog lovos pagrindą
sudaro grotelės, ant kurių yra uždedamas čiužinys. Groteles sudaro dviejų dalių sujungta metalinė
konstrukcija  su  sluoksniuotos klijuotos beržo faneros lamelių (toliau – lamelės) užpildu.  Viena
lamelė  ties  sujungimu  lūžusi.  Tokio  pobūdžio  kokybės  trūkumas  priskiriamas  mechaniniams
pažeidimams, kadangi grotelių konstrukcijos pažeidimai galėjo atsirasti tik gavus taškinę apkrovą,
nagrinėjamu  atveju  visu  eksploatuojamuoju  svoriu  apkraunant  vieną  grotelių  lamelę  (pvz.:
šokinėjant,  atsistojant,  visu svoriu įsirėmus  ranka ir  pan.).  Grotelių  kojelių  skilimas  yra kojelių
tvirtinimo vietoje. Tokio pobūdžio skilimas galėjo atsirasti kojelių prisukimo  prie pagrindo metu,
perveržiant tvirtinimo varžtus. Sprendžiant iš to, kad Vartotojas nesikreipė į Pardavėją dėl kojelių
skilimo  prekės  gavimo  metu,  darytina  išvada,  kad  prekės  pristatymo  metu  šio  trūkumo  lova
neturėjo,  todėl  suponuoja išvada,  kad galimai  Vartotojas  surinkimo metu perveržė kojeles,  arba
reguliavo jas eksploatacijos metu.

Komisija  daro  išvadą,  jog  lova  perdavimo  Vartotojui  metu  išorinių  defektų  neturėjo  ir
įsigijimo metu buvo tinkamos kokybės, todėl Pardavėjas, dėl lovos eksploatacijos metu atsiradusių
mechaninių  defektų  –  vienos  grotelių  lamelės  lūžio  bei  lovos  kojelių  skilimo  –  negali  būti
atsakingas. 

Atsižvelgdama  į  ginčo  nagrinėjimo  metu  nustatytas  aplinkybes  ir  ginčo  šalių  pateiktus
paaiškinimus  bei  dokumentus,  taip  pat  vadovaudamasi  pirkimo–pardavimo  teisinių  santykių
reglamentavimu,  Komisija  daro  išvadą,  kad  Vartotojo  reikalavimas  Pardavėjui  –  netinkamos
kokybės lovą pakeisti tinkamos kokybės lova, yra nepagrįstas.

Komisija,  vadovaudamasi  Vartotojų  teisių  apsaugos  įstatymo  27  straipsnio  1  dalies  3
punktu ir 28 straipsniu, n u t a r i a:

Atmesti  vartotojo  Vytauto  Stanaičio  reikalavimą,  t.  y.  pripažinti  nepagrįstu  reikalavimą
netinkamos kokybės lovą pakeisti tinkamos kokybės lova.

Valstybinės  vartotojų  teisių  apsaugos  tarnybos  nutarimas  įsigalioja  ir  yra  privalomas
vykdyti, jeigu nė viena ginčo šalis per 30 dienų nuo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos
nutarimo dėl ginčo esmės priėmimo nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Lietuvos
Respublikos  civilinio  proceso  kodekso  (toliau  –  Civilinio  proceso  kodeksas)  nustatyta  tvarka,
prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Įsigaliojęs  Valstybinės  vartotojų  teisių  apsaugos  tarnybos  nutarimas  yra  vykdomasis
dokumentas. Jeigu šis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas neįvykdomas, jis
gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

  
Komisijos pirmininkė                                                                                           Neringa Ulbaitė
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	Komisija pažymi, kad tuo atveju, jeigu parduotas daiktas neatitinka jam keliamų kokybės reikalavimų ir pardavėjas su pirkėju šių trūkumų nebuvo aptaręs iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti, kad šis sutartinių įsipareigojimų pažeidimas būtų pašalintas vienu iš teisės aktuose įtvirtintų teisių gynimo būdų. Prekių grąžinimą ar keitimą reglamentuoja Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos 2001-06-11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-07-22 nutarimo Nr. 738 redakcija) (toliau – Taisyklės). Vadovaujantis Taisyklių 18 punkto nuostatomis, netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos ir prekės grąžinamos Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatytais atvejais ir sąlygomis.
	Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo: 1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Taigi, teisės aktai numato, kad pasirinkimo teisė reikšti vieną iš aukščiau nurodytų alternatyvių reikalavimų yra suteikiama būtent vartotojui. Atkreiptinas dėmesys, jog Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
	Nagrinėjamu atveju vertinant Vartotojo keliamo reikalavimo pagrįstumą, atkreiptinas dėmesys, jog ginčą nagrinėjantis subjektas, įvertindamas vartotojo pasirinkto teisių gynimo būdo taikymo galimybę, turi atsižvelgti į konkrečias teisiškai reikšmingas aplinkybes ir siekti civilinių teisinių santykių reguliavimui būdingo proporcingumo principo įgyvendinimo, kad vartotojo teisių gynimo būdas būtų proporcingas prievolių pažeidimo mastui ir nesukeltų pažeidimui neadekvačių teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-581/2008). Be to, pažymėtina, kad vartotojui teisės aktų garantuota minėtų reikalavimų reiškimo teisė turi būti susijusi su objektyvia ir įrodymais pagrįsta aplinkybe, jog vartotojo įsigyta prekė yra netinkamos kokybės.
	Tarnyba, išanalizavusi gautą rašytinę medžiagą, konstatuoja, jog Tarnyba negali nustatyti lovos mechaninių pažeidimų atsiradimo aplinkybių.
	Komisija pažymi, kad Civilinis kodeksas bei Vyriausybės 2001-06-11 nutarimu Nr. 697 patvirtintos Mažmeninės prekybos taisyklės, įtvirtina pirkėjo teisę apžiūrėti parduodamą, taip pat numato pardavėjo pareigą suteikti pirkėjui galimybę šia teise pasinaudoti. Civilinio kodekso 6.328 straipsnyje įtvirtinta, jog pirkėjas nuo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo ar nuo ofertos pateikimo turi teisę prieš mokėdamas ar prieš priimdamas daiktus juos patikrinti bet kokioje vietoje, bet kokiu laiku ar metodu, kurie atitinka protingumo kriterijus. Jeigu šalys nesusitarė kitaip, daiktų patikrinimo išlaidos tenka pirkėjui, tačiau pirkėjas turi teisę reikalauti, kad pardavėjas atlygintų patikrinimo išlaidas, jei patikrinimo metu nustatyta, kad daiktas neatitinka jam keliamų reikalavimų. Mažmeninės prekybos taisyklių 27.2. punktas, įtvirtinantis pirkėjo teisę apžiūrėti parduodamą prekę, nustato, kad iki vartojimo pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo pirkėjas turi teisę apžiūrėti prekę ir pareikalauti, kad pardavėjas, dalyvaujant pirkėjui, patikrintų prekę arba pademonstruotų, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį. Be to, minėto teisės akto 26.6. punktas nurodo, jog pardavėjas privalo sudaryti sąlygas pirkėjui apžiūrėti prekę, ją pasimatuoti ar patikrinti, kaip ji veikia, arba pademonstruoti, kaip ją naudoti, jeigu tai įmanoma atsižvelgiant į prekės pobūdį. Atsižvelgiant į paminėtų teisės aktų nuostatas, Komisija pažymi, kad iš esmės vien nuo vartotojo valios, suinteresuotumo ir aktyvių veiksmų priklauso, ar jis pasinaudos prekės apžiūrėjimo, patikrinimo teise ir tokiu būdu įsitikins, ar ji nėra pažeista ir pilnos komplektacijos kadangi būtent jam įstatymai suteikia atitinkamą teisę, o ne pardavėjui nustato atitinkamą pareigą. Pažymėtina, kad pardavėjas iš esmės yra įpareigotas tik suteikti visas sąlygas pirkėjui atitinkama teise pasinaudoti, bet nėra įpareigotas savo iniciatyva pademonstruoti, patikrinti pirkėjo įsigyjamą prekę. Komisija pažymi, kad įstatymai tiesiogiai nereglamentuoja nepasinaudojimo vartotojui suteikiama prekės apžiūrėjimo teise pasekmių, tačiau atsižvelgiant į civiliniuose sutartiniuose teisiniuose santykiuose galiojančius sąžiningumo, protingumo, sutartinių santykių dalyvių interesų derinimo principus, vartotojui nepasinaudojus jam suteikiama daiktų patikrinimo teise vartotojas kaip apdairi ir rūpestinga sandorio šalis prisiima riziką, susijusią su prekės trūkumais.
	Komisija pažymi, kad iš ginčo šalių pateiktų lovos nuotraukų nustatytina, jog lovos pagrindą sudaro grotelės, ant kurių yra uždedamas čiužinys. Groteles sudaro dviejų dalių sujungta metalinė konstrukcija su sluoksniuotos klijuotos beržo faneros lamelių (toliau – lamelės) užpildu. Viena lamelė ties sujungimu lūžusi. Tokio pobūdžio kokybės trūkumas priskiriamas mechaniniams pažeidimams, kadangi grotelių konstrukcijos pažeidimai galėjo atsirasti tik gavus taškinę apkrovą, nagrinėjamu atveju visu eksploatuojamuoju svoriu apkraunant vieną grotelių lamelę (pvz.: šokinėjant, atsistojant, visu svoriu įsirėmus ranka ir pan.). Grotelių kojelių skilimas yra kojelių tvirtinimo vietoje. Tokio pobūdžio skilimas galėjo atsirasti kojelių prisukimo prie pagrindo metu, perveržiant tvirtinimo varžtus. Sprendžiant iš to, kad Vartotojas nesikreipė į Pardavėją dėl kojelių skilimo prekės gavimo metu, darytina išvada, kad prekės pristatymo metu šio trūkumo lova neturėjo, todėl suponuoja išvada, kad galimai Vartotojas surinkimo metu perveržė kojeles, arba reguliavo jas eksploatacijos metu.
	Komisija daro išvadą, jog lova perdavimo Vartotojui metu išorinių defektų neturėjo ir įsigijimo metu buvo tinkamos kokybės, todėl Pardavėjas, dėl lovos eksploatacijos metu atsiradusių mechaninių defektų – vienos grotelių lamelės lūžio bei lovos kojelių skilimo – negali būti atsakingas.

