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1. Taisyklių projekto 11 punktas prieštarauja
Administracinių nusižengimų kodekso 616 straipsnio 3
daliai, pagal kurią administracinėn atsakomybėn
traukiamo asmens reikalavimu bylos nagrinėjimas
vyksta žodinio proceso tvarka. Taigi, žodinis bylos
nagrinėjimas ne gali būti, bet yra privalomas, jei tokį
reikalavimą pareiškė administracinėn atsakomybėn
traukiamas asmuo. Atsižvelgiant į tai, siūloma taisyklių
projekto 11 punktą keisti taip:
„11. Administracinėn atsakomybėn traukiamo
asmens prašymu bylos nagrinėjimas gali būti vykdomas
vyksta žodinio proceso tvarka. Apie tai Taryba praneša
administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems
asmenims. Prašymas dėl žodinio bylos nagrinėjimo turi
būti pateiktas ne vėliau kaip iki administracinio
nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu
administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir
nukentėjusysis neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą,
byla nagrinėjama jiems nedalyvaujant rašytinio proceso
tvarka. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimui
žodinio proceso tvarka mutatis mutandis taikomos ANK
XXXV
skyriaus
nuostatos,
reglamentuojančios
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmosios
instancijos teisme.“

Atsižvelgta. Pagal pateiktą siūlymą Administracinių nusižengimų
tyrimo, bylų nagrinėjimo ir nutarimų administracinių
nusižengimų bylose vykdymo kontrolės Valstybinėje energetikos
reguliavimo taryboje taisyklių projekto 11 punktas išdėstytas taip:
„11.Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens
prašymu bylos nagrinėjimas gali būti vykdomas vyksta žodinio
proceso tvarka. Apie tai Taryba praneša administracinio
nusižengimo teisenoje dalyvaujantiems asmenims. Prašymas dėl
žodinio bylos nagrinėjimo turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki
administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo pradžios. Jeigu
administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir nukentėjusysis
neatvyksta į žodinį bylos nagrinėjimą, byla nagrinėjama jiems
nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka. Administracinių
nusižengimų bylų nagrinėjimui žodinio proceso tvarka mutatis
mutandis taikomos
ANK
XXXV
skyriaus
nuostatos,
reglamentuojančios
administracinių
nusižengimų
bylų
nagrinėjimą pirmosios instancijos teisme.“
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