REKOMENDACIJOS SAVIVALDYBĖMS DĖL ŪKIO
SUBJEKTŲ INFORMAVIMO APIE LICENCIJŲ
VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA ALKOHOLINIAIS
GĖRIMAIS AR TABAKO GAMINIAIS GALIOJIMO
SUSTABDYMĄ IR GALIOJIMO PANAIKINIMĄ

Teisės aktai:


Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d.
nutarimu Nr. 618, 56 p., 60 p.



Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu
Nr. 1450, 41 p., 46 p.

Savivaldybės veiksmai:


Savivaldybė sustabdžius, panaikinus licencijos galiojimą kaip numatyta teisės
aktuose, licencijos turėtoją privalo raštu (elektroninėmis priemonėmis (jeigu
licencijos prašytojas paraiškoje yra nurodęs savo elektroninio pašto adresą) ar
registruotu laišku) informuoti apie atliktą veiksmą, t. y. informuoti licencijos
turėtoją apie savivaldybės priimtą procesinį dokumentą (toliau – raštas).



Rekomenduojame užtikrinti rašto įteikimą (elektroninėmis
priemonėmis ar registruotu paštu) licencijos turėtojui ir turėti
rašto įteikimo patvirtinantį dokumentą, t. y., licencijos turėtojo
patvirtinimą apie elektroninėmis priemonėmis išsiųsto rašto gavimą
arba pašto informaciją apie rašto įteikimą.

Rezultatas:


Kontroliuojančios institucijos, turėdamos savivaldybių įrodymus apie licencijų
turėtojo informavimą (rašto įteikimą) dėl licencijų galiojimo sustabdymo ir
panaikinimo, užtikrins savivaldybių priimtų sprendimų dėl licencijų galiojimo
sustabdymo ir panaikinimo laikymosi kontrolę.

Teismų praktika dėl raštų įteikimo tvarkos
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A858-74/2014


Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos
viešojo administravimo įstatymas nei Lietuvos Respublikos administracinių
bylų teisenos įstatymas detaliai nereglamentuoja tvarkos, kaip turi būti
įteikiami procesiniai dokumentai, taip pat neapibrėžia momento, nuo kurio
laikoma, jog registruotu laišku buvo gautas įteikimas.



Pagal analogiją taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso
(toliau – CPK) normos.

Teismų praktika dėl raštų įteikimo tvarkos


CPK 122 str. 2 d.: juridiniams asmenims visi procesiniai dokumentai įteikiami juridinių asmenų
registre nurodytu buveinės adresu, išskyrus atvejus, kai pats asmuo nurodo kitą adresą.



Kai procesinį dokumentą pristatantis asmuo neranda adresato juridinio asmens buveinės vietoje
ar kitoje juridinio asmens nurodytoje vietoje, procesinis dokumentas įteikiamas bet kuriam
kitam įteikimo vietoje esančiam juridinio asmens darbuotojui.



Kai tokia nustatyta tvarka procesinio dokumento įteikti nepavyksta, procesinis
dokumentas siunčiamas juridinio asmens buveinės adresu ir laikomas įteiktu praėjus
dešimčiai dienų nuo išsiuntimo (CPK 123 str. 4 d.).

