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Įvadas

Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų 
praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. Plėtodamas 
ir užtikrindamas vienodą teisės aiškinimą ir taikymą administraciniuose 
teismuose, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas skelbia reikšmingus 
sprendimus ir nutartis, administraciniams teismams aktualių Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos apžvalgas, 
teismų praktikos apibendrinimus, mokslinius straipsnius ir kitą informaciją, 
reikšmingą administracinių teismų veiklai. 

Šiai vienodo teisės aiškinimo ir taikymo plėtotei ir prieinamumui, ko 
gero, geriausias prielaidas sudarė nuo 2001 m. periodiškai leidžiamas Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis „Administracinių teismų praktika“.  
Iki šios dienos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas parengė trisdešimt 
biuletenio „Administracinių teismų praktika“ numerių, aprėpiančių 2001–2015 
metų laikotarpį. Buvo paskelbta beveik 500 nutarčių ir sprendimų, priimtų 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtose administracinėse ginčo 
bylose, beveik 200 jų priėmė išplėstinė teisėjų kolegija, sudaroma tik sudėtingoms 
byloms nagrinėti ar vienodai administracinių teismų praktikai suformuoti. 
Septyniose biuletenyje skelbtose bylose Teismas posėdžiavo plenarinėse 
sesijose. Apžvelgiamu laikotarpiu biuleteniuose paskelbtas ir 21 Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos apibendrinimas, parengta apie 
trylika dešimčių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų ir daugiau nei 
šešiasdešimt Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalgų. Siekiant, kad 
leidinys „Administracinių teismų praktika“ taptų svarbiu ir specializuotu viešąja 
teise besidominčių asmenų pagalbininku, supažindinančiu su naujausiomis 
tendencijomis tiek administracinių teismų praktikos, tiek ir doktrinos srityje, 
nuo 2007 m. pradėta pildyti atskira biuletenio dalis „Administracinė doktrina“, 
kurioje buvo publikuojami moksliniai straipsniai. 

Rinkinio klasifikavimo schemą sudaro trisdešimt bylų kategorijų, 
atspindinčių administracinių teismų įstatyme nustatytą kompetenciją 
administracinėse ginčo bylose1. Nutartyse ir sprendimuose paskelbtų 
išaiškinimų apžvalgas sudaro svarbiausios teisės aiškinimo ir taikymo  
 

 1 Rinkinys neapima informacijos apie Teismo veiklą, susijusią su norminių
 administracinių teisės aktų teisėtumo patikra. Šio pobūdžio bylų apžvalgos biuletenyje
pradėtos skelbti nuo 2015 m. II-ojo pusmečio (Biuletenis Nr. 30).
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nuostatos, kaip galima tiksliau atspindinčios konkrečios nutarties ar sprendimo 
tekstą (kai įmanoma, pateikiama nutarties ar sprendimo pastraipos, leidusios 
išskirti teismų praktikos nuostatą, nuoroda). Kiekvieną apžvalgą lydi spręstą 
teisės problemą atskleidžianti antraštė, išaiškinimų turinys, administracinės 
bylos identifikavimo duomenys, informacija apie nutarties ar sprendimo 
stabilumą, o elektroninėje leidinio versijoje – ir interaktyvi nuoroda į visą 
nutarties ar sprendimo tekstą internete. Remiantis šia klasifikavimo schema, 
nutartyse ir sprendimuose pateiktų nuostatų apžvalgos dėstomos chronologine 
tvarka, inter alia siekiant parodyti teismų praktikos vystymąsi. 

Rinkinio turinį papildo Priedai, skirti susisteminti nuo 2004 m. I-ojo 
pusmečio pradėtas skelbti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (Priedas Nr. 1) ir 
nuo 2008 m. II-ojo pusmečio rengtas Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų 
apžvalgas (Priedas Nr. 2). Rinkinyje taip pat pateikiamas biuleteniuose skelbtų 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos apibendrinimų sąrašas 
(Priedas Nr. 3) bei mokslinių straipsnių sąvadas (Priedas Nr. 4). 

Rinkinys nėra nepriklausomą galią turintis Teismo dokumentas, 
parodantis, kaip bus sprendžiamas konkretus administracinis ginčas. Šis Teismo 
praktikos sąvadas yra orientacinė priemonė, apibendrinanti ir atkreipianti 
dėmesį į nutartis ir sprendimus, paskelbtus Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuleteniuose. Šio dokumento pridėtinė vertė siejama su gausios Teismo 
praktikos greita paieška ir sisteminiu išdėstymu. Nutartyse ar sprendimuose 
paskelbtų nuostatų apžvalgos yra skirtos tik informuoti apie reikšmingiausią 
Teismo praktikos dalį ir negali atspindėti viso teisės aiškinimo ir taikymo, 
suformuluoto konkrečioje byloje, taikant tuo metu galiojusias teisės normas. 
Rinkinio sudarytojai nori atkreipti skaitytojų dėmesį, kad teisinis reguliavimas 
administracinės teisės srityje yra dinamiškas, teisės aktai nuolat keičiami. Todėl 
šiame Rinkinyje yra nutarčių, kuriose buvo cituojamos ir analizuojamos šiuo 
metu jau nebegaliojančios teisės normos. Tai visiškai nesumenkina šių nutarčių 
ir teismo darbo reikšmės bei vertės. Tačiau skaitytojas, remdamasis tam tikru 
procesiniu sprendimu, turėtų nepamiršti, kad teismo pateiktas aiškinimas 
gali ir turi būti suprantamas bei interpretuojamas tik konkrečios bylos ir joje 
taikytų teisės normų kontekste. Dėl to leidinio skaitytojai skatinami visada 
remtis visu paskelbtos nutarties ar sprendimo tekstu, atkreipti dėmesį į teisinio 
reguliavimo pasikeitimus bei įvertinti galimą šios teismų praktikos įtaką kitiems 
administraciniams ginčams.    
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Gerbiamieji,

džiaugiamės galėdami pristatyti jums pirmąjį sisteminį Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo nutartyse ir sprendimuose suformuluotų 
išaiškinimų rinkinį. Šio leidinio tikslas – apibendrinti per penkiolika Teismo 
veiklos metų sukauptą patirtį bei praktiką. Sprendžiant teisines problemas 
šiandien jau įprastu tapęs klausimas, kokia yra teismo praktika panašiose 
bylose. Vadovavimasis anksčiau atskleistu teisės aiškinimu prisideda prie 
teisėtų lūkesčių apsaugos, asmenų lygiateisiškumo, teisės nuspėjamumo, 
teisinio tikrumo užtikrinimo. Kada teismų praktika yra stabili, galima tikėtis 
kilsiant mažiau teisinių problemų. Iš tiesų tik nuoseklus rėmimasis anksčiau 
priimtais teismo sprendimais sudaro prielaidas formuotis jurisprudence 
constante, ir taip prisidėti prie teisinio saugumo užtikrinimo teisingumo 
vykdymo srityje. 

Šiame leidinyje pateikiami susiklosčiusios teisminės praktikos akcentai, 
kurie buvo išvystyti per 15 Vyriausiojo administracinio teismo veiklos metų. 
Tikimės, kad leidinys bus įdomus ir naudingas visiems, besidomintiems 
administracine jurisprudencija.

Irmantas Jarukaitis

Laikinai einantis teismo pirmininko pareigas
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TEKSTE NAUDOJAMI SUTARTINIAI ŽENKLAI

administracinės bylos nagrinėjimui buvo sudaryta išplėstinė teisėjų 
kolegija arba administracinės bylos nagrinėjimas buvo perduotas 
teismo plenarinei sesijai

administracinėje byloje buvo taikomas ir aiškinamas šiuo metu iš dalies 
pakeistas arba nebegaliojantis teisinis reguliavimas 

administracinėje byloje suformuluotos nuostatos buvo reikšmingai 
vystomos arba keičiamos vėliau paskelbtoje administracinių teismų 
praktikoje 
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