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LVAT Pirmininko pranešimas 

 
Gerbiamieji, 
 

Demokratinėje visuomenėje teismui tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves nuo 

galimų pažeidimų.  Ypač jautriai reaguojama, kai su tuo susiduriama valstybės valdžios ir valdymo 

institucijose. Įkūrusi administracinių teismų sistemą, Lietuva pademonstravo siekį stiprinti viešosios 

administracijos kontrolę, įgyvendinti konstitucinę nuostatą, jog valdžios įstaigos turi tarnauti 

žmonėms. Administraciniams teismams tenka aiškinti ir taikyti nacionalinę, o  netrukus ir Europos 

sąjungos teisę taip, kad viešosios valdžios institucijos priimtų teisėtus ir pagrįstus sprendimus, 

sudarančius sąlygas plėtotis sąžiningai konkurencijai, asmens iniciatyvai, kitoms laisvosios rinkos 

vertybėms. 

 

Mums malonu pristatyti 2003-ųjų metų Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo veiklos 

pranešimą, atspindintį tai, kad teismas, nors ir būdamas nepriklausomas, turi būti atviras 

visuomenei.  Pabrėžtina, kad tai pirmas viešas pranešimas, tačiau ateityje ketinama reguliariai pateikti 

visuomenei informaciją apie nuveiktus teisme darbus. Tikime, kad bet kuris visuomenės narys 

pranešime ras sau naudingos informacijos. 

 

Šiandien Lietuvos valstybė mina Europos Sąjungos slenkstį. Tapę sąjungos dalimi, privalėsime ne 

tik sustiprinti visokeriopus ryšius su Vakarų valstybėmis, bet ir labiau įsigilinti bei perprasti 

bendrijos įstatymus. Pastebime, kad tinkamai įsisavinti ES teisyną viešojo administravimo srityje be 

griežtos specializacijos yra labai sunku. Pakanka paminėti mokesčius, muitus, konkurenciją, 

sveikatos apsaugą, aplinkosaugą, žemės ūkį, t.y. sritis, kurias Europos Bendrijų teisė reglamentuoja 

itin detaliai. Taigi neabejojame, kad Lietuvos administraciniai teismai turės aiškintis ir taikyti ne 

vieną direktyvą ar reglamentą, bet ištisą viešojo administravimo teisinį reguliavimą. Tam intensyviai 

ruošiamasi. Vyksta nuolatinis administracinių teismų teisėjų ir teismo darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimas Lietuvoje ir užsienyje. 

 

Žvelgiant į praėjusių metų Vyriausiojo administracinio teismo bylų statistiką, ryškus nuolatinis bylų 

skaičiaus ir darbo krūvio didėjimas. 2003 metais teisme gauta 4299 bylų, išnagrinėta - 3693.  

Dvylikai Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų, kurie formuoja vieningą administracinių teismų 

praktiką, toks krūvis yra pernelyg didelis.  
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Tikime, kad labiau atsiverdamas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sudarys palankesnes 

sąlygas žiniasklaidai išsamiau reguliariai informuoti visuomenę apie administracinių teismų veiklą. 

 

 

 

Pagarbiai, 

Teismo Pirmininkas    Virgilijus Valančius 
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Tikslai 
 

Administracinių teismų sistema Lietuvos Respublikoje pradėjo veikti prieš ketverius metus. 1997 m. 

Europos Komisijai pareiškus nuomonę, jog Lietuvos administraciniai gebėjimai gerokai atsilieka 

nuo reikiamų standartų - Lietuvos valstybė buvo paskatinta rimtai susimąstyti kaip užtikrinti, jog 

valdymo institucijos - tiek centrinės, tiek savivaldos - teisiškai tvarkingai ir tinkamai atliktų joms 

pavestas funkcijas.  

1999 m. Lietuvoje pradėjo veikti administracinių teismų sistema, kuri galutinai baigta formuoti 2001 

m. Lietuvos vyrausiasis administracinis teismas pradėjo veikti nuo 2001 metų sausio 1 dienos. 

Lietuvai pasukus kontinentinės Europos valstybių įprastu keliu, įsteigus administracinius 

teismus, pastebėta, jog pastarieji geba veiksmingiau atlikti valdymo institucijų kontrolės 

funkcijas. Administracinių teismų paskirtis ir tikslai yra:  

• užtikrinti, kad būtų realizuojama konstitucinė nuostata - valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; 

• spręsti ginčus tarp valstybės ir privataus asmens;  

• priimamais sprendimais skatinti valdymo institucijų administracinių gebėjimų pažangą; 

• nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. 

Administraciniai teismai kontroliuoja vykdomosios valdžios priimamų norminių aktų teisėtumą. 

Šiuo požiūriu administracinių teismų kompetencija panaši į tą, kurią vykdo Konstitucinis Teismas. 

Privačiam asmeniui administracinis teismas – tai pirmiausia jo ir valdžios institucijų (pareigūnų) 

konfliktus sprendžianti institucija. Į administracinį teismą kreipiamasi tais atvejais, jei valdžios 

institucija ar pareigūnas, vykdydami jiems pavestas funkcijas arba neteisėtai jų nevykdydamas, 

pažeidžia privataus asmens ar asmenų grupės teises. Jie atlieka ne tik konfliktų sprendimo bet ir tam 

tikrą prevencinę funkciją – valdžios institucijos, žinodamos, jog jų veiksmus gali tikrinti teismas, yra 

priverstos „pasitempti“. 

Vyriausiojo Administracinio Teismo kompetencija: 

• LVAT yra pirmoji ir galutinė instancija administracinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo 

kompetencijai;  

• apeliacinė instancija byloms dėl apygardų administracinių teismų sprendimų, nutarimų ir 

nutarčių;  

• apeliacinė instancija administracinių teisės pažeidimų byloms; 

• įstatymų nustatytais atvejais nagrinėjanti prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose 

administracinėse bylose, įskaitant administracinių teisės pažeidimų bylas.  

Taip pat Vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų praktiką 

aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus.  
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Vykdydamas šią funkciją Vyriausiasis administracinis teismas:   

• skelbia šio teismo plenarinės sesijos priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, trijų teisėjų 

kolegijų ir išplėstinių penkių teisėjų kolegijų priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, dėl 

kurių paskelbimo pritarė dauguma šio teismo teisėjų, taip pat visus sprendimus dėl norminių 

administracinių aktų teisėtumo. Į Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje 

paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų 

taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, 

taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus;  

• analizuoja administracinių teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus ir teikia 

rekomendacinius išaiškinimus  

• gali konsultuoti administracinių teismų teisėjus įstatymų ir kitų teisės aktų aiškinimo ir 

taikymo klausimais. 

Lietuvos administracinės justicijos veikla vis laabiau pastebima. Pavyzdžiui, Jungtinių Tautų 

ekspertas Daniel Bilak vizito metu Lietuvoje Lietuvos Radijui kalbėdamas apie Lietuvos teismų 

būklę, pažymėjo, kad administracinių teismų reforma Lietuvoje gali būti pavyzdys kitoms  šalims 

kandidatėms į Europos sąjungą. Jo teigimu, „tai viena radikaliausių ir progresyviausių reformų visoje 

rytų Europoje, negaliu kalbėti apie viso viešojo administravimo reformą, tačiau pasikeitimai teisinėje 

sistemoje yra esminiai ir labai gerai apgalvoti, turiu omenyje kontrolierių, institucijų, specialių 

komisijų sukūrimą, apygardų administracinių teismų sistemą ir visa tai prižiūrintį Vyriausiąjį 

administracinį teismą“.    
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Bylų Statistika 

 

Iš tiesų, administracinių teismų darbo krūvis nuolat didėja. Pranešime pateikta Vyriausiojo 

administracinio teismo statistika. Vyriausiajame administraciniame teisme bylų nagrinėjimas 

apeliacine tvarka paprastai trunka 1-2 mėnesius. Bendras administracinės bylos nagrinėjimo 

terminas pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose yra apie 3-4 mėnesius, pavieniais 

atvejais – iki 6 mėnesių. Tokie bylų nagrinėjimo tempai Lietuvos administraciniuose teismuose 

atkreipia ir  užsienio stebėtojų dėmesį. 

Praėjusiais metais Vyriausiasis administracinis teismas viso gavo 4299 bylas iš kurių išnagrinėjo 

3693.  

 

Viso per metus: 
 
Viso gauta bylų 4299 
Išnagrinėta 3693 
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Bylų pasiskirstymas pagal kategorijas (apeliaciniai skundai)  

 

Dėl norminių aktų teisėtumo – 10 

Dėl administravimo subjektų priimtų individualių teisės aktų ir veiksmų teisėtumo – 408 

Dėl administravimo subjektų atsisakymo ar vilkinimo atlikti veiksmus – 74 

Dėl turtinės ir moralinės žalos atlyginimo – 309 

Dėl mokesčių, privalomų mokėjimų ir rinkliavų – 306 

Dėl tarnybos santykių – 127 

Dėl ginčų tarp nepavaldžių viešojo administravimo subjektų – 1 

Dėl žemės santykių, statybos, aplinkos apsaugos  - 340 

Dėl administracinių teisės pažeidimų – 1840 

Dėl administracinių ginčų komisijų sprendimų – 4 

Dėl rinkimų ir referendumo – 6 

 
 

Bylų pasiskirstymas pagal kategorijas

408
309

306

3401840
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Dėl individualių adm. teisės aktų
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Dėl adm. teisės pažeidimų

Kitos 

 
 
Vienas LVAT teisėjas per metus vidutiniškai išnagrinėjo 622 bylas,  kaip teisėjų kolegijos pranešėjas 
- 307 bylas.  
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Pagal atskiruosius skundus   
 
Gauta 693 
Išnagrinėta 633 
Nebaigta.60 
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Pagal apeliacinius skundus   
 
Gauta 3410 
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Pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo  
 
Gauta 181 
Išnagrinėta 157 
Nebaigta. 24 
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Išimtine kompetencija nagrinėjamos bylos 
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Teisėjų bei teismo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 
Teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimo poreikis susijęs ne tik su naujų Lietuvos kodeksų 

bei kitų įstatymų priėmimu, bet ir su artėjančia Lietuvos naryste Europos Sąjungoje. Integracija į ES 

reikalauja iš teisėjų ne tik nacionalinių teisės aktų, bet ir tarptautinės, ES teisės žinojimo ir 

pasirengimo ją taikyti. Kitų valstybių patirtis liudija, jog su Europos Sąjungos teisės aktų taikymu 

pirmieji susiduria būtent administraciniai teismai. Mes tikime, jog tik nepriklausoma ir kvalifikuota 

teisminė valdžia gali sulaukti tarptautinių organizacijų, kurių nare yra Lietuva, užsienio investuotojų 

ir visos visuomenės pasitikėjimo.  

Atsižvelgiant į tai, 2003 metais buvo skiriamas itin didelis dėmesys Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teisėjų ir teismo personalo (teisėjų padėjėjų, patarėjų) mokymams ir 

kvalifikacijos kėlimui. Teisme formuojama biblioteka, pradėjo veikti Teismų praktikos 

departamentas, kurio funkcijos apima ne tik nacionalinių teismų, bet ir tarptautinių teismų praktikos 

analizę ir apibendrinimus. Teisėjai ir teismo darbuotojai skatinami dalyvauti konferencijose ir 

seminaruose, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.  

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pavyko užmegzti draugiškus ryšius su Švedijos bei 

Suomijos administraciniais teismais. 2003 m. kovą  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bei 

Švedijos Aukščiausiasis Administracinis Teismas organizavo seminarą Europos Bendrijų teisės 

taikymo tema. Seminaras vyko Teisingumo ministerijos Konferencijų salėje, Vilniuje. Dalyvavo 

LVAT bei apygardų administracinių teismų teisėjai ir teismo personalas. Panašus seminaras vyko ir 

2003 metų spalį Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo salėje. Švedijos kolegų nuomone, 

Lietuvos administracinių teismų teisėjų ir teismo personalo žinios Europos Sąjungos teisės  srityje 

yra smarkiai pažengusios į priekį. Panašūs seminarai su Švedijos kolegomis planuojami ir 2004 

metais. 

Šeši Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotojai (teismo pirmininko patarėja ir 5 teisėjų 

padėjėjai) 2003 metais stažavosi Švedijos Aukščiausiajame Administraciniame Teisme Stokholme.  

2003 metų gruodį Lietuvos penki vyriausiojo administracinio teismo teisėjai su studijų vizitu lankėsi 

Suomijos Aukščiausiajame Administraciniame Teisme, Helsinkio administraciniame teisme bei 

Suomijos Teisingumo ministerijoje.  

Pagrindinis dėmesys bendraujant su Švedijos ir Suomijos kolegomis skiriamas administracinių 

teismų vaidmens, jų veiklos veiksmingumo, įtakos ginant žmogaus teises, taip pat Europos Sąjungos 

teisės aktų taikymo nacionaliniuose teismuose klausimų aptarimui.  

Atsižvelgiant į artėjančią Lietuvos narystę Europos Sąjungoje, 2003 metais buvo užmegzti kontaktai 

su Europos Bendrijų Teisingumo Teismu. Su darbo vizitais šiame teisme apsilankė Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo teisėjai bei dalis teisinio teismo personalo narių. Buvo aptariami 
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klausimai, susiję su Europos bendrijų Teisingumo Teismo veikla, jo santykiais su nacionaliniais 

teismais, prašymų dėl preliminarių nutarimų procedūra. Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 

teiks teismo rengiamas sprendimų apžvalgas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bibliotekai.  

Vienas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas 2003 metų lapkritį dalyvavo 20 dienų 

trukmės Vokietijos teisėjų asociacijos, Vokietijos žemių teisingumo ministerijų bei Tarptautinio 

teisinio bendradarbiavimo fondo organizuotoje stažuotėje teisėjams, 2 teisėjų padėjėjos – Suomijos 

Žmogaus teisių instituto organizuotuose kursuose „Žmogaus teisių apsauga“ (Turku, Suomija).  

Taip pat paminėtini šie seminarai ir konferencijos, kuriuose 2003 metais dalyvavo Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo teisėjai ir teismo personalas: seminaras „Teisminiai aspektai, 

kovojant su organizuotu nusikalstamumu“ (Italija, Roma), konferencija „Europos Sąjungos sutarties 

81 ir 82 str. modernizavimas ir taikymas“ (Liuksemburgas), konferencija „Įdarbinimas, socialinė 

apsauga, imigracija ir jų teisminė apsauga“ (Graikija, Atėnai), seminaras bendrais su Acquis susijusiais 

klausimais bei seminaras “Teisinis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose” pagal Phare Dvynių 

projektą “Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas” (Vilnius), The Lord Slynn of Hadley fondo 

remiamos mokymo programos organizuotas seminaras “Europos Teisingumo Teismo praktika ir 

žmogaus teisės civilinėse bylose” (Vilnius), LVAT kartu su Ryšių reguliavimo tarnyba organizuotas 

seminaras „Telekomunikacijų reguliavimo ES teisiniai aspektai“ (Vilnius), Lietuvos teisėjų mokymo 

centro organizuoti mokymai teisėjams, ir kt.  
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LVAT narystės Europos Sąjungoje plotmėje 
Nuo 2004 metų gegužės 1 dienos Lietuva taps visateise Europos Sąjungos nare. Visi Lietuvos 

piliečiai pagal Europos Bendrijos Steigimo sutartį taps Sąjungos piliečiais, atsivers bendroji rinka, 

Lietuva prisijungs prie muitų sąjungos, beveik neabejojama, kad padaugės prieglobsčio prašytojų. 

Neišvengiamai daugės teisinių ginčų. Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teisimui, kaip 

aukščiausiajai teisminei instancijai viešojo administravimo srityje, teks didelis krūvis taikant bei 

aiškinant Europos Sąjungos teisę. Jau dabar yra pradėti pasiruošiamieji darbai – įkurtas Teismų 

praktikos departamentas su tarptautinių teismų praktikos apibendrinimo skyriumi, teismas, 

priimdamas nutartis ir sprendimus, atsižvelgia į Europos Sąjungos teisės aktus bei Europos Bendrijų 

Teisingumo Teismo praktiką. 

Europos Sąjungos politikos struktūrą sudaro trys ramsčiai:  

• bendroji rinka;  

• bendra užsienio ir saugumo politika;  

• policijos ir teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose (Europos Sąjungos sutarties 

1 str. 3 d.).  

Pagrindinis ramstis yra bendroji rinka, kuria grindžiama visa Europos Sąjungos ekonomika. 

Atsivėrusi rinka pritrauks nemažai užsienio įmonių, kurios neišvengiamai pradės konkuruoti su 

Lietuvos įmonėmis. Neabejojama, kad daugės nesutarimų tarp įmonių ir konkurenciją prižiūrinčių 

institucijų. Vyriausiais administracinis teismas, kaip galutinė instancija konkurencijos bylose, jas 

turės spręsti remdamasis ne vien tik nacionaliniais įstatymais, bet ir Europos Sąjungos teisės aktais. 

Išsiplėtusios teisinės bazės ribos apsunkins teismo darbą. Todėl jau šiuo metu teismo priimamos 

nutartys ir sprendimai yra motyvuojami atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus bei Europos 

Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką. Nuo mūsų šalies narystės Europos Sąjungoje pradžios 

bylose, susijusiose su konkurencija bendrojoje rinkoje, didelė reikšmė teks bendradarbiavimui tarp 

nacionalinių teismų ir Europos Komisijos. Siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją bendrojoje 

rinkoje, nacionaliniai teismai galės gauti iš Europos Komisijos turimą informaciją ar nuomonę 

Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo klausimais, o nacionaliniai teismai savo ruožtu privalės 

vengti priimti sprendimus, galinčius prieštarauti Komisijos priimtam ar ketinamam priimti 

sprendimui. 

Viena iš pagrindinių Europos Bendrijos laisvių yra laisvas prekių judėjimas, grindžiamas visą 

prekybą apimančia muitų sąjunga. Prisijungusi prie muitų sąjungos, Lietuva taps vieno bendro 

vieneto – Europos Sąjungos – dalimi, kuriame tarp valstybių narių uždraudžiami bet kokie muitai, o 

santykiams su trečiosiomis šalimis nustatomas bendras muitų tarifas. Mūsų šalyje įsigaliojus 

bendrojo muitų tarifo taisyklėms, jų taikymą prižiūrės administraciniai teismai, atsižvelgdami į 
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galiojančius Europos Sąjungos teisės aktus ir gausią Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką. 

Kadangi laisvam prekių judėjimui tarp valstybių narių užtikrinti yra uždraudžiami bet kokie 

kiekybiniai importo ir eksporto apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės, Vyriausiajam 

administraciniam teismui taip pat teks vertinti Lietuvos viešojo administravimo institucijų veiksmus 

jų suderinamumo su laisvu prekių judėjimu požiūriu. 

Dar viena sritis labai svarbi Europos Sąjungos teisės požiūriu ir priskirta administracinių teismų 

kompetencijai – mokesčiai. Visi ginčai, kylantys tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių 

mokėtojų, sprendžiami administraciniuose teismuose. Šiose bylose galutinė instancija yra Vyriausias 

administracinis teismas.  

Lietuvai tapus visateise Europos šeimos nare, padaugės ir imigrantų iš trečiųjų valstybių. Išaugs su 

tuo susijusių bylų skaičius Vilniaus apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos Vyriausiame 

administraciniame teisme. Tai viena opiausių problemų, kurias sprendžiant tenka ypač stengtis 

nepažeisti žmogaus teisių, tačiau tuo pačiu ir siekti apsidrausti nuo nelegalių imigrantų antplūdžio. 

Lietuvos piliečiams tapus ir Europos Sąjungos piliečiais, jie galės naudotis visomis ne tik 

ekonominėmis, bet ir politinėmis teisėmis. Viena iš pagrindinių ES piliečių teisių, kurią teks 

įgyvendinti jau šiais metais – rinkimai į Europos Parlamentą. Vyriausiajam administraciniame 

teismui vėlgi tenka svarbus vaidmuo, nagrinėjant skundus dėl rinkimų įstatymų pažeidimo. 

Atsivėrus sienoms vis daugiau Lietuvos piliečių, panorusių išvažiuoti dirbti, studijuoti į kitą valstybę 

narę, grįžę kreipsis į valdžios institucijas ir administracinius teismus dėl diplomų ir profesinės 

kvalifikacijos pripažinimo. Analogiškai į Lietuvą atvyks ir daugiau kitų valstybių narių piliečių, kurie 

čia sieks pasinaudoti Bendrijų laisvėmis bei Europos Sąjungos pilietybės teikiamais privalumais. Jų 

ginčai su viešąja administracija bus nagrinėjami administraciniuose teismuose. 

Tai tik keletas sričių, kuriose Vyriausias administracinis teismas susidurs su Europos Sąjungos: pagal 

EUROSTAT statistiką 80 procentų visų ekonominės teisės normų ir apie 50 procentų visų likusių 

vidaus teisės normų valstybėse narėse yra susijusios su Europos Sąjungos teise. 

Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, įsigalios keletas LR Teismų įstatymo papildymų. Pagal vieną iš jų 

Vyriausias administracinis teismas, būdamas galutine instancija viešojo administravimo srityje, 

iškilus Europos Sąjungos teisės akto aiškinimo ar galiojimo klausimui, privalės kreiptis į Europos 

bendrijų teisingumo teismą dėl preliminaraus nutarimo. Tokiu būdu nacionalinių teismų ir Europos 

Bendrijų Teisingumo Teismo bendradarbiavimas užtikrins Europos Sąjungos teisės vieningą 

taikymą. Kadangi dėl preliminaraus nutarimo bus galima kreiptis tik tuo atveju, kai Europos 

Bendrijų Teisingumo Teismas dar nėra pasisakęs tuo pačiu klausimu, Vyriausiajam administraciniam 

teismui teks didelis krūvis analizuojant gausią Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 

jurisprudenciją, siekiant nustatyti, ar šio teismo praktika iškilusiu klausimu dar nėra suformuota. 
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Kitas Teismų įstatymo papildymas, įsigaliosiantis nuo 2004 metų gegužės 1 dienos, numato pareigą 

Vyriausiam administraciniam teismui, vadovaujantis Europos Sąjungos teisminių institucijų 

išaiškinimais, analizuoti ir apibendrinti nacionalinių administracinių teismų praktiką taikant Europos 

Sąjungos teisės normas ir teikti rekomendacijas dėl Lietuvos administracinių teismų ir Europos 

Sąjungos teisminių institucijų bendradarbiavimo užtikrinant vienodą Europos Sąjungos teisės aktų 

aiškinimą ir taikymą Lietuvos Respublikoje. 
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Projektai, tarptautinis bendradarbiavimas 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aktyviai bendradarbiauja su užsienio teismais ir kitomis 

institucijomis. Artimiausiu metu ketinama užmegzti bendradarbiavimą su Prancūzijos valstybės 

taryba – aukščiausia Prancūzijos administracinių teismų institucija (Conseil d’Etat). Prancūzijos 

Conseil d’Etat (Valstybės taryba) yra Prancūzijos Aukščiausiasis teismas administracinių 

teismų sistemoje. Manome, kad bendradarbiavimas su Conseil d’Etat, susipažinimas su šios 

institucijos  praktika ir patirtimi būtų dar vienas iš būdų Lietuvos administraciniams teismams 

tinkamai pasiruošti narystei ES. 

Šiais metais ketinama įstoti į Europos Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių Administracinių 

Jurisdikcijų Asociaciją (Association of the Councils of State and Supreme Administrative 

Jurisdictions of the European Union), kurios nariai yra Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 

ir kiekvienos iš Europos Sąjungos valstybių narių Valstybės taryba arba aukščiausiasis 

administracinis teismas. Valstybių kandidačių aukščiausieji administraciniai teismai gali tapti 

šios organizacijos stebėtojais. Asociacijos tikslas yra skatinti pasikeitimą nuomonėmis ir 

patirtimi, susijusia su jos narių organizacija ir veikla, jų vykdomomis teisminėmis ir/arba 

patariamosiomis funkcijomis, ypatingai Bendrijų teisės taikymo srityje. Asociacija skatina 

bendradarbiavimą tarp savo narių, taip pat savo narių ir Europos Sąjungos institucijų.   

 


