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Konstitucinį pagrindą asmens teisių teisminei gynybai nuo neteisėtų
viešosios valdžios veiksmų ir jos sutelkimui administracinių teismų rankose
sukūrė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnio 2 dalies nuostata,
kad administracinių, darbo, šeimos ir kitų kategorijų byloms nagrinėti pagal
įstatymą gali būti įsteigti specializuoti teismai. Iš konstitucinių imperatyvų
išplaukiantį administracinės justicijos būtinumą Lietuvos Respublikos
Seimas pripažino dar 1998 m. birželio 25 d., priimdamas teisinės sistemos
reformos metmenis. Juose buvo numatytas tikslas įsteigti dviejų instancijų
administracinius teismus, kurių kompetencijai perduodamos bylos dėl
valdymo institucijų ir valdininkų priimtų sprendimų teisėtumo bei kitos bylos,
kylančios iš administracinių teisinių santykių, pvz., mokesčių ir pan. Sudarius
tinkamas ekonomines, finansines ir organizacines prielaidas, 1999 m. buvo
sukurta savarankiška administracinių teismų sistema. Administracinės justicijos
institucinė reforma Lietuvoje užbaigta 2001 m., 2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymu
Nr. VIII-1929 įsteigus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą. Lietuvoje yra
įtvirtinta dvipakopė administracinių aktų teisminės kontrolės sistema: pirmoji
ir apeliacinė instancija.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra įsikūręs Vilniuje ir veikia visoje
valstybės teritorijoje. Vadovaudamasis nacionaline ir Europos Sąjungos teise,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas siekia užkirsti kelią asmenų teisių
pažeidimams viešajame sektoriuje. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
paskirtis yra ne tik vykdyti teisingumą konkrečiose bylose, bet ir formuoti
vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant įstatymus bei
kitus teisės aktus.

Article 111(2) of the Constitution of the Republic of Lithuania is the
constitutional foundation for the judicial protection of individual rights against
the unlawful acts of public authorities and assignment of their protection to
the administrative courts. The abovementioned provision prescribes that
specialised courts may be established to hear administrative, labour, family
and other categories of cases. Seimas of the Republic of Lithuania had
recognised the necessity of administrative courts as far back as 25 June 1998,
when it had adopted a framework for the reform of the legal system. The
framework provided for an establishment of a two-tier administrative court
system, which would be empowered to hear cases concerning the legality of
decisions taken by public bodies and officials, as well as cases arising from
other administrative legal relations, such as taxes. Favourable economic,
financial and organisational conditions had lead to an establishment of an
independent system of administrative courts in 1999. The institutional reform
of administrative justice in Lithuania was finalized in 2001, when the Supreme
Administrative Court of Lithuania was established in accordance with the law
(No. VIII-1929) of 19 September 2000. Lithuania has a two-tier system for
judicial review of administrative acts: the first instance and the appeal.
The Supreme Administrative Court of Lithuania is located in Vilnius and
operates nationwide. In accordance with the national and European Union
law, the Supreme Administrative Court of Lithuania aims to prevent violations
of the rights of individuals by the actions or administrative omissions of the
public sector. However, the functions of the Supreme Administrative Court
of Lithuania include not only administering justice in specific cases, but also
developing a uniform administrative case-law through the interpretation and
application of legislation.
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Svarbiausi įvykiai

Key dates

2001 metais pirmą kartą kreiptasi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą
su prašymu ištirti teisės akto atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Konstitucinis Teismas išnagrinėjo 54 Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo prašymus.

2001 the first petition to examine the compliance of a legal act with the
Constitution of the Republic of Lithuania was lodged with the Constitutional
Court of the Republic of Lithuania. By 31 December 2020 the Constitutional
Court has examined 54 petitions of the Supreme Administrative Court of
Lithuania.

2004 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tapo Europos
Sąjungos Valstybės Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų
Asociacijos nariu (ACA-Europe) bei Tarptautinės Aukščiausiųjų Administracinių
Jurisdikcijų Asociacijos (IASAJ) nariu stebėtoju, o nuo 2005 metų – tikruoju
nariu.
2005 metais pirmą kartą kreiptasi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su
prašymu pateikti prejudicinį sprendimą. Iki 2020 m. gruodžio 31 d. iš viso buvo
pateikti 28 kreipimaisi dėl prejudicinio sprendimo.
2009 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kartu su Prancūzijos
Valstybės Taryba laimėjo tarptautinį konkursą vykdyti Europos Sąjungos
Dvynių projektą Ukrainoje „Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir
valdymo gebėjimų stiprinimas“.
2013 metais:
- įdiegta elektroninių bylų sistema;
- įsigaliojo Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimas, numatantis
galimybę administracinį ginčą teisme užbaigti taikos sutartimi.

2004 the Supreme Administrative Court of Lithuania became a member of
the Association of Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions
of the European Union (ACA-Europe) and was also granted an observer status
in the International Association of Supreme Administrative Jurisdictions
(IASAJ), becoming a member in 2005.
2005 the first request to the Court of Justice of the European Union for
a preliminary ruling was lodged. By 31 December 2020, 28 requests for
a preliminary ruling have been submitted by the judges of the Supreme
Administrative Court of Lithuania.
2009 the Supreme Administrative Court of Lithuania, together with the French
Conseil d‘Etat, won an international tender to implement the EU Twinning
project in Ukraine “Increased Effectiveness and Management Capacities of
Administrative Courts in Ukraine”.
2013:
- an electronic case management system was introduced;

2014 metais siekiant pagerinti teismo veiklos ir asmenų aptarnavimo kokybę,
įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO 9001 standartą.

- amendment to the Law on Administrative Proceedings, allowing to conclude
an administrative dispute in court by a settlement, came into force.

2017 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas prisijungė prie
Europos Žmogaus Teisių Teismo aukštesniųjų teismų tinklo (SCN).

2014 in an effort to improve the quality of court activities and customer
service, a quality management system in accordance to LST EN ISO 9001
standard was introduced.

2019 metais Administracinių bylų teisenos įstatyme įtvirtintas ginčo
perdavimo spręsti teisminės mediacijos būdu teisinis institutas.
2020 metais pirmą kartą kreiptasi į Europos Žmogaus Teisių Teismą su
prašymu pateikti konsultacinę išvadą pagal Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių konvencijos 16 protokolą.

2017 the Supreme Administrative Court of Lithuania has joined the Superior
Courts Network of the European Court of Human Rights (SCN).
2019 the legal institute for the resolution of a dispute through judicial
mediation was introduced in the Law on Administrative Proceedings.
2020 the first request to the European Court of Human Rights, to provide an
advisory opinion in accordance with the Protocol No. 16 of the Convention
on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, was lodged.
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Dr. Stasys Šedbaras
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas (1999-2000)
Member of the Seimas of the Republic of Lithuania,
President of the Higher Administrative Court (1999-2000)

Administracinių teismų sistema pradėjo veikti nuo 1999 m. gegužės 1 d. Tai
buvo kiek keistokas ir toli gražu nebaigtas administracinės justicijos modelis.
Administracines bylas nagrinėti buvo pavesta specializuotiems apygardos
administraciniams teismams, Aukštesniajam administraciniam teismui ir
Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriui. Tad specializuota
teismų sistema buvo tarsi ,,pririšta“ prie bendrosios kompetencijos teismų
sistemos. Tam, kad būtų sukurtas teisinis mechanizmas formuoti vieningą
praktiką, šių eilučių autoriui teko atsakomybė parodyti iniciatyvą sprendžiant šį
pakankamai opų klausimą, ir jau 1999 m. rugsėjį buvo sutarta, kad kuo greičiau
būtų išspręstas apygardos teismų sprendimų administracinių nusižengimų
bylose peržiūrėjimo klausimas.
Taip parengėme visiškai naują, logiškai išbaigtą administracinės justicijos
modelį, kuris iš esmės funkcionuoja iki šiol: regioniniai (iki 2018 metų – penki
apygardos, šiandien – du pirmosios instancijos administraciniai teismai,
t. y. Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos
administracinis teismas, turintis Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmus)
ir apeliacinės instancijos Vyriausiasis administracinis teismas, tik kai kurias
atskiras bylų kategorijas (dėl rinkimų, dėl centrinių administravimo subjektų
teisės aktų teisėtumo etc.) nagrinėjantis vienintele ir galutine instancija.
The system of administrative courts started functioning on the 1 May 1999.
It was a somewhat odd and far from complete model of an administrative
justice.
Administrative cases were assigned to specialised district administrative
courts, the Higher Administrative Court and the Administrative Cases Division
of the Court of Appeal of Lithuania. Therefore, the specialised courts’ system
was ‘pegged’ to the system of the courts of general jurisdiction. In order to
create a legal mechanism for the formation of a uniform practice, the author of
these lines had the responsibility of showing initiative in addressing this rather
delicate matter; by September 1999, it was agreed that the issue of revision
of district court decisions in administrative offence cases would be resolved as
soon as possible.
This is how a completely new, logically complete model of administrative
justice, which is functioning today, has been developed: regional courts
(until 2018 there were five regional courts, and now there are two regional
administrative courts acting as a first instance, i.e. the Vilnius Regional
Administrative Court and the Regional Administrative Court with chambers
in Kaunas, Klaipėda, Šiauliai and Panevėžys) and the Supreme Administrative
Court Lithuania as an appellate instance, which only hears certain categories
of cases (concerning elections, the lawfulness of legislation passed by central
authorities, etc.) as the only and final instance.
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Prieš 20 metų, priimdama įstatymus dėl administracinių teismų įsteigimo,
Lietuvos Respublika iš esmės baigė formuoti savo modernią teismų sistemą,
atitinkančią pažangiausius Europos kontinentinės teismų sistemos modelius.
Politiniu teisiniu šių istorinių pertvarkymų pagrindu buvo Lietuvos Respublikos
1992 m. Konstitucija, deklaravusi Lietuvos valstybę nepriklausoma demokratine respublika ir siekį kurti teisinę valstybę bei įtvirtinusi iki tol Lietuvoje
neregėtą teismų sistemą. Greta bendrosios kompetencijos (t. y. nagrinėjančių
civilines ir baudžiamąsias bylas) teismų buvo įtvirtintas Konstitucinis Teismas
ir galimybė steigti specializuotus teismus, taip pat – administracinius teismus.
Jeigu Konstitucinio Teismo svarbiausias uždavinys yra užtikrinti, kad aukščiausiųjų valstybės institucijų – Seimo, Respublikos Prezidento ir Vyriausybės – priimami aktai atitiktų konstitucingumo ir teisėtumo reikalavimus, tai administracinių teismų uždavinys – vykdyti kitų viešojo administravimo institucijų bei
jų pareigūnų veiklos teisminę kontrolę. Taigi Lietuvoje veikianti teismų sistema
užtikrina viso valstybės aparato, visų jos institucijų veiklos teisminę kontrolę.
Lietuvos administraciniai teismai per savo veiklos dvidešimtmetį nuveikė didžiulį
darbą nagrinėdami asmenų skundus ir kreipimusis dėl subjektinių teisių bei įstatymų saugomų interesų įgyvendinimo viešojo administravimo srityje bei tirdami
norminių administracinių teisės aktų teisėtumo bylas. Nuolatinis administracinių
bylų skaičiaus administraciniuose teismuose augimas rodo žmonių ir visuomenės
pasitikėjimą šiais teismais. Tuo pačiu administraciniai teismai tampa svariu viešojo
administravimo sistemos veiklos tobulinimo instrumentu.
20 years ago, by adoption of laws on the establishment of administrative
courts, the Republic of Lithuania had essentially completed the formation
of its modern judicial system in line with the most advanced models of the
European judicial system.
The political legal basis for these historic reforms was the 1992 Constitution
of the republic of Lithuania, which declared the State of Lithuania to be an
independent democratic republic and an aspiration to establish the rule of
law as well as founded a judicial system that did not exist in Lithuania before.
In addition to the courts of general competence (i.e. those dealing with civil
and criminal matters), the Constitutional Court was set up and a possibility of
setting up specialized courts, including administrative courts, was established.
If the primary task of the Constitutional Court is to ensure that acts adopted
by the highest authorities – the Seimas, the President of the Republic and the
Government – meet the requirements of constitutionality and legality, it is
the task of administrative courts to exercise judicial control over the activities
of other public administration institutions and their officers. Thus, the judicial
system operating in Lithuania ensures judicial control over the activities of the
entire state apparatus and all its institutions.

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkai
Presidents of the Supreme
Administrative Court
of Lithuania

Dr. Kęstutis Lapinskas
Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo akto signataras,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas (2000-2002)
Signatory of the Act of the Restoration of Independence of the Republic of Lithuania,
President of the Supreme Administrative Court of Lithuania (2000–2002)

During the 20 years of operation, the Lithuanian administrative courts have
done a great job in dealing with persons’ complaints and applications regarding
the exercise of their rights and interests protected by laws in the sphere of
public administration and in examining cases of the lawfulness of regulatory
administrative legal acts. The steady increase in the number of administrative
cases demonstrates the trust of people and the public in administrative courts.
At the same time, administrative courts are becoming a significant tool for
improving the functioning of the public administration system.
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Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
pirmininkai
Presidents of the Supreme
Administrative Court of
Lithuania
Sąlytis su administracine teise tuometiniame Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme buvo unikali galimybė tverti nacionalinės
administracinės justicijos pagrindus. Administracinė teisė, kitaip nei civilinė
ar baudžiamoji, anuomet Lietuvoje buvo dar neplėšti dirvonai. Kartu su
administracine justicija augo ir teisės mokslas: administracinė doktrina sėmėsi
peno iš administracinės jurisprudencijos.

Dr. Virgilijus Valančius
Europos Sąjungos Bendrojo teismo teisėjas,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2002-2013),
pirmininkas (2002-2008)
Judge of the General Court of the European Union,
Judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania (2002-2013)
President of the Court (2002-2008)

Laikmetis buvo įdomus ir prasmingas. Reikėjo, be kita ko, perorientuoti teisinį
mąstymą iš vienpolio (nacionalinis) į dvipolį (Lietuva ir Europos Sąjunga).
Pasirengimas taikyti Europos Sąjungos teisę vyko pakankamai sklandžiai:
patirties sėmėmės iš užsienio kolegų – mokėmės, diskutavome. Tad 2004 m.
gegužės 1 d. sutikome deramai pasirengę būti lygiaverčiais Europos Sąjungos
teisėjų bendruomenės nariais.
Buvo didžiulė garbė ir malonumas Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme dirbti kartu su iniciatyviais, ambicingais ir kūrybingais žmonėmis.
Bendros pastangos davė vaisių – jauniausia Lietuvoje administracinė justicija
užima deramą vietą greta baudžiamosios, civilinės bei konstitucinės justicijų.
Matomi esame ir Europos Sąjungos erdvėje. Viešosios administracijos ir
asmens konfliktas yra permanentinis, kurio, panašu, neįveiks ir dirbtinis
intelektas. Suprantate, kur lenkiu. Taigi, benediximus, Administracini Teisėjau!
An encounter with the administrative law in the Supreme Administrative
Court of Lithuania at the time of my office, was a unique opportunity to
lay the foundations of national administrative justice. Administrative law,
unlike civil or criminal law, was still an untouched land in Lithuania at the
time. Along with the administrative justice, legal science was also developing:
administrative doctrine feeding-off mainly from administrative jurisprudence.
It was an interesting and meaningful time. Among other things, it was necessary
to reorient legal thinking from unipolar (national) to bipolar (Lithuania and the
EU). Preparations for the application of the EU law went rather smoothly: we
gained experience from our foreign colleagues – we studied, we discussed.
Therefore on 1 May 2004 we were prepared to be equals in the EU judiciary.
It was a great honour and pleasure to work at the Supreme Administrative
Court of Lithuania together with such proactive, ambitious and creative
people. Our joint efforts were fruitful – administrative justice – the youngest
branch of justice in Lithuania, now stands alongside with criminal, civil and
constitutional justice. We are also visible in the European Union. The conflict
between public administration and an individual is a permanent one, which
is unlikely to be overcome by the artificial intelligence – you know where I’m
heading. Therefore, benediximus, Administrative Judge!
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Praėjusieji dvidešimt metų labiausiai įsiminė įspūdinga sudėtingų teisinių
problemų gausa, galimybe kurti ir mokytis dirbant kartu su kūrybiškais,
iniciatyviais ir talentingais Lietuvos teisininkais.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas galėjo būti ne tik stebėtojas,
kaip jauna demokratija reformuoja sovietinę teisinę kultūrą, bet ir aktyvus
šių pokyčių dalyvis, įtvirtinant konstitucinę demokratiją, grindžiamą valdžių
atskyrimu, teisės viešpatavimą, toleranciją ir nuomonių pliuralizmą, aukštus
žmogaus teisių standartus.
Per šį laikotarpį teismas reikšmingai prisidėjo prie unikalios Lietuvos teisinės
kultūros formavimosi, kurdamas teisinių vertybių katalogą ir unikalų teisinį žodyną.
Sunku pervertinti administracinių teismų vaidmenį užtikrinant pagarbą žmogaus teisėms – tai, kad europiniai žmogaus teisių standartai nebūtų tuščios
deklaracijos, o funkcionuojanti realybė.
Būtent administraciniai teismai, įgyvendindami konstitucinę maksimą, kad
valdžios įstaigos turi tarnauti žmonėms, sukūrė realų turinį ir įtvirtino viešosios
administracijos veiklos kontrolės standartus.
Teismas sėkmingai įveikė iššūkius, užtikrindamas teisinės sistemos vieningumą,
tinkamai taikydamas Lietuvos Respublikos ratifikuotas konvencijas ir sudėtingą
bei įvairiaplanę Europos Sąjungos teisę.

Ričardas Piličiauskas
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (nuo 2000),
pirmininkas (2010-2015)
Judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania (since 2000)
President of the Court (2010-2015)

The past twenty years have been the most memorable for the impressive array
of complex legal problems and the opportunity to create and learn by working
together with creative, proactive and talented Lithuanian jurists.
The Supreme Administrative Court of Lithuania was not simply an observer
of a young democracy reforming the Soviet legal culture, but an active
participant in these changes, anchoring constitutional democracy, based on
the separation of powers, the rule of law, tolerance and pluralism of opinion,
high human rights’ standards.
During this period, the court has significantly contributed to the formation of
a unique Lithuanian legal culture, creating a catalogue of legal values and a
distinct legal dictionary.
The profound role of administrative courts in ensuring the respect for human
rights – so that the European human rights’ standards were not vain declarations
but a functioning reality – may hardly be overestimated. The administrative
courts were charged with the implementation of the constitutional maxim
that public authorities must serve the people, and establishment of standards
for the control of public administration activities.
The court has successfully overcome the challenges in ensuring the unity of the
legal system and proper application of the conventions ratified by the Republic
of Lithuania as well as complex and multifaceted law of the European Union.
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Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
kompetencija

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra vienintelė ir galutinė
instancija:
• byloms dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė centriniai valstybinio
administravimo subjektai, teisėtumo (Administracinių bylų teisenos įstatymo
21 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat bendrijų, politinių partijų, politinių
organizacijų ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio teisės aktų teisėtumo
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 11 punktas);
•
byloms pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų
komisijos sprendimų ar neveikimo, išskyrus skundus, kurie priskirti
Konstitucinio Teismo kompetencijai (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas);
• administracinių bylų priskyrimo kitiems administraciniams teismams klausimais
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punktas);
• byloms dėl savivaldybės tarybos prašymų pateikti išvadą, ar savivaldybės
tarybos narys, savivaldybės tarybos narys – meras, kuriems pradėta įgaliojimų
netekimo procedūra, sulaužė priesaiką ir (ar) nevykdė (prašyme nurodytų)
jiems įstatymuose nustatytų įgaliojimų (Administracinių bylų teisenos
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 13 punktas);
• byloms pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos prašymus kreiptis
į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją dėl Europos
Komisijos sprendimo dėl tinkamumo, dėl standartinių duomenų apsaugos
sąlygų priėmimo ar dėl patvirtintų elgesio kodeksų visuotinio galiojimo
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 14 punktas).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja prašymus dėl proceso
atnaujinimo administracinėse bylose, kurios užbaigtos įsiteisėjusiu teismo
sprendimu ar nutartimi (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio
2 dalis).

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija, administracinių
bylų nagrinėjimo procesas ir tvarka yra reglamentuoti Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatyme.
Apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja
apeliacinius bei atskiruosius skundus bylose, kurias pirmąja instancija
nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos
administracinis teismas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio
1 dalies 1 punktas). Administraciniams teismams pagal kompetenciją priskiriami
administraciniai ginčai, kylantys šiose srityse: valstybės institucijų atsakomybė
už žalą, bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos, mokesčiai ir muitinės veikla,
užsieniečių teisinė padėtis ir prieglobstis, sveikatos ir socialinė apsauga, aplinkos
apsauga, Europos Sąjungos ir kitų institucijų finansinė parama, konkurencija,
teritorijų planavimas ir statyba, žemės teisiniai santykiai, nuosavybės teisių
atkūrimas, asmens duomenų teisinė apsauga, energetika, ryšių reguliavimas,
tabako ir alkoholio kontrolė, finansų rinkų priežiūra, registrai, valstybės tarnyba,
vietos savivalda. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėja
skundus dėl apylinkės teismų sprendimų sulaikyti užsienietį arba pratęsti jo
sulaikymo terminą, arba taikyti jam alternatyvią sulaikymui priemonę (Lietuvos
Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties 117 straipsnio 1 dalis).
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra galutinė instancija Administracinių bylų teisenos įstatyme nurodytoms byloms nagrinėti, todėl tais atvejais, kai nagrinėjant bylą iškyla Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo klausimas, kurį išnagrinėti būtina, kad sprendimas byloje būtų priimtas,
teismas privalo prašyti kompetentingos Europos Sąjungos teisminės institucijos prejudicinio sprendimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kai
tai susiję su jo nagrinėjama byla, gali kreiptis į Europos Žmogaus Teisių Teismą
su prašymu pateikti konsultacinę išvadą dėl principinių klausimų, susijusių su
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ar jos protokoluose
apibrėžtų teisių ir laisvių aiškinimu ar taikymu (Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo 40 1 ir 402 straipsniai).
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bylas nagrinėja trijų teisėjų
kolegija. Sudėtingoms byloms nagrinėti teismo pirmininko iniciatyva ar
kolegijos siūlymu gali būti sudaroma išplėstinė penkių arba septynių teisėjų
kolegija arba byla gali būti perduota nagrinėti teismo plenarinei sesijai.
Apeliaciniai skundai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai
teismas pripažįsta, kad žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas leidžia biuletenį. Jame skelbiama
aktuali informacija apie teismų praktiką, teismų praktikos apibendrinimai
ir apžvalgos, kurių skelbimui pritarė dauguma šio teismo teisėjų, taip pat
skelbiama ir kita informacija apie Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo veiklą. Nuo 2020 m. biuletenis leidžiamas tik elektronine forma ir yra
laisvai prieinamas teismo tinklalapyje www.lvat.lt.
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The competence of the Supreme Administrative Court of Lithuania and
the process of adjudicating administrative cases is regulated by the Law on
Administrative Proceedings of the Republic of Lithuania.

Competence of the
Supreme Administrative
Court of Lithuania

The Supreme Administrative Court of Lithuania acts as an appellate instance
in cases adjudicated in the first instance by the Vilnius Regional Administrative
Court and the Regional Administrative Court (Article 21(1)(1) of the Republic
of Lithuania Law on Administrative Proceedings). Administrative courts have
jurisdiction over administrative disputes arising in the following areas: liability
of public authorities for damage, conditions of the penal enforcement and pretrial detention, taxes and customs activity, legal status of aliens and asylum,
health and social protection, environmental protection, financial support from
the European Union and other institutions, competition, territory planning and
construction, land legal relations, restoration of property rights, legal protection
of personal data, energy sector, regulation of communications, tobacco and
alcohol control, supervision of financial markets, registries, civil service, local
government. The Supreme Administrative Court of Lithuania also examines
complaints regarding the district courts’ decisions to detain aliens or extend the
term of their detention, or to impose measures alternative to detention (Article
117(1) of the Republic of Lithuania Law on the Legal Status of Aliens).
The Supreme Administrative Court of Lithuania is the only and final instance for:
• cases regarding the lawfulness of administrative regulations adopted by
central entities of state administration (Article 21(1)(2) of the Republic of
Lithuania Law on Administrative Proceedings), as well as the lawfulness of
legislation of a general nature adopted by communities, political parties,
political organisations or associations (Article 17(1)(11) of the Republic of
Lithuania Law on Administrative Proceedings);
• cases based on complaints regarding the decisions or administrative omissions
of the Central Electoral Commission of the Republic of Lithuania, except for
complaints attributed to the competence of the Constitutional Court (Article
21(1)(3) of the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings);
• the assignment of administrative cases to other administrative courts (Article
21(1)(4) of the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings);
• cases concerning municipal councils’ petitions to issue opinions as to whether
a member of a municipal council or a mayor (against whom a procedure
of the loss of mandate has been initiated) has violated one’s oath and/or
failed to exercise the powers assigned to them by law (Article 17(1)(13) of the
Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings);
• cases based on requests of the State Data Protection Inspectorate to apply to
the competent judicial authority of the European Union for a decision of the
European Commission on adequacy, on the adoption of standard data protection
conditions, or on the universal validity of approved codes of conduct (Article
17(1)(14) of the Republic of Lithuania Law on Administrative Proceedings).
The Supreme Administrative Court of Lithuania also examines requests
to reopen proceedings in administrative cases that ended with a binding
judgement or ruling (Article 21(2) of the Republic of Lithuania Law on
Administrative Proceedings).

The Supreme Administrative Court of Lithuania is the court of the final instance,
therefore, when an issue of interpretation or validity of legal provisions of the
European Union law arises and when their application is necessary to adopt the
decision, the court is obliged to request the competent judicial institution of the
European Union for a preliminary ruling. When hearing a case, the judges of the
court may also apply to the European Court of Human Rights with a request
for an advisory opinion on principle issues, related to the interpretation or
application of the rights and freedoms set out in the Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms or in the protocols
thereto (Articles 40 1 and 402 of the Republic of Lithuania Law on Courts).
At the Supreme Administrative Court of Lithuania, cases are heard by a panel
of three judges. By the initiative of the President of the court or by the proposal
from the judicial panel, an extended panel of five or seven judges may be set
up for complex cases, or the case may be referred to the plenary session of the
court. Appeals are examined in written proceedings, except in the cases, when
the panel recognises that an oral hearing is required.
The Supreme Administrative Court of Lithuania publishes a bulletin, which
contains pertinent information, summaries and reviews of case-law and other
information, necessary to ensure the uniform interpretation and application of
the administrative law. Since 2020, the bulletin is published electronically and
is freely available on the website www.lvat.lt.

13

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo vadovai
Heads of the Supreme
Administrative Court
of Lithuania

Gintaras Kryževičius
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas (2001-2007, nuo 2017),
Pirmininkas (nuo 2017)
Judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania (2001-2007, since 2017),
President of the Court (since 2017)

Dvidešimt metų. Tai trumpas istorinis administracinės justicijos pagrindų,
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, formavimosi, specializuotų teismų vietos
po teisingumo saule paieškos, jurisdikcinės svarbos bei pasitikėjimo šia teismų
sistemos sudėtine dalimi įsitvirtinimo laikotarpis. Prieš dvidešimt metų
Lietuvoje žengtas svarbus žingsnis kelyje į viešojo administravimo sistemos
veiklos teisminės kontrolės plėtrą, tokiu būdu modernizuojant šalies teisinę
sistemą, užtikrinant deramą asmenų teisių ir teisėtų interesų apsaugos
garantijų veikimą administraciniuose teisiniuose santykiuose.
Akivaizdūs rezultatai kalba patys už save. Sparčiai formuojamos teisės
aiškinimo ir taikymo taisyklės tokiose viešajam gyvenimui ir asmenų teisėms
itin reikšmingose srityse kaip teritorijų planavimas, statyba, aplinkosauga,
rinkų apsauga taikant konkurencijos teisės reglamentuojamus instrumentus,
socialinė apsauga; nacionalinėje teisinėje aplinkoje taikomi aukščiausi
žmogaus teisių apsaugos ir gynimo standartai; sėkmingai įveiktas Europos
Sąjungos teisės taikymo iššūkis. Visa tai dabar – administracinio teisėjo
kasdienybė. Galime pagrįstai didžiuotis nuveiktais darbais ir jų rezultatais.
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Kita vertus, būtina kalbėti ir apie tai, kas mus jaudina, kuo esame nepatenkinti
ir ką turime keisti.
Stebėdami visuomenės aktyvumą ginant savo teises administraciniuose
teismuose, tuo pačiu matome savo efektyvios veiklos pajėgumų ribas.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau dešimtmetį dirba
maksimaliomis apsukomis. Esu įsitikinęs, kad suvaldyti tokių apimčių darbo
krūvius vien mūsų, teisėjų ir viso teismo kolektyvo, gerų norų nepakanka.
Reikalingi spartūs legislatyviniai pokyčiai, sukursiantys prielaidas moderniai
institucinei sandarai ir procesinei teisinei aplinkai. Nors iš tiesų mūsų pačių
ir mūsų konstitucinių partnerių teisėkūros iniciatyvos skinasi kelią itin lėtai.
Sparčiai vystantis visoms valstybės ir visuomenės veikloms, formuojasi nauji,
anksčiau teisės nereguliuoti santykiai, todėl teismą pasiekia vis sudėtingesni
ginčai. Profesine prasme šių ginčų nagrinėjimas itin įdomus, tačiau jam
reikia daugiau laiko ir itin aukštos ne tik teisėjų, bet ir teisingumo vykdymui
padedančio personalo kvalifikacijos.
Itin aukšti profesionalumo standartai įpareigoja vienyti visų suinteresuotų
pusių – tiek teismų sistemos, tiek kitų valdžios šakų pastangas visomis
priemonėmis skatinti teisėjo profesijos patrauklumą. Kalbu ne tik apie
materialinį patrauklumą. Kalbu apie emocinį komfortą, bendrą pagarbos mūsų
profesijai ir jos autoriteto puoselėjimą, suvokimo, kad silpni teismai – mažai
teisingumo, sklaidą. Akivaizdu, kad mūšį dėl intelektinio potencialo, veikiant
rinkos sąlygoms ir žmogiškųjų resursų srityje, valstybės tarnyba (plačiąja
prasme) privačiam sektoriui pralaimi triuškinančiai.
Mano išvada būtų tokia – per šiuos du dešimtmečius administracinė justicija
tvirtai atsistojo ant kojų. O tai suponuoja institucines ir teisines prielaidas
efektyviam asmenų teisių ir teisėtų interesų gynimui. Esame sėkmės kelyje.
Tačiau sėkmė priklauso nuo daugybės ją lemiančių veiksnių - tokių kaip puikūs
mūsų teismo kolektyvo darbai bei ryžtas tobulėti.

Twenty years. It is a short period after the restoration of Lithuania’s
independence, during which foundations of administrative justice have been
laid and the courts of special jurisdiction struggled to define their place in the
judicial system; the time, when the importance of administrative justice has
been recognized and the trust in it was built. Twenty years ago, an important
step for the development of judicial control over the activities of the public
administration system has been taken, thus modernizing Lithuania’s legal
system and ensuring the proper functioning of guarantees aimed at the
protection of individuals’ rights and legitimate interests in the administrative
legal relations.
The results are evident. A rapid development of legal application and interpretation rules in the spheres of particular importance for public life and human rights, such as territory planning, construction, environmental protection,
protection of markets through the use of competition law instruments, social
security and other; application of the highest human rights’ standards in the
national legal environment; a successfully overcome challenge of the EU law
application. All of it currently is an everyday reality of an administrative judge.
We can be rightly proud in the milestones completed.
However, it is also important to address the issues that worry us, dissatisfy us
and that have to be transformed.
While witnessing the activity of the society in defending its rights in the
administrative courts, we also observe the limits of our effective operational
capacity. The Supreme Administrative Court of Lithuania has been working
at a maximum capacity for over a decade. The efforts and struggle of judges
and the entire court personnel alone may not be sufficient to manage such a
workload. Rapid legislative changes are necessary, to create a possibility of a
modern institutional framework and necessary procedural legal environment.
However, the progress of our legislative initiatives and those of our constitutional partners is slow. With the rapid development of all areas of public and
social activity, new, previously unregulated relations are forming, thus more
and more complex disputes are received at court. From a professional point of
view, adjudicating such disputes is especially interesting, however, it is also more
time consuming and requires highest professionalism not only from the judges,
but also from the personnel, who participates in the administration of justice.
The highest standards of professionalism oblige to unite the efforts of
all stakeholders – the judiciary and other authorities, to use all available
instruments and efforts to raise attractiveness and promote judicial profession.
Not only the economic attractiveness is at stake, but also emotional comfort,
the general fostering of respect for judicial profession and its authority, the
understanding that weak courts threaten justice. It is clear that under the
current market conditions the public sector is losing battle for intellectual
potential and human resources to the private sector.
I would therefore like to conclude that during the past two decades
administrative justice has firmly rooted itself and serves as a precondition
for an effective protection of individuals’ rights and legitimate interests.
We are on the road to success, which significantly relies on the hard work
and everlasting determination for professional development of the court’s
personnel, but it also depends on other factors.
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Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo vadovai
Heads of the Supreme
Administrative Court
of Lithuania

Dr. Skirgailė Žalimienė
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja (nuo 2008),
pirmininko pavaduotoja (nuo 2019)
Judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania (since 2008)
Vice - President of the Court (since 2019)

Vyriausiasis administracinis teismas veikia nuolat besikeičiančių teisinių bei
visuomeninių aktualijų akivaizdoje ir jam tenka sudėtinga pareiga formuoti
vienodą administracinių teismų praktiką itin plačiame teisinių santykių spektre.
Tai neabejotinai lemia teismo praktikos specifiką ir nuolatinę dinamiką.
Norėčiau pasidžiaugti, kad Vyriausiasis administracinis teismas praktikoje
užtikrina bendrąjį Europos Sąjungos teisės principą – teisę į veiksmingą teisminę
gynybą, kylančią iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų.
Svarbu tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje
garantuoja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių
chartijoje įtvirtintų fundamentalių žmogaus teisių apsaugą, paversdamas jas
realiai veikiančiais imperatyvais. Neretai Vyriausiasis administracinis teismas
susiduria ir užtikrina skirtingo lygmens teises, radęs tinkamą pusiausvyrą tarp
bendrai Europos teisės tradicijai priklausančių teisinių vertybių.
Norėčiau pabrėžti Vyriausiojo administracinio teismo ypatingą vaidmenį
propaguojant Europos Sąjungos teisę ir pagrindines vertybes, kuriomis ji
grindžiama.
Man didelė garbė ir atsakomybė kartu su Vyriausiojo administracinio teismo
teisėjais kurti bei plėtoti Lietuvos administracinę justiciją. Taip pat ypač
vertinu teismo teisininkų ir kitų profesionalų indėlį sėkmingoje Vyriausiojo
administracinio teismo veikloje.

16

The Supreme Administrative Court of Lithuania acts in the face of ever-changing
legal and societal environment and has to develop uniform administrative
case law on a very broad spectrum of legal relationships. This undoubtedly
leads to constant dynamics and specificity of case law. I would like to welcome
the fact that in its case law the Supreme Administrative Court of Lithuania
ensures compliance with the fundamental principle of the European Union
law: the access to court, deriving from constitutional traditions common to
the Member States.
The Supreme Administrative Court of Lithuania in its practice guarantees the
protection of fundamental human rights enshrined in the Constitution of the
Republic of Lithuania, the European Convention for the protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights
of the European Union, turning them into effective imperatives. The Supreme
Administrative Court of Lithuania often has to enforce different rights and strike
proper balance between legal values of the common European law tradition.
I would like to emphasize the special role of the Supreme Administrative Court
of Lithuania in promoting the European Union law and the fundamental values
on which it is based.
I am greatly honored and carry the responsibility of creating and developing
the Lithuanian administrative justice together with the judges of the
Supreme Administrative Court of Lithuania. I also particularly appreciate
the contribution of court lawyers and other professionals to the success of
the Supreme Administrative Court of Lithuania.
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Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjai
Judges of the Supreme
Administrative Court of
Lithuania

2001 m. įkūrus Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, darbą jame pradėjo
septyni teisėjai, du pirmininko patarėjai ir vienas teisėjo padėjėjas. 2021 m.
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme dirba dvidešimt vienas
teisėjas, jiems talkina trisdešimt vienas Teismų praktikos departamento teisėjo
padėjėjas ir dešimt patarėjų. Vidutinis teisėjų amžius teisme – 54 metai. Teisėjų
darbo stažas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra vidutiniškai
vienuolika metų.
2020 m. gruodžio mėn. duomenimis, net šeši teismo teisėjai aktyviai
dalyvauja mokslinėje veikloje, keturi iš jų turi mokslų daktaro kvalifikacijos
laipsnį ir profesoriaus ar docento pedagoginius laipsnius. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjai taip pat aktyviai dalyvauja teismų savivaldos
institucijose: Teisėjų taryboje, Teisėjų garbės teisme, Pretendentų į teisėjus
egzamino komisijoje, Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje, Lietuvos
Respublikos teisėjų asociacijoje, Teismų sistemos apdovanojimų komisijoje ir
kitose institucijose.
Teisėjai turi galimybę pasirinkti specializaciją atskirų kategorijų byloms
nagrinėti. Atskiroms specializacijoms nepriskirtos bylos skiriamos nagrinėti
visiems teisėjams. Bylos teisėjams skirstomos naudojant elektroninę
automatinę bylų paskirstymo sistemą.
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In 2001, when the Supreme Administrative Court of Lithuania was established,
its activities started with seven judges, two advisers to the President of the
Court and one assistant to a judge. In 2021, twenty-one judges adjudicate in
the Supreme Administrative Court of Lithuania, who are assisted by thirty-one
assistants to a judge and ten advisors. The average age of judges in the court
is 54 years. Judges in the Supreme Administrative Court of Lithuania work for
an average of eleven years.
In December 2020, six judges are actively involved in scientific activities, four
of them have doctoral degrees and hold the names of professor or associate
professor. Judges of the Supreme Administrative Court are also active in the
courts‘ self-governance institutions: Judicial Council, Judicial Court of Honor,
Examination Commission of Candidates to Judicial Office, Selection Commission
of Candidates to Judicial Office, Association of Judges of the Republic of
Lithuania, Judical System Awards Commission and other institutions.
Judges have an opportunity to specialize in different categories of cases.
Categories of cases, which do not fall under any specialization, are adjudicated
by all judges. Cases are allocated automatically through an electronic case
distribution system.
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Iš kairės, sėdi – Milda Vainienė, Ramutė Ruškytė, Veslava Ruskan, Skirgailė Žalimienė, Vaida Urmonaitė-Maculevičienė, Dalia Višinskienė, Virginija Volskienė
Iš kairės, stovi – Arūnas Sutkevičius, Dainius Raižys, Arūnas Dirvonas, Rytis Krasauskas, Romanas Klišauskas, Gintaras Kryževičius, Artūras Drigotas,
Ramūnas Gadliauskas, Audrius Bakaveckas, Laimutis Alechnavičius, Stasys Gagys, Ričardas Piličiauskas
From left, sitting – Milda Vainienė, Ramutė Ruškytė, Veslava Ruskan, Skirgailė Žalimienė, Vaida Urmonaitė-Maculevičienė, Dalia Višinskienė, Virginija Volskienė
From left, standing – Arūnas Sutkevičius, Dainius Raižys, Arūnas Dirvonas, Rytis Krasauskas, Romanas Klišauskas, Gintaras Kryževičius, Artūras Drigotas,
Ramūnas Gadliauskas, Audrius Bakaveckas, Laimutis Alechnavičius, Stasys Gagys, Ričardas Piličiauskas

Judges have an opportunity to specialize in different categories of cases.
Categories of cases, which do not fall under any specialization, are adjudicated
by all judges. Cases are allocated automatically through an electronic case
distribution system.
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Lietuvos vyriausiojo
administracinio
teismo reikšmingos
bylos

2009

2010

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ RAŠYMO VALSTYBINE KALBA
Gatvių pavadinimai turi būti rašomi valstybine kalba visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

DĖL SUSIRINKIMŲ LAISVĖS
Valstybė turi vykdyti savo pozityviąsias pareigas, užtikrindama mažumoms priklausančių
asmenų veiksmingą naudojimąsi susirinkimų laisve, todėl eitynės „Už lygybę“ gali vykti.

DĖL ŽALOS UŽ LYTIES KEITIMO TVARKOS NEĮTVIRTINIMĄ

2010

Tinkamų teisinių prielaidų gydytis transseksualumą nesudarymas, nenustatant Civiliniame kodekse
įtvirtintos teisės medicininiu būdu pakeisti savo lytį įgyvendinimo tvarkos, laikytinas neteisėtu
valstybės neveikimu ir pagrindu atlyginti dėl to asmens patirtą neturtinę žalą.

DĖL UŽMOKESČIO PAREIGŪNAMS UŽ FAKTIŠKAI ATLIKTĄ DARBĄ

2010

Vidaus tarnybos sistemos pareigūnai, dirbę poilsio bei švenčių dienomis, nakties metu,
atlikę papildomas užduotis viršijant nustatytą darbo trukmę, turi teisę reikalauti teisingai
atlyginti už tą darbą, kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl priedų ir priemokų dydžio ribojimo įstatyme.

DĖL NON BIS IN IDEM PRINCIPO TAIKYMO

2011

Asmeniui, kuriam buvo pritaikyta atsakomybė už administracinį teisės pažeidimą,
paskyrus baudą už tapačiais teismo pripažintus mokesčių teisės įstatymų pažeidimus,
kuri prilygo kriminalinio pobūdžio sankcijai, buvo pažeistas non bis in idem principas.

2013

Teisė į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą, kai egzistuoja tiek materialios, tiek formalios sąlygos jai atsirasti,
gali būti nesuteikta (apribota) tuo atveju, kai apmokestinamasis asmuo, siekiantis pasinaudoti teise į atskaitą,
žino (turi žinoti), kad dalyvauja sandoryje, susijusiame su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu.

DĖL TEISĖS Į PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ATSKAITĄ
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DĖL KELIONIŲ AGENTŪRŲ SUDERINTŲ VEIKSMŲ TAIKANT RIBOTAS NUOLAIDAS
Ar kelionių agentūros pagrįstai nubaustos už Konkurencijos įstatymo pažeidimą priklauso nuo to,
ar jos žinojo apie kelionių rezervacijos sistemoje nustatytą nuolaidų apribojimą ir savo
veiksmais pritarė tokio ribojimo taikymui arba jam prieštaravo. Vien išankstinis pranešimas
apie nuolaidų ribojimą sistemoje nelaikytinas pakankamu pagrindu pagrįsti suderintus veiksmus.

DĖL X, Q, W RAIDŽIŲ PAVARDĖSE RAŠYMO
Asmuo turi teisę, kad jo vardas ir pavardė Lietuvos Respublikos
asmens dokumente būtų įrašyti išlaikant originalią rašybą.

DĖL TURIZMO DIREKTYVOS ĮGYVENDINIMO NACIONALINĖJE TEISĖJE TINKAMUMO
Turisto nuostolius, patirtus kelionių organizatoriui tapus nemokiam, kurių negalima atlyginti dėl to,
kad nacionalinėje teisėje nebuvo nuostatų, užtikrinančių Europos Sąjungos teisės reikalavimo, jog visi
turisto sumokėti pinigai būtų grąžinti ir jis būtų repatrijuotas kelionių organizatoriaus nemokumo atveju,
turi atlyginti valstybė, kuriai taikoma atsakomybė už žalą tinkamai neįgyvendinus Europos Sąjungos teisės.

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO PAREIGOS ASMENIŠKAI BALSUOTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDYJE
Jeigu nesilaikoma asmeninio savivaldybės tarybos nario balsavimo savivaldybės
tarybos posėdyje reikalavimo, yra nevykdomi savivaldybės tarybos nariui suteikti įgaliojimai.

2016

2017

2017

2018

DĖL VAISTŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS
Sveikatos apsaugos ministras, priimdamas poįstatyminius teisės aktus, kuriais nustatė,
jog asmeniui vaistinių preparatų kompensavimo tvarka yra taikoma tik tuo atveju, jeigu asmuo pasirenka
pigiausią siūlomą vaistinį preparatą, veikė ultra vires, nes tokie apribojimai gali būti įtvirtinti tik įstatyme.

2019

DĖL LEIDIMO GYVENTI LIETUVOJE IŠDAVIMO SUTUOKTINIUI – TOS PAČIOS LYTIES ASMENIUI
Atsisakymas išduoti leidimą laikinai gyventi šeimos susijungimo tikslu užsieniečiui, kuris nėra
Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės pilietis, negali būti grindžiamas
tuo, kad su tos pačios lyties asmeniu sudaryta santuoka negali būti pripažįstama Lietuvos Respublikoje.

2019

DĖL Į UŽSIENĮ GYVENTI IŠVYKUSIŲ VAIKŲ TEISĖS GAUTI IŠMOKAS IŠ VAIKŲ IŠLAIKYMO FONDO
Išmokų, kuriomis valstybė prisiėmė pareigą mokėti vaikui tėvų nemokamą išlaikymą, mokėjimas
negali būti nutrauktas vaikui išvykus į užsienio valstybę, o pareiga nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
yra būtina sąlyga tik tam, kad asmuo galėtų įgyvendinti teisę kreiptis dėl fondo išmokų įgijimo.

2020

DĖL ASMENS BIOMETRINIŲ DUOMENŲ TVARKYMO DARBO LAIKO APSKAITOS TIKSLU
Asmens biometrinių duomenų tvarkymo priemonės galėtų būti taikomos tik siekiant labai reikšmingų tikslų ir tik išskirtinėmis
aplinkybėmis. Siekiant tvarkyti tokius duomenis turi būti atliktas griežtas proporcingumo testas, o turint omenyje duomenų
subjekto interesų svarbą, darbo laiko apskaita nelaikytina teisėtu tikslu duomenų valdytojo interesu.

DĖL ŽURNALISTŲ TEISĖS GAUTI, RINKTI IR SKLEISTI INFORMACIJĄ
Vyriausybės kanceliarijos atsisakymas pateikti duomenis, esančius Vyriausybės pasitarimo garso įraše, nors ir buvo
pateiktas pasitarimo protokolas, pažeidė žurnalistų teisę gauti, rinkti ir skleisti informaciją, nes protokolas buvo neišsamus.

2020

2020
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Significant cases
of the Supreme
Administrative Court
of Lithuania

2009

2010

WRITING STREET NAMES IN NATIONAL LANGUAGE
Street names must be written in the national language throughout the Republic of Lithuania.

FREEDOM OF ASSOCIATION
The state has a positive duty to ensure the effective exercise of freedom of
assembly to minorities, therefore the demonstration for equality may take place.

DAMAGE FOR A FAILURE TO ESTABLISH A PROCEDURE FOR GENDER REASSIGNMENT

2010

Failure to create appropriate legal preconditions for the treatment of transgenderism as set
out in the Civil Code, is considered an unlawful omission constituting grounds
for compensation of non-pecuniary damages suffered by a person as a result.

REMUNERATION OF OFFICIALS FOR THE WORK ACTUALLY PERFORMED

2010

2011

Internal service system officers, who were on duty on weekends, public holidays or at night, or
who performed additional tasks exceeding their prescribed workload, have the right to demand fair
compensation for the work that was unpaid due to limitations on premiums and bonuses laid down by law.

APPLICATION OF THE NON BIS IN IDEM PRINCIPLE
By imposing a fine equivalent to a criminal sanction on a person, who was held liable for an administrative
offence for tax law violation recognised as identical by the court, the principle of non bis in idem was violated.

THE RIGHT TO DEDUCT VALUE ADDED TAX

2013

22

In instances, when both formal and material conditions for value added tax deduction are fulfilled,
the right to deduct value added tax may be limited or denied, when a taxable person is aware of
or must be aware that it participates in a transaction involving value added tax fraud.

CONCERTED ACTION BY TRAVEL AGENCIES ON LIMITING DISCOUNTS
Whether travel agencies are reasonably fined for a violation of the Competition Act depends on their
awareness were aware of the restriction on discounts set out in the travel reservation system and whether
their actions approved or opposed the application of such a restriction. Prior notification of the limitation of
discounts in the system alone cannot be considered as a sufficient basis to justify the concerted action.

THE USE OF LETTERS “X”, “Q” AND “W” IN IDENTITY DOCUMENTS
A person has the right to have his or her name and surname written in an
identity document of the Republic of Lithuania with the original spelling.

2016

2017

IMPROPER TRANSPOSITION OF THE TRAVEL PACKAGE DIRECTIVE
Losses incurred by a tourist due to the insolvency of a tour operator, which may not be compensated
because of the absence of provisions in national law transposing the European Union law requirement to
ensure the refund of payments and the repatriation in case of the insolvency of a tour operator, must be
reimbursed by the state, which is liable for an inproper transposition of the European Union law.

A MUNICIPAL COUNCIL MEMBER’S DUTY TO VOTE PERSONALLY IN THE MUNICIPAL COUNCIL MEETING
A member of a municipal council fails to act in accordance with one’s
mandate if he or she does not vote personally in the municipal council’s meeting.

2017

2018

REGARDING THE REIMBURSEMENT PROCEDURE FOR MEDICINAL PRODUCTS
The Minister of Health acted ultra vires in adopting by-laws, which stipulated that a person may
be reimbursted only for a purchase of the cheapest medicinal product, since such restrictions
may only be imposed by law.

2019

REGARDING THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT TO THE SPOUSE OF THE SAME SEX
Refusal to issue a temporary residence permit in Lithuania for the purpose of family reunification to an alien,
who is not a citizen of a Member State of the European Union or the European Free Trade Association,
may not be based solely on the fact that same-sex marriage is not be recognized in the Republic of Lithuania.

THE RIGHT OF CHILDREN WHO HAVE MOVED TO ANOTHER COUNTRY
TO RECEIVE PAYMENTS FROM THE CHILDREN MAINTENANCE FUND
Payments by which the state has assumed the obligation to pay parental maintenance not paid to a child,
may not be terminated if the child moves to a foreign country. The obligation to reside permanently in the
Republic of Lithuania is only a precondition for the person to exercise the right to apply for payments from the Fund.

2019

2020

REGARDING THE PROCESSING OF BIOMETRIC PERSONAL DATA FOR WORKING TIME ACCOUNTING
Personal biometric data only be processed for very important purposes and in
exceptional circumstances. The processing of such data must be subject to a rigorous
proportionality test and, taking into consideration the importance of the data subject interests,
the accounting of working time should not be considered as a legitimate interest of the controller.

2020

THE RIGHT OF JOURNALISTS TO RECEIVE, COLLECT AND DISSEMINATE INFORMATION
The refusal of the Office of the Government of Lithuania to provide the information
recorded in an audio recording, violated the right of journalists to receive,
collect and disseminate information, because the minutes of the meeting were uninformative.

2020

23

Bylos kelias Lietuvos
vyriausiajame
administraciniame teisme
PROCESINIŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
SKAITMENINE AR POPIERINE FORMA

DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS LIETUVOS
TEISMŲ INFORMACINĖJĖ SISTEMOJE LITEKO

BYLOS PASKYRIMAS TEISĖJUI PRANEŠĖJUI

TEISĖJŲ KOLEGIJOS SUFORMAVIMAS IR
POSĖDŽIO DATOS NUSTATYMAS

PROCESO ŠALIŲ INFORMAVIMAS

BYLOS PERDAVIMAS RENGIMUI TEISĖJO
PADĖJĖJUI ARBA PATARĖJUI

PASIRENGIMAS BYLOS NAGRINĖJIMUI

BYLOS NAGRINĖJIMAS TEISMO POSĖDYJE

TEISMO PROCESINIO SPRENDIMO
PRIĖMIMAS IR PASKELBIMAS
TEISMO PROCESINIO SPRENDIMO
NUASMENINIMAS IR ĮKĖLIMAS Į LIETUVOS
TEISMŲ INFORMACINĘ SISTEMĄ LITEKO
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Road-map of a Case
in the Supreme
Administrative Court
of Lithuania
DIGITAL OR PAPER-BASED PROCEDURAL
DOCUMENTS ARE SUBMITTED
THE DOCUMENTS ARE REGISTERED
IN THE ELECTRONIC CASE MANAGEMENT
SYSTEM LITEKO
THE CASE IS ALLOCATED TO A JUDGE
RAPPORTEUR

THE PANEL OF JUDGES IS FORMED AND A
DATE FOR THE HEARING IS SET

LITIGANTS ARE INFORMED

THE CASE IS HANDED OVER TO THE
ASSISTANT TO A JUDGE OR AN ADVISOR
FOR PREPARATION

THE CASE IS PREPARED FOR A HEARING

THE CASE IS ADJUDICATED IN THE HEARING

A PROCEDURAL DECISION IS ADOPTED
AND DECLARED
THE DECISION IS DEPERSONALIZED AND
UPLOADED TO THE ELECTRONIC CASE
MANAGEMENT SYSTEM LITEKO

25

Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo
struktūra

PIRMININKAS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS

TEISĖJAI

KANCLERIS

PIRMININKO PATARĖJAS

TEISMŲ PRAKTIKOS DEPARTAMENTAS

RAŠTINĖ

FINANSŲ SPECIALISTAI

TEISINĖS PAGALBOS SKYRIUS

TEISINIO BENDRADARBIAVIMO IR
KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

TEISĖS TYRIMŲ SKYRIUS

PERSONALO IR
ADMINISTRAVIMO SKYRIUS

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
IR APRŪPINIMO SKYRIUS
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Structure of the
Supreme Administrative
Court of Lithuania

PRESIDENT OF THE COURT

VICE-PRESIDENT OF THE COURT

JUDGES

CHANCELLOR

PRESIDENT‘S ADVISER

JUDICIAL RESEARCH DEPARTMENT

CLERK‘S OFFICE

FINANCIAL SPECIALISTS

LEGAL ASSISTANCE DIVISION

LEGAL COOPERATION AND
COMMUNICATION DIVISION

LEGAL RESEARCH DIVISION

PERSONNEL AND
ADMINISTRATION DIVISION

IT AND MAINTENANCE DIVISION
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Nuo ąžuolų
Šventgirės iki
teismo rūmų

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo veiklą pradėjo Vilniuje,
Tilto g. 17A esančiame pastate.
Į naują pastatą, esantį Žygimantų g. 2, teismas persikėlė 2005 metais.
Teismo pastato ir vietovės istorija garsėja įspūdinga praeitimi.
Teritorijoje, kurioje stovi teismo pastatas, dar Vilniaus miesto priešistorėje
augo ąžuolų Šventgirė, tekėjo Vingrio (Kačergos) upelis, buvo ir pelkių.
XV a. pab.–XVII a. čia plytėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų
Radvilų valda. Apie 1705 m. Radvilų rūmams sudegus iki pamatų, jie
nebuvo atstatyti.
XIX a. pabaigoje teritorijoje, kurioje yra teismo pastatas, buvo įkurta grafo
Tiškevičiaus rezidencija (dabartinė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių
biblioteka, Žygimantų g. 1) su Juozapo Tiškevičiaus žiemos rūmais (Žygimantų
g. 3), sodu ir tvenkiniais.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pastatas buvo pastatytas
1892 m. pagal architekto Aleksandro Bykovskio projektą. Archyviniuose
dokumentuose nėra tikslios informacijos apie šio pastato paskirtį. Tačiau
atsižvelgus į tai, kad A. Bykovskis dirbo Vilniaus miesto architektu, taip
pat į pastato patalpų koridorinį išplanavimą, spėjama, jog pastatas buvo
administracinės–bendruomeninės paskirties.
Prisimintina, jog pastate kadaise veikė gydymo įstaiga, dar vėliau patalpos
buvo naudojamos kaip sandėliai kol, 2004 m. pradėjus rekonstrukciją, buvo
pritaikytas Vyriausiojo administracinio teismo veiklos vykdymui. Atliekant
pastato rekonstrukciją buvo atkurtos ir restauruotos autentiškos pastato
fasado detalės ir dekoro elementai, pagrindinės laiptinės lipdiniai, puošnūs
ketiniai laiptų turėklai, pagrindinių patalpų ir laiptinės polichrominis dekoras,
skirtingų dydžių sudėtingo profilio įsprūdinės durys ir kt. Teismo pastatas
patenka į Vilniaus senamiesčio–kultūros paminklo U1P zoną.
Šaltiniai: V. Drėma. Dingęs Vilnius; lietuvospilys.lt
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From a Sacred
Oak Grove to a
Courthouse

The Supreme Administrative Court of Lithuania has started its activities in a
building located at Tilto str. 17A, Vilnius.
The Court has moved to a new building, located at Žygimantų str. 2 in 2005.
The history of the courthouse and its site is famous due to its impressive past.
Back in the prehistory of the city of Vilnius, in the area where the courthouse
currently stands, was a Sacred Oak Grove with the Vingris (Kačerga) stream
running underneath. From the late 15th century to the 17th century, this
area was under the domain of Radvilos, a powerful noblemen family of the
Grand Duchy of Lithuania. After the Radvilos’ palace had burned to the ground
around 1705, it was never rebuilt.
In the end of the 19th century, the residence of Count Tiškevičius (the presentday Vrublevskiai Library of the Lithuanian Academy of Sciences, Žygimantų
str. 1) with Jozefas Tiškevičius winter palace (Žygimantų str. 3), garden and
ponds were built in the area.
The building of the current courthouse of the Supreme Administrative Court
of Lithuania was designed by Aleksandras Bykovskis and built in 1892. Archival
documents do not contain exact information on the purpose of this building.
However, taking into account the fact that Mr. Bykovskis was an architect for
the city of Vilnius, as well as the design of the premises, it may be concluded
that the premises were intended for administrative/community purposes.
The building had also served as a healthcare facility and as a warehouse, until
it was finally reconstructed in 2004-2005 and adapted for the activities of the
Supreme Administrative Court of Lithuania. During the reconstruction of the
building, authentic building facade details and decor elements were restored
and rebuilt, including the mouldings of the main staircase, the ornate cast iron
stair railings, the polychrome decor of the main rooms and staircases, intricate
panel doors of various sizes and other components. The Court building is a part
of the U1P zone of the Historic Centre of Vilnius cultural monument.
Sources: Vladas Drėma. Lost Vilnius; lietuvospilys.lt
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Nuotraukos: Dainius Stankus, Neringa Lukoševičienė, Aušrinė Tilindė, Augustas Savickas ir kt. šaltiniai
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