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TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS 

 

SPRENDIMAS 
 

                                           2020 m. spalio 16 d. Nr. 21P-6 

                                                         Vilnius 

 

Teisėjų garbės teismas, susidedantis iš teisėjų Virgilijaus Grabinsko (pirmininkas), 

Andriaus Ignoto, visuomenės atstovės Julijos Kiršienės (pranešėja), teisėjos Dianos Labokaitės, 

visuomenės atstovės Birutės Pranevičienės, teisėjo Dainiaus Raižio,  

sekretoriaujant Nacionalinės teismų administracijos Teisės ir administravimo 

departamento Administravimo skyriaus vyriausiajai specialistei Ingai Jankauskienei, 

vaizdo konferencijų būdu išnagrinėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo 

Tomo Blinstrubio prašymą, kuriuo atsisakoma prašymo dėl teisėjo garbės gynimo. 

Teisėjų garbės teismas 

 

n u s t a t ė : 

 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Tomas Blinstrubis, remdamasis 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo (toliau – Teismų įstatymas) 122 straipsnio 1 dalimi, Teisėjų 

garbės teismo nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2014 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 13P-68-

(7.1.2) ,,Dėl Teisėjų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Teisėjų garbės teismo nuostatai), 

51 punktu, 56.3 papunkčiu, kreipėsi į Teisėjų garbės teismą 2020 m. vasario 27 d. prašymu dėl 

teisėjo garbės gynimo, prašydamas pripažinti Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėją 

Rasą Ragulskytę-Markovienę pažeidusia jo garbę ir perduoti prašymą bei visą su juo susijusią 

medžiagą Teisėjų tarybai, kad spręstų klausimą dėl siūlymo iškelti drausmės bylą teisėjai Rasai 

Ragulskytei-Markovienei. 

(duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo 

Nr. 13P-146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų 

sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 10, 18 punktus, taip pat į 2020 m. spalio 29 d. 

Teisėjų garbės teismo pirmininko patvarkymą Nr. 55P-20. 

Teisėjų garbės teismas, įvertinęs bylos medžiagą,  

 

k o n s t a t u o j a : 

 

Teismų įstatymo 122 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Teisėjų garbės teismas – teisėjų 

drausmės bylas ir teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjanti teismų savivaldos 

institucija. Teisėjų garbės teismo nuostatų 51 punkte nustatyta, kad kiekvienas teisėjas, manantis, 

kad jo garbė yra pažeista kito teisėjo ar teisėjų, turi teisę paduoti prašymą Teisėjų garbės teismui dėl 

teisėjo garbės gynimo. Prašymai dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjami vadovaujantis Teismų 

įstatymu ir Teisėjų garbės teismo nuostatais (Teismų įstatymo 123 straipsnis). Teisėjų garbės teismo 

nuostatų 52 punktas numato, kad nagrinėjant prašymus dėl teisėjo garbės gynimo mutatis mutandis 

taikomos procedūros, nustatytos drausmės bylų nagrinėjimui. 

Šioje prašymo dėl teisėjo garbės gynimo byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos 

administracinio teismo teisėjas Tomas Blinstrubis kreipėsi į Teisėjų garbės teismą 2020 m. vasario 

27 d. prašymu dėl teisėjo garbės gynimo, prašydama pripažinti Vilniaus apygardos administracinio 

teismo teisėją Rasą Ragulskytę-Markovienę pažeidusia jo garbę. 2020 m. rugsėjo 28 d. teisėjas 
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Tomas Blinstrubis Teisėjų garbės teismui pateikė atsisakymą nuo 2020 m. vasario 27 d. prašymo 

dėl teisėjo garbės gynimo.  

(duomenys neskelbtini) atsižvelgiant į Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimo 

Nr. 13P-146-(7.1.2) „Dėl teismų procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų 

sprendimų viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ 10, 18 punktus, taip pat į 2020 m. spalio 29 d. 

Teisėjų garbės teismo pirmininko patvarkymą Nr. 55P-19. 

Teisėjų garbės teismas, vadovaudamasis pagal analogiją Teismų įstatymo 86 straipsnio  

1 dalies 1 punktu, Teisėjų garbės teismo nuostatų 40.1 papunkčiu, 52 punktu, 

 

n u s p r e n d ž i a : 

 

nutraukti Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo Tomo Blinstrubio prašymo 

dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimo procesą. 

Šis Teisėjų garbės teismo sprendimas per dešimt dienų nuo jo priėmimo gali būti 

skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 

 

                                                                                             

Teisėjų garbės teismo nariai:                    Virgilijus Grabinskas 

                        Andrius Ignotas 

                        Julija Kiršienė 

                        Diana Labokaitė 

                        Birutė Pranevičienė 

                        Dainius Raižys 

      


