TEISĖJŲ GARBĖS
TEISMO VEIKLOS
ATASKAITA

20
21

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 12 punktu, teikiame
Teisėjų tarybai Teisėjų garbės teismo (toliau – ir TGT) 2021 metų veiklos ataskaitą. Atsižvelgiant į tai, kad ankstesnių metų Teisėjų garbės teismo ataskaita Teisėjų tarybai buvo pateikta
2021 m. kovo 22 d. (pristatyta 2021 m. kovo 26 d. Teisėjų tarybos posėdyje), ataskaita teikiama
už laikotarpį nuo 2021 m. kovo 23 d. iki 2022 m. kovo 24 d.
Naujos kadencijos Teisėjų garbės teismo sudėtis buvo patvirtinta 2021 m. sausio 29 d. Teisėjų
tarybos nutarimu.

TGT šiuo metu sudaro šeši teisėjai:
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Virgilijus Grabinskas (TGT pirmininkas),
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas Vigintas Višinskis,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Dainius Raižys,
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Vita Valeckaitė,
Kauno apygardos teismo teisėja Diana Labokaitė,
Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Rasa Lapėnienė.

TGT sudėtyje taip pat yra keturi visuomenės atstovai:
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo prorektorė, Teisės fakulteto profesorė
dr. Julija Kiršienė,
Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos Teisės katedros vedėja,
profesorė dr. Birutė Pranevičienė,
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto
profesorius, Kriminologijos katedros profesorius Aleksandras Dobryninas,
Mykolo Romerio universiteto Psichologijos instituto profesorė Jolanta Sondaitė.
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Per ataskaitinį laikotarpį Teisėjų garbės teismas iš viso išnagrinėjo 3 Teisėjų etikos ir drausmės
komisijos (toliau – TEDK) iškeltas drausmės bylas.

Teisėjų garbės teismo priimti sprendimai
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Visi drausmės bylose ataskaitiniu laikotarpiu priimti TGT sprendimai buvo priimti apylinkės
teismų teisėjų drausmės bylose (2020 m. taip pat trys sprendimai priimti apylinkės teismų teisėjų drausmės bylose, 2019 m. sprendimas priimtas apylinkės teisėjo drausmės byloje, 2018
m. vienas sprendimas priimtas apygardos teismo teisėjo drausmės byloje, vienas – apylinkės
teismo teisėjo drausmės byloje).
Viena iš 2021 m. Teisėjų garbės teismo nagrinėtų drausmės bylų teisėjai buvo iškelta už tai, kad
viešai pasisakydama visuomenės informavimo priemonėse ir socialiniame tinkle „Facebook“ teisėja pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas bei už pareigos informuoti teismo pirmininką apie
teismo procesą, kuriame teisėja yra proceso šalis, nevykdymą. Kita drausmės byla teisėjai buvo
iškelta už tai, kad teisėja, netinkamai bendraudama su nagrinėjamos bylos pareiškėjais, teismo
padėjėjais ir sekretoriais, pažeidė Teisėjų etikos kodekso normas. Taip pat šioje drausmės byloje buvo susidurta su aplaidžiu teisėjos procesinių pareigų vykdymu bei neetišku teisėjos elgesiu
ne darbe. Trečioje drausmės byloje buvo susidurta su Teisėjų etikos kodekse įtvirtinto pareigingumo principo pažeidimu – drausmės byla teisėjui buvo iškelta už tai, kad nagrinėdamas
civilines bylas teisėjas nuolat daro šiurkščių ir akivaizdžių procesinių pažeidimų. Šioje drausmės
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byloje buvo konstatuota, kad teisėjas nesilaikė proceso operatyvumo principo, neužtikrino tinkamo savo darbo organizavimo – nesilaikė proceso įstatymuose nustatytos bylų nagrinėjimo
tvarkos ir terminų.
Drausmės bylų, iškeltų už įstatymuose nustatytų teisėjų darbinės ar politinės veiklos apribojimų
nesilaikymą, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta.

Teisėjų garbės teismas nuo 2021 m. kovo 23 d. iki
2022 m. kovo 24 d. priėmė tokius sprendimus:

Drausmės byla dėl dalies
pažeidimų buvo nutraukta,
kitoje dalyje teisėjai skirta
pastaba.

Drausmės byla dėl dalies
pažeidimų buvo nutraukta,
kitoje dalyje teisėjai skirtas
papeikimas.

Drausmės byloje dėl dalies
pažeidimų apsiribota
drausmės bylos svarstymu,
kitoje dalyje teisėjui skirtas
griežtas papeikimas.

Teisėjų garbės teismo priimti sprendimai nuo 2021 m. kovo 23 d.
iki 2022 m. kovo 24 d.
Vilniaus miesto apylinkės
teismo teisėjos Ingos
Štuopienės drausmės byla

2021 m. gruodžio 13 d.
sprendimas Nr. 21P-1

Drausmės byla dalyje nutraukta,
kitoje dalyje pareikšta pastaba

Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų teisėjos Vidos
Jegorovienės drausmės byla

2022 m. sausio 3 d.
sprendimas Nr. 21P-1

Drausmės byla dalyje nutraukta,
kitoje dalyje pareikštas papeikimas

Vilniaus regiono apylinkės
teismo Vilniaus rajono rūmų
teisėjo Vilmanto Ambrulevičiaus
drausmės byla

2022 m. vasario 14 d.
sprendimas Nr. 21P-2

Dalyje drausmės bylos apsiribota
svarstymu, kitoje dalyje pareikštas
griežtas papeikimas
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Vienas iš trijų per ataskaitinį laikotarpį priimtų Teisėjų garbės teismo sprendimų buvo apskųstas
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui (toliau – LAT). Į LAT skundu kreipėsi teisėja, kuriai buvo skirta
drausminė nuobauda – pastaba. LAT nutartis šioje byloje bus skelbiama kovo 28 d.
Šiuo metu TGT turi neišnagrinėtus 2 teisėjų prašymus dėl teisėjo garbės gynimo ir 2 TEDK
perduotas teisėjų drausmės bylas.
Siekdamas veiklos viešumo, kaip ir kasmet, TGT visus įsigaliojusius sprendimus viešai skelbė
interneto svetainėje www.teismai.lt, kurioje taip pat papildomai viešinta informacija apie TGT
priimtus sprendimus po jų paskelbimo. Pažymėtina, kad taip pat viešinama informacija apie
būsimus TGT posėdžius, t. y. kokiam teisėjui iškelta drausmės byla ir kada ji bus nagrinėjama,
bei pasiūloma pageidaujantiems stebėti nuotolinį TGT posėdį asmenims kreiptis į Nacionalinę
teismų administraciją dėl prisijungimo galimybės – tokiu būdu dar labiau išplečiama viešumo
galimybė.
Paminėtina ir tai, kad Teisėjų garbės teismas tiesiogiai gauna asmenų skundų dėl teisėjų (teismų)
priimtų procesinių sprendimų, dėl prokurorų, antstolių ar kitų pareigūnų elgesio. Per ataskaitinį
laikotarpį iš viso buvo gauta 112 asmenų skundų, kurių didžioji dalis – to paties asmens skundai
dėl antstolių veiksmų. TGT gavus tokį skundą, paprastai parengiamas atsakymas, kuriame pareiškėjui trumpai paaiškinama TGT kompetencija, akcentuojant, kad teisės aktai šiai teismų savivaldos institucijai nesuteikia įgaliojimų nagrinėti piliečių ar kitų asmenų pateiktą arba kitokiais
būdais gautą informaciją apie antstolių, prokurorų ar kitų asmenų elgesį, taip pat iš naujo išnagrinėti bylą, panaikinti ar pakeisti teismų priimtus procesinius sprendimus. Kadangi pareiškėjų
skunduose keliamų klausimų nagrinėjimas nėra priskirtas Teisėjų garbės teismo kompetencijai,
jie informuojami, kad pateikti skundai Teisėjų garbės teisme nebus nagrinėjami.
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