
 
TEISĖJŲ GARBĖS TEISMAS 

 

SPRENDIMAS 
 

                                           2022 m. balandžio 15 d. Nr. 21P-3 

                                                         Vilnius 

 

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

visuomenės atstovės Julijos Kiršienės (pranešėja), teisėjų Dianos Labokaitės, Rasos Lapėnienės 

visuomenės atstovės Jolantos Sondaitės, teisėjo Viginto Višinskio,  

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 Violetą 

Balčytienę pažeidusia jo garbę ir perduoti prašymą bei visą su juo susijusią medžiagą Teisėjų tarybai, 

kad spręstų klausimą dėl siūlymo iškelti drausmės bylą teisėjai Violetai Balčytienei. 

Teisėjų garbės teisme 2022 m. kovo 15 d. gautas teisėjo Tomo Blinstrubio atsisakymas nuo 

2020 m. vasario 27 d. prašymo dėl teisėjo garbės gynimo. Atsižvelgdamas į tai, jog 2022 m. kovo 8 

d. su teisėja Violeta Balčytiene žodžiu ir raštu taikiai išsprendė susidariusią situaciją, dėl ko vertina, 

jog teisėjo garbė atstatyta, teisėjas Tomas Blinstrubis nurodė, kad atsiima Teisėjų garbės teismui 2020 

m. vasario 27 d. pateiktą prašymą dėl teisėjo garbės gynimo. 

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, prašydamas pripažinti Vilniaus apygardos administracinio 

teismo teisėją Violetą Balčytienę pažeidusia jo garbę. 2022 m. kovo 15 d. teisėjas Tomas Blinstrubis 
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Teisėjų garbės teismui pateikė atsisakymą nuo 2020 m. vasario 27 d. prašymo dėl teisėjo garbės 

gynimo.  

Paminėtina, kad Lietuvos Respublikos Prezidento 2022 m. kovo 8 d. dekretu Nr. 1K-889 

Tomas Blinstrubis nuo 2022 m. kovo 23 d. atleistas iš Vilniaus apygardos administracinio teismo 

teisėjo ir šio teismo pirmininko pavaduotojo pareigų savo noru. 

Teisėjų garbės teismas pažymi, kad prašymų dėl teisėjo garbės gynimo nagrinėjimo Teisėjų 

garbės teisme procese, proceso dalyviai turi teisę laisvai disponuoti jiems priklausančiomis 

procesinėmis teisėmis ir veikti proceso eigą. Atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju prašymą 

padavęs teisėjas Tomas Blinstrubis aiškiai išreiškė savo valią dėl prašymo atsiėmimo – nurodė, kad 

su teisėja Violeta Balčytiene žodžiu ir raštu taikiai išsprendė susidariusią situaciją, dėl ko vertina, jog 

jo, kaip teisėjo, garbė atstatyta, todėl jis atsiima Teisėjų garbės teismui 2020 m. vasario 27 d pateiktą 

savo prašymą dėl teisėjo garbės gynimo, Teisėjų garbės teismas daro išvadą, kad teisėjo Tomo 

Blinstrubio prašymo dėl teisėjo garbės gynimo pagrindu pradėtas teisėjo garbės gynimo procesas 

nutrauktinas pagal analogiją taikant Teismų įstatymo 86 straipsnio 1 dalies 1 punktą bei Teisėjų 

garbės teismo nuostatų 40.1 papunktį. 

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 

                        Julija Kiršienė 

                        Diana Labokaitė 

                        Rasa Lapėnienė 

                        Jolanta Sondaitė 

                        Vigintas Višinskis 


