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Kokie yra
antstolio
įgaliojimai?

Kas yra antstolis?
Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų
vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo,
dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.
Vykdomųjų dokumentų vykdymas – tai priverstinis vykdomajame dokumente nurodytų
veiksmų atlikimas taikant priverstinio vykdymo
priemones: išieškojimą iš skolininko lėšų, darbo
užmokesčio, pensijos, stipendijos ar kitų pajamų, taip pat turto ar turtinių teisių, tam tikrų
teismo sprendime nurodytų daiktų paėmimą iš
skolininko ir perdavimą išieškotojui, skolininko
įpareigojimą atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo
jų susilaikyti ir kt.
Antstolis turto saugojimo (administravimo)
vykdymo procese turi teisę teikti tam tikras
paslaugas: faktinių aplinkybių konstatavimo;
dokumentų perdavimo ir įteikimo Lietuvos
Respublikoje esantiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, nesant teismo pavedimo; teisinių
konsultacijų ir patarimų teisės klausimais; tarpininkavimo vykdant turtines prievoles; įkeisto
kilnojamojo turto realizavimo aukciono tvarka.
Šias paslaugas antstolis gali teikti, jeigu tai netrukdo antstolio funkcijų atlikimui (vykdomųjų
dokumentų vykdymui).

Kas yra antstolio padėjėjas?
Antstolio padėjėjas yra antstolio kontoros
darbuotojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos
antstolių įstatyme antstolio padėjėjui keliamus
reikalavimus, antstolio vardu ir jo rašytiniu įgaliojimu turintis teisę atlikti procesinius veiksmus, teikti paslaugas, išskyrus faktinių aplinkybių konstatavimą, įkeisto kilnojamojo turto
realizavimą aukciono tvarka, vykdomosios bylos

iškėlimą ar sustabdymą, vykdomojo dokumento
grąžinimą, turto realizavimą, išieškotų piniginių
lėšų paskirstymą išieškotojams, vykdymo išlaidų
skaičiavimą.

Antstolio veiklos teritorija
Antstolis vykdomuosius dokumentus vykdo tik
Lietuvos Respublikoje, antstoliui priskirtoje veiklos teritorijoje, sutampančioje su vieno ar kelių
apylinkių teismų veiklos teritorijomis. Antstolių
veiklos teritorijas galima rasti Lietuvos antstolių
rūmų interneto svetainėje www.antstoliurumai.lt.
Vykdomasis dokumentas turi būti pateikiamas
vykdyti tam antstoliui, kurio veiklos teritorijoje yra skolininko fizinio asmens gyvenamoji,
jo turto buvimo ar darbo vieta (arba skolininko juridinio asmens buveinė ar turto buvimo
vieta).
Pradėtus vykdymo veiksmus antstolis nustatyta tvarka taip pat gali tęsti kito antstolio aptarnaujamoje teritorijoje, jeigu tai būtina siekiant
sėkmingai įvykdyti sprendimą.

Antstolio veiksmų
apskundimo tvarka
Antstolio procesinę veiklą kontroliuoja apylinkės teismo, kurio veiklos teritorijoje yra
antstolio kontoros buveinė, teisėjas. Asmuo,
nesutinkantis su vykdymo veiksmais, antstolio
atliktais vykdant vykdomuosius dokumentus, ar
su antstolio neveikimu, turi teisę paduoti skundą per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą
paduodantis asmuo sužinojo apie skundžiamo
veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet
ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo
veiksmo atlikimo. Skundas paduodamas antstoliui, kurio veiksmai ar neveikimas yra skundžiami. Skunde nurodomas pareiškėjo vardas,

pavardė ir kontaktinė informacija, skundo surašymo data, vykdomosios bylos numeris (jei žinomas) ir jos šalys, skundžiamo antstolio vardas
ir pavardė, skundžiamas antstolio veiksmas, pareiškėjo reikalavimas, skundo motyvai ir aplinkybės, kuriomis pareiškėjas grindžia reikalavimą, pareiškėjo ar įgalioto atstovo parašas.
Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas ir dėl jo priima patvarkymą. Jeigu antstolis
atsisako patenkinti skundą, jis kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla perduodamas
nagrinėti teismui, kurio veiklos teritorijoje yra
antstolio kontoros buveinė.
Jeigu antstolis per nustatytą terminą skundo
neišnagrinėjo arba patvarkymo, kuriuo atsisakė patenkinti skundą, kartu su vykdomąja byla
ir skundu neperdavė teismui, asmuo turi teisę
skundą dėl antstolio neveikimo pateikti tiesiogiai apylinkės teismui.
Kaip antstolis laikosi Antstolių įstatymo,
Sprendimų vykdymo instrukcijos, Antstolių
profesinės etikos kodekso, kitų teisingumo ministro tvirtinamų teisės aktų, reglamentuojančių
antstolių veiklą, bei vykdymo išlaidų išieškojimo tvarkos, nesusijusios su vykdymo išlaidų
dydžio apskaičiavimu, nuostatų, kontroliuoja
Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai. Teisingumo ministerija paprastai nenagrinėja asmenų prašymų ir skundų, kurie nebuvo
nagrinėti Lietuvos antstolių rūmuose.

Antstolio atsakomybė
Antstolis įstatymų nustatyta tvarka atsako už
savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą. Padarytą žalą turi atlyginti ir asmuo, kurio kaip
antstolio įgaliojimai yra pasibaigę.

