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 Teisingumo ministerija, susipažinusi su Jūsų 2021 m. lapkričio 23 d. elektroniniu laišku ir 

prie jo pridėta Valstybinės teismo medicinos tarnybos Kauno skyriaus 2017 m. vasario 2 d. 

specialisto išvada Nr. G302/2017(02) pažymi, kad Jūsų skunduose nurodytas aplinkybes dėl 2017 

metais antstolio Raimundo Stanislausko kontoroje įvykusio incidento Teisingumo ministerija ne 

kartą nagrinėjo, Jums buvo atsakyta, be kitų raštų, ir Teisingumo ministerijos 2021 m. rugpjūčio 

12 d. raštu Nr. (1.23Mr) 7R-4429. Minėtame rašte Jus informavome, kad Teisingumo ministerija 

pagal kompetenciją nenustatė Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme apibrėžtų pagrindų atleisti 

Raimundą Stanislauską iš antstolių, Teisingumo ministerija nėra gavusi duomenų iš ikiteisminio 

tyrimo pareigūnų apie pradėtą ikiteisminį tyrimą ar antstoliui Raimundui Stanislauskui pareikštus 

kaltinimus nusikalstamos veikos padarymu. Antstoliui kitaip Teisingumo ministerijai aiškinant jo 

kontoroje įvykusio konflikto aplinkybes ir neigiant kaltę dėl eksperto išvadoje nurodytų kūno  

sužalojimų, nebuvo gauta objektyvių duomenų, pagrindžiančių antstolio kaltę dėl Jūsų sužalojimų 

ir, atitinkamai, nebuvo pagrindo spręsti dėl jo atleidimo iš antstolių. Pažymime, kad Teisingumo 

ministerija nėra ikiteisminio tyrimo institucija, neatlieka ikiteisminio tyrimo veiksmų. Teisingumo 

ministerijos 2021 m. rugpjūčio 12 d. rašte Nr. (1.23Mr) 7R-4429 Jums paaiškinome Lietuvos 

Respublikos antstolių įstatyme įtvirtintus asmens atleidimo iš antstolių pagrindus, akcentuodami 

teisingumo ministro teisę sustabdyti antstolio įgaliojimus, kai antstolis yra įtariamas arba 

kaltinamas padaręs tyčinę nusikalstamą veiką. Antstolis gali būti atleistas iš pareigų įsiteisėjus 

teismo nuosprendžiui, kuriuo antstolis nuteistas už nusikalstamą veiką arba pripažintas kaltu dėl 

nusikalstamos veikos padarymo, bet atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (Lietuvos 

Respublikos antstolių įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 4 punktas).  

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 

3 punktu, skundai ir prašymai nenagrinėjami, jeigu paaiškėja, kad dėl to paties klausimo atsakymą 

yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs viešojo administravimo subjektas, į kurį kreiptasi, arba 

kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų duomenų, 

leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto 

priimtą sprendimą. Atsižvelgdama į tai, kad Jūsų skunduose keliamus tuos pačius klausimus 

Teisingumo ministerija ne kartą nagrinėjo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytą 

kompetenciją ir Jums yra atsakyta, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 

įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 3 punktu, Jūsų 2021 m. lapkričio 23 d. kreipimosi Teisingumo 

ministerija nenagrinės.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, šis 

Teisingumo ministerijos atsakymas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos pasirinktinai gali būti 

skundžiamas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai arba Lietuvos administracinių ginčų 
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komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų 

nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui 

(Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

nustatyta tvarka.   

 

Teisingumo ministerijos kancleris                           Augustas Ručinskas 
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