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KAS YRA „INFOLEX“? NUO KO PRADĖTI? KODĖL VERTA ŠIA SISTEMA NAUDOTIS? 

 

Kas yra „Infolex“? Kokią informaciją galite rasti? 

„Infolex“ – Lietuvos teisinė duomenų bazė, kurioje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika. Čia galima 

atlikti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) valstybės institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir 

kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, 

baudžiamosiose bylose, taip pat su Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, 

Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos sprendimais ir kt. 

„Infolex“ paiešką sudaro tarpusavyje integruotos dvi dalys: Teisės aktai ir Praktika. Abu šie teisės 

šaltinių registrai sudaro unikalią, vientisą, suderintą teisinės informacijos paieškos sistemą. 

„Infolex“ / Teisės aktų duomenų bazėje yra skelbiami šie dokumentai, integruoti su teismų praktika: 

 

 LR Seimo teisės aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų 

registre; 

 LR Vyriausybės aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų 

registre; 

 LR Prezidento aktų tekstai su visais pakeitimais, skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų 

registre; 

 LR ministerijų ir kitų valstybės institucijų norminių teisės aktų tekstai, skelbti leidiniuose: „Valstybės 

žinios“, „Informaciniai pranešimai“, „Vyriausybės žinios“, „Lietuvos aidas“, su visais pakeitimais, 

skelbtais oficialiuose leidiniuose ar Teisės aktų registre. 

 

„Infolex“ / Praktikos duomenų bazėje skelbiami šie dokumentai, integruoti su teisės aktais: 

 

 Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose prieš Lietuvą ir sprendimų apžvalgos; 
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 Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimai, sprendimai, išvados ir prašymai; 

 visa viešai paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aprobuota ir neaprobuota praktika; 

 visa viešai paskelbta Lietuvos apeliacinio teismo praktika; 

 visa viešai paskelbta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika; 

 visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų praktika; 

 visa viešai paskelbta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų administracinių teismų 

praktika; 

 visa viešai paskelbta Lietuvos apylinkių teismų praktika; 

 Seimo kontrolierių pažymos; 

 Mokestinių ginčų komisijos dokumentai; 

 Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos dokumentai; 

 Konkurencijos tarybos dokumentai; 

 Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai. 

„Infolex“ / Rinktinė – tai reikšmingiausių LR teismų praktikos citatų sistema. Į šią sistemą patenka 

esminės teismų motyvacijos ištraukos – citatos, kuriose nusakoma, pildoma, keičiama teismų praktika. 

Citatos yra susistemintos pagal temas ir siejamos su pridėtine informacija (įstatymų straipsniais, ta 

tema rašytomis publikacijomis ir pan.). 

 

ES Teisingumo Teismo praktika – tai Teisingumo, Bendrojo (Pirmosios instancijos) teismo, Tarnautojų 

teismo praktika nuo 1954 m. Čia rasite visus Teismo sprendimus ir nutartis, generalinių advokatų 

išvadas ir nuomones. 

 

Nuo ko pradėti? 

Ieškote teisės šaltinių, bet nežinote, kur ieškoti? Pirma išsiaiškinkite, ką norite rasti: ar teisės aktą, ar 

teismų praktikos dokumentą, ar kitą teisės šaltinį? Paiešką galima atlikti tik pasirinkus konkrečią 

paieškos sistemą. 

Jei ieškote teisė akto, rinkitės paiešką Teisės aktai, jei teismų praktikos dokumentų – Praktika, ir pan. 
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Pasirinkę, ko ieškosite, toliau paiešką galėsite atlikti pagal žodžius pavadinime, žodžius tekste, akto 

Nr., datą, instituciją, akto formą ir būseną ir kt. 

 

SVARBU: prie Lietuvos teisinės duomenų bazės „Infolex“ galite jungtis iš Nacionalinės bibliotekos 

Socialinių, Humanitarinių mokslų ir Žiniasklaidos skaityklose esančių stacionariųjų kompiuterių. 

Norėdami prisijungti registruoto vartotojo teisėmis, kreipkitės į Informacijos ir registracijos punktą arba 

skaityklose dirbančius konsultantus. 
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