
Infolex aprašas 

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.  

Paieška 

„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; 

 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. 

Kaip naudotis? 

Naudotis „Infolex“ nesudėtinga. Pirmiausia pasirinkime duomenų bazę kurioje ieškosime 
informacijos: 

 

Galime rinktis Teisės aktus arba Praktika. Pasirinkus vieną iš jų į paieškos lauką įvedame žodį arba 
frazę pavadinime, tekste, tada pasirenkame instituciją, kurios teisinės informacijos mes ieškome, 
pasirenkame arba įvedame akto formą ir numerį. 



 

Taip vykdoma paprasta paieška, jei turime daugiau informacijos apie tai ko ieškome, galime 
naudoti išplėstinės paieškos funkciją. Paspaudus „Išplėsti paieška“ atsidarys daugiau paieškos 
laukelių. 

 

Pasirinkus „Infolex.Praktika“ Užpildykime paieškos laukus kaip parodyta pavyzdyje.  



  

Pasirinkus „Išplėsti paieška“, kaip ir pirmuoju atveju atsidarys daugiau paieškos laukų, kuriuos 
galėsime užpildyti. 

 

Įvykdžius paiešką, mes gauname rezultatus. Tereikia paspausti ant dokumento ir sistema jį mums 
atidarys. 



 

 


