Portugal

Valstybių narių teismų praktika - Portugalija
See lehekülg on masintõlgitud ja selle kvaliteet ei ole tagatud.

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie Portugalijos teismų praktiką
Portugalijoje teisė į teisinę informaciją yra pagrindinė Portugalijos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnio 2 dalyje aiškiai nurodyta
piliečių teisė, įgyvendinta dabartinės redakcijos liepos 29 d. įstatymu Nr. 34/2004, kuriame nustatytos teisės naudotis teise ir
teismams taisyklės.
Pagal šio įstatymo 4 straipsnį vyriausybė privalo užtikrinti, kad visuomenė būtų supažindinta su teise ir teisės sistema, o
Teisingumo ministerija yra atsakinga už teisinės informacijos teikimą leidiniuose ar naudojantis kitomis ryšių priemonėmis, kad
pagerėtų įstatymuose nustatytų teisių įgyvendinimas ir įsipareigojimų vykdymas.
Teismų sprendimų skelbimas yra tarptautinis principas, įtvirtintas ir Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 10 straipsnyje, ir
Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnyje. Pirmiausia šis principas nustatytas Konstitucijos 206 straipsnyje (kuris taikomas
ir teismo posėdžiams) ir įvairiuose kituose teisės aktuose dėl skirtingų teisenos rūšių. tai:
Civilinio proceso kodekso 163 ir 606 straipsniai;
Civilinio proceso kodekso 86 (1), 87 ir 321 (3) straipsniai
Konstitucinio Teismo veiklos, veikimo ir bylų nagrinėjimo įstatymo 115 3e straipsnis.
Administracinių teismų proceso kodekso 30 straipsnis.
Taigi, Teisingumo ministerija užtikrina, kad būtų teikiamos tam tikros dokumentų duomenų bazės, kurias galima rasti adresu
//www.dgsi.pt/. Be to, jos paskelbtos Diįrio da República ir jose galima rasti https://dre.pt/:

http:

Konstitucinio Teismo sprendimai ir pranešimai dėl teisės aktų konstitucingumo ar teisėtumo arba dėl nepakankamo
reglamentavimo konstitucingumo;
Sprendimai standartizuoti Aukščiausiojo Teismo ir Audito Rūmų jurisprudenciją ir Aukščiausiojo administracinio teismo
sprendimus, kuriems įstatymas suteikia bendrą privalomąją galią;
Kitų teismų sprendimai, kurie yra visiems privalomi.

Sprendimų pateikimas. antraštės
Įrašius http://www.dgsi.pt/ , galima susipažinti su tam tikrų Teisingumo ministerijos bibliotekų teismų praktikos duomenų bazių ir
bibliografinių duomenų bazių rinkiniu.
Bet kurioje šių duomenų bazių rasite naujausius paskelbtus dokumentus ir naršymo juostą, kuria naudojantis galima atlikti įvairių
tipų paiešką (nemokamą paiešką pagal terminą, sritį ar apibūdinimą).
Įvežimo arba gauto rezultato vietoje pateikiami kvitų formos dokumentai su šia informacija:
Procedūros numeris
Datą;
Pranešėjas
Deskriptorius
Antraščių pavyzdžiai
Aukščiausiojo Teismo sprendimai

SESIJA

PROCEDŪRA

PRANEŠĖJAS

DESKRIPTORIUS

25–03–2009

08S2592

BRAVO SERRA

DARBO SUTARTIES GALIOJIMO
PABAIGA

Formatai
Visas sprendimo tekstas skelbiamas (nepažeidžiant asmens duomenų apsaugos taisyklių) html formatu.
Teismai
Duomenų bazės, kurias galima rasti http://www.dgsi.pt/, yra šiuose teismuose ir (arba) subjektuose teismų

praktika:

Aukščiausiasis Teismas
Apeliacinių teismų (Koimbros, Evoros, Lisabonos, Porto ir Gimarainso);
Konstitucinis Teismas
Aukščiausiasis administracinis teismas
Centrinių administracinių teismų (Šiaurės ir Pietų);
Jurisdikcijos kolizijų teismo;
Prokuratūros (nuomonės);
Taikos teismai
Kitus procesus
Kaip nurodyta toliau pateiktoje lentelėje, Portugalijoje teikiama informacija apie įvairias bylas.
Informuojama apie:

Aukščiausieji
teismai

Kiti teismai

Apeliacinius skundus

Taip

Taip

Ar byla vis dar nagrinėjama

Ne

Ne

Apeliacinio proceso rezultatą

Taip

Taip

Sprendimo neskundžiamumą

Ne

Ne

Kitas nacionalinis teismas (Konstitucinis Teismas)?

Taip

Taip

— Europos Sąjungos Teisingumo Teisme?

Taip

Taip

Europos Žmogaus Teisių Teismui?

Taip

Taip

Kitus procesus

Skelbimo taisyklės
Nacionaliniu lygmeniu nėra privalomų teismų praktikos skelbimo taisyklių. Tačiau Portugalijoje yra privalomos teismų sprendimų
skelbimo taisyklės.
Portugalijoje skelbiama tik atrinkta teismų praktika. Taikomi svarbos ir aktualumo kriterijai.
Naudingos nuorodos
Dokumentų duomenų bazė
Tai teksto mašininis vertimas. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto
teksto kokybės.
Paskutinis naujinimas: 26/08/2019

