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Juridiskās profesijas - Portugāle
Ez az oldal gépi fordítás eredménye – a fordítás minőségét nem áll módunkban garantálni.
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Tiesas tiesneši un administratīvie un nodokļu tiesas tiesneši
Saskaņā ar Portugāles Konstitūciju tiesneši pieder suverēnai struktūrai — tiesām.
Tiesas spriešana tiesu iestāžu vārdā ir atkarīga tikai no likuma, kas saistīts tikai ar likumu.
Tiesnešu tiesas tiesnešus reglamentē Konstitūcija un Tiesas tiesnešu nolikums (Estatuto dos Magistros Judiciē). Saskaņā ar
attiecīgo tiesu hierarhiju tiesas tiesnesim ir trīs veidi:
Augstākās tiesas (Supremo Tribunal de Justiça) tiesnešus, kas atzīti par Conselheiros;

Apelācijas tiesu tiesnešiem (Tribunais das Relações), kas izraudzīti kā Dektarardores;
Tiesas 1. instance, kas pazīstama kā Juízes de Direkito.
Administratīvos un nodokļu tiesas tiesnešus reglamentē Konstitūcija, tiesnešu un nodokļu tiesu statūti (Estatuto dos
Administrativos e Fiscais), un uz tiem attiecas Tiesas tiesnešu nolikums (Estatuto dos Magistros Judiciais). Saskaņā ar attiecīgo
tiesu hierarhiju tiesas tiesnesis ir trīs veidi:
Augstākās administratīvās tiesas (Supremo Tribunal Administrativo), kas izraudzītas par Conselheiros, tiesnešiem;
Centrālo administratīvo tiesu tiesneši, kas izraudzīti kā Dektarardores;
Administratīvās shēmas administratīvās tiesas un nodokļu tiesas tiesneši, kas atzīti par Juízes de Diireito.
Piekļuve tiesneša profesijai ir trīs posmu process, ko veido: publiska konkurence, teorētisko un praktisko apmācību, kas veikta
Tieslietu studiju centrā (Centro de Estudos Judiciários), kā arī mācekļa vietu. Ja tās tiks sekmīgi pabeigtas, tās tiks ieceltas Juízes
de Direito.
Tiesneši turpina mācības visā karjeras laikā.
Tiesu iestāžu augstā padome (Conselho Superior da Magistratura) veic regulāras pārbaudes pirmās instances tiesās, savukārt
Augstākās padomes administratīvo un nodokļu tiesu (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) tiesas veic tās
pašas šo tiesu tiesnešiem. Pēc katras inspekcijas tiesneši tiek sarindoti pēc nopelniem, izmantojot kategorijas, kas ir ļoti labas, labi
nošķirtas, labas, pietiekamas un nabadzīgas. Ja tiesnesis tiek ierindots “nabadzīgā” kategorijā, viņus atstādina no pienākuma veikt
izmeklēšanu, un izmeklēšana tiks uzsākta, lai novērtētu to piemērotību darbam.
Tiesu varas augstā padome un Augstākā tiesa, kas atbild par administratīvajām un nodokļu tiesām, ir atbildīgas par
disciplinārlietas iecelšanu, sadali, veicināšanu un ierosināšanu attiecībā uz tiesu iestāžu tiesnešiem un administratīvajām un
nodokļu tiesām.
Lai nodrošinātu, ka tiesneši ir neatkarīgi un objektīvi, konstitūcijā ir noteikts, ka: tiesneši nedrīkst veikt nekādus citus pienākumus
neatkarīgi no tā, vai viņi ir valsts vai privāti, izņemot neapmaksātu mācīšanu vai zinātnisku pētniecību tiesību jomā. tiesnešus var
nodot, apturēt, atlaist vai atlaist tikai likumā paredzētajos gadījumos; viņus nevar saukt pie atbildības par saviem lēmumiem,
izņemot gadījumus, kad likumā ir paredzēti izņēmumi.
Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē

https://www.csm.org.pt/ un

https://www.cstaf.pt/.

Prokurori
Prokuratūra ir atbildīga par valsts pārstāvēšanu, saukšanu pie atbildības un demokrātijas tiesiskuma un likumā noteikto interešu
aizstāvību. Prokuroriem ir savi statūti un autonomija, kā to paredz likums.
Valsts prokurora profesionālo darbību nodrošina valsts konkurence, ko veido zināšanu pārbaudes, CV izvērtēšana un
psiholoģiskās atlases tests, ko veic Tieslietu studiju centrā (Centro de Estudos Judiciários).
Kandidātus, kuri ir uzņemti darbā, ieceļ kā praktikantus (Forres de justiça). Lai sekmīgi pabeigtu teorētisko un praktisko apmācību
Tieslietu studiju centrā, viņi ir iecelti mācītāju vietnieki.
Prokurora karjera sastāv no pieciem līmeņiem, kas uzskaitīti hierarhiskā secībā:
Ģenerālprokurors (Procudo-Geral da República);
Ģenerālprokurora vietnieks (Procuvado-Geral da República);
Ģenerālprokurora vietnieks (Procuador-Geral Adjunto);
Prokurors;
Republikas prokurora vietnieks.
Ģenerālprokuratūra ir valsts prokuratūras augstākā struktūra (Procuaditorija-Geral da República), kuru vada Ģenerālprokuratūra,
kuru vada arī Ģenerālprokuratūras dienests (Conselho Superior do Ministério Público), konsultatīvā padome, oficiālais
juriskonsults un atbalsta dienests.
Prokuratūras Augstā padome ir atbildīga par prokuroru iecelšanu, iecelšanu amatā, pārcelšanu amatā un popularizēšanu un
disciplinārlietas ierosināšanu pret viņiem.
Plašāka informācija

http://www.ministeriopublico.pt/

Juristi
Juristi ir juridiskas personas, kas pēc tam, kad viņi ir reģistrējušies Advokātu asociācijā, pēc trešās personas pieprasījuma
nodrošina juridisko pārstāvību un juridisko konsultāciju, ko veido tiesību aktu noteikumu interpretācija un piemērošana.
Jāreģistrējas Advokātu asociācijā (Ordem dos Advogados), lai tās varētu praktizēt kā jurists Portugālē.
Lai varētu strādāt profesijā, ir nepieciešams:
Ir ieguvis Portugāles tiesību aktu vai universitātes līmeņa tiesību subjektu kvalifikāciju ārpus Portugāles, ja šī kvalifikācija tiek
uzskatīta par līdzvērtīgu grādam vai ir atzīta par tādu pašu līmeni;
Iziet praksi, kas ilgst 18 mēnešus un sastāv no diviem apmācības posmiem: sākotnējās apmācības posms, kas ilgst 6
mēnešus, un papildu apmācības posms, kas ilgst 12 mēnešus;
Nokārto rakstisko un mutisko Advokātu eksāmenu.
Ārvalstu pilsoņi, kuri ir ieguvuši grādu Portugālē, var reģistrēties Portugāles Advokātu asociācijā tāpat kā Portugāles pilsoņi, ja viņu
valstspiederības valsts piešķir vienādas tiesības Portugāles pilsoņiem.
Juristiem no citām ES dalībvalstīm, kas vēlas pastāvīgi reģistrēties, lai strādātu Portugālē saskaņā ar viņu izcelsmes valsts
profesionālo nosaukumu, ir jāreģistrējas Advokātu asociācijā. Šādos gadījumos tās var nodrošināt juridisko pārstāvību tiesā vienīgi
saskaņā ar advokātu kolēģijā reģistrēta advokāta palīdzību. Ja viņi vēlas praktizēt kā advokāti ar tādām pašām tiesībām un
pienākumiem kā Portugāles juristi, viņiem jāreģistrējas Advokātu asociācijā un jākārto rakstisks un mutisks eksāmens portugāļu
valodā.
Advokātu kamera ir reprezentatīva valsts profesionāļu asociācija, kas saskaņā ar statūtiem praksē darbojas kā jurists. Tā
nodrošina tiesību aktu pieejamību, reglamentē profesiju un disciplināri vēršas pret advokātiem un praktikantiem (vienīgā iestāde,
kas to dara), aizsargā šīs profesijas sociālo lomu, cieņu un prestižu un veicina zināšanu pieejamību un tiesību aktu piemērošanu.
Plašāka informācija

https://portal.oa.pt/

Juridiskie padomnieki
Portugāles tiesību sistēmā nav atšķirības starp juristiem un juridiskajiem konsultantiem.
Advokāti
Juristi ir neatkarīgi profesionāļi, kas saviem klientiem sniedz juridiskas konsultācijas un juridisko pārstāvību tiesā, nepārkāpjot
tiesību aktos un procedūras tiesību aktos noteiktos ierobežojumus. viņi var pārstāvēt puses tiesā, ja advokāta (advildo) juridiskā
pārstāvība nav obligāta.
Arī tiesību subjekti var sniegt pilsoņiem un uzņēmumiem juridisku pārstāvību ārpus tiesas, piemēram, nodokļu administrācijai,
notāru birojiem, reģistratoriem un valsts pārvaldes iestādēm.
Lai varētu strādāt profesijā, ir nepieciešams:
Viņiem ir oficiāli atzīts grāds tiesību zinātnēs, un tie nav reģistrēti Advokātu kolēģijā, vai viņiem ir oficiāli atzīta akadēmiskā
personāla kvalifikācija. citas ES dalībvalsts ārvalstniekiem ir jābūt akadēmiskajai un profesionālajai kvalifikācijai, kas ir
juridiski nepieciešama, lai strādātu savā profesijā to attiecīgajā izcelsmes valstī;
Iziet praksi, kas ilgst no 12 līdz 18 mēnešiem;
Iegūt atbilstošas atsauces stažēšanās laikā, ko nodrošina pasniedzējs un prakses centrs, un nodot valsts eksāmenu, kas
noteikts saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem.
Citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas speciālistu advokātu kolēģijas reģistrāciju pašreizējā redakcijā
reglamentē 4. marts Likums Nr. 9/2009.
Juridisko aģentu un izpildītāju rīkojums (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) ir publiska apvienība, kas
pārstāv šos juridiskos speciālistus. Cita starpā tā ir atbildīga par savu locekļu disciplināro pilnvaru īstenošanu un atzinumu
sniegšanu par tiesību aktu projektiem, kas attiecas uz tās kompetenci.
Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē
Izpildes aģenti

http://www.osae.pt/.

Izpildes aģenti ir profesionāļi, kuriem valsts līmenī piešķir pilnvaras veikt civiltiesiskās izpildes darbības. Tie ir neatkarīgi un
objektīvi profesionāļi, kas nepārstāv nevienu no pusēm, bet ir atbildīgi par visām izpildes formalitātēm, tostarp arestēšanu,
dokumentu izsniegšanu, paziņojumiem un atsavināto aktīvu pārdošanu. Dažos gadījumos viņu pienākumus var veikt tiesas
ierēdnis.
Izpildes aģentus ieceļ izpildpuse, kas pieprasa izpildi, vai tiesa.
Izpildes aģentiem jābūt diplomam tiesību aktos vai likumā, un tiem:
Jums ir Portugāles pilsonība;
Uz to neattiecas neviens no juridisko aģentu un izpildītāju apvienības vai Advokātu asociācijas statūtos noteiktajiem
ierobežojumiem;
Pēdējo desmit gadu laikā nav iekļauti valsts parādnieku oficiālajā sarakstā;
Ir sekmīgi beiguši izpildes aģentu praksi;
Kārtot juridisko palīgu eksāmenu pēc vairāk nekā trīs gadu nostrādāšanas izpildes nodrošināšanas pārstāvja amatā un
saņemt Komisijas Juridiskajam palīgam (Comissão para o Acompanmento dos Auxilares de Justiça, CAJ) labvēlīgu
atzinumu;
Reģistrēt ar attiecīgo profesionālo apvienību trīs gadu laikā pēc sekmīgas prakses iegūšanas;
Ir ar minimālām datu apstrādes struktūrām un līdzekļiem, kas definēti vispārējā sanāksmē apstiprināta regulā.
Juridisko aģentu un tiesībaizsardzības aģentu rīkojumu un Īpašo izpildes aģentu kolēģiju (Colégio de Especiidade dos Agentes de
izpildção) ir struktūras, kas atbild par profesijas reglamentēšanu.
CAAJ, kas ir neatkarīga no Juridisko aģentu un izpildītāju rīkojuma, ir struktūra, kas ir atbildīga par izpildes aģentu disciplināro
uzraudzību un uzraudzību.
Plašāka informācija ir pieejama šādās tīmekļa vietnēs

: http://www.osae.pt/ un

https://caaj.justica.gov.pt/.

Notāri
Notāri ir speciālisti, kas ir pilnvaroti pildīt pienākumus noteiktos tiesību aktos. viņiem ir svarīga loma tirdzniecībā gan valsts, gan
starptautiskā līmenī.
Notāri ir pilnvaroti:
Sagatavot privātus līgumus un konsultēt puses, vienlaikus ievērojot godīgu attieksmi pret katru no pusēm. Sagatavojot
oficiālus dokumentus, notārs ir atbildīgs par šo dokumentu likumību un par konsultāciju, ko viņš sniedz. Notāra pienākums ir
informēt puses par to saistību, kuras tās uzņemas, nozīmi un sekām;
Veikt juridiskus darījumus, par kuriem panākta vienošanās to klātbūtnē. Izpildītos autentiskos dokumentus var tieši reģistrēt
oficiālajā reģistrā vai bez iepriekšējas tiesneša iesaistīšanās izpildīt piespiedu kārtā, ja kāda no pusēm nepilda saistības;
Darboties kā mediatoriem, objektīvi un pilnībā ievērojot tiesību aktus, lai puses varētu panākt savstarpēji pieņemamu
vienošanos;
Sagatavot dokumentus un inventarizācijas procedūru noteikumus, izņemot tos jautājumus, par kuriem nav jālemj lietu
izskatīšanas procesā, ņemot vērā jautājuma būtību vai juridisko vai faktisko sarežģītību; par šādiem jautājumiem jālemj
tiesnesim (tribunālā de comarca), kas ir jurisdikcija notāra birojā, kurā tika uzsākta tiesvedība (2013. gada 5. marts Likums
Nr. 23/2013, ar ko apstiprināja inventarizācijas procesa tiesisko regulējumu, piešķīra notāriem šīs pilnvaras, tādējādi
izveidojot kopīgu pilnvaru sistēmu).
Notāra profesijas reforma un no tās izrietošā nozares privatizācija nozīmē, ka notāriem ir divējāda loma: viņi ir valsts
amatpersonas un arī brīvo profesiju pārstāvji, bet vairs nav civildienesta ierēdņi.
Valsts ierēdņu statusā notāri ir Tieslietu ministrijas pakļautībā, kam ir reglamentējošas pilnvaras, kā arī pilnvaras saukt pie
disciplinārlietas pret notāriem. Ņemot vērā notāru brīvo profesiju, Notāru sēžu zāles kopš 2006. gada reglamentē sadarbībā ar
Tieslietu ministriju, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti ētikas principi, kas jāievēro speciālistiem, un nodrošināt sabiedrības interešu
ievērošanu, neskarot pilnvaras iejaukties, kuras, ņemot vērā profesijas būtību, ir paredzētas Tieslietu ministrijas likumā.
Papildu informācija pieejama:
Konservatīvie

HTTP:// www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Reģistratūras ir valsts amatpersonas, kas atbild par tiesību aktu reģistrēšanu un publiskošanu, kā arī par faktiem, kas saistīti ar
nekustamo īpašumu, kustamo īpašumu, kas ir jāreģistrē, uzņēmējdarbību un notikumiem, kas saistīti ar cilvēku dzīvi. To
uzdevums būtībā ir veikt juridiskās pārbaudes attiecībā uz iepriekš minēto un ar to saistītajiem dokumentiem un nodrošināt, ka
tiesību dokumentos, kas apliecina reģistrējamo faktu, sniegtās tiesības ir precīzi noteiktas un atbilst likumā noteiktajai reģistrācijas
kārtībai; tās ir atbildīgas arī par šīs informācijas publiskošanu un var izlemt, vai iekļaut tiesību aktu vai faktu reģistrā.
Reģistratūras atkarībā no viņu pienākumu jomas var būt:
Civilstāvokļa aktu reģistratūras (konservatori ir reģistrējušie civilpersonas), kuru pienākumi ietver juridisko faktu noteikšanu
un publiskošanu, kā arī tiesību aktus, kas attiecas uz fizisku personu dzīvi. To kompetencē ietilpst tādu darbību reģistrēšana
kā, piemēram, dzimšana, laulība, nāve, adopcija un deklarācija un maternitātes/paternitātes noteikšana; tādas tiesvedības
rīkošana, kas saistīta ar laulības šķiršanu un laulāto atšķiršanu, savstarpēji vienojoties, kā arī sertifikātu izsniegšana un
reģistrētu dokumentu kopijas.
Zemesgrāmatas reģistratori (konservatori ir reģistrēji-predial), kas publisko zemes un īpašuma juridisko statusu, lai
nodrošinātu īpašuma darījumu tiesisko noteiktību.
Transportlīdzekļu reģistra (“konservistadores de veículos”) reģistrētāji, kuru pienākumi attiecas uz tiesībām uz tiesībām uz
kustamo īpašumu, kas ir jāreģistrē (mehāniskie transportlīdzekļi, kuģi un lidaparāti), un kas publisko mehānisko
transportlīdzekļu un piekabju juridisko statusu, lai nodrošinātu darījumu tiesisko noteiktību.
Komercreģistra (“konservistadores to komercreģistrā”) reģistratūras, kas publisko juridisko statusu, kāds ir individuālajiem
komersantiem, komercuzņēmumiem, civilsabiedrībām, kurām ir komerciāla forma, individuāliem uzņēmumiem ar ierobežotu
atbildību un citiem uzņēmumiem, kas jāreģistrē komercreģistrā, lai nodrošinātu darījumu juridisko noteiktību.
Tās ir prasības par Portugāles universitātes vai līdzvērtīgas akadēmiskās kvalifikācijas iegūšanu tiesību jomā, kā arī kvalifikācijas
atbilstības pārbaude, universitātes līmeņa paplašināšana, kurā tiek izstrādāti juridiski/reģistrēti jautājumi, kas attiecas uz profesijas
praktizēšanu, kas ilgst 6 mēnešus, un prakse 1 gadu prakses ietvaros, kam seko publiskas liecības. Visus šajā procesā veiktos
pasākumus novērtē, un tie var būt par iemeslu pieteikuma iesniedzēja izslēgšanai atgūšanas trūkuma gadījumā. Pēdējais posms ir
publiska konkurence, ko organizē Reģistru un notāru institūts (Instituto dos Registo e Notariado).
Reģistru un notāru institūts ir atbildīgs par reģistru biroju darbības vadīšanu, koordinēšanu, atbalstīšanu, novērtēšanu un
uzraudzību.
Papildu informācija pieejama tīmekļa

https://irn.justica.gov.pt/.

Tiesas ierēdņi
Tiesu izpildītāji veido tiesu darbinieku grupu, kas strādā, lai atbalstītu tiesvedību tiesās vai prokuratūrās. Tomēr tieslietu
amatpersonas jēdziens joprojām ietver datoru, administratīvos, tehniskos un profesionālos darbiniekus.
Tiesas ierēdņa karjeras pieejamība sākas ar asistenta (ekrivão auxiliar) iesācējiem pienākumiem tiesas dienestā un tiesas
palīglietuvā (técnico de justiça auxiar) valsts prokuratūras dienestos. piekļuve ir pieejama personām, kuras pabeigušas
profesionālās apmācības kursu un kuras ir apstiprinātas, izmantojot uzņemšanas procedūru.
Tiesu amatpersonu darbiniekiem piemēro Civildienesta noteikumus, kas izklāstīti 2007. gada 26. augusts Dekrētlikuma Nr. 343
/1999 pašreizējā redakcijā, un to funkciju izpildei ir nozīmīga loma starptautiskajā tiesiskajā sadarbībā, jo īpaši Eiropas regulu un
direktīvu īstenošanā.
Tieslietu pārvaldes iestāde (Direção-Geral da Administração da Justiça) ir Tieslietu ministrijas iestāde, kas atbild par tiesu
amatpersonu pieņemšanu darbā, vadību un pārvaldi.
Revīzijas palātas pārstāvis (Conselho dos Oficiais de Justiça) ir iestāde, kas atbild par tiesu ierēdņu profesionālās kvalifikācijas
novērtēšanu un par to, ka tā īsteno disciplinārās pilnvaras.
Plašāka informācija pieejama vietnē

https://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediatori
2013. gada 19. aprīlis Likuma Nr. 29/2013 2. panta b) punktā mediatoru definē kā „(..) objektīva un neatkarīga trešā persona, kurai
nav pilnvaru noteikt rīcības plānu mediācijas ceļā iesaistītajām pusēm, kas tām palīdz panākt galīgo vienošanos par apstrīdēto
jautājumu”. Minētais tiesību akts paredz arī starpnieka statusu viņa darbības veikšanai Portugālē un šā starpnieka iekļaušanu
katras valsts starpniecības sistēmas sarakstos, ko veic, izmantojot atlases procedūru, kuras noteikumi tika apstiprināti ar 25. maijs
rīkojumu Nr. 282/2010.

Mediatora darbība ir ļoti svarīga, jo tā palīdz pusēm izveidot nolīgumu, kas palīdz saglabāt un dažos gadījumos atjaunot sociālo
mieru. Portugālē ir specializēti mediatori, kas nodarbojas ar ģimenes, darba un krimināllietu jautājumiem. Mediācijā aktīvi
neiesaistās nevalstiskās organizācijas, bet ir arī privātas asociācijas, kas sniedz mediatoriem starpniecības un apmācību
pakalpojumus.
Nepastāv valsts mēroga ētikas kodekss attiecībā uz mediatoriem, Tomēr iepriekš minētajā Mediācijas likumā ir iekļauta nodaļa par
mediatora tiesībām un pienākumiem, kuram ir jādarbojas arī saskaņā ar principiem, kas izklāstīti Eiropas Mediatoru rīcības
kodeksā, kas ir viņu apmācības neatņemama daļa.
Mediatoru darbību uzrauga valsts starpniecības sistēma trīs daļās: civillietas, darba un krimināllietas. Katru valsts mediācijas
sistēmas daļu pārvalda valsts iestāde, kas noteikta iestādes statūtos.
Portugālē mediatori nesaņem no publiskas struktūras apmācību; tā vietā tos apmāca privātas struktūras, ko apstiprinājis Tieslietu
politikas ģenerāldirektorāts (Direzção Geral da Política de Justiça, DGPJ) saskaņā ar 2013. gada 27. novembris Īstenošanas
kārtību Nr. 345/2013, īpašu uzmanību pievēršot atbilstībai kvalitātes sistēmai.
DGPJ ar savas alternatīvās strīdu izšķiršanas biroja (GRAL) starpniecību pārvalda valsts starpniecības sistēmu, kaut arī tajā nav
sniegta informācija par to, kā atrast mediatoru, tajā ir arī mediatoru un mediatoru saraksts, piedaloties atlases procedūrā, kas
paredzēta 2010. gada 25. maijs Īstenošanas rīkojumā Nr. 282/2010 apstiprinātajos noteikumos.
Plašāka informācija pieejama šeit:

http://www.dgpj.mj.pt/.

Tiesu administratori ( Administrdores Judiciais)
Tiesas administrators ir atbildīgs par to darbību uzraudzību un vadību, kas ir daļa no īpašā atjaunošanas procesa, kā arī no
maksātnespējas procesa vadības vai likvidācijas maksātnespējas procedūrā, un ir atbildīga par visu tiesību aktu izpildi, kas tai
uzticēti ar likumu un likumu. Pagaidu tiesas administrators, maksātnespējas administrators vai fiduciārs tiks iecelts atkarībā no
pienākumiem, ko tie veiks procedūras laikā.
Tiesas administratora uzdevums ir izklāstīts 2013. gada 26. februāris likumā Nr. 22/2013.
Tiesas administrators:
1. Kam ir attiecīgs akadēmiskais grāds un atbilstoša profesionālā pieredze;
2. Seko 6 mēnešus ilgai praksei;
3. Iziet priekšatlases testu, kas īpaši paredzēts, lai novērtētu prakses laikā iegūtās zināšanas;
4. Nav situācijā, kas nav saderīga ar viņu profesionālajiem pienākumiem;
5. Jābūt piemērotai profesijai.
Juridisko palīgu komisija (Comissão para o Acompanmento dos Auxilares da Justiça, CAOJ) ir atbildīga par tiesu administratoru
iecelšanas procedūru un uzrauga viņu darbu.
Plašāka informācija —

https://caaj.justica.gov.pt/

Rūpnieciskā īpašuma speciālists ( Agente Oficial da Proprimade Industrial)
Rūpnieciskā īpašuma speciālists ir rūpnieciskā īpašuma speciālists, kurā uzņēmumi un privātpersonas var labāk aizstāvēt savas
tiesības un intereses šajā jomā.
Rūpnieciskā īpašuma darbinieki ir tie, kurus atzīst Instituto Nacional da Propriede Industrial, I. P., lai veiktu rūpniecisko īpašumu
saviem klientiem un to vārdā, kā arī to interesēs, bez pilnvaras.
Piekļuvi šai darbībai Portugālē reglamentē ar 2009. gada 24. janvāris Dekrētu Nr. 15/95 (ar grozījumiem) un 29. novembris
rīkojumu Nr. 1200/2010, kurā grozījumi izdarīti ar 25. jūlijs Rīkojumu Nr. 239/2013.
Plašāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē

https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizācijas, kas sniedz bezmaksas juridiskos pakalpojumus ( pro bono)
Tieslietu ministrija sadarbībā ar Advokātu asociāciju un vietējām iestādēm nodrošina juridisko konsultāciju biroju („Gabintes de
Consulta Jurídica”) pastāvēšanu Portugāles teritorijā, kur pilsoņi var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas no praktizējošiem
juristiem. Šo biroju sarakstu kopā ar attiecīgo kontaktinformāciju var atrast tiešsaistē, tostarp Tieslietu ģenerāldirektorāta tīmekļa
vietnē (www.dgpj.mj.pt).

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.
Lapa atjaunināta: 26/08/2019

