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◇「阻嚇販賣人口措施關注委員會」專題研討會
Conferência realizada pela Comissão de Acompanhamento das Medidas de
Dissuasão do Tráfico de Pessoas
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由阻嚇販賣人口措施關注委員會及澳

門保安部隊高等學校合辦的專題研討會，

於二零零八年三月十三日在本校舉行。

是次研討會邀請了澳門特別行政區檢

察院王偉華助理檢察長及澳門理工學院公

共行政高等學校社會工作課程蘇文欣副教

授為主講嘉賓，同時，保安部隊各部門亦

有約一百二十人參與這次研討會。

研討會開始前，由阻嚇販賣人口措施

關注委員會協調員黃傳發先生致詞，黃傳

發表示：當今世界上規模最大的犯罪活

動，是販毒、人口販賣以及非法武器交

易，而人口販賣不法活動增長速度之快，

已令各國執法部門非常關注，加上澳門是

區內的主要交通樞紐，出入境人流頻繁，

預防及打擊販賣人口亦是特區政府非常關

注的工作之一。而當中的人員培訓是阻嚇

販賣人口措施關注委員會高度重視的工

作，因此，與保安高校合辦了是次研討

會，希望能藉此寶貴機會，一起分享經

驗，交流意見，從而增加對販賣人口問題

的認知，發揮共同承擔的作用。接著，便

Uma conferência

realizada pela Comissão

de Acompanhamento

d a s  M e d i d a s  d e

Dissuasão do Tráfico de

P e s s o a s ,  e m

colaboração com a

Escola Superior das

Forças de Segurança de

Macau, teve lugar nesta

escola no dia 13 de

Março de 2008.

A este evento, foram convidado como

oradores o Dr. Vong Vai Va, Procurador-

Adjunto do Ministério Público da RAEM, e o

Dr. Sou Man Ian, Professor Associado do

Curso de Serviço Social da Escola Superior

de Administração Pública do Instituto

Politécnico de Macau, estando presentes,

igualmente, cerca de 120 elementos das

diversas corporações e organismos das

Forças de Segurança de Macau.

A sessão iniciou-se com uma alocução

do Sr. Vong Chun Fat, Coordenador da

Comissão de Acompanhamento das

Medidas de Dissuasão do Tráfico de

Pessoas, no qual frisou: As actividades

criminais associadas ao tráfico de droga,

pessoas e armas são de maior envergadura

no Mundo.  É de salientar que as actividades

relacionadas com o tráfico de pessoas

aumentam tão rápido que os serviços

policiais em todos os países têm de prestar

especial atenção a esta tendência.  Aliás,
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O Centro de Juventude do Bairro do

Hipódromo da Direcção dos Serviços de

Educação e Juventude organizou uma

série de visitas, entre as quais a visita à

E s c o l a  S u p e r i o r  d a s  F o r ç a s  d e

Segurança de Macau permitiu-lhes um

melhor conhecimento das actividades

desenvolvidas pela FSM.

Chefiados pela Sra. Lao Wai I da

Direcção dos Serviços de Educação e

Juventude, 13 alunos de ensino secundário

complementar vindos da Escola Pui Ching

e da Escola Lou Kung Chi Tai visitaram esta escola no dia 26 de

Março do corrente ano.  O pessoal desta Escola apresentou uma

exposição detalhada sobre a missão e estrutura da escola, bem

como os cursos aqui desenvolvidos.  Em seguida, os alunos fizeram

muitas perguntas sobre o concurso de admissão e treinos das

FSM e as oportunidades de promoção nesta área.  Por fim,

realizou-se uma visita guiada pelo pessoal desta Escola, durante

a qual o pessoal  respondeu diversas perguntas dos alunos, a fim

de dar um conhecimento profundo ao mesmos.

教 育 暨 青 年

局屬下的駿菁活

動中心，舉辦了

一項名為“職業

放大鏡”的系列

參觀活動。藉著

此項活動，特別

安 排 到 本 校 參

觀，目的讓青少

年了解保安部隊

工作。

由 教 育 暨 青

年局劉惠儀小姐的帶領，一行13人，來自培正及勞工子弟

學校的高中學生，於本年 3 月 26 日下午到本校進行參觀訪

問。本校人員向到訪的同學詳細講解了本校的建立目的、

組織情況及所舉辦的有關課程。之後，同學們還提出了很

多關於投考保安部隊的問題，訓練情況及未來前景等。最

後，本校人員帶領各位同學參觀了本校的校園及設施，並

一邊繼續解答同學們提出的問題，使他們對保安部隊的工

作有更深入認識。

由主講嘉賓發表專題內容，分別為蘇文欣副教授的“關於打擊

澳門販賣人口犯罪的對策”及王偉華助理檢察長的“販賣人口

犯罪案件的司法實踐”。經過主講嘉賓對講題的詳盡分析及見

解，並與出席者一輪交流討論後，研討會得到了完滿的成功。

會後阻嚇販賣人口措施關注委員會向主講嘉賓致送了紀念品，

並一起拍照留念。

Macau é um ponto chave de transporte inter-regional,

com grande movimentação de pessoas nos postos

de migração, assim, a prevenção e o combate de

tráfico de seres humanos torna-se um dos assuntos

mais preocupantes do governo.  Para optimizar a

formação do pessoal, levou efeito esta conferência

com a colaboração da ESFSM, proporcionando uma

oportunidade preciosa de compartilhar a experiencia

e da troca de impressões, a fim de aprofundar os

conhecimentos sobre o tráfico de pessoas.  A seguir,

t iveram lugares as intervenções real izadas

respectivamente pelo Professor Associado Sou Man

Ian, intitulada “Contra-medidas para os Casos

Crminais de Tráfico de Pessoas em Macau”, e pelo

Procurador-Adjunto Vong Vai Va, intitulada “Práticas Judiciais nos

Casos Criminais do Tráfico de Pessoas”.  Depois de análises e

reflexões pormenorizadas dos oradores, seguidas de uma sessão

de discussão, a conferência encerrou-se com êxito.  No

encerramento da conferência, procedeu-se a entrega de lembrança

aos oradores e a sessão de fotografias.

Visita do Centro de Juventude do Bairro do Hipódromo da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude
◇ 教 育 暨 青 年 局 駿 菁 活 動 中 心 參 觀 本 校

◇
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Teve lugar no Centro de Actividades

Turísticas de Macau no dia 28 de Maio pelas

10 horas da manhã uma conferência sobre

promoção de qualidade de acção policial

organizada pela Comissão de Fiscalização

de Disciplina das Forças e Serviços de

Segurança de Macau, em colaboração com

esta escola.

O evento iniciou-se com um discurso do

Presidente da CFD Dr. Leonel Alves, seguido

de duas intervenções proferidas pelos

oradores convidados. Esta conferência ainda contou com a

presença dos oficiais das diversas subunidades das FSM de cerca

de 140 elementos. Por fim, procedeu-se a entrega de lembranças

aos oradores convidados e uma sessão de fotografia.

Foram oradores convidados desta conferência o Senhor Juiz

Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça Dr. Santos Cabral

e o Assessor do Secretário para a Segurança Dr. Luciano Correia

de Oliveira.

O Dr. Santos Cabral é Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal

de Justiça de Portugal, exercendo funções na Secção Penal, o

seu percurso na magistratura judicial inclui o exercício de funções

de Juiz de Comarca e de círculo, bem como de Juiz

Desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra.   Exerceu os

cargos de chefe de Gabinete do Secretário de Estado Adjunto do

Ministro da Justiça e de Director Nacional da Polícia Judiciária.  O

Senhor Juiz Conselheiro Santos Cabral, manteve ao longo da vida

uma intensa actividade cívica e foi o fundador da “república do

Direito”, um importante “forum” de

discussão e reflexão jurídica e judiciária.

O Dr. José Luciano Correia de Oliveira

é Assessor das FSM, funções que exerce

desde que, em 1994, chegou a Macau.

Licenciado em direito, tem tido um papel

importante como “drafter” da grande

maioria da legislação referente na área de

governação da segurança interna.  Em

Portugal, além de ter exercido advocacia,

desempenhou funções no Ministério da

Defesa Nacional e na Polícia Judiciária

Militar, sendo, ao tempo da sua vinda para

Macau, Director de Serviços.

由 澳 門 保 安

部隊及保安部門

紀律監察委員會

主辦，本校協辦

的「促進警務行

動質量」專題研

討會，於二零零

八年五月二十八

日上午十時，在

澳門旅遊活動中

心舉行。

研討會開始前，先由保安部門紀律監察委員會主席歐安

利先生致詞，接著，由兩位主講嘉賓發表專題內容。參與

會議的還有保安部隊多個部門的各級官員約一百四十人。

會後紀律監察委員會向主講嘉賓致送了紀念品，並一起拍照

留念。

是次研討會邀請了葡萄牙終審法院法官 José Antón io

Henriques dos Santos Cabral 及保安司司長辦公室法律顧

問 José Luciano Correia de Oliveira 為主講嘉賓。

Dr. Santos Cabral 大法官在葡萄牙刑事分庭任職，曾任

科英布拉中級法院法官及地區法官，亦曾擔任司法部國務秘書

助理辦公室主任及國家司法警察局局長等職務。是“法律社

團”的創辦人，與法律有關的民間活動保持密切的聯繫。

Dr. Oliveira 自一九九四年抵澳後，一直在保安部隊擔任

顧問的職務，負責起草有關保安部隊的立法工作，在赴澳前，

除了律師事務外，亦於國防部及軍事司法警察擔任職務。

C o n f e r ê n c i a  i n t i t u l a d a  P ro m o ç ã o  d e  Q u a l i d a d e  d e  A c ç ã o  P o l i c i a l

◇「 促 進 警 務 行 動 質 量 」 專 題 研 討 會
◇
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由本澳的高中及大學學生組成的法務局青少年普法義工團

隊，一行30人，於本年2月23日下午到本校進行參觀訪問。

法務局為配合其舉辦的青少年普法義工團隊“普法動力”

法律培訓，讓青少年對本澳的執法機關有初步的認識，特別

安排了是次探訪活動。參觀期間，本校人員向各位同學詳細

講解了本校的建立目的、組織情況及所舉辦的有關課程。同

學們對本校舉辦的保安學員培訓課程及警官/消防官培訓課程

都 感 到 非 有 興

趣，還不斷提出

有關報考有關課

程 的 問 題 。 之

後，本校人員還

帶領各位同學參

觀了本校的校園

及設施，使他們

能更進一步地了

解本校的實際情

況，達到了主辦

活動單位的預期

目標。

Visita do Grupo de Voluntários Jovens de Divulgação Jurídica da Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça
◇ 法 務 局 青 少 年 普 法 義 工 團 隊 參 觀 本 校

◇
Composto por 30 alunos de ensino superior e de ensino

secundário complementar, o Grupo de Voluntários Jovens de

Divulgação Jurídica da Direcção dos Serviços de Assuntos de

Justiça visitou esta escola no dia 23 de Fevereiro do corrente ano,

na parte da tarde.

No âmbito de formação jur ídica para o Grupo de

Voluntários Jovens de Divulgação Jurídica, realizou-se esta

visita, a fim de dar um conhecimento básico aos

jovens sobre os serviços policiais.  Durante a visita,

o pessoal desta escola apresentou uma exposição

sobre a missão e a estrutura da escola, bem como

os cursos aqui desenvolvidos.  Os alunos mostraram

grande interesse no Curso de Formação de

Instruendos e Curso de Formação de Oficiais, ambos

ministrados por esta escola, e fizeram muitas

perguntas sobre o concurso de admissão a estes

cursos.  Em seguida, guiados pelo pessoal desta

escola, os alunos visitaram o edifício da escola e as

instalações de ensino, permitindo-lhes um melhor

conhecimento sobre esta escola, a fim de atingir o

objectivo desta visita realizada pela entidade

organizadora.

No dia 30 de Junho do corrente ano, realizou-se a corrida de

corta-mato dos alunos do Curso de Formação de Oficiais no trilho

de Coloane, participando neste evento todos os alunos do 8º e do

10º Curso de Formação de Oficiais, ambos destinados ao Corpo

de Bombeiros e o 9º Curso de Formação de Oficiais destinado ao

Corpo de Polícia de Segurança Pública.  A

corrida iniciou-se pelas 10H30 da manhã, com

a distância de cerca de 5,300 m.  Todos os alunos

se esforçaram por conseguir um bom resultado

na última prova do ano lectivo.  Por fim, o

bombeiro-aluno Cheong In Neng do 10º CFO

obteve o prémio de 1º classificado, o bombeiro-

aluno Wong Chi Hou do 8º CFO o 2º classificado

e o cadete-aluno Yang Jingbo do 10º CFO o 3º

classificado, respectivamente.

本年六月三十日，警官 / 消防官培訓課程學生越野跑比

賽，在路環步行徑舉行，就讀第八屆、第十屆消防官及第九屆

警官培訓課程的全體學生都出席了比賽。賽事於早上十時三十

分開始，全程約5300米，所有學生都全力以赴，在學年最後

一項考驗中，爭取最好的成績。結果第一名由第十屆消防官培

訓 課 程 學 生 張

燕 寧 奪 得 ， 第

二 名 為 第 八 屆

消 防 官 培 訓 課

程 學 生 黃 志

濠 ， 第 三 名 為

第 十 屆 消 防 官

培 訓 課 程 學 生

楊敬博。

Corrida de Corta-mato dos alunos do Curso de Formação de Oficiais

◇警官 / 消防官培訓課程學員越野跑
◇
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Decorreu, nos dias de 22 de Maio a 20 de Junho

do corrente ano, na Academia de Ténis no Cotai, o

Torneio de Troféu de Ténis das Forças de Segurança

de Macau do ano de 2008 organizado por esta escola.

Este evento é destinado ao pessoal das Forças

de Segurança, a fim de promover os laços de

amizade mutuais, reforçar o exercício físico e

desenvolver o espírito de grupo.  Este ano, houve

33 elementos que participaram nas diversas

modalidades.  Depois das excitantes sessões,

saíram os vencedores individuais e do grupo.  O

evento terminou com grande êxito.  Os vencedores

das diversas modalidades são os seguintes:

◇保安盃網球賽 2008
Torneio de Troféu de Ténis das Forças de Segurança de Macau ◇

Chefiados pelo Professor Chan, 22 alunos do 1º ano do ensino

complementar do Colégio de Estrela do Mar visitaram esta escola

no dia 16 de Maio do corrente ano.

Esta v is i ta  v isou a aprofundar  os

conhecimentos dos alunos sobre as acções

desempenhadas no seio das Forças de

Segurança de Macau e reforçar os seus

conceitos de cumprimento da lei, para que estes

sejam bem preparados para a vida profissional

no futuro.

Durante a visita, o pessoal desta escola fez

uma exposição detalhada aos visitantes sobre

a missão e a estrutura da escola, bem como os

cursos aqui desenvolvidos, seguido de uma

troca de opiniões entre os visitantes e os

formadores e instruendos do Curso de

Formação de Instruendos Normal.  Os visitantes

mostraram grande interesse e fizeram muitas

perguntas sobre os cursos aqui ministrados,

procurando a saber os momentos mais felizes e mais difíceis

durante a instrução.  Através desta visita e um encontro com os

referidos elementos, o objectivo deste visita foi atingido, sendo

um resultado positivo para o futuro planeamento dos alunos.

澳門天主教海星中學高中一年級，一行二十二人，在陳

老師的帶領下，於本年五月十六日參觀本校。

是次參觀的目的是讓學生透過認識保安部隊的工作範疇，加

強 知 法 守 法 意

識 ， 為 投 身 社

會做好準備。

在 參 觀 過

程 中 ， 本 校 人

員 向 到 訪 的 同

學 詳 細 講 解 了

本 校 的 建 立 目

的 、 組 織 情 況

及 所 舉 辦 的 有

關 課 程 。 之

後 ， 同 學 們 便

與 本 校 保 安 學

員 培 訓 課 程 的

導 師 及 學 員 進

行交流談話，同學們都表現得非常活躍，不斷提出有關本校課

程的問題，並向導師及學員了解訓練過程的苦與樂。透過這次

參觀及交談，達到了活動的預期效果，相信定能對學生規劃自

已的將來有正面的幫助。

Visita do Colégio de Estrela do Mar

◇ 澳門天主教海星中學參觀本校
◇

由本校主辦的 2008 年

度保安盃網球賽，於本年

5 月 22 日至 6 月 20 日，在

路 新城網球學校舉行。

保安盃是為保安部隊

人員而設，目的是增進彼

此友誼，加強體能鍛鍊及

發揚團隊精神。在各個部

隊的積極參與下，參賽人

數眾多，各組別合共 3 3

人 。 經 過 一 輪 激 烈 角 逐

後，各獎項名花有主，賽事取得圓滿成功。各獎項成績如下：
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男子單打公開組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 消防局 梁錦鵬

第二名 治安警察局 胡漢成

第三名 保安部隊高等學校 李兆洪

第四名 保安部隊高等學校 許永強

第五名 消防局 章明

男子單打壯年組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 保安部隊高等學校 許少勇

第二名 保安部隊高等學校 鄭力生

第三名 消防局 伍玉華

第四名 司法警察局 Monteiro

第五名 保安部隊高等學校 陳小北

男子雙打不分組  單項成績

名次 部門 姓名

第一名 消防局 章明 / 梁錦鵬

第二名 保安部隊事務局 李偉文 / 葉青

第三名 治安警察局 胡漢成 / 林端龍

第四名 治安警察局 劉善斌 / 黃慶蕃

第五名 消防局 伍玉華 / 黃志輝

團體獎成績

項目 部門

男子單打壯年組 保安部隊高等學校

男子單打公開組 保安部隊高等學校

男子雙打不分組 消防局

Singular (M) do grupo “open” - classificação individual

Lugar Subunidade Nome

1º CB Leong Kam Pang

2º CPSP Wu Hon Seng

3º ESFSM Lei Sio Hong

4º ESFSM Hoi Weng Keong

5º CB Cheong Meng

Singular (M) do grupo veterano - classificação individual

Lugar Subunidade Nome

1º ESFSM Hoi Sio Iong

2º ESFSM Cheang Lek Sang

3º CB Ng Iok Wa

4º PJ Monteiro

5º ESFSM Chan Sio Pak

Pares (M) do grupo único - classificação individual

Lugar Subunidade Nome

1º CB Cheong Meng/ Leong Kam Pang

2º DSFSM Lei Wai Man/Ip Cheng

3º CPSP Wu Hon Seng/Lam Tun Long

4º CPSP Lao Sin Pan/Wong Heng Fan

5º CB Ng Iok Wa/Wong Chi Fai

Classificação do grupo

Modalidade Subunidade

Singular (M) do grupo veterano ESFSM

Singular (M) do grupo “open” ESFSM

Pares (M) do grupo único CB
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5. No sentido das interpretações da lei e fontes da lei, realizam-
se caracteres de natureza diversificada, complexa e especial.

Nas interpretações da lei encontram-se situações e
caracterizações novas.  Em Macau não tem o Direito de Legislação,
e também não se encontra uma definição à concessão da
competência de interpretação da lei de forma jurídica e
independente.  Na prática, embora não se encontre controvérsia
na competência de interpretação da lei, ainda se falta de
sistematização e regulamentação.  Porém, no sistema de
interpretação da lei do Interior que sob o pressuposto de que o
uso de competência de interpretação da lei fica a cargo do Comité
Permanente da Assembleia Popular Nacional, a competência de
interpretação judicial é usada pelo Tribunal Supremo Popular e
Procuradoria Suprema Popular enquanto a competência de
interpretacão administrativa é usada pelo Conselho do Estado e
os seus organismos subordinados.  Podemos dizer que após a
realização de “um país, dois sistemas”, o sistema de interpretação
da lei do nosso país também terá alterações.

Quanto às tradições jurídicas do sistema legal do nosso país,
passa-se de um único sistema jurídico de socialismo a um sistema
jurídico em que coexistem o direito continental do sistema socialista
e a lei comum do sistema anglo-saxónico, sendo unificado ( Quer
dizer as fontes da lei do Interior e da Região Administrativa Especial
dependentes da Constituição da República Popular da China, e a
Constituição é considerado como fundamento das fontes da lei
do Interior e da Lei Básica da Região Administrativa Especial), de
diversos sistemas (No Interior, a Constituição tem maior efeitos,
constituindo consecutivamente um sistema das fontes da lei, dos
regulamentos administrativos e normas locais; nas regiões
administrativas especiais, têm as referidas Leis Básicas como a
cabeça, assim constituíndo os seus sistemas das fontes da lei
com caracteres específicos) e de diversos níveis hierárquicos
( Além de uma distinção ao nível hierárquico entre a Constituição
com suprema eficácia jurídica e as restantes leis do nosso país,
ainda se encontram uma distinção ao nível hierárquico e ao grau
de eficácia jurídica entre os sistemas de fontes da lei do Interior e
das regiões administrativas especiais), de diversas leis ( Além do
direito positivo como sujeito, também se encontram o direito
jurisprudencial e o direito consuetudinário).  Nestes termos, facilita-
se a comparação, aproveito e adoptação entre os diversos
sistemas de fonte da lei de carácteres específicos, de modo a
promover o desenvolvimento do sistema jurídico do nosso país.

6. No sentido do sistema judiciário e aplicação das leis,
encontram-se novas situações e caracter izações que

五、在法律解釋和法的淵源方面，都出現了多樣性、複雜

性和特殊性。

在法律解釋方面也出現了新情況、新特點。澳門沒有《立

法法》，對法律解釋權的授予也沒有以獨立法律形式加以明

確，雖然在實踐中對法律解釋權並無爭議，但始終缺乏系統性

和規範性。它並不是像內地現有法律解釋體制那樣，在由全國

人大常委會行使立法解釋權為主導的情況下，再由最高人民法

院和最高人民檢察院行使司法解釋權，以及由國務院及其主管

部門行使行政解釋權。可見“一國兩制”實現後，我國的法律

解釋體制也將有所變化。

我國的法律體系就法律傳統而言，從單一的社會主義法系

成為同時還存在大陸法系和英美普通法系，它既是一元化的

（即內地和特別行政區的法的淵源都離不開中華人民共和國憲

法，內地的各種法的淵源以及特別行政區基本法都必須以憲法

為根據），又是多體系的（內地是以憲法為最高效力的，依次

結成的法律、行政法規、地方性法規的淵源體系；各特別行政

區又以其《基本法》為首，形成各自特定的法的淵源體系）和

多層次（不僅有具有最高法律效力的憲法與我國所有其他法律

的層級區別，而且內地和各特別行政區的法的淵源體系，其內

部又都有主從有序的、效力大小不同的層次區別）、多樣性的

◇中國內地與澳門法律比較初探
Comparação Simples entre as Leis do Interior e de Macau◇

第七屆警官培訓課程學員  王宏
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（既有制定法為主體，又有判例法，還有習慣法）。這無疑將

有利於各具特色的法的淵源體系之間的相互比較、借鑒和吸

收，從而促進我國法制的發展。

六、在司法體制和法律適用方面，更出現了許多引人注目

的新情況、新特點。

《澳門特別行政區基本法》之規定及其精神，兩個特別行

政區均各自享有獨立的司法權和終審權，設立終審法院，法院

都獨立進行審判，不受任何干涉，司法人或法官履行審判職責

的行為不受法律追究（即實行審判獨立並賦予法官享有司法豁

免權）。澳門特別行政區也建立起獨立的、擺脫葡萄牙司法機

關系統的、比較完備的司法制度，並設立行政法院，澳門原有

刑事起訴法庭制度仍繼續保留。這些均表明特別行政區已建立

起獨立的司法制度和獨特的司法體制。

不僅如此，由於特別行政區享有高度自治權，其法律體系

也具有獨立性和獨特之處，全國性法律基本上不在澳門實施

（除《基本法》及其附件三所列的主要體現國家統一和國家主

權原則的法律外），澳門原有法律均基本保留（除同《基本法》

相抵觸或經各自特別行政區立法機關作出修改者外）。在澳門

特別行政區實行的法律為：其《基本法》及其附件三所列，澳

門原有法律、法令、行政法規及其他規範性文件，澳門特別行

政區立法機關制定的法律。這些也會給澳門特別行政區在法律

適用方面帶來若干不同於內地的新情況、新特點。這種獨特的

司法體制和法律體系及其運行機制，對我國司法體制的建設和

改革以及法律適用的理論和實踐，亦不無啟迪和促進。

總體上說，內地與澳門的法律差異是一個很廣泛的法律課

題，盡管筆者大篇幅地說了許多，也只能很膚淺地指出了一些

基本的差異，真正地要很詳盡地說明內地與澳門法律之間的差

異，的確不是一件很容易的事情。諸多年來，都沒有一個學者

能完全地概述兩者之間的差異，不得不說這是一件憾事。由於

筆者能力所限以及對澳門法律粗淺的了解，文中必然有錯漏之

處，望能不吝加以指正。

- 完 -

atraem a atenção das pessoas.

Conforme as estipulações e o espírito da Lei Básica da Região
Administrativa Especial de Macau, as duas regiões administrativas
especiais gozam independentemente o poder judiciário e o poder
de última instância, estabelecendo assim o Tribunal de Última
Instância.  Os tribunais realizam independentemente os
julgamentos, sem qualquer intervenção.  Os agentes e magistrados
judiciais não podem ser responsabilizados pelas acções no
desempenho das suas funções (isto é, realização de julgamento
independente e concessão aos magistrados judiciais o gozo de
imunidades judiciárias).  Contudo, a Região Administrativa Especial
de Macau também estabelece um sistema judiciário independente
dos orgãos do sistema judiciário de Portugal.  Também estabelece
o Tribunal Administrativo e mantêm o sistema de Tribunal de
Processo Penal.  Assim se reconhece o estabelecimento de um
sistema judiciário independente e um regime judicial de natureza
específica na região administrativa especial.

Além disso, como a região administrativa especial goza um
alto grau de autonomia, o seu sistema judiciário é independente e
único.  Em princípio, não se aplicam as leis nacionais a Macau (
salvo as leis que realizam a unificação e a soberania do país
constantes na Lei Básica e no seu anexo III).  Em geral, as leis
outroramente usadas em Macau mantêm-se ( salvo as de
incompatibidade com a Lei Básica ou aquelas que foram revistadas
pelos órgãos de legislação das respectivas regiões administrativas
especiais).  As leis aplicadas na Região Administrativa Especial de
Macau englobam: a sua Lei Básica e as que estipuladas no seu
anexo III, todas as leis, decreto-leis, regulamentos administrativos
e outros documentos normativos outroramente usados, bem como
as leis elaboradas pelo orgão de legislação da Região
Administrativa Especial de Macau.  Neste sentido, permitem
situações e caracterizações novas às leis aplicadas à Região
Administrativa Especial de Macau, o que é diferente do Interior.
Assim, o referido sistema judiciário, sistema jurídico e os seus
organismos de funcionamento provocam inspiração e promoção
na construção e reforma do sistema judiciário e aplicação da teoria
e prática das leis.

Em geral, o estudo sobre as diferenças entre as leis do Interior
e de Macau é um tema jurídico de sentido muito amplo.  Embora
o autor falasse muito nas páginas atrás referidas, só apontou de
modo superficial algumas diferenças em geral.  Se quiser expressar
detalhadamente as diferenças das leis entre o Interior e de Macau,
não é uma tarefa fácil.  Ao longo dos anos, é pena de que não se
encontra um letrado que pode descrever de modo completo as
diferenças entre eles.  Devido à capacidade limitada e
conhecimento fraco sobre as leis de Macau, o autor espera que
os leitores lhe indiquem os lapsos aqui encontrados.

- Fim -


