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VALORES FUNDAMENTALES
DE HABEAS LEGAL COMPANY

Welcome kababayan

HABEAS LEGAL COMPANY kami’y isang
opisina ng mga abogado at mga namamagitan,
sinasakop namin ang mga karapatan ng aming
kliyente ayon sa kanilang pangangailangan,
pang-estranhero, una na dito ay: internasyonal,
pang- administratibo, pang manggagawa,
komersyal (negosyo tulad ng : “autónomo” at
pangmaramihan-may mga kasosyo).
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Sa Habeas Legal ibinibilang ang iba’t ibang mga
“katangian”, dahil naniniwala kami na ang mga katangiang
ito ang tunay na bumubuo sa isang lipunan maging sa
aming larangang propesyonal sa aming serbisyong legal, at
binibigyan namin ng diin lalo na ang pagiging responsable,
respeto at pagiging tapat; na syang pinakabumubuo sa
aming negosyo. Ang mga katangiang ito ay makikita sa
aming “logo”: 3 esferas na may 3 kulay; ang bawat kulay ay
nagpapakita ng katangian: garnet ay ang pagigingResponsible, ang gray ay respeto at ang dark gray ay
katapatan.
Nais ng aming mga kliyente na sila’y samahan namin ng
may puwersa, may resolusyon at na aming mabigyang
katuparan ang kanilang mga nais, mithi at adhikain ayon
sa kanilang mga ipinagkatiwala sa amin bilang “law firm”.
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kami ay iyong KASAMA
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ANG AMING MGA MAIPAGLILINGKOD
Kami ay isang kompanya sa Barcelona na nagbibigay
ng legal na mga serbisyo- Para sa lahat ano man ang
kanilang lahi na nakatira sa Barcelona na may
kaugnay sa ibang bansa: sa mga temang legal, ng
pampamilya, opisyal na dokumento, mga kontrato,
pagpapasatupad ng mga batas pang- internasyonal,
negosyo at mga pagmamay-ari. Sinusuportahan at
sinasamahan namin ang mga mamamayan mula sa
Xina, Pilipinas, Rusia at Amerika, At iba pang mga
mula sa ibang bansa ng Europa sa España.
PAGSASANGUNING LEGAL PARA SA MGA
BAGONG NEGOSYO:
Pagtayo ng Negosyo: Independyente o
pangmaramihan (may sosyo sa negosyo) na may mga
sangay(branch) sa España.
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Pangkalahatang pagsangguning legal, Kontratang pang
Internasyonal, Tatak o pangalan, Karapatan ng may-ari.
Pagsasangguning Negosyante bilang bagong
tagapagtayo para matiyak na ang lahat ng nakaplano
ay makakamit.
Pagsasangguni ng kanyang mga Karapatan at
obligasyon sa (yaman ng) bayan, ayon sa mga
aktibidades na ginagawa ng negosyo at mga pera na
ginagamit sa loob ng negosyo o ng mismong
negosyante.
Pananatili ng pribadong datos, LOPD, Paunawang
legal pagdating sa “Web” – Internet at mga
Alituntunin patungkol sa pribasidad.

KARAPATANG PANG ESTRANGHERO AT MANDAYUHAN (PAGTIRA SA IBANG BANSA):
Mula sa Estudyante sa Pagiging Residente sa bansa:
Bisa ng Estudyante, Pagkakaroon ng NIE(tarheta ng
identidad), panibagong pagsumite NIE. Pagbabago ng
permiso ng mga papeles bilang isang Estudiyante sa
pagiging Residente at Pagtatrabaho sa España.
Reagrupasyon (Pagkuha) ng Pamilya
– Pagkakaroon ng Bisa at panibagong
pagsusumite (paghingi) nito.
Pagiging Estable sa Sosyedad – Bilang independyente
(self-employed) o nagtratrabaho para sa iba na may
posibilidad sa pagbabago.
Pagkakaroon ng “Nacionalidad Española” at
pagtramite(pagpasok) muli nito kung sakaling di
maaprubahan:
Paghahanda para sa Examen ng pagkuha ng
nasyonalidad: Kunstitusyon ng España,
pangkalahatang idea ng cultura Española.
KARAPATAN BILANG SIYUDADANONG
(MAMAMAYAN) NASYONAL (PAMBANSA) AT
INTERNASYONAL (PANDAIGDIG)
Karapatang Internasyonal (pandaigdig) bilang may
asawa (at bilang asawa): Diborsyo – Mabilis na
proseso (base sa kasunduan ng magkabilang panig) o
mas pinahabang proseso.
Pagpapasatupad ng sentensyang estranghera Mexico,
Latino America, España at UE
Ari-ariang internasyonal – Para sa mga may
pagmamay-ari sa kanilang sariling bansa at sa
loob ng UE.
Pagwawalang bisa ng kasal.

PAGSASANGGUNING LEGAL PARA SA MGA
PILIPINO SA ESPAÑA
Panunumpa (AFFIDAVIT) na pirmado ng Abogado.
Separaciones, Nulidades Matrimoniales desde
-España-Filipinas en el tribunal eclesiástico.
Pagsasalin ng dokumento sa Tagalog-Kastila
/Español-Ruso-Xino, Pagtulong na may kasamang
tagapagsalin sa tagalog at Xino sa Kastila sa Korte.
Pagtulong na may kasamang tagapagsalin sa tagalog
at Xino sa Kastila sa Korte.
PAKIKIPAMAGITANG (PAGTATANGGOL)
SIBIL – KOMERSYAL – TRABAHO
Pamamagitan patungkol sa mga problemang
–HIPOTECA : Paghingi ng “Dación de Pago”,
panibagong pag-aayos sa pagkakautang at upa.
Pamamagitang pangpamilya: Kasunduan para sa mga
karapatan ng mga bata (ari-arian), hiwalayan at deborsyo.
Pakikipamagitan bilang Manggagawa: Pagkawala ng
trabaho (pagpapaalis), kabayaran at ang paghahayag ng mga
karapatan ng manggagawa maging ng nagmamay-ari
Pakikipamagitang Pangangalakal / Komersyo: Kasunduang
pangkalahatan, ayon sa ibat-ibang nivel: sosyo, manggagawa,
tagapagtustos (tagapagbigay) at kliyente; mga di
pagkakasunduan ng kompanya o sa negosyo
KARAPATAN BILANG TRABAHADOR
Trabaho: Nawawalan ng trabaho (pinaalis), Pagbibigay
ng benepisyo sa pagkawala ng trabaho(Paro), at sa mga
umalis (tumigil) na sa pagtatrabaho dahil sa
pagreretiro ayon sa kasunduan ng bawat panig.
Seguredad Sosyal (katibayan/kasiguruhan) : inkapasidad
(kawalang kaya) na temporal at permanente.
Pagsasanggalang/pagtatangol pagdating sa mga IRPF
at sa proseso pagdating sa mga “Embargo” (multa…)

