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Национално законодателство
Настоящата страница съдържа информация относно правната система на Малта.
Източници на правото
Законодателни актове на парламента (първично законодателство);
регламенти, правилници, постановления, подзаконови разпоредби (вторично законодателство); и
право на ЕС, включително решенията на Съда на Европейския съюз.
Конституцията е основният източник на националното право и в нея се предвижда, че законите се приемат от парламента под формата на
законодателни актове на парламента, както и че парламентът може да делегира законодателни правомощия на други органи (т.е. министри,
органи на властта, публични органи и т.н.), които са оправомощени да изготвят вторично законодателство в рамките на сферата на компетентност,
която им е делегирана със законодателен акт на парламента.
Националната правна уредба също трябва да се разглежда в контекста на законодателството на ЕС, и по-специално Договора за присъединяване.
В Малта съдиите нямат законотворчески функции — съдилищата тълкуват правото, по начина, по който е включено в различните нормативни
актове. Това не означава обаче, че съдебните прецеденти не са обвързващи. В действителност съдиите по правило не се отклоняват от добре
установени от съдебната практика принципи освен ако няма сериозна причина за това. Практика е също така в долустоящите съдилища да се
следват принципите, определени въз основа на преценката на правните обстоятелства по спора, направена от по-горестоящ съд.
Видове правни инструменти — описание
Международните договори също могат да съставляват част от националното законодателство на Малта.
Европейска конвенция за защита на правата на човека
Със закон на малтийският парламент (Закон XIV от 1987 г.) Европейската конвенция за защита на правата на човека беше включена в малтийското
право. В Малта не може да съществува закон, който е в противоречие с правата и свободите, определени в конвенцията. Съответният контрол се
упражнява от съдилищата.
Йерархия на правните норми
На национално равнище върховният закон на държавата е Конституцията, следвана от законодателните актове на парламента и от вторичното
законодателство. Както бе посочено по-горе обаче, Договорът за присъединяване и регламентите на ЕС са правнообвързващи и имат пряко
действие в Малта, както и във всички държави членки, и трябва да се вземат предвид, наред с европейското право като цяло.
Институционална рамка
Институции, компетентни за приемането на правни норми
По същество се следва система на контрол и взаимно възпиране между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Макар че тези три
стълба упражняват законодателни, изпълнителни и съдебни правомощия в своите собствени области, системата на контрол и взаимно възпиране,
която Малта е наследила от английските принципи на правовата държава, позволява гладкото функциониране на правната система в Малта.
Процес на вземане на решения
Малта следва британската парламентарна система, което не е изненадващо след 180 години британско владение. Даден министър предлага
проектозакон, който след това се обнародва в Държавен вестник за първо четене в парламента. В зависимост от важността на съответния закон е
възможно предварително да се публикува или не бяла книга. След това Камарата на представителите свиква комисия и след второ четене, в
рамките на което членовете на парламента получават възможност да коментират като цяло съответния закон, се провежда етапът на разглеждане
в комисия, който се състои в подробно разглеждане на всяка разпоредба от проектозакона и предлагане на евентуални изменения. Когато етапът
на разглеждане в комисията приключи, законопроектът се изпраща обратно на парламента за окончателно трето четене, след което бива одобрен
от президента на републиката и се превръща в закон.
Общото правило е, че законът влиза в сила на датата на обнародването му освен ако в закона не е изрично посочено, че съответният министър
може да определи законът (или част от него) да влезе в сила на друга дата.
Бази данни с правна информация
Национална законодателна база данни: Закони на Малта — правни услуги
Услугата осигурява безплатен достъп до:
цялото национално първично и вторично законодателство;
правни публикации, включително закони, законопроекти, официални известия и подзаконови разпоредби.
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Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия.
Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.
Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този
документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази
страница.

