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Правото на коя страна се прилага?
Малта
1 Източници на действащите норми
1.1 Национални правни норми
Националните закони са писани закони. Те са лесно достъпни на уебсайта „Законите на Малта“. След присъединяването на Малта към
Европейския съюз през 2004 г. в нейната правна система се включват също така законодателството и нормативните разпоредби на ЕС, които са
пряко приложими или транспонирани в малтийските закони и които е вероятно да имат предимство пред националното законодателство.
Въпреки че принципът на прецедента не е заложен в малтийското право и не се прилага задължително, малтийските съдилища обикновено
придават тежест на предишните съдебни решения, по-специално решенията постановени от Апелативния съд и Конституционния съд (двете
висши съдилища в Малта).
1.2 Многостранни международни конвенции
Конвенция от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове
Конвенция от 15 ноември 1965 г. за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела
Конвенция от 18 март 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела
Конвенция от 25 октомври 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца
Конвенция от 25 октомври 1980 г. за международен достъп до правосъдие
Конвенция от 1 юли 1985 г. за приложимото право към доверителната собственост и признаването ѝ
Конвенция от 25 януари 1988 г. за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси
Конвенция от 16 януари 1992 г. за опазване на археологическото наследство
Конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване
Конвенция от 19 октомври 1996 г. за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с
родителската отговорност и мерките за закрила на децата
Римска конвенция от 1980 г. за приложимото право към договорните задължения
Конвенция от 30 юни 2005 г. за споразуменията относно избор на съд
Конвенция от 23 ноември 2007 г. за международно събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството
Протокол от 23 ноември 2007 г. за приложимото право към задължения за издръжка
Малта ратифицира и редица договори на Обединените нации — тук можете да разгледате статуса на ратификация.
1.3 Основни двустранни конвенции
Не са ни известни двустранни конвенции относно избор на приложимо право, по които Малта е страна.
2 Прилагане на стълкновителни норми
2.1 Задължение на съдията да прилага служебно стълкновителните норми
Съдията не може да се позовава служебно на стълкновителните норми; подобни норми се прилагат единствено ако поне една от страните по
делото твърди, че е налице стълкновение на закони. Страната, която привежда такъв довод, трябва да представи пред съда задоволително
доказателство за съдържанието на чуждестранното право. При липсата на такъв довод или при липсата на задоволително доказателство,
националните съдилища трябва да се произнесат в съответствие с малтийското право.
2.2 Препращане
Позицията на Малта по отношение на прилагането на доктрината за препращането не е ясна. Съществуват ограничен брой кодифицирани
разпоредби относно избора на право и поради тази причина при определянето на приложимото право по конкретен случай съдилищата трябва да
прилагат много често некодифицирани разпоредби на международното частно право. Всъщност малтийските съдилища приемат, че при липсата
на законодателство, уреждащото международното частно право, те имат право да прибягват до принципите на английското общо право. С оглед
на това малтийските съдилища са възприели английското прилагане на препращането. От това следва, че доктрината за препращането ще бъде
отхвърлена, когато става въпрос за непозволено увреждане, застраховка и договор. Тя се прилага обаче във връзка с действителността на
завещания, претенциите, свързани с недвижими имоти в чужбина, и въпросите в областта на семейното право.
2.3 Промяна на критерия за определяне на приложимото право (привръзка)
Този въпрос се урежда, като в отделната норма за избор на право се посочва съответният момент, в който се определя критерият на привързване.
2.4 Изключения от обичайното прилагане на стълкновителни норми
Малтийските съдилища могат да откажат да прилагат чуждестранно право, което е в противоречие с малтийския обществен ред, както и ако това
чуждестранно право се характеризира като чуждестранно данъчно право, или като наказателно право.
2.5 Доказване на чуждестранен закон
Доводът относно чуждестранното право подлежи на фактическо, а не на правно доказване. Малтийските съдилища имат правомощия да тълкуват
националното законодателство, но нямат право да тълкуват сами чуждестранното право. За да може да разбере чуждестранното право, съдът
назначава експерти по чуждестранно право. Страните по делото също могат да представят като част от своите доказателства доклади, изготвени
от различни експерти.
Тежестта на доказване пада върху страната, привеждаща този довод, а именно ответника по делото.
3 Стълкновителни норми
3.1 Договорни задължения и правни действия
По дела, отнасящи се до договорни задължения в рамките на държави извън ЕС, се прилага Римската конвенция от 1980 г. въз основа на Закона
за (ратификация на) Римската конвенция относно договорните задължения, глава 482 от Законите на Малта. От друга страна, договорните
задължения в държавите от ЕС се уреждат от Регламент „Рим I“ (Регламент (ЕО) 593/2008 относно приложимото право към договорни
задължения).

3.2 Извъндоговорни задължения
Стълкновителните норми за извъндоговорни задължения се уреждат от Регламент (ЕО) 864/2007 относно приложимото право към извъндоговорни
задължения (познат като „Рим II“).
3.3 Правно положение на субекта и негови аспекти, свързани с гражданското състояние (име, местопребиваване, правоспособност и
дееспособност)
Малтийско гражданство се придобива при раждане, ако майката или бащата на детето са граждани на Малта.
За разлика от гражданството, обичайното местопребиваване може да се избере от лицето, след като навърши определена възраст. Обичайното
местопребиваване се определя според мястото, където лицето пребивава с намерението да пребивава неограничено или постоянно в рамките на
съответната юрисдикция.
Способността да се поемат определени задължения, като например сключване на брак, договаряне, предприемане на търговска дейност,
изготвяне на завещания и т.н., се определя от специфични за тази област норми.
3.4 Установяване на произход, в т.ч. осиновяване
3.4.1 Установяване на произход
Задълженията на родител по отношение на дете се определят от малтийския Граждански кодекс, обаче родителските права се прекратяват ipso
jure, след като детето навърши осемнадесет години. Компетентността на малтийския съд се определя от Регламент (ЕО) 2201/2003 относно
компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност
(Брюксел II а). Този въпрос е разгледан по-подробно в съответния раздел.
3.4.2 Осиновяване
Осиновяването също се урежда от малтийския Граждански кодекс и той се прилага от малтийските съдилища във всеки случай, когато
компетентността е тяхна. Чуждестранните осиновявания се признават съгласно малтийското право в съответствие с Конвенцията за защита на
децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване.
3.5 Брак, извънбрачни двойки/фактическо съжителство, партньорства, развод, съдебна раздяла, задължения за издръжка
3.5.1 Брак
Формалната действителност на брака се урежда от закона на мястото на сключване на брака. В Малта условията за сключване на брака са
уредени в глава 255 от Законите на Малта ( Закон за брака). Посоченият закон регулира, наред с другото, ограниченията по отношение на брака.
Едно от посочените в него ограничения е това, че „брак, сключен между лица, от които едното е на възраст под шестнадесет години, е нищожен“.
При избора на приложимото право в Малта се взема под внимание местожителството на съпрузите.
3.5.2 Извънбрачни двойки/фактическо съжителство и партньорства
Гражданските съюзи се уреждат от глава 530 от Законите на Малта (Закон за гражданските съюзи), която от своя страна се позовава на глава 255.
Поради това по отношение на гражданските съюзи трябва да се спазват условията и изискванията, предвидени в глава 255.
3.5.3 Развод и съдебна раздяла
Малтийският съд ще е компетентен само по отношение на производства за развод съгласно Регламент (ЕО) 2201/2003 относно компетентността,
признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност. Този въпрос е разгледан поподробно в съответния раздел.
3.5.4 Задължения за издръжка
Малта е обвързана от Регламент (ЕО) 4/2009 относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и
сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка. Този въпрос е разгледан по-подробно в съответния раздел.
3.6 Режими на имуществени отношения
Приложимото право в Малта е правото по местоположение на семейното жилище (lex situs). Член 1316 от Гражданския кодекс предвижда, че всеки
брак, който е сключен в Малта, има за последица създаването на режим на съпружеска имуществена общност. Освен това брак, който е сключен
извън Малта, между хора, които впоследствие се установяват в Малта, ще доведе до създаването на съпружеска имуществена общност между
тях, веднага след като установят своето пребиваване в Малта, освен в случаите, когато предварително са сключили споразумение, изключващо
режима на съпружеска имуществена общност.
3.7 Завещания и наследяване
В случай на завещания и наследяване малтийските съдилища редовно използват общото право. Така „в случай на наследяване по закон (т.е.
когато липсва завещание), при наследяването на движимо имущество се прилага правото по местоживеене на завещателя към момента на
смъртта му; при наследяване на недвижимо имущество се прилага правото на юрисдикцията, в която се намира имотът. В случаите, когато е
налице завещание, способността на завещателя да състави завещание се определя съгласно правото по местоживеене на завещателя към
датата на съставяне на завещанието. Заветникът ще има способност получи движимо имущество, ако тази способност или съгласно правото по
своето местоживеене, или съгласно правото по местоживеене на завещателя“. Освен това „завещание е действително по отношение на формата,
ако е в съответствие с някой от следните видове право: правото на мястото, където е изпълнено завещанието (т.е. обикновено там, където е
подписано пред свидетели) към момента на неговото изпълнение; правото по местоживеене, обичайно местопребиваване или гражданство на
завещателя към момента на изпълнение на завещанието; правото по местоживеене, обичайно местопребиваване или гражданство на завещателя
към момента на смъртта му. Завещание за прехвърляне на недвижимо имущество ще се смята за действително по отношение на формата, ако е в
съответствие с правото на юрисдикцията, в която е разположен имотът“.
3.8 Недвижимо имущество
3.9 Несъстоятелност
Малта е обвързана от Регламент (ЕО) 1346/2000 относно производството по несъстоятелност, изменен. В посочения регламент, наред с другото,
се определят съответните правила за производствата, включващи пълното или частичното лишаване на длъжника от права и назначаването на
синдик, когато основните интереси на длъжника са в държава — членка от ЕС. В случаите, попадащи извън обхвата на Регламент (ЕО) 1346/2000,
малтийското право ще се прилага тогава, когато е компетентен малтийският съд, а именно когато дружеството е регистрирано в Малта.
Последна актуализация: 11/04/2018
Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. 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. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните,
които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските
права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

