Право на държавите-членки
Всяка държава-членка на Европейския съюз (ЕС) разполага със свое собствено право и правна система. Правото на
държавите-членки може да съдържа както закони на национално равнище (или национални закони, които са валидни на
цялата територия на определена държава-членка), така и закони, които се прилагат само по отношение на определена
област, регион или град.
Държавите-членки публикуват своето право на своя официален език или езици и то е правно обвързващо единствено на
този език или езици. За информационни цели някои актове от правото на дадена държава-членка може да са достъпни на
един или повече езици, различни от официалния език или езици.
Бази данни
Повечето държави-членки разполагат с национална база данни на своето право — можете да получите тази информация,
като изберете едно от знамената, показани вдясно.
Освен това европейската база данни N-Lex съдържа връзки към повечето официални национални бази данни. N-Lex е
текущ общ проект, управляван от Европейската служба за публикации и участващите национални правителства.
Понастоящем тя ви дава възможност да разгледате правото на 23 държави-членки.
В допълнение от Европейския форум за държавни вестници можете да достигнете уебсайтовете на организациите,
които отговарят за публикуване на официалните вестници на държавите-членки на ЕС (както и някои страни кандидатки
за присъединяване към ЕС и държавите от ЕАСТ).
От гледна точка на ЕС много от законите на държавите-членки в действителност прилагат правото на ЕС. По-специално
такъв е случаят с националното право, което прилага директивите на ЕС. Ако търсите такива мерки за прилагане, с които
държавите-членки са включили определени разпоредби от правото на ЕС, можете да използвате съответната функция за
търсене на базата данни EUR-Lex.
Източници на право
Правото на държавите-членки произтича от различни източници, по-специално конституцията, писаните закони или
законодателството (което може да бъде прието на национално, регионално или местно равнище) и/или наредби на
държавни агенции и др. Освен това съдебните решения на съдилищата на държавите-членки могат да се развият в съдеб
на практика.
Области на правото
Обикновено правото на държавите-членки се разделя на частно и публично право.
Частното право или гражданското право е областта на право в обществото, която касае отношенията между отделни
лица или групи без намеса на държавата или правителството.
Публичното право урежда отношенията между отделни лица и държавата, нейните субекти и органи, правомощията
на последните и съответните процедури. Казано най-общо, публичното право се състои от конституционното право,
административното право и наказателното право. Поради по-особеното естество на наказателното право то също
така може да се разглежда като самостоятелна категория.
Ако искате да получите подробна информация относно правото на държавите-членки, моля изберете едно от знамената,
показани вдясно.
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително
официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на

информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата
относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.
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