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I. Цели и задачи на Общата Референтна Рамка 

 

1. „Общата Референтна Рамка” (ОРР) е днешната ключова дума за 
европеизация на частното право. Това е израз, който, въпреки че изглежда 
чужд на пръв поглед, покрива изненадващо добре това, което се опитваме да 
постигнем. Това е текст, който служи като източник на вдъхновение за 
нормотворчеството и преподаването на право на всички нива. Ние, 
академичните екипи, които през 2005г. сключихме договор с Европейската 
Комисия да изготвим до края на 2007г. първия академичен проект на ОРР, се 
надяваме да създадем структура от анотационни правила, към които както 
европейските и националните законодатели, така и европейските и 
националните съдилища, включително и арбитражните трибунали, могат да 
се обръщат, когато търсят общо приемливо решение на даден проблем. Този 
„(проект) за ОРР” е изготвен така, че да позволява на страните по един 
договор, независимо дали чуждестранни или изцяло местни, да изразят 
волята си в своя договор. ОРР има за цел да подпомогне малките и средни 
предприятия в осъществяването на дейността им и по-специално на 
дейността им в чужбина, да заздрави доверието на потребителите в 
правилното функциониране на Вътрешния пазар при закупуването на стоки 
или заявяването на услуги, които се извършва в друга страна. Дори ОРР да 
не се превърне в приложимо право и да остане само набор от стандартни 
правила, тя пак би била полезна, като единствената разлика между първия и 
втория случай ще е, че при съгласие на страните да се прилага в отношенията 
ми, тя ще е ограничена само от императивни норми на приложимото право. 
Но това, предполагам, няма да има особено значение, защото с помощта на 
близката ни така наречена Acquis Group ние вече интегрираме в нашите 
текстове всички съответни средства на Европейския съюз (ЕС) за защита на 
потребителите в областта на договорите, деликтите и неоснователното 
обогатяване. 

2. Също така имаме и други надежди, свързани с изготвянето на ОРР. Една от 
тях е, че за първи път от приблизително 200 години студенти от цяла Европа 
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ще могат да изучават  части от правото във всички европейски университети 
на базата на идентичен текст. Независимо дали отиват в Упсала, Единбург, 
Будапеща или Амстердам, ще могат да са сигурни, че за поне един или два 
семестъра те ще учат там това, което биха учили у дома. И накрая: Европа е 
родината на частното право. Ние като Европейски съюз трябва да имаме 
какво да предложим, не само защото много от нашите национални 
частноправни системи са безнадеждно остарели, но и защото други части на 
света ни наблюдават и се чудят дали ние можем убедително да допринесем 
за нуждите им да модернизират своите частноправни системи. Европа 
нямаше какво да каже, когато Русия потърси нещо(така да се каже) не-
американско; Африка страда от липса на законност; Китай работи върху 
Граждански кодекс. Адвокати от Корея, Япония, Китай и други страни в този 
регион обмислят създаването на Комисия по Източноазиатско договорно 
право с цел формулиране на Принципи на Източнотоазиатското договорно 
право. За един член на бившата Комисия Ландо (Lando Commission) това 
звучи наистина познато!2 

3. Дали (и ако да, коя от) тези идеи се споделят от  конституционните органи на 
Общността и нейните държави-членки обаче, е съвсем друг въпрос. Струва 
ми се, че повечето резолюции на Европейския парламент са изготвяни и 
приемани напълно в духа на възприемането им. Трябва да се признае обаче, 
че Пленумът на Европейския парламент като такъв никога не е обсъждал 
въпроса. Това, се надяваме, ще се случи, когато Комисията и Съветът на 
министрите решат, дали искат да осъществят и прокламират една 
„политическа” ОРР. Това решение, предполагам, ще бъде постепенно 
последвано от други решения относно целите, покритието и структурата на 
ОРР. Понастоящем обаче политическите приоритети се още доста неясни и 
това дава възможност за много спекулации. Всякакви възможни отговори на 
тези въпроси са дискутирани и разпространени в официални комуникации, 
полуофициални оповестявания на конференции, организирани от 
съответното председателство на ЕС, и в речи, произнасяни по много поводи 
и на различни места из целия континент. Самата Европейска комисия 
изобрети функцията на ОРР като „инструментариум от правила”, чрез което, 
мисля, се цели създаването на текст, който да подпомогне Комисията при 
подобряване на вътрешната съгласуваност между директивите за защита на 
потребителите в договорното право. Никой не бе се противопоставил на 
това, но при цялото ми уважение, можем да се запитаме, дали 
инструментариумът от правила не е нищо повече от синоним за първокласно 
погребение на друг аспект от идеята за ОРР. Последната със сигурност 
съдържа в себе си потенциал да служи като “опционален инструмент”, т.е. 
като независим режим на договорното право, допълващ системите на 
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държавите-членки, който договарящите страни (ако са от различни държави) 
могат да уговорят като приложимо помежду си право, ако пожелаят3. Дали 
тази функция на ОРР е все още в политическия дневен ред, не мога да кажа. 
Заличаването на член 3(2) от Проекта за Регламент Рим I не е твърде 
обещаващ сигнал, но също така не е краят на тази история.4 

 
II. Съдържание на Проекта за Обща референтна рамка 
 

4. Проектът за Обща референтна рамка (ПрОРР) съдържа принципи, 
дефиниции и правила-модели. Това съответства на плана, изготвен и 
оповестен от Европейската Комисия, както и на споразумението ни5 с 
Комисията. „Дефинициите” целят развиването на унифицирана легална 
терминология. „Правилата-модели”, изразени в стила на Restatements6 или 
„Кодекс”, въплъщават нашето разбиране за настоящото право, а където е 
необходимо и представата ни за неговото по-нататъшно развитие. Това, 
което в контекста на Принципите на европейското договорно право7 , на 
серията публикации на Study Group8 и на Acquis Group9, е обозначено като 
„принципи”, в терминологията на ПрОРР се нарича „правила-модели”. 

5. Комуникациите на Европейската комисия относно ОРР не се занимават с 
понятието „принципи” и не вземат позиция, какво точно трябва да се разбира 
под „принципи”. За целите на ПрОРР ги разбираме като конкретни важни 
теоретични (или „философски”) основи на частното право и по-специално на 
договорното право. Така например във всички държави-членки всеки 
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договор се урежда от правилата на общото договорно право, освен ако те не 
са заменени от специални правила, важащи за конкретния вид договор (в 
частност специалните правила за различните видове потребителски договори 
по силата на европейското законодателство). Редица основополагащи 
принципи могат да бъдат открити в различните национални общи правила на 
договорното право и на aquis communautaire, макар да не са известни под 
същото име, нито пък да са еднакво добре развити във всички системи. 
Например „свободата на договарянето” (в широк смисъл – че страните са 
свободни да договорят правилата, които да уреждат отношенията им, освен 
ако законът не повелява друго); „свободата да не се сключва договор” (че 
лицата трябва да имат свободата да не сключват договор било с никого, било 
не с някого, когото не са избрали свободно, освен ако социални съображения 
налагат ограничения, които да не допуснат злоупотреба с тази свобода); и 
това, че „договорите трябва да се зачитат” (pacta sunt servanda), освен ако 
законът не повелява друго. Фундаменталните принципи като тези са описани 
в самостоятелна част, но също така могат да бъдат открити в правилата-
модели на ПрОРР - често в началните текстове на съответната част.  

6. ПрОРР I. – 1:103 (1) ( „Дефинициите в Приложение 1 важат за всички цели 
на тези правила-модели, освен ако не е предвидено друго или контекстът не 
изисква иначе”) изрично включва списъка с терминология в Приложение 1 
като част от ПрОРР. Тази техника на проекта, чрез която дефинициите са 
сложени като добавка към основния текст, беше избрана, за да се запази 
първата глава кратка и да позволи, терминологичният списък да се 
разширява по всяко време без особени редакционни усилия. Съдържанието 
на дефинициите е частично извлечено от европейското право, но 
пробладаващо произтича от  правилата-модели на ПрОРР. Ако дефинициите 
са съществени за правилата-модели, също така е вярно, че правилата-модели 
са съществени за дефинициите. Дефиниции, които са вътрешно 
непоследователни, не биха имали голяма стойност. На дефинициите може да 
се гледа като на компоненти, които могат да се използват за създаването на 
правила и сборници с правила, но няма смисъл да има компоненти, които са 
несъвместими един с друг. За разлика от един речник с термини, събрани от 
различни източници, дефинициите в Приложението са тествани в правилата-
модели, а също така са преразглеждани и усъвършенствани, в процеса на 
създаването на правилата-модели. В крайна сметка дефиниции не могат да 
бъдат съставени без правила-модели, нито правила-модели без дефиниции.  

7. Голямата част от ПрОРР се състои от правила-модели. В пълната редакция те 
ще бъдат допълнени от коментар и бележки10. Коментарите ще хвърлят 
светлина върху правилото, ще илюстрират приложението му чрез примери и 
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ще подчертават критичните политически съображения, които са на дневен 
ред. Бележките ще отразяват правното състояние в индивидуалните 
национални правни системи системи и – доколкото го има в съответната 
област – в наличното Общностно право. Как сме работили, е описано в 
частта за академичните участници и за тези, които са ни финансирали; 
подробности могат да бъдат открити в коментарите и бележките към самите 
членове. В това отношение, както вече казах, препращаме към предстоящото 
пълно издание.11 

 
 

III.  Обхват на Проекта за обща референтна рамка 
 

8. Обхватът още на Принципите на европейското договорно право (PECL12) 
беше доста широк. Те съдържаха правила не само за изготвянето, 
валидността, тълкуването и съдържанието на договорите и по аналогия за 
други юридически актове, но също така за изпълнението на задължения, 
произтичащи от тях, и за средствата срещу неизпълнението на такива 
задължения. Действително последните им глави съдържаха множество 
принципни правила относно частноправните права и задължения – например 
правила при множество страни, разпоредби за прехвърлянето на правото да 
се получи изпълнение, за прихващането и за давността. В този смисъл 
Принципите отидоха далече отвъд договорното право като такова. ПрОРР 
продължава това покритие, но отива и още по-далече. Той също така 
обхваща (в книга IV) множество от правила-модели относно така наречените 
„специфични договори” и правата и задълженията, произтичащи от тях. При 
приложението си тези правила или разширяват и конкретизират общите 
разпоредби  (в книги I-III), или се отклоняват от тях, където контексът го 
изисква, или засягат въпроси, които не се покриват от тях.  

9. ПрОРР също така обхваща права и задължения, произтичащи от 
неоснователно обогатяване, от вреди причинени другиму и от доброволна 
намеса в чужда работа. Така той, дори в по-голяма степен от PECL, обхваща 
извъндоговорните задължения. В своята пълна и окончателна редакция 
ПрОРР ще урежда също някои проблеми, касаещи собствеността върху 
движими вещи, като прехвърляне на правото на собственост, реални 
обезпечения и фидуциарни сделки. 
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10. Така обхватът на ПрОРР е значително по-широк от това, което изглежда 
Европейската Комисия имаше предвид за ОРР. „Академичната” ОРР обаче 
не е ограничена от „политическата” ОРР. Докато ПрОРР е свързан с ОРР, той 
се счита за отделен текст. Изследователските екипи13 започнаха в духа на 
Комисията по европейско договорно право да разширяват полето му на 
изследване. Когато започнахме, нямаше каквато и да е политическа дискусия 
, която да залегне в основата на ОРР - нито за договорното право, нито за 
която и да е друга част на правото. Договорът ни с Генералната дирекция по 
изследванията за финансиране по Шестата Европейска Рамкова Програма за 
Изследване отразява това; той ни задължава да се занимаем с всички 
горепосочени въпроси. Ние бяхме и сме убедени, че нямаше да е достатъчно 
да включим в ПрОРР само правила за общото договорно право. Трябваше да 
проверим и в какво отношение тези правила трябва да бъдат коригирани, 
изменени и ревизирани в структурата на най-важните от специфичните 
договори. Освен това изследователските екипи са единодушни, че 
потребителското право не е самостоятелен клон на частното право. То 
съдържа някои отклонения от общите принципи на частното право, но не би 
могло да се развива без тях. Подхождаме към облигационно право като цяло, 
като към едно органично цяло, като към единство. Без да знаем какво не е 
договорно право, намираме за трудно да кажем какво то е и тъй като 
навлязохме в детайли в тези въпроси, решихме да обхванем и 
извъндоговорните задължения. В окончателната редакция някои области на 
правото на собственост върху движими вещи по същата причина също ще 
бъдат обхванати, защото някои от аспектите му са от голямо значение за 
правилното функциониране на единния вътрешен пазар.14 

 
IV. Структура и лексика на правилата-модели в ПрОРР 
 
11. Структурата на правилата-модели бе дискутирана по много поводи от            

Study Group и екипа по компилиране и редакция. Още на по-ранен етап беше 
прието, че целият текст ще бъде разделен на книги, а всяка книга на глави, 
раздели, подраздели (където е необходимо) и членове. В допълнение, поради 
обема си книгата за специфичните договори ще бъде разделена на части, 
като всяка една от тях е посветена на конкретен вид договор (напр. Книга IV. 
A: Продажба). Всичко това беше относително непротиворечиво.  
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 Study Group on a European Civil Code се състои от множество екипи с променлив състав, които 

изработват проекти за отделните части на ОРР. Тези проекти впоследствие се синхронизират на 

пленарните заседания на Study Group – б.ред. 

14
 Положителното – макар и не еднозначно изразено – отношение на европейските институции към 

ПрОРР се дължи на политическото съображение, че ОРР като предвестник на единно европейско частно 

право ще допринесе за по-доброто функциониране на вътрешния европейски пазар – б.ред. 



12. До голяма степен разпределението на съдържанието в различни книги също 
не породи противоречия. С лекота се съгласихме, че Книга I трябва да бъде 
кратко и общо ръководство за читателя, как да борави с целия текст – тя 
например урежда предвиждания му обхват на приложение, как текстовете 
следва да бъдат тълкувани и развивани и къде да се търсят дефиниции на 
ключови термини. Последните книги, от Книга IV нататък, създадоха малки 
проблеми, що се отнася до структурата. Имаше дебат относно най-добрата 
подредба и в крайна сметка се стигна до следното решение: Специфични 
договори и действието им (Книга IV); Доброволна намеса в чужда работа 
(Книга V); Извъндоговорна отговорност , произтичаща от вреди причинени 
другиму (Книга VI); Неоснователно обогатяване (Книга VII); Придобиване и 
загуба на собственост върху движими вещи (Книга VIII); Реални обезпечения 
с движими вещи (Книга IX); Фидуциарни сделки (Книга Х). Важен аргумент 
за отделянето на специфичните договори и действието им в самостоятелна 
Книга (разделена на части), вместо в отделни Книги, е това, че ще бъде по-
лесно в бъдеще да се добавят нови части с други специфични договори, без 
това да се отразява на номерирането на последните Книги и съдържанието 
им.  

13. Трудните решения касаеха книги II и III. Никога не е имало особено 
колебание дали тези книги трябва да покриват материала във вече 
съществуващите PECL – общи правила за договорите и други юридически 
актове и общи правила за договорните и (често) други задължения. Имаше 
обаче известно затруднение при решението, как този материал да бъде 
разделен между книгите и в самите книги, както и как те да се казват. Едва 
след като Координационния комитет реши, как ключовите термини 
”договор” и „задължение” ще се използват в правилата-модели и след като бе 
сформирана специална Структурна Група, по-нататъшният път се изясни. 
Книга II се занимава с договори и други юридически актове (как се 
извършват, тълкуват, кога са невалидни, как се определя съдържанието им и 
т.н.), а Книга III – със задълженията по смисъла ПрОРР – договорни и 
извъндоговорни и със съответстващите им права. Особеност на това 
разделение на материята е ясното разграничение между договора, 
разглеждан като вид споразумение – вид юридически акт – и правната 
връзка, включваща обикновено реципрочен сбор от права и задължения, 
които произтичат от нея. Книга II разглежда договорите като юридически 
актове; Книга III – правата и задълженията, произтичащи от договорите, 
разглеждани като юридически актове, както и извъндоговорни права и 
задължения. В този смисъл едно структурно разделение, което е само 
мълчаливо проведено в PECL, тук е направено изрично. Проблемно беше и 
как най-добре да се представят договорните и извъндоговорните задължения 
в Книга III. Една от техниките, която беше използвана, е разглеждането 
първо на договорните задължения, а после в отделна част – и на 
извъндоговорните. Това обаче се оказа обременяващо и незадоволително. То 
водеше или до излишни повторения, или до обширно и подробно 



препращане към предишни текстове. Така или иначе текстът беше неугледен 
и тежък за четене. Накрая открихме, че най-добрата техника е, членовете в 
Книга III, доколкото е възможно, да се формулират с общи термини, така че 
да могат да се прилагат както за договорни, така и за извъндоговорни 
задължения. Където конкретен текст се отнася само за договорните 
задължения (което е по-скоро изключение, отколкото правило), това се 
посочва по ясен начин. Този подход беше изрично одобрен, след дискусия и 
гласуване, на среща на Координационния комитет в Люцерн през декември 
2006г.  

 
VI. Как ПрОРР се съотнася към PECL, към публикациите по европейско 
право на Study Group on a European Civil Code, към публикациите на Acquis 
Group и към тези на Insurance Contract Group 

 

14. В книги II и III на ПрОРР се съдържат много правила, произтичащи от 
PECL.15 Приели сме тези правила с изрично изразеното съгласие на 
Комисията по Европейско договорно право (Lando Commission), чийто 
приемник е Study Group. Таблица с препратки подпомага читателя да 
проследи, кои текстове от PECL съответстват на текстовете от ПрОРР. Все 
пак, не можехме да включим в ПрОРР целия текст на PECL в първоначалния 
му вид. Отклоненията са неизбежни, отчасти заради различната структура и 
различния обхват на ПрОРР и отчасти, защото обхватът на PECL трябваше 
да се разшири, за да включи въпроси относно защитата на потребителя. 
Основна цел на ПрОРР е да развие ясни и последователни идеи и 
терминология. Преследвайки тази цел, Study Group отдели много усилия, за 
да открие най-подходящия начин за употреба на термини като „договор” и 
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„задължение”, като при това държеше сметка не само за националните 
системи, но също така и за доминиращата употреба на тези понятия в 
европейските и международни правни текстове, уреждащи частноправни 
проблеми. Една от причините за многобройните промени в текстовете, взети 
от PECL, е по-ясното разграничение, което ПрОРР прави между „договор” 
(разглеждан като вид споразумение или юридически акт) и правната връзка 
(състояща се обикновено от реципрочни права и задължения), която той 
поражда. Това има ред отражения из целия текст на ПрОРР. Например, не 
договорът е този, който се изпълнява. Един договор се сключва; изпълняват 
се задълженията. Също така, договорът не се прекратява. Договорната връзка 
или конкретни права и задължения, произтичащи от нея, са тези, които ще 
бъдат прекратени. Новото фокусиране върху права и задължения в Книга III 
също направи възможна последователната употреба на „кредитор” и 
„длъжник”, вместо термини като „засегнатата страна” и „другата страна”, 
които обикновено бяха използвани в PECL. Решението, да се използва 
последователно терминът „задължение” като кореспондентно понятие на 
правото да се иска изпълнение също предизвика някои промени по проекта. 
PECL понякога използват „дълг” в този смисъл, а друг път употребяват 
„задължение”. А нуждата от ясни понятия и терминология също означаваше 
препратки по-скоро, отколкото при PECL, към юридическите актове въобще, 
отколкото към договорите. Други промени в текстовете на PECL бяха 
резултат от натиска, оказан от лобистки кръгове по време на семинарите, 
организирани от Европейската комисия по определени въпроси. По тази 
причина бяха променени в някои съществени насоки например правилата за 
представителството. Такъв беше случаят с преддоговорните изявления, 
включващи се в договорното съдържание, с правилата за изменението на 
договорните права и задължения от съда при промяна на обстоятелствата и с 
правилата на така наречените “подразбиращи се клаузи” на договора. 
Понякога дори процесът на подготовка за срещи с лобистите (които в крайна 
сметка нерядко не се и провеждаха), водеше до предложения за промени 
спрямо текстовете на PECL. Такъв например беше случаят с главата за 
Множество на длъжниците и кредиторите, където академичният критицизъм 
по един или два сецифични въпроса също изигра решаваща роля. Най-сетне, 
имаше някои особени текстове или групи от текстове, които в светлината на 
последните развития или в резултат от по-нататъшната работа, явно се 
нуждаеха от подобрения. Така например, правилата на PECL за уговорките в 
полза на трето лице, въпреки че бяха значимо за времето си постижение, 
изглежда се нуждаеха от известно разширение в светлината на последните 
развития в националните правни системи и международните актове. 
Детайлната работа, която бе свършена по специфичните договори в книга IV 
и по правата и задълженията, произтичащи от тях, понякога предполагаше 
нужда от добавки към и промени в общите правила на книги II и III. Така 
например се разбра, че ще бъде полезно да има едно общо правило за 



„смесените договори” и едно общо правило относно известията при 
несъответствие на престацията с уговореното в Книга III. 

15. Свършената работа по следващите Книги също нерядко водеше до връщане 
към книги II и III. Работата по материята на неоснователното обогатяване 
например показа, че реституционните ефекти при прекратяване на 
договорните отношения се нуждаят от далеч по-развити правила. А работата 
в областта на придобиването и загубата на собственост върху движими вещи 
(също и по обезпечителните права върху движими вещи) ни върна към 
уредбата на цесията в Книга III. Въпреки че общият подход беше да се 
следват PECL, доколкото е възможно буквално, нееднократно се оказа, че 
малки промени или леки преструктурирания на отделен текст или група от 
текстове, или леко прецизирани разграничения биха могли само да увеличат 
яснотата или последователността. 

16. Study Group започна работа през 1998 г. В началото се предвиждаше, че в 
подходящия момент резултатите ще се предоставят в едно цялостно и пълно 
издание. Всъщност обаче структурата на ПрОРР се оформи постепенно. Като 
първа стъпка задачите в отделните части на проекта трябваше да се 
организират и обмислят. Резултатите на дейността ни се публикуват в 
отделна поредица „Принципи на Европейското право” (Principles of European 
Law – PEL). До момента са издадени шест тома. Те покриват материите на 
продажбата, наема/лизинга, услугата16, договорите за разпространение17, 
личните обезпечения18 и доброволната намеса в чужда работа19. По-нататък 
ще последват и други книги – през 2008 за неоснователното обогатяване и за 
извъндоговорна отговорност, произтичаща от вреди, причинени другиму, а 
през 2009 – за мандата и договорите за заем, за безвъзмездните договори и за 
цялата материя, свързана с вещното право. Томовете, публикувани в рамките 
на PEL, съдържат допълнителен материал, който няма да бъде възпроизведен 
в пълното издание на ПрОРР, а именно сравнителноправните въведения към 
различните книги, части и глави, както и преводите на правилата-модели, 
публикуевани в рамките на публикациите по PEL. 
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17. В някои случаи обаче правилата-модели, на които читателят открива в този 
ПрОРР, отклоняват от еквивалента им в серията публикации по PEL. Има 
няколко причини за подобни промени. Първо, при изготвянето на 
самостоятелен набор от правила-модели за дадена материя (напр. при 
договора за услуга) се оказа необходимо да има много повторения на 
правила, които вече бяха част от PECL. Такива повторения станаха ненужни 
в интегрирания текст на ПрОРР, което издига такива текстове на по-общо 
ниво (т.е. в книги II и III). За това ПрОРР е значително по-кратък, отколкото 
щеше да бъде, ако ние просто бяхме пресъздали всички правила-модели на 
PEL в него. Втората причина за промяната на някои вече публикувани в 
поредицата публикации по PEL правила-модели е, че в някои случаи видяхме 
възможност за подобрение едва във фазата на ревизиране и редакция за 
целите на ПрОРР и доколкото това беше случаят, ние направо направихме 
въпросните подобрения. Те са отчасти ограничени до чисто редакционни 
поправки, но понякога стигат и до съществото на правилото. Тези промени 
са следствия от систематичното ревизиране на нашите правила-модели, 
които започнаха през 2006, от интегрирането на чужди идеи (включително на 
лобистите) и от съставянето на списъка с термини, който ни сигнализира за 
някои несъответствия в текстовете ни.  Ние не сме отхвърлили (и не бихме 
искали да отхвърляме) възможността, ПрОРР в пълното си и окончателно 
издание да отрази дори и бъдещи подобрения в сравнение с краткото 
издание, което съдържа само текстовете. 

18. Изследователската група по съществуващото европейско частно право, често 
наричана Acquis Group, също публикува разработките си в отделна 
поредица

20. Принципите на достиженията на европейското право (Acquis 
Principles) са опит да се представи и структурира обемистата и доста 
непоследователна смесица, каквато представлява европейското частно право 
по начин, по който да се позволи изясняване на настоящото му състояние, 
така че относимото законодателство и прецедентното право да се откриват 
лесно. Това също позволява идентификация на общите черти, противоречия 
и празнини в европейското/Acquis. Така че тези Принципи на достиженията 
на европейското право могат да имат самостоятелна функция, а именно като 
източник проектиране, транспониране и тълкуване на европейското частно 
право. В процеса на изготвяне на ПрОРР Acquis Group и приносите й 
допринесоха за това, да се гарантира надлежното отразяване на 
съществуващото европейско право. 
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VII. Как ПрОРР може да се изпозва като подготвителен етап към ОРР 
 
19. „Планът за действие относно едно по-съгласувано европейско договорно 
право” на Европейската Комисия, датиращ от януари 2003 г. 21, призоваваше 
да се коментират три предложени мерки: подобряване на свързаността на 
acquis communautaire; подтикване на изработването на стандартизирани 
договорни клаузи на широка европейска основа22, както и по-нататъшна 
проверка на необходимостта от създаване на инструмент, който не е 
ограничен само до отделни области, т.нар. „опционален инструмент”. 
Основното предложениe за подобрение на Комисията беше развито под 
формата на „Обща референта рамка”, която после би следвало да се използва 
от Комисията като инструмент при преценката на съществуващото acquis и 
при проектирането на ново законодателство

23. През октомври 2004г. 
Комисията публикува документа „Европейско договорно право и ревизията 
на европейското право/acquis: по-нататъшният път”24. Той предполагаше, че 
ОРР ще осигури „основополагащи принципи, дефиниции и правила-модели”, 
които ще служат за подобрение на съществуващото acquis communautaire, 
като това би могло да формира основата на един Опционален инструмент, 
ако се реши да се създава такъв. Правилата-модели биха оформили обема на 
ОРР

25, като нейното основно предназначение, ще е да служи като вид 
ръководство на законодателя или „инструментариум”. Междувременно ще се 
извърши успоредно преразглеждане на осем потребителски директиви.26 
Членове на Acquis Group бяха привлечени в това начинание и 
междувременно публикуваха резултатите си27. С този ПрОРР отговаряме на 
двете комуникации на Комисията и й предоставяме предложенията си за 
принципи, дефиниции и правила-модели, които са описани там.  
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20. Днес обхватът на ОРР все още изглежда да е открит въпрос. Колко далече 
трябва да стигне тя, ако трябва да действа като ръководство на законодателя 
или „инструментариум”? Как може този ПрОРР да се използва, ако се реши 
обхватът на ОРР да бъде по-тесен (или дори много по-тесен) от този на 
ПрОРР? Мислим, че когато се взимат съответните политически решения, 
трябва да се имат предвид следните аспекти. 

21. Според нас ОРР трябва на всяка цена да обхване приложното поле на 
съществуващите директиви, които ще подлежат на преразглеждане, както и 
всички други, които е вероятно да се преразглеждат в близко бъдеще. 
Поради това в ОРР следва да се включат цялото потребителско право, както 
и вероятно всички договори, които се уреждат от съществуващите директиви 
в областта на частното право, тъй като те също могат да бъдат преразгледани 
на по-късен етап. На второ място, ОРР трябва да покрие всяка област, в която 
се предвиждат или ревизия на acquis, или бъдеща хармонизационни мерки. 
Това включва както области, които се преразглеждат понастоящем (напр. 
продажби, също и лизинг, който е обсъждан в Зелената книга по ревизията 
на acquis28), така и области, в които се цели хармонизация, дори и да няма 
налични предложения за ново законодателство. Поради това следва да бъдат 
обхванати договорите за услуги и обезпеченията с движима собственост, 
където различията в правните системи причиняват сериозни проблеми. 
Същото се отнася и за застрахователните договори29. На трето място, за да се 
създадат желаните „дефиниции”, ПрОРР трябва да обхване и всички термини 
и концепции, които се споменават в директивите, без обаче да са дефинирани 
в тях30. На практика това включва почти цялото „общо договорно право”. 
Има толкова малко теми, които да не се съотнасят макар и в някаква степен с 
acquis, че е по-просто да се включи цялото общо договорно право, отколкото 
да се намерят малкото теми, които могат да се пропуснат. Трябва да се 
подчертае, че не става дума само за терминологията в „договорното право”, 
към която се препраща; и със сигурност не само на договорното право има 
позовавания в правните инструменти на Европейския съюз (така напр.: 
директивите за потребителите често предполагат правила за неоснователното 
обогатяване, директивите, които повеляват предоставяне на преддоговорна 
информация, препращат към или предполагат правила, които в много 
системи са класифицирани като правила за извъндоговорна отговорност за 
вреди, напр. деликт или непозволено увреждане). Полезно е да се създадат 

                                                           

28
 COM(2006) 744 final of 8 February 2007.  

29
 Вж. Way Forward para 3.1.3 и Annex I.  

30
 На семинара за възможната структура на ОРР „се породи съгласие, че ОРР трябва да обхване темите, 

пряко свързани със съществуващото европейски договорно право (acquis) във връзка с аспекти на 

общото договорно право, които са релевантни за acquis”: Commission of the European Communities. 

Second Progress Report on the Common Frame of Reference, COM(2007) 447 final, pp 8-9. 



дефиниции на термини и правила-модели в тези области – не защото е 
вероятно те да бъдат предмет на регулиране и хармонизация от европейското 
законодателство в близкото бъдеще, а защото съществуващото европейско 
законодателство вече се гради върху предположението, че законите на 
държавите-членки предвиждат средства срещу съответното правонарушение. 
Отделен въпрос е, дали го правят по начин, че да се съвместят добре с 
действащото или проектираното европейско законодателство,. Според нас 
законодателят трябва да има тази информация, а ОРР е добро средство, чрез 
което тя да се осигури. Самите законодатели – европейските институции – а 
не ние, ще преценят, от какво се нуждаят. Не твърдим, че всяка тема от 
ПрОРР трябва да стане част от „политическата” ОРР. Все пак 
идентифицирането на теми, които „никога няма да бъдат желани”, не е 
лесно. Ние поддържаме становището, че при колебание относно някои теми, 
те трябва да бъдат включени. Изключването на твърде много от тях ще 
превърне ОРР в смесица от отделни парчета и така ще възпроизведе големия 
недостатък на съществуващото законодателство на Общността в още по-
голям мащаб. Ние не виждаме нищо лошо в една по-обширна ОРР. Не е 
законодателството, нито дори е предложението за законодателство това, 
което ОРР покрива. Тя просто подосигурява годни да употреба език и 
дефиниции, за в случай на нужда от такива. 

22. Ние виждаме и още един начин, по който ОРР може да бъде полезен като 
наръчник на законодателя и сме изготвили ПрОРР с оглед на тази възможна 
цел. Ако законодателството на Европейския съюз трябва да „пасне” 
хармонично със законите на държавите-членки и в частност, ако не трябва да 
остави случайни празнини или ако не иска да е по-настъпателно от 
необходимото, законодателят трябва да има точна информация за различните 
закони в множеството държави-членки. Като пример може да се даде 
принципът на добросъвестността. В много законодателства този принцип е 
възприет като основополагащ, но не е познат във всички държави-членки – 
по-специално не е познат на обичайното право. Вярно е, че дори 
обичайноправните системи съдържат множество конкретни правила, които 
изглеждат функционални еквиваленти на добросъвестността в смисъл, че 
възпират на страните да действат по начини, които са несъвместими с 
„добросъвестността”, но все пак няма общо правило. Така че законодателят 
не може безпроблемно да предпоставя, че каквито и изисквания да 
инкорпорира в уредбата на потребителските договори, с оглед да предпази 
потребителите, тези изисквания винаги ще бъдат допълвани от едно общо 
изискване към страните да действат добросъвестно. Ако желае такова общо 
изискване да се приложи и в конкретен контекст, дори в обичайноправното 
законодателство, законодателят ще трябва изрично да инкорпорира това 
изискване в директива - както е сторил в Директивата за непочтени клаузи в 



потребителските договори31. Или алтернативно, в директивата ще трябва да 
се включат особени разпоредби, за да се постигнат резултатите, които в 
други законодателства ще бъдат осъществени чрез прилагане на принципа на 
добросъвестността. При изготвянето на проект или при ревизирането на 
директива, занимаваща се със задължения за даване на преддоговорна 
информация, националните законодатели ще искат да знаят с какво точно 
имат работа и какво вече е съответно разумно и хармонично обхванато от 
законите на всички държави-членки. Поради това общите принципи относно 
грешката, измамата и даването на невярна информация от формират 
същностната основа на потребителското acquis относно преддоговорната 
информация. В този смисъл, дори един „законодателен наръчник” има нужда 
от „общите принципи”, които се съдържат в различните законодателства, и 
от посочване в бележка на различните разрешения. Тези бележки не 
претендират да са правила-модели, които да бъдат включвани в acquis, нито 
да служат като дефиниции. Те ще съдържат информация за това, което се 
намира „там някъде навън” и което може да бъде пропуснато от acquis, 
защото под една или друга форма всички държави-членки вече го имат в 
правото си. Идеята е, че една директива обикновено „предполага” 
съществуването на определени правила в националното право. Например, 
когато потребител упражнява правото да се откаже от договор, въпросите за 
отговорността при реституция на даденото обикновено се оставят на 
националното право. Може да се твърди, че информацията за правото, което 
се „преполага”, е повече от „съществената основа”. Вторият Доклад за 
напредъка, направен от Комисията, описва тази информация като „пряко 
значима”  

32. Каквато и да е вярната класификация, тази информация явно е 
важна. Казано просто, европейските законодатели трябва да знаят какво е 
проблем в националното право и какво не. Това е друга причина, поради 
която окончателният (или пълният) ПрОРР ще съдържа обширни бележки, 
сравняващи дефинициите, и правилата, съдържащи се в различните 
национални закони.  

23. Структурирали сме нашия материал по такъв начин, че политическите 
институции, ако те изобщо пожелаят да продължат с официална Обща 
референтна рамка на базата на някои от нашите предложения, могат да 
отделят определени части от нея и да ги оставят за по-късен етап на 
разискване или просто на общата дискусия сред академичната общност. С 
други думи, ПрОРР е внимателно изграден така, че да не натрапва решението 
„всичко или нищо”; вероятно не  всяка отделна разпоредба може да бъде 
изолирано възприета, но във всеки случай по-големи области могат да се 
разглеждат, без да има нужда да се приема целостта. Например, читателят 
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скоро ще види, че разпоредбите на Книга III са пряко приложими не само 
към договорните права и задължения; а също така и към извъндоговорни 
права и задължения. Ако Комисията реши, че ОРР ще урежда само с първата 
група, ще бъде бърза и лесна задача, проектът да се нагоди така, че да се 
прилага само за договорните права и задължения. Ние обаче не бихме 
препоръчали това, поради причините, изложение по-горе. Това би създало 
привидност за пропаст между договорните и другите задължения, която 
всъщност не съществува в законодателствата на държавите-членки, както и 
би изложило на риск единството на цялостната структура. 

24. Създаването на ОРР не лежи в нашите ръце. Ако настоящят план остане 
непроменен, Комисията, Съветът и Парламентът скоро ще си изградят 
мнение за фундаменталните въпроси  на ОРР. 

 

 


