
Arl. 11: 11 Odstąpienie od umowy przed terminem spełnienia świadczenia

ART. 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
PRZED TERMINEM SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA

Strona może odstąpić od umowy przed terminem spełnienia świadczenia, 
jeżeli jest oczywiste, że dojdzie do naruszenia zobowiązania i ze względu 
na rodzaj naruszenia lub naturę zobowiązania nie można byłoby rozsądnie 
oczekiwać od niej, że będzie związana z umową, albo jeżeli druga strona 
oświadczy, że zobowiązania nie wykona. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

A. 1. 1. Źródła

Źródła projektowanej regulacji o odstąpieniu od umowy przed terminem
spełnienia świadczenia stanowią: art. 635 k. c., art. 484 k. z., art. 72 Kon
wencji wiedeńskiej, art. 76 ULIS, art. 9: 304 PECL, art. 7. 3. 3 UNIDROIT, 
art. III - 3: 504 DCFR, §323 (4) k. c. n., artykuły: 6: 80 k. c. h., 6: 265 k. c. h. 

A. 1. 2. Analiza prawnoporównawcza

Regulacja zawarta w art. 11: 11 projektu dotyczy przewidywanego na
ruszenia zobowiązania, które uzasadnia odstąpienie od umowy. Jest to 
przypadek, w którym wierzyciel jest uprawniony do odstąpienia od umowy, 
pomimo że naruszenie zobowiązania jeszcze nie nastąpiło, ale istnieją pod
stawy do wysnucia wniosku, że nastąpi w przyszłości. Przewidywane na
ruszenie zobowiązania, które uzasadnia odstąpienie od umowy, winno być 
tego rodzaju jak zaistniałe naruszenie stanowiące podstawę skorzystania 
przez wierzyciela z tego środka ochrony prawnej. 
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Regulacja o skutkach przewidywanego naruszenia ma swój rodowód 
w Konwencji wiedeńskiej oraz projektach europejskich, do których została 
wdrożona jako instytucja pochodząca z systemu common law. W krajowych 
porządkach prawnych opartych na systemie prawa stanowionego zagadnie
nie zakończenia umowy przed nastąpieniem naruszenia zobowiązania sta
nowi zwykle przedmiot postanowień szczególnych dotyczących typów umów 
bądź zobowiązań, aniżeli ogólną regulację ogólną, aczkolwiek występują 
przypadki wyjątkowe, które wprowadziły tę instytucję jako przejaw procesu 
harmonizacji prawa bądź jego dostosowania do obrotu międzynarodowego 
(w szczególności opartego na regulacji Konwencji wiedeńskiej). 

Na podstawie art. 72 (1) k. w. odstąpienie od umowy jest również do
puszczalne, w razie gdy przed terminem wykonania zobowiązania stanie 
się jasne, że jedna ze stron istotnie naruszy umowę. Jako historyczne uza
sadnienie dla tego postanowienia wskazuje się stanowisko E. Rabela, który 
wskazywał na potrzebę uregulowania i ujednolicenia przypadku subiek
tywnego przewidywania przez jedną stronę istotnego naruszenia umowy po 
drugiej stronie. Stanowisko powyższe zostało wyrażone w art. 76 ULIS, ale 
w miejsce subiektywnego kryterium przewidywalności zostało przyjęte kry
terium obiektywne, natomiast to ostatnie rozwiązanie zostało w zasadzie 
przejęte przez Konwencję wiedeńską, bowiem w toku prac dokonano tylko 
niewielkich zmian terminologicznych334, chociaż, zgodnie ze stwierdzeniem 
podanym wyżej, jest to instytucja zakorzeniona w common law (początkowo 
w angielskim, z którego została przejęta do amerykańskiego). Na gruncie 
common law przewidywane naruszenie zobowiązania początkowo upraw
niało wierzyciela do odmowy wykonania zobowiązania bądź wstrzymania 
się z jego wykonaniem335. Natomiast ULIS ujął ją jako ogólne uprawnienie 
do odstąpienia od umowy, natomiast wstrzymanie się z wykonaniem sta
nowi inny środek ochrony prawnej, przysługujący na wypadek naruszenia 
zobowiązania. Przesłankami skorzystania z uprawnienia do odstąpienia 
od umowy na podstawie art. 72 k. w. jest przewidywanie istotnego naru
szenia umowy, które należy rozmieć zgodnie z art. 25 k. w. O ile jednak 
można przewidzieć okoliczność wystąpienia uszczerbku pozbawiającego 
stronę tego, czego mogła oczekiwać na podstawie umowy, o tyle wykaza
nie przez drugą stronę, że nie przewidywała (i osoba rozsądna nie mogła 
przewidzieć) wystąpienia wspomnianego uszczerbku, już nie jest oczywiście 
możliwe do udowodnienia, jako że okoliczność podlegająca dowodowi nie jest 
zdatna do tego dowodu. Natomiast kwestia prognozy naruszenia umowy 
jest określona przez przesłankę jasności, która nie jest oceniana jedynie 
z punktu widzenia danej strony, ale na podstawie okoliczności mogących 
stanowić o prawdopodobieństwie nastąpienia naruszenia, które będzie mia
ło charakter istotny. W związku z tym, że przesłanka odstąpienia od umo
wy w zasadzie jest oparta na prawdopodobieństwie jej istotnego naruszenia, 

334 Zob. R. Hornung [w: ] P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN Conven
tion on the International Sale of Goods (CISG), Oxford 2005, s. 718. 

335 Zob. G. H. Treitcl, Remedies for Breach of Contract. A Comparative Account, Oxford 
1998, s. 379. 

354



Art. [1: 11 Odstąpienie od umowy przed terminem spełnienia świadczenia 

w art. 72 (2) k. w. został ustanowiony obowiązek poinformowania strony, 
wobec której przewiduje się, że naruszy umowę, o zamiarze drugiej odstą
pienia od umowy oraz wezwanie do stosownego zabezpieczenia wykonania 
umowy. Obowiązek powyższy nie jest jednak bezwzględny, bowiem uzależ
niony jest od przesłanki czasu, który winien być długości umożliwiającej 
złożenie oświadczenia przedstawionej treści. Natomiast ten ostatni obowią
zek jest wyłączony, jeżeli druga strona oświadczy przed nadejściem terminu 
wykonania zobowiązania, że go nie wykona (zob. art. 72 [3] k. w. ). 

Do regulacji zawartej w Konwencji wiedeńskiej nawiązuje postanowie
nie art. 9: 304 PECL, zgodnie z którym strona może odstąpić od umowy, gdy 
przed terminem naruszenia zobowiązania stanie się jasne, że druga strona 
istotnie naruszy zobowiązanie. Tożsama norma jest zawarta w art. 7. 3. 3 
UNIDROIT, co jednak nie oznacza, że zakresy zastosowania reguł zawar
tych w wymienionych postanowieniach PECL oraz Zasad UNIDROIT są toż
same, bowiem w tych ostatnich szersze jest określenie przesłanek istotności 
naruszenia zobowiązania, w szczególności o naruszenie umyślne bądź za
istniałe w wyniku niedbalstwa (zob. uzasadnienie art. 11: 9). Natomiast obie 
regulacje nie wymagają notyfikacji zamiaru odstąpienia od umowy w razie 
przewidywania jej istotnego naruszenia, ale tylko notyfikacji oświadczenia 
woli o odstąpieniu od umowy. 

Zasady Acquis nie regulują kwestii przewidywanego naruszenia zobo
wiązania, bowiem nie jest ona przedmiotem uregulowania obowiązującego 
Acquis communautaire. Natomiast interesujące jest postanowienie art. III 
- 3:504 DCFR (w wersji opublikowanej, która różni się od poprzednio przy
jętej w ramach prac nad projektem, która była zawarta w art. III - 3:507
DCFR, bowiem ta odpowiadała treści art. 9:304 PECL). Na podstawie
art. III - 3:504 DCFR dopuszczalne jest odstąpienie od umowy przez stronę,
jeżeli druga strona oświadczy, że nastąpi naruszenie przez nią zobowiązania
bądź w inny sposób stanie się jasne, że nastąpi naruszenie zobowiązania,
przy czym zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku przewidywa
ne naruszenie zobowiązania powinno być istotne. Warto zwrócić uwagę na
pierwszy przypadek, który związany jest oświadczeniem strony o przyszłym
naruszeniu zobowiązania, który zresztą nawiązuje do Konwencji wiedeń
skiej w zakresie art. 72 (3) k.w. Natomiast odmiennie od Konwencji wiedeń
skiej nie chodzi w nim tylko o oświadczenie o niewykonaniu zobowiązania,
ale o naruszeniu zobowiązania w rozumieniu jednolitej reguły naruszenia,
które spełniać będzie przesłanki istotności.

Na projektach europejskich oraz Konwencji wiedeńskiej została oparta 
regulacja zawarta w §323 (4) k.c.n., wprowadzona nowelizacją w ramach re
formy niemieckiego prawa zobowiązań, na podstawie której odstąpienie od 
umowy jest dopuszczalne, jeżeli przed terminem wykonania zobowiązania 
stało się jasne, że wystąpią okoliczności uzasadniające odstąpienie od umowy, 
przy czym wspomniane okoliczności należy oceniać według §323 (2) k.c.n., 
czyli postanowienia, które w określonych przypadkach wyłącza obowiązek 
zakreślenia dodatkowego terminu (Nachfrist) do wykonania zobowiązania.

Ogólniejszą regulację w zakresie przewidywanego naruszenia zobowią
zania zawiera holenderski kodeks cywilny, bowiem jest ona zawarta w art.
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6:80 k.c.h. w części ogólnej prawa zobowiązań, którego przedmiotem jest 
zobowiązanie w ogólności, zaś skutek naruszenia jest uzależniony od jego 
charakteru. Na podstawie normy z art. 6:80 k.c.h. skutki naruszenia zobo
wiązania znajdują zastosowanie również przed wymagalnością roszczenia, 
w razie gdy jest pewne, że nie jest możliwe wykonanie zobowiązania bez jego 
naruszenia, gdy wierzyciel może wywieść z oświadczenia dłużnika, że ten 
ostatni naruszy zobowiązanie, bądź w przypadku, gdy wierzyciel zasadnie 
przyjął, że dłużnik naruszy zobowiązanie, a dłużnik nie zaprzeczy temu na 
piśmie i nie zaoferuje świadczenia w rozsądnym terminie określonym w tym 
oświadczeniu. Z powyższego wynika, że odstąpienie od umowy jest tylko jed
nym ze skutków przewidywanego naruszenia zobowiązania, bowiem w wy
mienionym wyżej postanowieniu określone zostały jedynie przesłanki prze
widywalności naruszenia zobowiązania, od których jest uzależniony skutek. 
Natomiast odstąpienie od umowy jest dopuszczalne, jeżeli zostaną spełnione 
przesłanki odstąpienia określone w art. 6:265 k.c.h., a zatem w każdym 
przypadku naruszenia, które nie może zostać uznane za nieistotne.

A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

W projekcie została przyjęta ogólna reguła odstąpienia od umowy w ra
zie przewidywanego naruszenia zobowiązania, co jest zgodne z tendencją 
prawotwórczą ukształtowaną przez Konwencję wiedeńską oraz projekty 
europejskie, przenikającą również do systemów krajowych. Tym samym 
projekt odchodzi od kształtowania odstąpienia od umowy ze względu na 
przewidywane naruszenie zobowiązania określonej postaci jako szczególnej 
instytucji prawa zobowiązań, jak to zostało przyjęte w art. 635 k.c. w za
kresie umowy o dzieło, a wcześniej w art. 484 k.z.

Projekt, wzorując się na regulacjach europejskich, nie przejmuje wprost 
postanowień w nich zawartych, a to ze względu na określenie reguły odstą
pienia od umowy. Zgodnie z uwagami przedstawionymi w ramach uzasad
nienia do art. 11:8 oraz art. 11:9, podstawą odstąpienia od umowy nie jest 
istotne naruszenie zobowiązania, ale jest ono ograniczone nieistotnością 
naruszenia zobowiązania w rozumieniu art. 11:9 §2 projektu. Ze względu 
na to, że dłużnikowi co do zasady przysługuje uprawnienie do doprowadze
nia świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem, w art. 11:11 projekt 
nawiązuje zatem do przesłanek, które wyłączają dopuszczalność skorzy
stania przez dłużnika z możliwości „uzdrowienia” świadczenia określonych 
w art. 11:10. Natomiast w zakresie przewidywalności powyższej okoliczności 
projekt odwołuje się do przesłanki oczywistości, podobnie jak w art. 9:304 
PECL, art. 7.3.3 Zasad UNIDROIT, a także art. III - 3:504 DCFR. W na
wiązaniu do normy art. 72 (3) k.w., a także art. III - 3:504 DCFR projekt 
stanowi o dopuszczalności odstąpienia od umowy w razie oświadczenia dru
giej strony, że zobowiązania nie wykona. Powyższe regulacje mogą wyda
wać się różne w pewnym zakresie między sobą w konsekwencjach bądź co 
do relewantnej treści tego oświadczenia strony. Zgodnie z art. 72 (3) k.w. 
oświadczenie strony o niewykonaniu zobowiązania zwalnia drugą stronę 
z obowiązku notyfikacji zamiaru odstąpienia od umowy wraz z żądaniem
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odpowiedniego zabezpieczenia, zaś stanowi ono jedną z okoliczności obję
tych zakresem zastosowania art. 72 (1) k.w., co w konsekwencji odpowia
da art. 11:11 projektu w zakresie skutków oświadczenia o niewykonaniu 
zobowiązania. Natomiast uregulowanie art. III - 3:504 DCFR nie ogra
nicza oświadczenia strony, które może stanowić podstawę odstąpienia od 
umowy do niewykonania zobowiązania w rozumieniu niepodjęcia żadnych 
czynności wykonawczych oraz ich skutku, ale do niewykonania w znaczeniu 
określonym w jednolitej regule naruszenia zobowiązania jako każdej posta
ci naruszenia. Niewykonanie zobowiązania, którego może dotyczyć oświad
czenie dłużnika, powinno być jednak istotne, tzn. z oświadczenia strony 
winno wynikać, że naruszenie zobowiązania będzie miało charakter istotny 
w rozumieniu przyjętym w art. III - 3:502 (2) DCFR, przy czym dowód tej 
okoliczności obciąża stronę odstępującą od umowy. Z powyższego wynika, 
że na gruncie art. III - 3:502 DCFR oświadczenie dłużnika o niewykona
niu zobowiązania w rozumieniu przyjętym w art. 11:11 projektu jest tylko 
jedną z okoliczności, która uzasadnia odstąpienie od umowy na podsta
wie postanowienia przyjętego w DCFR. Jednakże biorąc pod uwagę treść 
art. 11:11 projektu oraz wymienione postanowienie art. III - 3:504 DCFR, 
można zauważyć, że ich zastosowanie nie wywoła różnych skutków, bowiem 
na podstawie art. 11:11 projektu oświadczenie dłużnika o tym, że nastąpi 
naruszenie zobowiązania inne niż niewykonanie, może zostać uznane za 
przewidywane naruszenie zobowiązania w rozumieniu art. 11:11, tj. oczywi
ście wynikające z okoliczności oraz takiego rodzaju, że nie można wymagać 
rozsądnie od strony zamierzającej odstąpić od umowy, że będzie nią związa
na. Z powyższego wynika, że różnica polega na ujęciu odstąpienia od umo
wy ze względu na przewidywane naruszenie zobowiązania ze względu na 
przyjęty sposób uregulowania przesłanek odstąpienia od umowy. Na grun
cie Konwencji wiedeńskiej oraz DCFR strona odstępująca od umowy winna 
wykazać, że przewidywane naruszenie zobowiązania ma charakter istotny, 
natomiast na podstawie niniejszego projektu strona odstępująca od umowy 
ma obowiązek wykazać, że nie można od niej rozsądnie oczekiwać, że będzie 
związana umową, co odpowiada ukształtowaniu uprawnienia drugiej stro
ny do doprowadzenia świadczenia do stanu zgodności z zobowiązaniem.

A.3. Założenia politycznoprawne

Postanowienie art. 11:11 projektu opiera się na rozwiązaniu problemu
określenia relacji trwałości umowy oraz zasady pacta sunt servanda, a tak
że ochrony interesów strony, w razie gdy przed nadejściem terminu wyko
nania zobowiązania okaże się, że druga strona je naruszy w ten sposób, iż 
odstąpienie od umowy będzie zasadne. Odstąpienie od umowy przez stronę, 
wobec której przewidywane jest naruszenie zobowiązania, chroni jej interes 
przez wyłączenie obowiązku świadczenia, konieczności ponoszenia kosztów 
z nim związanych, ewentualną potrzebę rozliczenia w razie odstąpienia od 
umowy dopiero po nastąpieniu naruszenia zobowiązania, a także zmniejsze
nie ewentualnej szkody. Natomiast ze względu na interes dłużnika zakres 
dopuszczalności odstąpienia od umowy z powodu przewidywanego narusze-

357



Marlena Pecyna

nia zobowiązania nie może być szerszy niż zakres dopuszczalności odstą
pienia od umowy, w razie gdy naruszenie zobowiązania nastąpiło, a także 
musi być sprecyzowana przewidywalność naruszenia w ten sposób, żeby 
w zasadzie można twierdzić o pewności nastąpienia naruszenia zobowią
zania z chwilą nadejścia terminu spełnienia świadczenia. Ze względu na to 
ostatnie zastrzeżenie projekt odwołuje się do przesłanki oczywistości wy
stąpienia naruszenia zobowiązania w przyszłości, przy czym ta oczywistość 
nie jest oceniana z punktu widzenia zapatrywania strony zamierzającej od
stąpić od umowy, ale ma charakter zobiektywizowanej oceny na podstawie 
okoliczności danego stanu faktycznego.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Funkcją art. 11:11 projektu jest określenie przesłanek odstąpienia od
umowy w razie przewidywanego naruszenia zobowiązania, które w projek
cie ma charakter instytucji ogólnej części prawa zobowiązań.

B.2. Kontekst - zakres zastosowania

Artykuł 11:11 reguluje skutek przewidywanego naruszenia zobowią
zania, które należy rozumieć zgodnie z art. 11:1, wprowadzającym regułę 
jednolitego naruszenia zobowiązania. Jest to ogólna instytucja prawa zo
bowiązań. Ze względu jednak na środek ochrony prawnej, który przysłu
guje stronie w razie przewidywanego naruszenia zobowiązania, czyli od
stąpienie, zakres zastosowania omawianego postanowienia art. 11:11 jest 
ograniczony do zobowiązań umownych. Odstąpienie od umowy z powodu 
przewidywanego naruszenia zobowiązania jest związane z przesłankami 
wyłączającymi uprawnienie dłużnika do „uzdrowienia” świadczenia, okre
ślonymi w art. 11:10 projektu.

B.3. Wykładnia

Na podstawie art. 11:11 strona jest uprawniona do odstąpienia od umo
wy w razie przewidywanego naruszenia zobowiązania, które winno odpo
wiadać przesłankom zaistniałego naruszenia zobowiązania uzasadniające
go skorzystanie przez wierzyciela z tego środka ochrony prawnej. Drugą 
podstawą odstąpienia od umowy na podstawie omawianego postanowienia 
jest oświadczenie dłużnika, że nie wykona zobowiązania.

Biorąc pod uwagę art. 11:8, strona może odstąpić od umowy w razie 
naruszenia zobowiązania, zaś ograniczeniem dopuszczalności odstąpienia 
jest nieistotność naruszenia określona w art. 11:9 projektu oraz wyłączenie 
uprawnienia dłużnika do doprowadzenia przedmiotu świadczenia do stanu 
zgodnego z zobowiązaniem na podstawie art. 11:10 projektu. W art. 11:11 
zawarte jest odesłanie do naruszenia zobowiązania, natomiast nie jest ex-
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pressis verbis wyrażone ograniczenie w postaci nieistotności naruszenia 
zobowiązania. Z powyższego nie należy wnioskować a contrario, że nawet 
przewidywane nieistotne naruszenie zobowiązania uzasadnia odstąpienie 
od umowy, ale a fortiori należy przyjąć, że skoro nie jest dopuszczalne od
stąpienie z powodu zaistniałego naruszenia zobowiązania, które jest nie
istotne, to tym bardziej nie jest usprawiedliwione odstąpienie od umowy 
w razie nieistotnego naruszenia zobowiązania, które jeszcze nie nastąpi
ło, a tylko jest przewidywane. Natomiast w zakresie przesłanki niemożno
ści rozsądnego oczekiwania od strony, że będzie związana umową, należy 
odwołać się do regulacji art. 11:10 projektu, który mówi o okolicznościach 
stanowiących podstawę dla oceny, a mianowicie rodzaju naruszenia oraz 
natury zobowiązania (zob. uzasadnienie do art. 11:10 projektu), a także do 
art. 11:10 §2 przy ocenie stosunku zobowiązaniowego konsumenckiego, bo
wiem ten ostatni stanowi uszczegółowienie reguły z art. 11:10 § l336. Podob
nie przedstawia się kwestia oceny rozsądku względem oczekiwania wobec 
strony odstępującej od umowy, że będzie nią związana, która winna być 
oceniana nie z punktu widzenia subiektywnego zapatrywania tej strony, ale 
na podstawie okoliczności umowy i treści zobowiązania.

336 Zob. uzasadnienie do art. 11:10 projektu.

Ze względu na to, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy ma zostać 
złożone przed wystąpieniem naruszenia zobowiązania odpowiadającego wy
żej omówionym przesłankom, postanowienie art. 11:11 określa stopień praw
dopodobieństwa naruszenia zobowiązania przez dłużnika, stanowiąc, że 
winno być ono oczywiste. Przedmiotowa pewność nastąpienia naruszenia 
zobowiązania winna być oceniona na podstawie okoliczności związanych 
z podmiotem dłużnika, jego sytuacji majątkowej lub osobistej, w zależności 
od tego, które mają znaczenie w związku z treścią zobowiązania, a także 
zachowania dłużnika, z którego można taką oczywistość wywnioskować.

Drugą przesłanką odstąpienia od umowy przed naruszeniem zobowią
zania jest oświadczenie dłużnika, że nie wykona zobowiązania. Ta okolicz
ność jest wystarczająca dla złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
bowiem spełnia przesłanki zarówno przewidywalności naruszenia, jak i nie 
narusza ograniczenia w postaci nieistotności naruszenia zobowiązania, zaś 
oświadczenie o niewykonaniu zobowiązania przez dłużnika zawiera w sobie 
również jego stosunek do uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia, wobec 
którego przez takie oświadczenie wyraża wolę rezygnacji. Wobec powyższego 
nie ma rozsądnego powodu, dla którego zasadne byłoby oczekiwanie wzglę
dem strony, że pozostanie ona związana umową, jeżeli nie ma takiej woli.

B.4. Przykłady

1. A zamówił do swojej restauracji 100 butelek wina, które B miał dowieźć
za dwa tygodnie. Tydzień po zawarciu umowy B zadzwonił i oświadczył, że 
wino nie zostanie przywiezione, bo rozwiązał umowę z jego producentem.

[A jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie art. 11:10 
z powołaniem się na oświadczenie B o niewykonaniu zobowiązania].
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2. A zamówił do swojej restauracji 100 butelek wina, które B miał dowieźć
za dwa tygodnie, przy czym A zastrzegł, że termin wykonania zobowiąza
nia ma dla niego pierwszorzędne znaczenie, bowiem wino jest potrzebne na 
uroczystość weselną, którą organizuje w swojej restauracji. Po tygodniu od 
zawarcia umowy A dowiedział się, że B został zatrzymany za nielegalne 
prowadzenie działalności handlowej, tzn. przemyt alkoholu, o którym A nie 
wiedział, zawierając umowę z B.

[A jest uprawniony do odstąpienia od umowy na podstawie pierwszej 
przesłanki wskazanej w art. 11:11, czyli oczywistości, że B naruszy zobo
wiązanie, zaś nie jest rozsądne oczekiwanie względem A, że będzie on zwią
zany umową, bowiem można przyjąć, że jest oczywiste, że B nie wykona 
zobowiązania w terminie, a nadto nie jest rozsądne oczekiwanie wobec A, 
że będzie związany umową, co do której dowiedział się, że jest przedmiotem 
nielegalnej działalności prowadzonej przez B],

ART. 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W CZĘŚCI

Jeżeli naruszenie zobowiązania dotyczy części świadczenia, strona może 
odstąpić od umowy w tej części, chyba że częściowe świadczenie nie ma dla 
niej znaczenia ze względu na naturę zobowiązania.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

A.1.1. Źródła

Źródeł inspiracji postanowienia art.II:12 należy upatrywać w: art. 476 k.c.,
art. 491 §2 k.c., art. 240 k.z., art. 252 k.z., art. 9:302 PECL, art. 111-3:505 
DCFR, art. 73 Konwencji wiedeńskiej, art. 8:301 Zasad Acquis, §323 k.c.n., 
art. 6:265 k.c.h., art. 7.3.6 Zasad UNIDROIT.

A. 1.2. Analiza prawnoporównawcza

W razie gdy treścią zobowiązania jest świadczenie, które składa się z od
dzielnych części bądź polega na spełnianiu w ratach, bądź na świadczeniu 
ciągłym w czasie, wiele systemów prawnych, a także projektów europejskich 
ustanawia dla tych przypadków swoistą ze względu na charakter świadcze
nia regułę odstąpienia od umowy, gdy naruszenie zobowiązania uzasadnia
jące skorzystanie ze środka ochrony prawnej w postaci odstąpienia od umo
wy dotyczy części (z punktu widzenia całości zobowiązania) świadczenia. To 
zapatrywanie jest zastosowaniem zasady proporcjonalności pomiędzy naru
szeniem zobowiązania a jego skutkiem (zasadą jest zatem, że dopuszczalne

360


	A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

	A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

	A.3. Założenia politycznoprawne

	B.l. Cel i znaczenie regulacji

	B.2. Kontekst - zakres zastosowania

	B.3. Wykładnia

	B.4. Przykłady

	A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła


