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ART. 9. OGRANICZENIE UPRAWNIENIA 
DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1. Wierzyciel nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli naru
szenie zobowiązania jest nieistotne. 

§2. Nieistotnym jest naruszenie zobowiązania, które w nieznacznym stop
niu pozbawia wierzyciela tego, czego mógł zasadnie oczekiwać na pod
stawie umowy w chwili jej zawarcia. 
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Art. 11: 9 Ograniczenie uprawnienia do odstąpienia od umowy

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

A. 1. 1. Źródła

Źródła inspiracji dla ograniczenia do odstąpienia od umowy uregulo
wanego w projekcie zawarte są w: 491 k. c., art. 25 Konwencji wiedeńskiej, 
art. 1184 k. c. fr., §323 k. c. n., artykułach: 9: 301, 8: 103 PECL, art. 7. 3. 1 (2) 
Zasad UNIDROIT, art. III - 3. 502 DCFR, art. 8: 301 Zasad Acquis, artyku
łach: 6: 82, 6: 265 k. c. h. 

A. 1. 2. Analiza prawnoporównawcza

Regulacja zawarta w art. 11: 9 jest pierwszą z kilku postanowień pro
jektu stanowiących rozwinięcie uregulowania środków ochrony prawnej 
określonych w art. 11: 8, w którym ustanowiona jest ogólna zasada ich za
stosowania. Przedmiotem art. 11: 9 jest odstąpienie od umowy, a konkretnie 
granice jego dopuszczalności. 

Rozwiązanie przyjęte w projekcie opiera się na koncepcji, która uzależ
nia dopuszczalność odstąpienia od umowy od stopnia naruszenia zobowią
zania rozumianego zgodnie z jednolitą regułą naruszenia. Ze względu jed
nak na zasadę przyjętą w art. 11: 8 projektu w omawianym w tym miejscu 
postanowieniu odstąpienie od umowy nie zostało uzależnione od istotnego 
naruszenia zobowiązania, które stanowi dominującą przesłankę w regula
cjach, które na wspomnianej wyżej koncepcji się opierają, ale ograniczone 
nieistotnością naruszenia zobowiązania. 

Koncepcja istotnego naruszenia (fundamental breach of contract) jako 
ogólna przesłanka odstąpienia została wprowadzona do regulacji Konwen
cji wiedeńskiej, tj. do art. 25 k. w. * * 329, a jej pierwszym poprzednikiem było 
postanowienie art. 10 Ujednoliconego Prawa Międzynarodowej Sprzedaży 
Dóbr (Uniform Law on the International Sale of Goods [ULIS]). Natomiast 
dogmatyczny pierwowzór tej koncepcji przypisuje się zapatrywaniu wyra
żonemu przez niemieckiego uczonego E. Rabela330, który zauważył potrzebę 
ograniczenia uprawnienia do odstąpienia od umowy do przypadku poważne
go naruszenia zobowiązania oraz przyznania wierzycielowi tylko uprawnie
nia do dochodzenia odszkodowania, jeżeli naruszenie ma charakter mniej 
poważny. Nie podważając podwalin dogmatycznoprawnych, którym należy 
raczej przypisać walor aksjologiczno-politycznoprawny niż konceptualny, 
można zauważyć, że istotne naruszenie umowy z art. 25 k. w. nie jest wprost 
odzwierciedleniem tej instytucji w ujęciu systemu common law (chociaż 
w języku angielskim występuje zbieżność terminologiczna), bowiem w tym 
ostatnim przez istotne naruszenie umowy rozumie się naruszenie postano
wienia umowy o charakterze „warunku” (condition) i ocena stopnia narusze

320 W zakresie fundamental breach of contract w Konwencji wiedeńskiej - zob. P. Schlech-
triem |w:j P. Schlechtriem, I. Schwenzer (eds.), Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (CISG), 2nd ed., Oxford 2005, s. 281 i n.

330 Zob. Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1935, s. 71.
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nia jest dokonywana przede wszystkim na podstawie ustalenia znaczenia 
poszczególnych postanowień umownych331, jak również nie jest odpowiedni
kiem poważnego naruszenia zobowiązania, które stanowi podstawę rozwią
zania umowy przez sąd francuski na podstawie art. 1184 k.c.fr., niezależ
nie od tego, że wspólna jest funkcja tych instytucji, tj. wyznaczenie granic 
trwałości stosunku umownego. Istotne naruszenie umowy z art. 25 k.w. jest 
koncepcją przyjętą w drodze kompromisu, który wprowadza jednak swoi
stą nową „jakość” normatywną. Zgodnie ze wspomnianym postanowieniem 
istotne jest naruszenie umowy, wywołujące taki uszczerbek, który pozbawia 
drugą stronę w znacznym stopniu tego, czego mogła ona zasadnie oczekiwać 
na podstawie umowy, chyba że druga strona oraz osoba rozsądna tego sa
mego rodzaju w takich samych okolicznościach nie przewidziałyby takiego 
skutku. Szczególny charakter przytoczonego uregulowania Konwencji wie
deńskiej związany jest z punktem widzenia, z którego dokonywana jest oce
na naruszenia, a mianowicie umowy jako całości, jako stosunku umownego 
łączącego strony. Powyższe zastrzeżenie ma przede wszystkim znaczenie ze 
względu na przesłankę uszczerbku, która nie tylko że nie odnosi się do po
jęcia szkody (chociaż w razie jej nastąpienia ma ona również znaczenie), ale 
także jest określana z punktu widzenia całej umowy oraz związanych z nią 
oczekiwań strony, względem której umowa została naruszona. Uszczerbek 
spowodowany naruszeniem umowy nie jest zatem określany jako skutek na
ruszenia określonego obowiązku oraz jego znaczenia, ale jako skutek naru
szenia umowy jako całości. Okolicznością, którą obowiązana jest wykazać 
strona odstępująca od umowy, jest więc uszczerbek, pozbawiający ją w znacz
nym stopniu tego, czego mogła zasadnie oczekiwać na podstawie umowy. Ta 
ostatnia okoliczność stanowi zatem ograniczenie w zakresie stwierdzenia 
istotnego naruszenia umowy (i tym samym odstąpienia od niej) przez ode
słanie do usprawiedliwionych oczekiwań, których ocena jest zobiektywizo
wana, biorąc pod uwagę treść umowy (wraz ze wszystkimi źródłami, które 
ją wyznaczają). Dodatkową okolicznością ograniczającą uznanie narusze
nia umowy za istotne jest przewidywalność skutku w postaci wystąpienia 
uszczerbku wyżej omówionego. Ta ostania okoliczność stanowi kompromi
sowe nawiązanie do zapatrywania wyrażonego w systemie common law, 
chociaż z dodanym elementem obiektywizującym (pod wpływem delegacji 
niemieckiej) w postaci osoby rozsądnej jako stanowiącej perspektywy oce
ny przewidywalności. Wspomniany kompromis polegał na zaakcentowaniu 
przesłanki, która w zasadzie wynika już z wyżej przedstawionych uspra
wiedliwionych oczekiwań strony, względem której zobowiązanie zostało na
ruszone332. Takie jest podłoże normatywne regulacji istotnego naruszenia 
umowy, do której to koncepcji nawiązały projekty europejskie, w zasadzie ją 
przejmując jako przesłankę dopuszczalności odstąpienia od umowy, ewentu
alnie wprowadzając jej uszczegółowienie lub jeszcze inne okoliczności, które 
mogą stanowić podstawę odstąpienia od umowy. Na gruncie Konwencji wie

331 Zob. G.H. Treitel, The Law of Contract, 11th ed., London 2003, s. 832-833.
332 Zob. tez P. Schlechtriem [w:| P. Schlechtriem, I. Schwenzer, Commentary on the UN 

Convention on the International Sale of Goods (CISG), Oxford 2005, s. 282-284.
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deńskiej odstąpienie od umowy również nie jest oparte li tylko na koncepcji 
istotnego naruszenia umowy, ale również może zostać dokonane po skorzy
staniu przez stronę z możliwości wyznaczenia stronie naruszającej umowę 
dodatkowego rozsądnego terminu na spełnienie świadczenia zgodnie z umo
wą i jego bezskutecznego upływu (art. 49 [2] b w związku z art. 47 [1] k.w.), 
co z kolei nawiązuje do niemieckiego Nachfrist (§323 [ljk.c.n.).

Podobną jak w Konwencji wiedeńskiej zasadę przyjęto w art. 9:301 PECL, 
dotyczącym odstąpienia od umowy, zgodnie z którym jest ono dopuszczal
ne, w razie gdy naruszenie jest istotne bądź w przypadku bezskutecznego 
upływu terminu wyznaczonego przez stronę, względem której zostało na
ruszone zobowiązanie, jako dodatkowego do jego wykonania na podstawie 
art. 8:106 (3) PECL. Określenie istotnego naruszenia zobowiązania zostało 
zawarte w art. 8:103 PECL, który wymienia trzy reguły w tym zakresie. 
Wśród nich zasada przyjęta w art. 8:103 (b) odpowiada treści postanowienia 
art. 25 k.w. z tym zastrzeżeniem, że definicja z art. 8:103 (b) w zakresie 
przewidywalności skutku (w postaci pozbawienia strony tego, czego zasad
nie mogła oczekiwać na podstawie umowy, czyli z pominięciem odwołania 
się do uszczerbku jak w art. 25 k.w., co jednak nie wpływa na zmianę treści 
normy) przez stronę naruszającą zobowiązanie nie odwołuje się do osoby 
rozsądnej, ale strony, która nie mogła rozsądnie go przewidzieć. Jednakże ta 
odmienność nie wyraża odmiennego zapatrywania, bowiem w obu przypad
kach chodzi o pewną obiektywizację przewidywalności. Pozostałe przypadki 
istotnego naruszenia zobowiązania to naruszenie, w razie gdy ścisła zgod
ność wykonania z zobowiązaniem stanowiła istotne postanowienie umowy 
(co stanowi nawiązanie do condition z common law) (art. 8:103 [a] PECL), 
umyślne naruszenie zobowiązania, które daje drugiej stronie podstawy do 
przeświadczenia, że nie może ona oczekiwać od drugiej strony przyszłego 
wykonania zobowiązania, w tym świadczeń, które staną się wymagalne 
w przyszłości (art. 8:103 [c] PECL). Ten ostatni przypadek nawiązuje do 
przewidywanego naruszenia zobowiązania określonego w art. 9:304 PECL, 
choć różnica polega na tym, że na gruncie art. 8:103 (c) PECL to zaistniałe 
umyślne naruszenie zobowiązania daje podstawę do przewidywania naru
szenia zobowiązania w przyszłości, natomiast art. 9:304 PECL opiera się 
tylko na przewidywanym naruszeniu zobowiązania. Można zauważyć, że 
te dwa ostatnio wymienione określenia zawierają się w definicji opartej na 
regulacji Konwencji wiedeńskiej, a stanowią jej uszczegółowienie.

Natomiast nieco szerzej istotne naruszenie zobowiązania jest ujęte w re
gulacji art. 7.3.1 (2) Zasad UNIDROIT, które również zawierają określenie 
tożsame z wyżej przedstawionym art. 8:103 (b) PECL (zob. art. 7.3.1 [2] 
[a] Zasad UNIDROIT), a także z art. 8:103 (a) PECL (zob. art. 7.1.3 [b] 
Zasad UNIDROIT). Natomiast w art. 7.3.1 (2) (c) i (d) zostały zawarte dwa 
przypadki, które w zasadzie składają się na ten określony w art. 8:103 (c) 
PECL, a mianowicie umyślne bądź nieostrożne naruszenie zobowiązania 
- jako pierwszy oraz naruszenie, które daje podstawy dla przeświadczenia 
drugiej strony, że nie może oczekiwać wykonania zobowiązania przez dru
gą stronę w przyszłości - jako drugi. Z powyższego wynika, że na grun
cie regulacji Zasad UNIDROIT naruszenie zobowiązania może być uznane 
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za istotne tylko na podstawie podmiotowej oceny, która zresztą nawiązuje 
do tradycyjnie pojmowanych postaci winy. Natomiast w art. 7.3.1 (e) Zasad 
UNIDROIT zostały wskazane okoliczności, które winny zostać wzięte pod 
uwagę przy ocenie danego naruszenia zobowiązania jako istotnego. Jest to 
przykład uregulowania, które nakazuje uwzględniać również interes strony 
naruszającej zobowiązanie i stanowi skonkretyzowanie generalnej zasady 
dobrej wiary zawartej w art. 1.7 Zasad UNIDROIT. Zgodnie ze wspomnia
nym postanowieniem art. 7.1.3 (e) Zasad UNIDROIT należy wziąć pod uwa
gę, czy strona naruszająca zobowiązanie poniesie nieproporcjonalne koszty 
związane z przygotowaniem wykonania zobowiązania, jeżeli druga strona 
od umowy odstąpi. Ściśle rzecz ujmując, ta ostatnia przesłanka nie stanowi 
o okoliczności wpływającej na ocenę istotności naruszenia zobowiązania, 
ale na zasadność odstąpienia od umowy i jego skutków dla strony narusza
jącej zobowiązanie.

Do regulacji PECL (oraz w tym przypadku tym samym do Zasad UNI
DROIT) w zakresie określenia istotnego naruszenia zobowiązania nawią
zuje również DCFR w art. III - 3.502 (2), przy czym zawiera dwie reguły 
stanowiące o istotności naruszenia zobowiązania, pomijając unormowanie 
zawarte w art. 8:103 (a) PECL, odnoszące się do charakteru danego posta
nowienia umowy, co, jak wyżej zostało podkreślone, nie zmienia zakresu 
istotności naruszenia zobowiązania.

DCFR nie przejmuje uregulowania przyjętego w art. 8:301 Zasad Acquis, 
które nie opierają się na istotności naruszenia zobowiązania jako przesłan
ce odstąpienia od umowy, ale na nieistotności naruszenia jako okoliczności 
ograniczającej dopuszczalność odstąpienia od umowy, zaś poważność naru
szenia uwzględniają przy zastosowaniu sekwencji środków ochrony praw
nej, z których może skorzystać strona, względem której zobowiązanie zosta
ło naruszone. Uregulowanie Zasad Acquis opiera się na art. 3.6 dyrektywy 
99/44 o sprzedaży konsumenckiej.

Natomiast warto jeszcze zwrócić uwagę na rozwiązanie zawarte w ho
lenderskim kodeksie cywilnym, który w art. 6:265 stanowi o odstąpieniu od 
umowy, przy czym wprowadza zasadę dopuszczalności skorzystania z tego 
środka ochrony prawnej przez stronę, względem której zobowiązanie zosta
ło naruszone, chyba że naruszenie ma charakter nieistotny. Wspomniana 
nieistotność naruszenia nie jest jednak określona tak jak w wyżej omówio
nych projektach, ale odwołuje się do charakteru naruszenia bądź ogólnie 
do nieistotnej natury. Dla uzupełnienia obrazu metody określenia granic 
trwałości umowy w holenderskim kodeksie cywilnym należy zwrócić uwagę 
na uregulowanie naruszenia zobowiązania, które uzależnione jest od no
tyfikacji dokonanej przez stronę wraz z wyznaczeniem drugiej stronie do
datkowego terminu do wykonania zobowiązania z wyjątkami określonymi 
w art. 6:82 k.c.h. Na podstawie powyższego można zauważyć, że holender
ska koncepcja opiera się na niemieckiej w zakresie obowiązku wyznaczenia 
Nachfrist, z tym że w kodeksie cywilnym holenderskim stanowi on nie tylko 
przesłankę odstąpienia od umowy (z wyjątkami wskazanymi w § 323 k.c.n.), 
ale przesłankę naruszenia zobowiązania uzasadniającego skorzystanie z ja
kiegokolwiek środka ochrony prawnej.
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A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Zgodnie z koncepcją przyjętą w art. 11:8, projekt w art. 11:9 stanowi 
o ograniczeniu dopuszczalności odstąpienia od umowy przez nieistotność 
naruszenia zobowiązania, odchodząc tym samym od zasady określonej 
w art. 491 k.c., która dopuszcza odstąpienie od umowy niezależnie od stop
nia naruszenia, uzależniając je od wyznaczenia dodatkowego terminu do 
wykonania zobowiązania wraz z zastrzeżeniem odstąpienia w razie bez
skutecznego upływu tego terminu. Nieistotność naruszenia zobowiązania 
jest jednak określona w art. 11:9 § 2 projektu w sposób, który nawiązuje do 
koncepcji istotnego naruszenia umowy z art. 25 k.w. oraz opartych na niej 
rozwiązaniach przyjętych w przedstawionych w poprzedniej części projek
tach europejskich. W tym zakresie projekt odstąpił od rozwiązania przy
jętego w dyrektywie 99/44 o sprzedaży konsumenckiej, a także w polskiej 
ustawie o sprzedaży konsumenckiej (zob. art. 8 ust. 4 ustawy), które odwo
łując się do nieistotnej niezgodności dobra z umową, nie określają przesła
nek tej nieistotności, ale określają samą niezgodność. Określenie przyjęte 
w art. 11:9 §2 projektu nieistotność określa jako zaprzeczenie istotności na
ruszenia przyjętej w Konwencji wiedeńskiej, pozostając przy tej ogólnej defi
nicji, tj. bez wprowadzenia dodatkowych szczegółowych przypadków, jak to 
ma miejsce w PECL, Zasadach UNIDROIT czy DCFR. Natomiast projekt, 
określając istotne naruszenie, odwołuje się do zobowiązania, a nie umowy, 
jak w art. 25 k.w., bowiem to zobowiązanie stanowi podstawową kategorię 
prawną, pomimo że nieistotność odnosi się do samej już umowy, ponieważ 
skorzystanie z odstąpienia jest możliwe tylko względem umowy. Wprowa
dzenie określenia nieistotności naruszenia zobowiązania w art. 11:9 §2 pro
jektu wyznacza również zakres zastosowania tej definicji, a mianowicie na 
potrzeby określenia granic trwałości umowy, nie zaś innych środków ochro
ny prawnej określonych w projekcie, chociaż niektóre z nich odwołują się do 
nieistotności naruszenia zobowiązania (np. art. 11:7 §1 i §3 projektu) na 
podstawie odesłania do przesłanki ograniczającej odmowę przyjęcia świad
czenia z art. 11:6 § 1 projektu. Jednakże według projektu nieistotność naru
szenia zobowiązania z ostatnio wymienionego postanowienia jest kategorią 
o różnej treści od nieistotności naruszenia umowy z art. 11:9 §2 projek
tu, ze względu na inne koncepcje, na których są oparte, oraz inne funkcje. 
W pierwszym przypadku ocenie podlega bowiem naruszenie zobowiązania 
w rozumieniu art. 1:1 projektu, a zatem może ono wynikać z różnych źródeł, 
zaś sama nieistotność jest odniesiona do tego naruszenia, natomiast niei
stotne naruszenie zobowiązania z art. 11:9 §2 dotyczy umowy (jest oceniane 
w kontekście całej umowy). Kwestia, czy takie zróżnicowanie jest w pełni 
uzasadnione, bądź czy pożądane jest wprowadzenie definicji do art. 11:9 §2 
projektu, chociaż na tym etapie prac może zostać uznane za zasadne, jest 
jednak otwarta.

Porównując definicję zawartą w art. 11:9 §2 projektu oraz art. 25 k.w., 
należy zauważyć, że wśród kryteriów oceny stopnia naruszenia nie została 
wprowadzona przesłanka przewidywalności skutku naruszenia zobowiąza
nia przez stronę je naruszającą, jako że jest to okoliczność, która zawiera 
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się w uzasadnionych oczekiwaniach strony, względem której zobowiązanie 
zostało naruszone. Usprawiedliwione oczekiwania mają wynikać z umowy 
oraz kryteriów, które wpływają na jej treść, a zatem obie strony w tym za
kresie mają podobną znajomość i zawierają porozumienie, co stanowi istotę 
umowy. Strona naruszająca zobowiązanie jest uprawniona prowadzić zatem 
dowód, że określone skutki nie były objęte zakresem usprawiedliwionych 
oczekiwań na podstawie art.11:9 §2 projektu, co wywołuje takie same kon
sekwencje jak dowodzenie usprawiedliwionego braku przewidywalności na 
podstawie art. 25 k.w. W celu sprecyzowania stanu, według którego okolicz
ności określone w przesłankach z art. 11:9 §2 projektu winny być ocenione, 
zostało wprowadzone kryterium momentu właściwego dla dokonania takiej 
oceny, tj. zawarcie umowy.

A. 3. Założenia politycznoprawne

Ze względu na wprowadzenie ogólnej reguły dopuszczalności odstąpienia 
od umowy w art. 11:8 § 1 projektu, koniecznym do rozwiązania problemem 
o charakterze politycznoprawnym jest rozstrzygnięcie w zakresie ogranicze
nia tego środka ochrony prawnej ze względu na to, że skorzystanie z niego 
przez stronę prowadzi do wygaśnięcia stosunku umownego oraz skutków 
z nim związanych. Jest to zatem kwestia wprowadzenia granic trwałości 
umowy, związana w tym miejscu z określeniem zakresu ochrony interesów 
strony, względem której zobowiązanie zostało naruszone, oraz strony je na
ruszającej. Ustawowa realizacja zasady pacta sunt servanda winna uwzględ
niać zmianę stosunków, polegającą na naruszeniu zobowiązania, jednocześ
nie ustalić konsekwencje tego naruszenia stosownie do przyjętych założeń 
politycznoprawnych opartych na zasadzie autonomii woli, wolności umów, 
warunków ekonomicznych. Projekt wychodzi z założenia, że stronie należy 
przyznać uprawnienie do odstąpienia od umowy, ale ograniczyć je nieistot- 
nością naruszenia zobowiązania, jako okolicznością stanowiącą tolerancję 
dla zachowania dłużnika w zakresie utrzymania umowy w mocy, jedno
cześnie gwarantując drugiej stronie skorzystanie z innych środków ochrony 
prawnej, które zapewnią ochronę jej interesów (w projekcie środkiem równie 
dostępnym jak odstąpienie od umowy jest obniżenie świadczenia, przy czym 
to ostatnie nie jest ograniczone nieistotnością naruszenia zobowiązania).

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Postanowienie art. 11:9 projektu określa granicę dopuszczalności odstą
pienia od umowy, wprowadzając nieistotność naruszenia zobowiązania jako 
kryterium ograniczające skorzystanie z tego środka ochrony prawnej.
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Ąrl. 11:9 Ograniczenie uprawnienia do odstąpienia od umowy

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Zastosowanie art. 11:9 projektu jest związane z umową, ze względu na 
zakres uprawnienia do odstąpienia, które właśnie umowy dotyczy. Granica 
odstąpienia od umowy określona w art. 11:9 § 1 wraz z określeniem nieistot
nego naruszenia zobowiązania z art. 11:9 §2 stosuje się do wszystkich przy
padków odstąpienia od umowy, a zatem uregulowania art. 11:8, art. 11:11 
oraz art. 11:12, przy czym jak wszystkie normy projektu ma ona charakter 
dyspozytywny.

B.3. Wykładnia

Zgodnie z art. 11:9 § 1 wierzycielowi nie przysługuje środek ochrony praw
nej w postaci odstąpienia od umowy, w razie gdy naruszenie zobowiązania 
jest nieistotne. Ocenie z punktu widzenia stopnia naruszenia, a konkretnie 
stwierdzenia jego nieistotności podlega naruszenie zobowiązania. Chodzi 
przede wszystkim o naruszenie zobowiązania umownego, czyli takiego, 
które stanowi treść stosunku umownego, a wynika z samej treści umowy, 
z usprawiedliwionych oczekiwań strony, z wiążącego strony obyczaju itp. 
W tym przypadku należy również odesłać do przesłanek należytego wyko
nania zobowiązania, które kształtują jego treść (zob. art. 1:1 projektu).

Przesłankami oceny naruszenia zobowiązania jako nieistotnego jest nie
znaczny stopień pozbawienia strony tego, czego zasadnie mogła oczekiwać 
na podstawie umowy w chwili jej zawarcia.

W pierwszym rzędzie należy zatem stwierdzić wystąpienie stanu po
zbawienia strony tego, czego mogła oczekiwać na podstawie umowy, czyli 
wcześniej ustalić oczekiwania strony, które są usprawiedliwione. Chodzi 
o oczekiwania związane z interesem, który miał zostać zaspokojony przez 
wykonanie umowy. Zasadniczo jest to interes majątkowy, przy czym nie jest 
wykluczone wzięcie pod uwagę również innych korzyści, jeżeli miałyby one 
wpływ na interes wierzyciela. Usprawiedliwienie oczekiwań wiąże się z ich 
podstawą w umowie, z okolicznościami jej zawarcia, także z charakterem 
stron ją zawierających oraz wiążącymi je stosunkami.

Nieistotne jest tylko takie pozbawienie strony tego, czego zasadnie mo
gła oczekiwać w rozumieniu wyżej podanym, jeżeli stopień wspomnianego 
pozbawienia jest nieznaczny, tj. taki, który nie ma wpływu bądź ma mały 
wpływ na realizację interesu strony, bądź celu umowy. Omawiany stopień 
pozbawienia strony realizacji umowy w pełnym zakresie winien być ocenio
ny z punktu widzenia zawarcia umowy, tj. przez odwołanie się do swoistego 
testu porównawczego stanu, który nastąpiłby w razie należytego wykona
nia zobowiązania zgodnie z usprawiedliwionymi oczekiwaniami strony oraz 
stanu z naruszeniem zobowiązania.

Na gruncie regulacji art. 11:9 dowód nieistotności naruszenia zobowią
zania obciąża dłużnika.
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B.4. Przykłady

1. A zawarł umowę sprzedaży samochodu z B. B miał wydać auto w cią
gu tygodnia od zawarcia umowy. Po upływie 10 dni A zażądał wydania 
auta. B oświadczył, że zobowiązania nie wykona.

[Naruszenie zobowiązania przez B nie jest nieistotne, bowiem B nie wy
konał zobowiązania, a zatem zasadne jest odstąpienie od umowy].

2. A zawarł z B umowę o roboty budowlane, na podstawie której B miał
wybudować A dom zgodnie z projektem załączonym przez A. Przez niedopa
trzenie pracowników B dom został wybudowany bez jednego okna w salonie, 
chociaż było ono na planie.

[Naruszenie zobowiązania przez B jest nieistotne, bowiem pozbawia 
A tylko w nieznacznym stopniu tego, czego mógł zasadnie oczekiwać na 
podstawie umowy, czyli wybudowania domu dokładnie zgodnie z planem. 
A może żądać naprawy świadczenia na podstawie art. 11:4 §2 bądź skorzy
stać z innych środków ochrony prawnej, w tym z obniżenia świadczenia. 
W tym ostatnim przypadku B przysługuje uprawnienie do doprowadzenia 
przedmiotu świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem na podstawie 
art. 11:8 §3 projektu].

ART. 10. WYŁĄCZENIE UPRAWNIENIA
DO DOPROWADZENIA ŚWIADCZENIA

DO STANU ZGODNEGO Z ZOBOWIĄZANIEM

§1. Dłużnik nic może skorzystać z uprawnienia do doprowadzenia świad
czenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem, jeżeli ze względu na rodzaj 
naruszenia lub naturę zobowiązania nie można rozsądnie oczekiwać 
od wierzyciela, że będzie związany umową.

§2. Przedsiębiorca nie jest uprawniony do doprowadzenia świadczenia do
stanu zgodnego z zobowiązaniem, jeżeli skorzystanie przez niego z tego 
uprawnienia wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami dla konsumenta.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

A.1.1. Źródła

Źródła inspiracji regulacji art. 11:10 projektu zawarte są w: art. 8:104
PECL, art. 48 Konwencji wiedeńskiej, art. 7.1.4 Zasad UNIDROIT, art. 8:301 
(2) Zasad Acquis, art. III - 3:203 DCFR, §323 (2)k.c.n.
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