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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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A. 1. 2. Analiza prawnoporównawcza

Przyznanie dłużnikowi uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia nie 
ma charakteru bezwzględnego. Właściwie wszystkie regulacje, które zawie
rają tego rodzaju uprawnienie, stanowiące szansę dłużnika na utrzymanie 
stosunku umownego w mocy bądź zapobiegające skorzystaniu przez wierzy
ciela z innego środka ochrony prawnej wpływającego na interes dłużnika, 
stanowią równocześnie o jego ograniczeniu przez wyznaczenie ram, poza 
którymi skutki naruszenia zobowiązania są już tylko negatywne dla strony 
naruszającej zobowiązanie. Zakres uprawnienia do „uzdrowienia” świadcze
nia (right to cure) jest związany z rozstrzygnięciem danego uregulowania co 
do granic trwałości stosunku umownego w ten sposób, że jest ono przyzna
ne w tych granicach, czyli w ramach przesłanek, które wyznaczają dopusz
czalność zakończenia umowy przez stronę, względem której zobowiązanie 
zostało naruszone bądź stanowi swoiste „uelastycznienie” wspomnianych 
wyżej granic przez uniezależnienie uprawnienia do „uzdrowienia” świad
czenia od przesłanek odstąpienia od umowy lub od samego odstąpienia, ale 
wprowadzenie ograniczeń odnoszących się bezpośrednio do omawianego 
uprawnienia dłużnika. 

Regulacją, która uzależnia granicę dopuszczalności uprawnienia do 
„uzdrowienia” świadczenia przez dłużnika od przesłanki odstąpienia od 
umowy, jest art. 8: 104 PECL, z którego wynika, że dłużnik może naprawić 
świadczenie, jeżeli naruszenie zobowiązania nie ma charakteru istotnego 
w rozumieniu art. 8: 103 PECL. Jeżeli naruszenie zobowiązania jest istotne, 
utrzymanie umowy w mocy pozostaje do decyzji wierzyciela, który jest upraw
niony do odstąpienia od umowy bądź też zażądania naprawienia świadcze
nia, ale w trybie i w granicach art. 9: 102 PECL (tj. specific performance). 

Twórcy PECL rozstrzygnęli problem, który pojawia się na gruncie art. 48 
(1) Konwencji wiedeńskiej, jeżeli chodzi o relację uprawnienia wierzyciela 
(kupującego) do odstąpienia od umowy oraz uprawnienia dłużnika (sprze
dawcy) do „uzdrowienia” naruszonego przez niego któregokolwiek z obowiąz
ków. Postanowienie art. 48 (1) k. w., stanowiąc o przesłankach uprawnienia 
do „uzdrowienia” świadczenia, równocześnie wprowadza zastrzeżenie od
syłające do art. 49 k. w., który dotyczy odstąpienia od umowy. W zakresie 
tego ostatniego problemu wyrażone są co najmniej trzy stanowiska. Według 
pierwszego uprawnienie do „uzdrowienia” świadczenia nie przysługuje, je
żeli kupujący odstąpi od umowy, czyli wykona uprawnienie z art. 49 (1). 
Zgodnie z drugim stanowiskiem to uprawnienie dłużnika jest wyłączone, 
w razie gdy naruszenie zobowiązania jest istotne bądź upłynął bezskutecz
nie dodatkowy termin, który został mu wyznaczony przez wierzyciela do 
wykonania zobowiązania na podstawie art. 47 (1) k. w. Natomiast trzecie 
zapatrywanie nie przyznaje swoistego pierwszeństwa odstąpieniu od umo
wy (uzależnionego od wyboru wierzyciela), ale proponuje rozstrzygać każ
dy przypadek z uwzględnieniem charakteru naruszenia obowiązku w ten 
sposób, że w razie możliwości naprawy świadczenia w ramach ograniczeń 
wyznaczonych w art. 48 (1) k. w. można przyjąć, że naruszenie umowy nie 
miało charakteru istotnego w rozumieniu art. 25 k. w., natomiast z drugiej 
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strony niektórym naruszeniom obowiązku nie powinna zostać przypisana 
możliwość skorzystania przez dłużnika z uprawnienia do naprawy świad
czenia na podstawie art. 48 (1) k.w. Do wspomnianych ograniczeń upraw
nienia do „uzdrowienia” świadczenia określonych w art. 48 (1) k.w. należą: 
wykonanie uprawnienia przez dłużnika bez nierozsądnej zwłoki oraz bez 
przysporzenia wierzycielowi nadmiernych trudności bądź niepewności co 
do zwrotu przez dłużnika kosztów poniesionych przez wierzyciela (kupu
jącego), przy czym chodzi o koszty związane z umożliwieniem dłużnikowi 
„uzdrowienia” naruszonego obowiązku.

Interesujące jest, że reguła zawarta w art. 7.1.4 Zasad UNIDROIT (po
dobnie jak PECL stworzona po przyjęciu Konwencji wiedeńskiej) reguluje 
kwestię ograniczenia uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia niejako 
przeciwnie do zasady przyjętej w PECL, jednocześnie rozstrzygając wąt
pliwości powstałe w oparciu o uregulowanie Konwencji wiedeńskiej, przy
znając pierwszeństwo uprawnieniu dłużnika do „uzdrowienia” świadczenia 
nawet względem odstąpienia przez wierzyciela od umowy, tj. notyfikacji 
tego oświadczenia dłużnikowi (art. 7.1.4 [2] Zasad UNIDROIT). Jednakże 
wspomniane „przeciwieństwo” w tym zakresie PECL oraz Zasad UNIDRO- 
IT ma charakter bardziej formalny niż substancjalny, bowiem te ostatnie 
wprowadzają szeroki katalog okoliczności, które wyłączają dopuszczalność 
skorzystania przez dłużnika z uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia, 
jednocześnie nakazując dłużnikowi niezwłoczne zawiadomienie wierzyciela 
o zamiarze naprawy świadczenia wraz z określeniem sposobu tej napra
wy oraz terminu jej wykonania. Przesłankami omawianego uprawnienia 
dłużnika jest możliwość w znaczeniu właściwości naprawy świadczenia 
w świetle okoliczności, brak uzasadnionego interesu wierzyciela do odmo
wy przyjęcia, a także jego wykonanie przez dłużnika niezwłocznie. Istotne 
jest, że dowód przysługiwania dłużnikowi uprawnienia do „uzdrowienia” 
świadczenia obciąża jego samego, tzn. jest on obowiązany do wykazania, że 
wszystkie przesłanki zostały spełnione.

Jedną, ale ogólną przesłankę wyłączającą uprawnienie dłużnika do 
„uzdrowienia” świadczenia zawiera postanowienie art. 8:301 (2) Zasad Ac
quis, z którego wynika, że dłużnik nie może skorzystać z wymienionego wy
żej uprawnienia, jeżeli nie można oczekiwać od wierzyciela, że będzie zwią
zany umową, w szczególności ze względu na rodzaj naruszenia lub naturę 
zobowiązania. Na gruncie omawianej regulacji, wyłączenie uprawnienia 
dłużnika do „uzdrowienia” świadczenia stanowi jedną z przesłanek odstą
pienia od umowy z wyłączeniem obligatoryjnej sekwencji środków ochrony 
prawnej, które zostały przewidziane na wypadek naruszenia zobowiązania. 
Zasady Acquis pierwszeństwo przyznają zatem uprawnieniu do naprawy zo
bowiązania przed odstąpieniem od umowy. Ograniczenie uprawnienia dłuż
nika do naprawy świadczenia odwołuje się do rodzaju naruszenia, który 
nie uzasadnia oczekiwania, że wierzyciel będzie związany umową, które to 
uregulowanie nawiązuje do koncepcji, a nawet określenia istotnego naru
szenia zobowiązania/umowy w rozumieniu innych projektów europejskich 
czy Konwencji wiedeńskiej. Drugą okolicznością, mogącą wyłączać upraw
nienie strony naruszającej zobowiązanie do „uzdrowienia” świadczenia, jest
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natura zobowiązania, którą należy brać pod uwagę niezależnie od rodza
ju naruszenia. W tym zakresie Zasady Acquis, chociaż oparte na regulacji 
art. 3.3 dyrektywy 99/44, wprowadzają ogólniejsze uregulowanie do przyję
tego w dyrektywie o sprzedaży konsumenckiej, która odwołuje się w tym za
kresie do nadmiernych trudności konsumenta bez wskazania okoliczności, 
z którą miałyby być one związane. Między innymi w związku z powyższym 
jest to ten zakres regulacji dyrektywy 99/44, który podlega krytyce zarów
no w doktrynie europejskiej, jak i w doktrynach krajowych333.

333 Zob. np. H. Sivcsand, The Buyer's Remedies for Non-Conforming Goods. Should There Be 
Free Choice or Are Restrictions Necessary?, Sellier. European Law Publishers, 2005, s. 68 i n.

Natomiast DCFR łączy w art. III - 3:203 regulację dotyczącą wyłączenia 
obowiązku wierzyciela umożliwienia dłużnikowi naprawienia świadczenia, 
bowiem w pkt (a) zawarte jest postanowienie odpowiadające art. 8:104 PECL, 
pkt (b) nawiązuje z kolei do art. 8:103 (c) PECL (który w PECL stanowi o jednej 
z okoliczności istotnego naruszenia zobowiązania), natomiast pkt (c) obejmu
je normę odpowiadającą wyżej przedstawionemu regulowaniu Zasad Acquis. 
Z regulacji przyjętej w DCFR, w szczególności biorąc pod uwagę wspomniany 
pkt (b) art. III - 3:203, można zauważyć, że przesłanka istotnego naruszenia 
stanowiąca podstawę odstąpienia od umowy może być jednocześnie przyczy
ną wyłączenia uprawnienia dłużnika do „uzdrowienia” świadczenia, czego 
skutkiem jest przecież dopuszczalność odstąpienia od umowy. Zasadne jest 
zatem twierdzenie, że okoliczności wyłączające dopuszczalność „uzdrowienia” 
świadczenia stanowią również o granicach trwałości stosunku prawnego. Po
dobna zależność zachodzi w niemieckiej regulacji, w szczególności na gruncie 
§323 k.c.n., który w pkt. (1) stanowi o obowiązku wyznaczenia dłużnikowi 
dodatkowego terminu na wykonanie bądź „uzdrowienie” świadczenia, zaś 
w §323 (2) k.c.n. określone są wyłączenia tego obowiązku, których skutkiem 
jest możliwość natychmiastowego odstąpienia od umowy.

A.2. Uzasadnienie regulacji projektu - rozwój instytucji

Postanowienie zawarte w art. 11:10 § 1 projektu zostało oparte na regu
lacji art. 8:301 (2) Zasad Acquis oraz art. 3:203 (b) DCFR, natomiast norma 
z art. 11:10 §2 projektu opiera się na regule z art. 3.3 dyrektywy o sprzeda
ży konsumenckiej.

Przyjęcie pierwszego rozwiązania opiera się na wnioskach wyżej przed
stawionych na temat przesłanek ograniczających dopuszczalność skorzysta
nia przez dłużnika z uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia. Ograni
czenie wspomnianego uprawnienia dłużnika opiera się zatem na przesłance 
związanej z rodzajem naruszenia bądź naturze zobowiązania, niezależnie 
od rodzaju naruszenia.

Natomiast pomimo krytycznych uwag wobec postanowienia art. 3.3 dyrek
tywy o sprzedaży konsumenckiej, przesłanka w niej ustalona została wpro
wadzona do art. 11:10 § 2 projektu ze względu na jasność w zakresie zgodności 
regulacji z dyrektywą. Wobec powyższego zakres zastosowania wspomniane
go przepisu został ograniczony do umownego stosunku konsumenckiego.
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A. 3. Założenia politycznoprawne

Uprawnienie do „uzdrowienia” świadczenia ma wpływ na trwałość umo
wy, tj. na określenie jej granic. W związku z powyższym istnieje potrzeba 
rozstrzygnięcia, w jakim zakresie dłużnikowi naruszającemu zobowiązanie 
winno przysługiwać uprawnienie do jego naprawienia, ze względu na jego 
usprawiedliwiony interes w trwaniu umowy. Projekt stanął na stanowisku, 
że dłużnikowi co do zasady należy przyznać możliwość „uzdrowienia” świad
czenia w przypadku każdego naruszenia zobowiązania i przez skorzystanie 
z niego - ubezskutecznienia odstąpienia od umowy przez wierzyciela, który 
co do zasady może odstąpić od umowy ze względu na naruszenie zobowią
zania (poza przypadkiem nieistotnego naruszenia). Szeroki zakres ochrony 
interesu dłużnika może stanowić nierównowagę względem interesu wierzy
ciela, względem którego zobowiązanie zostało naruszone, a wobec tego za
sadne jest wprowadzenie ograniczeń uprawnienia dłużnika na podstawie 
okoliczności, które odnoszą się do sytuacji prawnej wierzyciela.

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Funkcją art. 11:10 jest określenie granic dopuszczalności skorzystania 
przez dłużnika z uprawnienia do doprowadzenia świadczenia do stanu 
zgodnego z zobowiązaniem i tym samym ubezskutecznienia odstąpienia 
od umowy przez wierzyciela, czyli pośrednio wyznaczenie granic trwałości 
umowy.

B.2. Kontekst - zakres zastosowania

Zakres zastosowania art. 11:10, dotyczącego ograniczenia uprawnienia 
do doprowadzenia świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem, jest 
tożsamy z zakresem dopuszczalności skorzystania z tego uprawnienia, któ
ry z kolei wiąże się z uprawnieniem do odstąpienia od umowy. Na podstawie 
powyższego, ograniczenie uprawnienia do „uzdrowienia” świadczenia zwią
zane jest z naruszeniem zobowiązania umownego. W art. 11:10 §2 projektu 
zostało wprowadzone kryterium ograniczające uprawnienie do doprowadze
nia świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem dotyczące stosunków 
konsumenckich, a zatem w tym zakresie będzie miało znaczenie takie roz
różnienie podmiotowe.

B.3. Wykładnia

Reguła ograniczająca dopuszczalność skorzystania przez dłużnika 
z uprawnienia do doprowadzenia przedmiotu świadczenia do stanu zgod
nego z zobowiązaniem jest wyrażona za pomocą dwóch przesłanek, których 
wystąpienie pozwala na uszanowanie woli wierzyciela co do odstąpienia od
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umowy, bowiem są to okoliczności, których wystąpienie nie pozwala rozsąd
nie oczekiwać, że wierzyciel będzie związany z umową. Wspomniane wyłą
czenie oczekiwania względem wierzyciela ma być rozsądne, a zatem oparte 
na zobiektywizowanej ocenie okoliczności.

Okolicznościami stanowiącymi podstawę wyłączenia uprawnienia dłuż
nika do „uzdrowienia” świadczenia jest rodzaj naruszenia zobowiązania oraz 
natura zobowiązania, przy czym wystarczy, że wystąpi jedna z nich. Rodzaj 
naruszenia zobowiązania nie oznacza postaci naruszenia zobowiązania, bo
wiem samo uprawnienie do doprowadzenia świadczenia do stanu zgodności 
z zobowiązaniem przysługuje w razie nienależytego wykonania zobowiąza
nia. Natomiast istotna jest kwestia możliwości doprowadzenia przedmiotu 
świadczenia do stanu zgodnego z zobowiązaniem, tzn. czy „uzdrowienie” 
świadczenia pozwoli na realizację celu umowy i interes wierzyciela w jej 
wykonaniu zostanie zaspokojony.

Natura zobowiązania może stanowić o wyłączeniu dopuszczalności 
uprawnienia dłużnika z art. 11:8 §2 projektu w przypadku, w którym właś
ciwość zobowiązania, przede wszystkim wynikająca z jego treści, określonej 
również wiążącymi strony zwyczajami, wyłącza możliwość „uzdrowienia” 
naruszonego świadczenia, na przykład ze względu na ściśle określony ter
min spełnienia świadczenia, miejsce spełnienia, stosunek zaufania między 
stronami itp.

Regulacja zawarta w art. 11:10 §2 projektu stanowi o przesłance wy
łączenia uprawnienia do doprowadzenia świadczenia do stanu zgodnego 
z zobowiązaniem, które wynika ze stosunku zobowiązaniowego o charak
terze konsumenckim i zakresem tego ograniczenia objęty jest przedsiębior
ca. Wspomniane postanowienie nie jest szczegółowym względem normy 
z art. 11:10 § 1 projektu, tzn. że przedsiębiorca ze stosunku konsumenckiego 
może zostać również ograniczony w możliwości skorzystania z uprawnienia 
do doprowadzenia świadczenia, jeżeli spełnione są przesłanki z art. 11:10 § 1 
projektu, a z kolei art. 11:10 §2 nie stosuje się do umowy zawartej pomię
dzy przedsiębiorcami. Nadmierne trudności dla konsumenta są klauzulą 
generalną zaczerpniętą z art. 3.5 dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, 
a w oparciu o tę regulację - art. 8 ust. 4 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. 
W tym miejscu należy zauważyć, że z obu ostatnio wymienionych regula
cji wynika nieco inny zakres zastosowania omawianej klauzuli. Dyrektywa 
stanowi bowiem o dopuszczalności odstąpienia od umowy, jeżeli sprzedawca 
nie zadośćuczynił żądaniu naprawy bądź wymiany bez nadmiernych trud
ności dla konsumenta, natomiast ustawa o sprzedaży konsumenckiej odwo
łuje się do hipotetycznego stanu wywołania nadmiernych trudności spowo
dowanego koniecznością żądania naprawy bądź wymiany towaru (tę różnicę 
można przedstawić na podstawie angielskiej wersji dyrektywy o sprzedaży 
konsumenckiej, bowiem jej tłumaczenie na język polski jej nie oddaje). Na 
podstawie powyższego spostrzeżenia można stwierdzić, że w tym projekt na
wiązuje do regulacji z ustawy konsumenckiej, która zawiera szerszy zakres 
ochrony konsumenta w tym punkcie, aczkolwiek dopuszczalny w świetle 
minimalnego charakteru dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej. Przesłan
ka nadmiernych trudności winna być odniesiona do sytuacji konsumenta,
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która zostanie spowodowana przez skorzystanie dłużnika z uprawnienia do 
„uzdrowienia” świadczenia, tzn. mogą być brane pod uwagę wszelkie oko
liczności, które mają negatywne skutki dla konsumenta, przy czym stopień 
ich negatywnego oddziaływania na konsumenta (uwzględniając interes 
majątkowy oraz oddziaływanie osobiste) winien przeważać nad interesem 
przedsiębiorcy. W związku z systemowych ujęciem art. II:10§2, a także 
jego uzasadnieniem aksjologicznym związanym z ochroną konsumenta, 
należy przyjąć, że ograniczenie uprawnienia przedsiębiorcy ze wspomnia
nego wyżej postanowienia ma szerszy zakres niż ograniczenie wynikające 
z art. 11:10 § 1 projektu.

B.4. Przykłady

1. A zamówił w restauracji B obiad dla swoich pracowników, który miał 
zostać dowieziony do biura. Dania były zapakowane w jednorazowe nieprze
zroczyste opakowania. Po przywiezieniu ich na miejsce A zapłacił i przyjął 
świadczenie. Po otworzeniu opakowań okazało się, że po daniach mięsnych 
chodzą robaki, co wywołało szok u pracowników. Wzburzony A natychmiast 
zadzwonił do restauracji B, oświadczył o odstąpieniu od umowy i zażądał 
zwrotu zapłaconej ceny. Zaskoczony B oświadczył, że w ciągu godziny zosta
ną dowiezione świeże dania.

[A może odstąpić od umowy, natomiast B nie przysługuje uprawnienie do 
doprowadzenia świadczenia do stanu zgodności z zobowiązaniem ze wzglę
du na rodzaj naruszenia oraz usprawiedliwioną niemożność oczekiwania od 
A, że będzie związany umową z B],

2. A - właściciel restauracji umówił się z B - dostawcą wina, że ten 
ostatni będzie przywoził w każdy czwartek wino określonej marki w ciągu 
dwóch miesięcy, przy czym A zastrzegł, że czwartkowe dostawy mają dla 
niego znaczenie ze względu na dużą liczbę klientów restauracji w piątko
we i sobotnie wieczory oraz organizowanie przez A przyjęć w tych dniach 
tygodnia. Pierwszą dostawę B wykonał zgodnie z umową, ale kolejne trzy 
były wykonane bądź z dwudniowym opóźnieniem, bądź zostało przywie
zione wino innej marki, które nie odpowiadało klientom, którzy zamówili 
u A przyjęcie, wobec czego A poniósł straty. Po kolejnej niezgodnej ze zobo
wiązaniem dostawie, tym razem w ilości mniejszej niż umówiona, A oświad
czył B, że odstępuje od umowy.

[B nie jest uprawniony do doprowadzenia świadczenia do stanu zgod
nego z zobowiązaniem ze względu na naturę zobowiązania, którą strony 
określiły w umowie, w szczególności terminowe dostawy wina określonej 
marki. Od A nie można wymagać, że pozostanie związany umową, nara
żając na straty, które mogą zostać wywołane również ewentualną utratą 
renomy wśród klientów].

3. A zamówiła u krawcowej B suknię ślubną, która miała być gotowa 
na dwa dni przed wyznaczoną datą ślubu. W dniu odbioru okazało się, że 
pracownica krawcowej zniszczyła część materiału, przeznaczoną na uszycie 
sukni. B zapewniała, że uda jej się sprowadzić brakującą część materiału 
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i suknia będzie gotowa w umówionym terminie, jednak A odstąpiła od umo
wy i zdecydowała, że kupi suknię w sklepie.

[A jest uprawniona do odstąpienia od umowy, natomiast B nie przysłu
guje uprawnienie do dokończenia sukni, czyli doprowadzenia świadczenia 
do stanu zgodnego z zobowiązaniem, ze względu na naturę zobowiązania, 
w szczególności ściśle określony termin spełnienia świadczenia, a także cel 
umowy związany z przeznaczeniem sukni, tj. jej ślubnego charakteru. W sy
tuacji takiej niepewności co do wykonania zobowiązania (już naruszonego) 
przez B na dzień ślubu nie można oczekiwać od A, że będzie związana z umo
wą. W tym przypadku można również powołać się na nadmierne trudności 
konsumenta wskazane w art. 11:10 §2 projektu z uzasadnieniem jak wyżej].

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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