
Art. 11: 22 Odsetki w przypadku naruszenia zobowiązania wzajemnego przez wierzyciela

ART. 22. ODSETKI W PRZYPADKU NARUSZENIA 
ZOBOWIĄZANIA WZAJEMNEGO PRZEZ WIERZYCIELA

Wierzyciel nie może żądać odsetek w zakresie, w jakim sam naruszył 
swoje zobowiązanie wzajemne lub inne obowiązki wynikające ze stosunku 
zobowiązaniowego. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Przepisu podobnego do art. 11: 22 nie było ani w kodeksie zobowiązań, 
ani nie ma go w obowiązującym kodeksie cywilnym (zob. jednak art. 63g 
ust. 3 ustawy - prawo bankowe, który wyłącza obowiązek banku zlecenio
dawcy zapłaty odsetek za opóźnienie w wykonaniu przelewu transgranicz- 
nego, gdy opóźnienie powstało z przyczyn leżących po stronie zleceniodaw
cy). Natomiast podobną do art. 11: 22 zasadę da się wyprowadzić na gruncie 
art. 9. 508 Zasad europejskiego prawa umów i art. III - 3: 708 DCFR. Mia
nowicie przepisy te znajdują się w rozdziale o odszkodowaniu, zaś art. 9. 504 
PECL i art. III - 3: 704 DCFR stanowią, źe dłużnik nie odpowiada za szko
dę w takim zakresie, w jakim sam przyczynił się do niewykonania zobo
wiązania lub jego skutków. Wprost taką zasadę wyraża art. 8: 405 Zasad 
Acquis, który to przepis nawiązuje do art. 3 ust. 1 lit. c pkt i dyrektywy 
nr 2000/35 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 czerwca 2000 r. o zwal
czaniu opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych438. Według po
wołanego art. 3 ust. 1 lit. c pkt i dyrektywy nr 2000/35 wierzyciel może 
żądać zapłaty odsetek za zwłokę, jeśli wykonał swoje umowne i ustawowe 
obowiązki. Z przytoczonego przepisu można zatem wyciągnąć wniosek, że 
na gruncie prawa wspólnotowego obowiązek zapłaty odsetek nie powstaje, 
jeśli wierzyciel naruszył swoje zobowiązanie439. 

438 Dz. Urz. L 200 z 8.08.2000, s. 38.
439 Zob. S. Leible, Die Regulung des Leistungsverzugs im gemeinschaftlichen Sekundär

recht [w:] Europäisches Vertragsrecht im Gemeinschaft, Schriftenreihe der Europäischen 
Rechtsakademie Trier, Bd. 22, Trier 2002, s. 161; K. Riesenhuber, Europäisches Vertrag
srecht, Berlin 2006, s. 288-289 - autor ten podkreśla jednak, że rozwiązanie przyjęte w dy
rektywie nr 2000/35 nie jest identyczne z prawem niemieckim.

Do podobnego wniosku jak wyrażony w art. 11: 22 można dojść także na 
gruncie tych europejskich systemów prawnych, które uzależniają zapłatę 
odsetek od zwłoki dłużnika w spełnieniu świadczenia. W zakresie, w jakim 
na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 
wierzyciela dłużnik nie mógł spełnić w terminie własnego świadczenia pie
niężnego lub był uprawniony do odmowy jego spełnienia (z uwagi na przy
sługujące mu zarzuty), będzie on zwolniony z obowiązku zapłaty odsetek 
z uwagi na niemożność przypisania mu odpowiedzialności za niewykona
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nie zobowiązania w terminie440. Także na gruncie Konwencji wiedeńskiej 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wierzyciel nie może żądać 
zapłaty odsetek, jeśli niewykonanie umowy przez drugą stronę było następ
stwem jego własnego działania lub zaniechania. Myśl tę wyraża art. 80 
Konwencji, który odnosi się także do obowiązku zapłaty odsetek wynikają
cego z art. 78 Konwencji441.

440 Tak np. w prawie niemieckim, jeśli dłużnikowi przysługuje zarzut niewykonania 
zobowiązania wzajemnego, §320 kodeksu cywilnego niemieckiego - zob. V. Emmerich, Das 
Recht der Leistungsstörungen, München 2005, s. 232.

441 Zob. w tej sprawie M. Jagielska [w:] Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodo
wej sprzedaży towarów. Komentarz, Kraków 2001, s. 690.

A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Przepis art. 11:22 stanowi konsekwencję przyjętej już w art. 11:2 § 1 
zasady, że wierzyciel nie może wykonywać jakichkolwiek uprawnień prócz 
żądania spełnienia świadczenia przez dłużnika w zakresie, w jakim do 
naruszenia zobowiązania doszło z przyczyn dotyczących wierzyciela (zob. 
uzasadnienie do powołanego przepisu). Ponadto argumentem przemawia
jącym za wprowadzeniem tego przepisu jest fakt, że odsetki za opóźnie
nie zaliczane są na poczet odszkodowania, jakie należy się wierzycielowi 
z tytułu szkody, którą poniósł wskutek naruszenia zobowiązania (zob. uza
sadnienie do art. 11:21). Jeżeli zatem wierzyciel nie mógłby żądać napra
wienia poniesionej szkody, gdyż doszło do niej z przyczyn jego dotyczących 
(art. 11:2 §3), nie byłoby usprawiedliwione, aby mógł dochodzić odsetek, 
które podlegałyby zaliczeniu na poczet odszkodowania. Takie rozwiązanie 
byłoby aksjologicznie niespójne. Nie oznacza to jednak wcale, że w przy
padku gdy wierzyciel nie poniósł szkody, nie może on żądać zapłaty odsetek 
(zob. uzasadnienie do art. 11:21). Jest to możliwe jednak tylko wtedy, gdy 
wierzyciel nie przyczynił się do powstania opóźnienia w spełnieniu świad
czenia pieniężnego przez dłużnika ani nie naruszył wzajemnego zobowią
zania względem dłużnika.

A.3. Założenia politycznoprawne

Rozwiązanie przyjęte w art. 11:22 odpowiada rzymskiej zasadzie nullus 
commodum capere potest ex sua iniuria propria. Odpowiedzialność dłuż
nika za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego jest surowa, nie 
powinna ona jednak iść za daleko. Jeśli więc dłużnik mógłby odmówić speł
nienia świadczenia z powodu naruszenia zobowiązania wzajemnego przez 
wierzyciela lub nie mógł spełnić własnego świadczenia, ponieważ wierzyciel 
naruszył zobowiązanie, nie byłoby uzasadnione, aby konsekwencje zacho
wania się wierzyciela ponosił dłużnik. Dlatego też wierzyciel nie powinien 
w tym wypadku móc żądać zapłaty odsetek za opóźnienie.
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Art. 11:22 Odsetki w przypadku naruszenia zobowiązania wzajemnego przez wierzyciela

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Artykuł 11:22 określa negatywne przesłanki żądania przez wierzyciela 
odsetek za opóźnienie. Stanowi on w istocie konkretyzację i rozwinięcie za
sady przyjętej w art. 11:2 §1, ograniczając zakres zastosowania art. 11:21. 
Wprawdzie do podobnego wniosku można by już dojść w drodze analizy 
art. 11:2 § 1, który ma zastosowanie do wszelkich przypadków naruszenia 
zobowiązania, a więc także do opóźnienia w spełnieniu świadczenia pie
niężnego, jednak wydaje się celowe zamieszczenie szczególnej normy, aby 
usunąć jakąkolwiek wątpliwość co do dopuszczalności żądania odsetek, 
gdy do opóźnienia w spełnieniu świadczenia doszło z przyczyn dotyczących 
wierzyciela lub gdy dłużnikowi przysługiwało uprawnienie do wstrzymania 
się ze spełnieniem świadczenia z uwagi na naruszenie zobowiązania przez 
wierzyciela.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Przepis art. 11:22 ma zastosowanie nie tylko w przypadku zobowiązań 
wzajemnych, jeśli wierzyciel naruszył swoje własne zobowiązanie, lecz po
winien być stosowany również do pozostałych zobowiązań, gdy na skutek 
naruszenia przez wierzyciela określonego obowiązku (niepolegającego na 
spełnieniu świadczenia), spoczywającego na nim czy to z mocy ustawy, czy 
umowy, dłużnik doznał przeszkody w terminowym spełnieniu świadczenia 
pieniężnego. Artykuł 11:22 jest więc przepisem szczególnym do art. 11:2 § 1.

B.3. Wykładnia

Jak już wspomniano (zob. uzasadnienie do art. 11:21), wierzyciel nie 
może żądać odsetek za opóźnienie, jeśli dłużnikowi przysługuje uprawnienie 
do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia. W szczególności gdy zobo
wiązanie do spełnienia świadczenia pieniężnego wynika z umowy wzajem
nej, strony powinny świadczyć sobie co do zasady równocześnie (art. 1:20). 
Niespełnienie więc własnego świadczenia przez jedną ze stron (wierzyciela, 
któremu przysługuje roszczenie pieniężne) uzasadnia odmowę spełnienia 
świadczenia przez drugą stronę (dłużnika, obowiązanego do świadczenia 
pieniężnego) zgodnie z art. 11:7 § 1. Naruszenie zobowiązania przez wierzy
ciela nie musi zresztą polegać na niespełnieniu własnego świadczenia. Może 
ono także polegać na spełnieniu świadczenia w sposób wadliwy, uzasadnia
jący na przykład żądanie wymiany przedmiotu świadczenia na nowy (por. 
art. 11:4 § 3). Dopóki wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie pieniężne, 
nie uczyni zadość własnemu obowiązkowi wymiany przedmiotu świadcze
nia, dłużnik, obowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego, może po
wstrzymać się ze spełnieniem tego świadczenia (art. 11:7 § 1 in finé). Jeśli 
jedna strona (wierzyciel, któremu przysługuje roszczenie pieniężne) spełni
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ła jedynie częściowo własne świadczenie wzajemne, druga strona (dłużnik 
obowiązany do spełnienia świadczenia pieniężnego) może wstrzymać się ze 
spełnieniem odpowiedniej części swojego świadczenia (art. 11:7 §2). W ta
kim wypadku dłużnik, który nie spełnił części świadczenia, nie popada jed
nak w opóźnienie i nie ma obowiązku zapłaty odsetek.

Również naruszenie innego obowiązku przez wierzyciela, który nie po
lega na spełnieniu przez niego własnego świadczenia, może prowadzić do 
wyłączenia możliwości żądania przez niego odsetek za opóźnienie. Najbar
dziej typową sytuacją, w której naruszenie takiego obowiązku będzie uza
sadniało pozbawienie wierzyciela prawa do żądania odsetek za opóźnienie, 
będzie przypadek niepodania przez wierzyciela numeru rachunku banko
wego, na który ma zostać dokonana zapłata, lub podanie błędnego numeru 
rachunku. Na skutek tego dłużnik nie może spełnić świadczenia pieniężne
go, jeśli zapłata miała zostać dokonana w sposób bezgotówkowy, w szcze
gólności w drodze przelewu bankowego (podobnie na gruncie dyrektywy nr 
97/5 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 stycznia 1997 r. o przelewach 
transgranicznych442, odpowiedzialność banku za niewykonanie przelewu 
jest wyłączona, gdy zlecenie płatnicze zawierało błędy; por. art. 6 ust. 3 
tej dyrektywy oraz odpowiadający mu przepis art. 74 ust. 2 dyrektywy nr 
2007/64 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r. w sprawie 
usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego443; zob. też art. 63g ust. 3 
prawa bankowego). W przypadku gdy spełnienie świadczenia pieniężnego 
ma polegać na zapłacie gotówkowej, niepodanie przez wierzyciela adresu 
zamieszkania (miejsca prowadzonej działalności) lub zmiana takiego adre
su bez poinformowania o niej dłużnika będzie uniemożliwiała dłużnikowi 
wykonanie zobowiązania. W tej sytuacji wierzyciel nie może więc żądać od
setek za opóźnienie od dłużnika.

442 Dz. Urz. L 43 z 14.02.1997 r„ s. 25.
443 Dz. Urz. L 319 z 5.12.2007 r., s. 1.

Ogólnie należy zatem stwierdzić, że wierzycielowi nie przysługuje 
uprawnienie do żądania odsetek za opóźnienie, gdy między naruszeniem 
przez niego własnego obowiązku a niespełnieniem świadczenia pieniężne
go w terminie przez dłużnika zachodzi związek przyczynowy. Nie ma przy 
tym w zasadzie znaczenia przyczyna naruszenia przez wierzyciela jego obo
wiązku. Jedynie gdyby do naruszenia obowiązku przez wierzyciela doszło 
na skutek działania lub zaniechania dłużnika, obowiązanego do spełnienia 
świadczenia pieniężnego, art. 11:22 nie znajdzie zastosowania. Tak byłoby, 
gdyby na przykład wierzyciel nie podał numeru rachunku bankowego dłuż
nikowi, na który ten ma dokonać zapłaty, ponieważ dłużnik błędnie okre
ślił w umowie adres swojego zamieszkania i dlatego wierzyciel nie mógł się 
z nim skontaktować we właściwym czasie.

Przepis art. 11:22 nie będzie miał zastosowania w przypadku naruszenia 
przez wierzyciela zobowiązania wynikającego z innego stosunku prawnego 
niż ten, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, 
choćby oba stosunki prawne pozostawały z sobą w związku.
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Art. 11:23 Odsetki nadzwyczajne w stosunkach z przedsiębiorcami

B.4. Przykłady

1. Strony zawarły umowę o dzieło, w której ustaliły, że zapłata przez
zamawiającego nastąpi na rachunek bankowy przyjmującego zamówienie. 
Niestety, umowa nie określała numeru tego rachunku. Przyjmujący zamó
wienie nie podał także numeru rachunku bankowego w fakturze, którą do
ręczył zamawiającemu wraz z dziełem.

[W tej sytuacji przyjmujący zamówienie nie może domagać się zapłaty 
odsetek za opóźnienie, ponieważ zamawiający nie mógł spełnić świadczenia, 
nie znając numeru rachunku bankowego, na który zgodnie z umową miał 
dokonać zapłaty].

2. Strony w umowie sprzedaży 30 ton stali ustaliły, że zaplata ceny
(36000 zł) nastąpić ma w terminie 14 dni od dostarczenia stali kupującemu. 
Sprzedawca dostarczył kupującemu jedynie 20 ton stali. Kupujący zapłacił 
sprzedawcy kwotę 24000 zł, odpowiadającą 2/3 umówionej ceny.

[Sprzedawca nie może żądać zapłaty pozostałej części, gdyż zgodnie 
z art. 11:7 §2 kupujący mógł się wstrzymać z zapłatą części ceny i z tego 
uprawnienia skorzystał. W tej sytuacji kupujący nie popadł w opóźnienie 
z zapłatą pozostałej kwoty (12000 zł), a więc sprzedawca nie może także 
żądać zapłaty odsetek od tej kwoty],

3. Strony zawarły umowę sprzedaży lodówki, którą sprzedawca miał do
starczyć do domu kupującego. Wtedy także miała zostać zapłacona przez 
kupującego cena. Sprzedawca dostarczył lodówkę, lecz nie przekazał kupu
jącemu karty gwarancyjnej, określającej warunki gwarancji udzielonej na 
lodówkę przez jej producenta. Z tego powodu dłużnik odmówił zapłaty ceny.

[Sprzedawca może jednak domagać się od kupującego zapłaty ceny wraz 
z odsetkami za opóźnienie. W tej sytuacji art. 11:22 nie znajdzie zastosowa
nia, gdyż naruszenia zobowiązania przez sprzedawcę (niedostarczenie karty 
gwarancyjnej) nie można uznać za istotne w rozumieniu art. 11:6 § 1. Tym 
samym kupujący nie mógł wstrzymać się ze spełnieniem swojego świadcze
nia (por. art. 11:7 § 1 in fine) i wskutek tego sam dopuścił się naruszenia 
zobowiązania. Sprzedawca może zatem żądać od kupującego zapłaty ceny 
wraz z odsetkami za opóźnienie].

ART. 23. ODSETKI NADZWYCZAJNE
W STOSUNKACH Z PRZEDSIĘBIORCAMI

§ 1. Jeżeli przedsiębiorca nie spełnia świadczenia pieniężnego w terminie
zapłaty, zobowiązany jest do zapłaty odsetek nadzwyczajnych, nie niż
szych niż odsetki ustawowe, chyba że niespełnienie świadczenia wyni
ka z przyczyn leżących poza kontrolą dłużnika, których skutkom nie 
można było zapobiec nawet przy dochowaniu należytej staranności.


	A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

	A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

	A.3. Założenia politycznoprawne

	B.l. Cel i znaczenie regulacji

	B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

	B.3. Wykładnia

	B.4. Przykłady




