
Art. 11: 25 Odsetki nadzwyczajne należne przed terminem spełnienia świadczenia pieniężnego

ART. 25. ODSETKI NADZWYCZAJNE NALEŻNE PRZED 
TERMINEM SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

§ 1. Postanowienie umowne, na podstawie którego przedsiębiorca zobowią
zany jest spełnić świadczenie pieniężne później niż 30 dni po spełnieniu 
świadczenia wzajemnego przez drugą stronę, nie pozbawia wierzyciela 
uprawnienia do odsetek nadzwyczajnych za okres od 31 dnia po speł
nieniu świadczenia wzajemnego, chyba że pozbawienie go tych odsetek 
nie byłoby dla niego rażąco uciążliwe. 

§ 2. Strony mogą wyłączyć uprawnienie do odsetek nadzwyczajnych, w przy
padku określonym w § 1, jeżeli nie jest to rażąco uciążliwe dla wierzy
ciela. Do oceny uciążliwości pozbawienia wierzyciela odsetek nadzwy
czajnych stosuje się art. 11: 24 § 2. 

A. Podstawy regulacji

A. l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Dyrektywa o zapobieganiu opóźnieniom nakłada na państwa członkow
skie obowiązek zapewnienia nieefektywności klauzul umownych udaremnia
jących możliwość dochodzenia odsetek za okres przewidziany przez tę dyrek
tywę (art. 3 ust. 3). Projekt Acquis Group stanowi natomiast w art. 8: 407 (2), 
że postanowienie umowne, mocą którego dłużnik może spełnić świadczenie 
pieniężne później niż w terminie określonym w poprzednim artykule, nie 
pozbawia wierzyciela prawa do odsetek nadzwyczajnych w zakresie („to the 
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extent”), w jakim żądanie to nie jest rażąco uciążliwe dla dłużnika, biorąc 
pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, w tym dobre praktyki handlowe 
oraz charakter (naturę) towarów lub usługi. 

A. 2. Uzasadnienie regulacji projektu - rozwój instytucji

Dążenie do dyscyplinowania przedsiębiorców do spełniania świadczeń 
pieniężnych dyrektywa o zapobieganiu opóźnieniom realizuje także przez 
wprowadzenie zakazu „manipulowania” terminem spełnienia świadczenia 
pieniężnego. Projekt Acquis Group różni się w tym miejscu od dyrektywy 
w istotny sposób, przyjęte w nim rozwiązanie stanowi swoiste novum. Przyj
muje bowiem wyraźnie konstrukcję odsetek nadzwyczajnych należnych 
przed terminem płatności. Ustalenie odległego terminu spełnienia świad
czenia pieniężnego w projekcie Acquis Group nie jest samo w sobie wadliwe, 
postanowienie takie nie narusza jedynie uprawnienia wierzyciela do doma
gania się odsetek nadzwyczajnych. Domaganie się odsetek nadzwyczajnych 
należnych za okres przed terminem spełnienia świadczenia głównego może 
zaś, na gruncie projektu Acquis Group, być skuteczne tylko wówczas, gdy 
nie jest ono rażąco uciążliwe dla dłużnika. 

A. 3. Założenia politycznoprawne

W ślad za dyrektywą o zapobieganiu opóźnieniom jako moment, od któ
rego co do zasady rozpoczyna bieg termin naliczania odsetek nadzwyczaj
nych, projekt przyjmuje „termin zapłaty” (por. art. 11: 23 § 1 lit. a projektu); 
wskazuje jednak również inną, alternatywnie określoną chwilę, od której 
może-rozpocząć się bieg odsetek nadzwyczajnych (art. 11: 23 §1 lit. b i lit. c, 
art. 11: 23 §2 projektu). W sytuacji gdy umownie został określony termin 
zapłaty, obowiązek zapłaty odsetek nadzwyczajnych, powstający po speł
nieniu przez drugą stronę umowy świadczenia niepieniężnego, ale przed 
nadejściem tego terminu, powstawałby jedynie w rzadkich i wyjątkowych 
sytuacjach. Tymczasem celem dyrektywy było nie tylko zapobieganie opóź
nieniom rozumianym jako niespełnianie wymagalnych zobowiązań, ale 
także zapobieganie nadmiernemu wydłużeniu okresów odroczenia (karen
cji) płatności (w ekonomicznym znaczeniu), które stanowią szczególne nie
bezpieczeństwo dla małych i średnich przedsiębiorców w stosunkach z du
żymi kontrahentami. Środka do osiągnięcia tego celu dyrektywa upatruje 
w zakazie klauzul odnoszących się do terminu zapłaty; w ocenie twórców 
projektu Acquis Group zaostrzona kontrola ustalenia terminów spełniania 
świadczeń pieniężnych nie znajduje uzasadnienia, efektywną ochronę powi
nien natomiast zapewnić obowiązek zapłaty odsetek nadzwyczajnych nali
czanych przed terminem spełnienia świadczenia głównego. 

Zdaniem twórców projektu na aprobatę zasługuje drugie z przedstawio
nych stanowisk. Z jednej strony zapewnia ono większe poszanowanie auto
nomii woli stron, wyrażającej się w ustaleniu odmiennego od ustawowego 
terminu spełnienia świadczenia pieniężnego; jednocześnie jednak jest ono
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efektywne jako środek odstraszający przedsiębiorców od zastrzegania odle
głych terminów płatności i skłaniający ich do szybkiego wykonywania zobo
wiązań pieniężnych. Zarazem szczególny charakter odsetek nadzwyczajnych 
za okres przed nadejściem terminu zapłaty skłania do przejęcia z projektu 
Acquis Group zastrzeżenia, że mogą one być należne tylko wówczas, gdy 
nie są w swoim ustawowym kształcie rażąco uciążliwe dla dłużnika. Za
sada kontroli z punktu widzenia nadmiernej uciążliwości, tym razem dla 
wierzyciela, winna natomiast odnosić się do postanowień umownych wyłą
czających uprawnienie do domagania się odsetek nadzwyczajnych za okres 
przed terminem zapłaty na zasadach przewidzianych dla innych klauzul 
modyfikujących odpowiedzialność w granicach odsetek nadzwyczajnych, tj. 
na podstawie art. 11:24 §2 projektu.

Twórcy niniejszego projektu są świadomi ryzyka, jakie niesie z sobą 
taka regulacja stosunku terminu zapłaty do roszczenia o zapłatę odsetek 
nadzwyczajnych. Powstaje bowiem niebezpieczeństwo, że przedsiębiorcy 
dysponujący odpowiednią siłą rynkową będą w stanie narzucić swoim drob
nym kontrahentom praktykę „odliczania” odsetek nadzwyczajnych należ
nych przed terminem płatności od kwoty zobowiązania głównego. Odsetki 
nadzwyczajne mogą wówczas utracić funkcję rekompensaty za długi okres 
pozostawania wierzyciela bez uzyskania świadczenia wzajemnego, a efek
tywnie zapłacona kwota w rzeczywistości sprowadzi się do kwoty pierwot
nie ustalonej. To, czy ryzyko takie ziści się w praktyce obrotu, zapewne za
leżeć będzie od wysokości stopy odsetek nadzwyczajnych, a w szczególności 
częstotliwości i kierunku zmian ich ruchomego elementu, czyli stopy kredy
tu refinansowego stosowanej przez EBC (do czasu przystąpienia Polski do 
trzeciego etapu unii gospodarczej i walutowej będzie to odpowiednia stopa 
stosowana przez NBP, tj. stopa lombardowa).

B. Komentarz

B.l. Cel i znaczenie regulacji

Zawarte w komentowanym art. 11:25 projektu normy stanowią niezbęd
ne uzupełnienie regulacji odsetek nadzwyczajnych. Z jednej strony zapobie
gają one niweczeniu roszczenia o zapłatę odsetek nadzwyczajnych poprzez 
umowne ustalenie odległego terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, 
wyznaczającego z reguły początek biegu terminu naliczania odsetek nad
zwyczajnych (art. 11:23 § 1 lit. a projektu), z drugiej strony - winny być 
traktowane jako element implementacji dyrektywy o zapobieganiu opóź
nieniom w zakresie zakazu klauzul „manipulujących” terminem spełnienia 
świadczenia w celu ominięcia zamierzonego przez nią przyspieszenia w do
konywaniu płatności przez przedsiębiorców. Przyznaje ona w konsekwencji 
stronie stosunku prawnego roszczenie do przedsiębiorcy o zapłatę odsetek 
nadzwyczajnych za okres od daty wskazanej w ustawie jako początek biegu 
terminu naliczania odsetek nadzwyczajnych do określonej w umowie daty 
zapłaty. Ze względu na zawartą w art. 11:23 § 1 projektu przesłankę wezwa-
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nia do zapłaty, która w odniesieniu do umownego ustalenia odległego termi
nu płatności nie mogłaby zostać spełniona, konieczne stało się zastrzeżenie, 
że w tym wypadku odsetki nadzwyczajne biegną od 31. dnia od spełnienia 
świadczenia wzajemnego o charakterze niepieniężnym. W wypadku popad- 
nięcia w opóźnienie w rozumieniu art. 11:23 §1 lub §2 projektu zmieni się 
jedynie podstawa prawna domagania się odsetek nadzwyczajnych.

Projekt stara się zapobiegać również rażącej uciążliwości skutków sto
sowania odsetek nadzwyczajnych: z jednej strony umożliwia odstąpienie 
od nich, jeżeli ich pozbawienie nie jest dla wierzyciela rażąco uciążliwe, 
z drugiej zaś - poddaje kontroli z punktu widzenia tego kryterium klauzule 
umowne wyłączające w pełni możliwość domagania się ich zapłaty.

B.2. Kontekst regulacji - zakres zastosowania

Podstawową przesłanką zastosowania komentowanego art. 11:25 § 1 
projektu jest umowne zastrzeżenie późniejszego terminu płatności w sto
sunku do początku terminu naliczania odsetek nadzwyczajnych. Zwrot „nie 
pozbawia wierzyciela prawa do odsetek nadzwyczajnych” należy rozumieć 
jako odesłanie do art. 11:23 §1 i §2 projektu. Kontroli sądu na podstawie 
art. 11:25 § 1 projektu podlegać będą tym samym wszystkie klauzule prze
widujące termin zapłaty przypadający później niż po 30 dniach od dnia 
spełnienia świadczenia wzajemnego o charakterze niepieniężnym.

Artykuł 11:25 §1 projektu wyposaża sąd w możliwość oddalenia po
wództwa o zapłatę odsetek nadzwyczajnych przypadających za okres przed 
umownym terminem spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli pozbawie
nie ich wierzyciela nie jest dla niego rażąco niekorzystne. Regulacja ta mia
ła w zamierzeniu osiągnąć taki efekt, jaki proponuje projekt Acquis Group, 
i pozwalać na uwzględnienie kontekstu konkretnego stosunku prawnego. 
Kontrola braku rażącej uciążliwości odsetek należnych przed terminem speł
nienia świadczenia głównego może zostać podjęta w każdej sytuacji, także 
wówczas, gdy odnoszących się do nich postanowień nie zawiera umowa (tj. 
gdy obowiązek zapłaty odsetek nadzwyczajnych wynika z komentowanego 
przepisu). Użyty w art. 11:25 § 1 in fine zwrot „chyba że” wskazuje na to, 
iż brak nadmiernej uciążliwości pozbawienia wierzyciela prawa domagania 
się odsetek za okres przez terminem spełnienia świadczenia pieniężnego 
będzie uwzględniany na zarzut przedsiębiorcy dłużnika zobowiązanego do 
jego spełnienia. Okoliczności tej sąd nie powinien natomiast brać pod uwa
gę z urzędu. Podobnie jak na gruncie art. 11:24 projektu relewantna będzie 
tylko uciążliwość rażąca.

Strony mogą wyłączyć możliwość naliczania odsetek nadzwyczajnych 
przed terminem spełnienia świadczenia, jeżeli nie jest to rażąco uciążliwe dla 
wierzyciela. Kryteria, którymi należy mierzyć nadmierną uciążliwość takiego 
postanowienia, wskazane zostały przez odesłanie do art. 11:24 §2 projektu, 
zachowują zatem w tym miejscu aktualność poczynione w uzasadnieniu do 
niego uwagi. Mimo braku nakazu „odpowiedniego stosowania”, należy oczy
wiście mieć na uwadze, że usprawiedliwione powody po stronie dłużnika mu
szą dotyczyć wyłączenia naliczania odsetek nadzwyczajnych przed terminem
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spełnienia świadczenia, a nie powodów dla uzgodnienia odsetek nadzwyczaj
nych obliczonych według innej stopy lub naliczanych w zmienionym terminie.

B.3. Wykładnia

Wysokość odsetek należnych za okres przypadający przed umownym ter
minem spełnienia świadczenia pieniężnego ustala się tak samo jak wysokość 
odsetek nadzwyczajnych, a zatem zgodnie z formułą zawartą w art. 11:23 §3 
w zw. z § 1 projektu (powiększona stopa kredytu refinansowego nie niż
sza niż stopa odsetek ustawowych). Odniesienie w art. 11:23 §3 projektu do 
momentu, od którego rozpoczyna się naliczanie odsetek nadzwyczajnych, 
pozwala na zastosowanie go wprost również w komentowanym art. 11:25 § 1 
projektu przypadku. Naliczanie odsetek nadzwyczajnych należnych przed 
terminem spełnienia świadczenia pieniężnego zaczyna się 31. dnia po speł
nieniu świadczenia wzajemnego, względnie 31. dnia po chwili, w której 
dłużnik bez zbędnej zwłoki mógł zbadać świadczenie lub uznać je za dobre.

Komentowany art. 11:25 projektu nie określa chwili, w której odsetki 
nadzwyczajne za okres przed terminem spełnienia świadczenia pieniężne
go stają się wymagalne. Zastosowanie powinny znaleźć reguły ogólne do
tyczące zobowiązań pieniężnych; nie można natomiast argumentować, że 
wierzyciel może się ich domagać dopiero w terminie zapłaty świadczenia 
głównego. W pewnym zakresie rozwiązanie to zapobiega niebezpieczeństwu 
wskazanemu powyżej (w pkt. A.3) - stanowi bowiem dla wierzyciela moż
liwość domagania się zapłaty określonej kwoty przed terminem spełnienia 
świadczenia głównego, która to możliwość nie powstałaby wówczas, gdyby 
w pełni skuteczne było na gruncie regulacji odsetek nadzwyczajnych usta
lenie odległego terminu spełnienia świadczenia pieniężnego.

W odniesieniu do odsetek nadzwyczajnych należnych przed terminem 
spełnienia świadczenia brak możliwości powołania się przez dłużnika na 
okoliczności leżące poza jego kontrolą, wyłączające jego odpowiedzialność. 
Wynika to z faktu, że odsetki te stanowią swoistą sankcję za „odwleczenie” 
terminu spełnienia świadczenia, a zatem za specyficzne, jakkolwiek akcep
towane przez system prawny, nadużycie swobody kontraktowej. Zwolnienie 
dłużnika z obowiązku zapłaty odsetek nadzwyczajnych w omawianym tu 
zakresie wyłącza jedynie brak po stronie wierzyciela rażącej uciążliwości 
ich pozbawienia. Dopiero w przypadku popadnięcia przez przedsiębiorcę 
w opóźnienie w rozumieniu art. 11:23 §1 lub §2 projektu, w sytuacji gdy 
także przed tą datą naliczane były odsetki nadzwyczajne, zmieni się podsta
wa prawna ich żądania. Jednocześnie od tej chwili wierzyciel będzie mógł 
powoływać się na okoliczności wyłączające jego odpowiedzialność w tym za
kresie na podstawie art. 11:23 § 1 in fine projektu (co nie zwolni go jednak 
od obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie).

Podstawowy problem powstający na tle regulacji zawartej w art. 11:25 § 1 
projektu wiąże się ze wskazaniem okoliczności, w których pozbawienie wie
rzyciela odsetek nie byłoby dla niego rażąco uciążliwe. Przy ustalaniu zakre
su tej przesłanki należy uwzględniać potrzebę wykładni zgodnej z dyrekty
wą. Rozstrzygające znaczenie ma tu jej art. 3 ust. 3, nakazujący państwom
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członkowskim zapewnienie nieskuteczności postanowień zmieniających ter
min płatności tak, by odsetki nadzwyczajne stawały się należne za okres 
krótszy niż wynikający z jej ust. 1 lit.b i lit.c oraz §2, czyli - w sytua
cji braku wezwania do zapłaty, niepewności co do jego wystosowania lub 
jego wystosowania przed spełnieniem świadczenia - ich bieg rozpoczynał 
się później niż po upływie 30. dnia od spełnienia świadczenia wzajemnego, 
względnie zbadania świadczenia lub uznania go za dobre. Wskazanie oko
liczności wyłączających rażącą uciążliwość pozbawienia wierzyciela odsetek 
nadzwyczajnych a priori jest zadaniem trudnym. Pojawia się tu konieczność 
uwzględnienia okoliczności konkretnego przypadku, konkretnego układu 
sytuacyjnego. Być może najmniejsze wątpliwości w tym świetle budzi sy
tuacja, w której termin spełnienia świadczenia pieniężnego jest dłuższy od 
terminu wynikającego z ustawy zaledwie o kilka dni.

Zgodnie z art. 11:25 §2 projektu postanowienia wyłączające możliwość 
dochodzenia przez wierzyciela odsetek nadzwyczajnych za okres przypada
jący przed terminem spełnienia świadczenia pieniężnego podlegają kontroli 
z punktu widzenia ich rażącej uciążliwości dla wierzyciela; przepis milczy 
natomiast, jak należy traktować postanowienia odmiennie określające sto
pę tych odsetek. Argument natury systemowej - umieszczenie art. 11:25 
po art. 11:24 projektu - wydaje się zbyt słaby dla uzasadnienia, że posta
nowienie to może zostać poddane ocenie tylko w świetle przepisów ogól
nych. Dopuszczalność wszystkich klauzul obniżających wysokość odsetek 
nadzwyczajnych, niezależnie od tego, czy są one należne za okres po, czy 
przed terminem spełnienia świadczenia, wydaje się mieścić w zakresie za
stosowania art. 11:24 projektu.

B.4. Przykłady

1. Supermarket zawarł z rolnikiem umowę sprzedaży warzyw na kwotę 
10000 zł. Dostawa nastąpiła 15 czerwca 2007 r. Zgodnie z treścią umowy, 
stwierdzenie zgodności towaru z umową dokonywane jest przez uznanie go 
przez supermarket za dobry, a zapłata ceny ma nastąpić po upływie 12 mie
sięcy od daty dostarczenia przez rolnika zamówionych warzyw. Ze względu 
na treść umowy rolnik nie wzywał supermarketu do zapłaty.

[W powyższym przykładzie przedstawiono typowe postanowienia umo
wy, których skutkom ma przeciwdziałać regulacja zawarta w art. 11:25 pro
jektu. Co do zasady, w świetle art. 11:23 § 1 projektu odsetki nadzwyczajne 
rozpoczynałyby bieg dopiero, gdyby supermarket nie dokonał płatności w ter
minie 12 miesięcy po dostawie towarów. Nie ulega wątpliwości, że taki ter
min zapłaty jest jednak rażąco uciążliwy dla rolnika. Dlatego też, w świetle 
art. 11:25 § 1 projektu, będzie on mógł domagać się odsetek nadzwyczajnych 
za okres przed nadejściem terminu zapłaty. Termin naliczania odsetek nad
zwyczajnych rozpocznie w niniejszym stanie faktycznym bieg 30. dnia od 
chwili, w której supermarket bez zbędnej zwłoki mógł uznać towary za do
bre - przy warzywach należy uznać, że byłby to najpóźniej następny dzień 
po ich dostawie, czyli 16 czerwca 2007 r. Brak wezwania do zapłaty, jak 
wskazano w uzasadnieniu, nie może tu odgrywać roli. Naliczanie odsetek
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nadzwyczajnych rozpoczyna się w konsekwencji 17 lipca 2007 r. Nie sposób 
przy tym przyjąć, by pozbawienie rolnika odsetek nadzwyczajnych nie było 
dla niego w przedstawionych okolicznościach rażąco uciążliwe. Wysokość 
odsetek nadzwyczajnych zostanie ustalona według schematu przedstawio
nego w przykładzie 1 w uzasadnieniu do art. 11:23 projektu. W tym miej
scu należy zauważyć, że miarodajne dla ustalenia stóp bazowych półrocze 
obejmuje w tym wypadku okres 1 lipca-31 grudnia 2007 r., a zatem w grę 
wchodzi ostatnia stopa lombardowa NBP sprzed 1 lipca 2007 r., wynosząca 
wówczas 6% w skali roku. Stopa odsetek nadzwyczajnych kształtowałaby 
się w konsekwencji na poziomie 13% rocznie. Przyjmując natomiast stopę 
bazową według wskaźnika EBC (zakładając, że był równy minimalnemu), 
wynoszącego w relewantnym dniu 3% rocznie, stopa odsetek nadzwyczaj
nych wynosiłaby 10%.

Powstaje oczywiście ryzyko, że w celu uniknięcia efektu zastosowania 
odsetek nadzwyczajnych, naliczanych przed terminem wymagalności, stro
ny ustalą w umowie, że cena wynosi 9000 zł. Odsetki nadzwyczajne (obli
czane według stopy bazowej NPB) za okres przed terminem wymagalności 
wyniosłyby wówczas 1073,83 zł. W dniu zapłaty wysokość świadczenia su
permarketu osiągnęłaby w konsekwencji 10073,83 zł i była jedynie mini
malnie wyższa niż ustalona pierwotnie wartość towaru. W pewnym zakre
sie ryzyko to zmniejsza możliwość domagania się odsetek nadzwyczajnych 
przed terminem zapłaty, jakkolwiek w analizowanym przypadku byłoby to 
raczej nieopłacalne ze względu na wysokość zobowiązania. Trzeba przy tym 
także pamiętać, że popadnięcie przez supermarket w opóźnienie w rozumie
niu art. 11:23 § 1 projektu po terminie zapłaty zaktualizuje w tym wypadku 
obowiązek zapłaty odsetek nadzwyczajnych naliczanych od kwoty 9000 zł, 
co również będzie minimalizować korzyść wypływającą z podwyższonej 
w stosunku do odsetek ustawowych stopy odsetek nadzwyczajnych],

2. Wydawnictwo zawarło z księgarnią umowę sprzedaży książek, zgod
nie z którą termin zapłaty za książki wynosi 30 dni po ich sprzedaży przez 
księgarnię; umowa zawiera jednocześnie klauzulę, w myśl której księgarnia 
zobowiązuje się nie nabywać książek wydawnictwa od podmiotów innych 
niż samo wydawnictwo oraz zastrzeżenie własności książek na rzecz wy
dawnictwa skuteczne względem wierzycieli kupującego (na gruncie obowią
zującego kodeksu cywilnego - w formie pisemnej z datą pewną).

[Niewątpliwie klauzula określająca termin zapłaty w przedstawionej po
wyżej umowie przesuwa go na termin późniejszy, niż wynikałby z art. 11:23 § 2 
projektu. W świetle art. 11:25 § 1 projektu wydawnictwo mogłoby się doma
gać od księgarni zapłaty odsetek nadzwyczajnych należnych przed termi
nem zapłaty. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie okoliczności: po pierwsze
- umowa zawiera zastrzeżenie własności książek na rzecz wydawnictwa, 
a zatem interesy wydawnictwa są stosunkowo dobrze zabezpieczone przed 
skutkami egzekucji do majątku księgarni lub jej upadłości; po drugie - w sy
tuacji kryzysu na rynku książek takie zastrzeżenie traktowane jest jako 
dobra praktyka handlowa, rozkładająca ryzyko w sposób akceptowalny dla 
uczestników relewantnego rynku. Pozbawienie wierzyciela - wydawnictwa
- w tej sytuacji roszczenia o zapłatę odsetek nadzwyczajnych nie jest dla nie-
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go rażąco uciążliwe, nawet jeżeli okres od daty dostarczenia książek do księ
garni do ich sprzedaży i w konsekwencji nadejścia terminu zapłaty będzie 
bardzo długi. Tak samo należałoby ocenić wyraźne wyłączenie w opisywanej 
powyżej umowie roszczenia wierzyciela o zapłatę odsetek nadzwyczajnych 
naliczanych przed terminem zapłaty zobowiązania głównego].

ART. 26. KARA UMOWNA

§ 1. Jeżeli strony zastrzegły w umowie obowiązek zapłaty oznaczonej kwoty
na wypadek naruszenia zobowiązania (kara umowna), wierzyciel może 
żądać zapłaty tej kwoty na zasadach określonych w art. 11:18, chyba że 
nie poniósł szkody.

§2. Jeżeli zastrzeżona kara umowna jest rażąco wygórowana w stosunku
do stopnia naruszenia interesu wierzyciela, dłużnik może żądać jej sto
sownego obniżenia.

A. Podstawy regulacji

A.l. Analiza prawnoporównawcza - źródła

Dla uregulowania instytucji kary umownej decydujące znaczenie mają
rozwiązania przyjęte w art. 483 i art. 484 k.c., a także ich poprzednikach 
- art. 82, art. 84 i art. 85 k.z. Nie bez znaczenia pozostawały także regula
cje proponowane w art. 9:509 PECL i art. 7.4.13 Zasad UNIDROIT.

A.2. Uzasadnienie regulacji - rozwój instytucji

Dopuszczalność i kształt zastrzeżeń zapłaty oznaczonej kwoty na wypa
dek naruszenia zobowiązania uważana jest za jedną z największych różnic 
między systemem civil law i common law446. Warianty sięgają od:

1) czystych klauzul „karnych” (np. starsze prawo francuskie);
przez:

2) klauzule „karne” z możliwością ingerencji sądu w przypadku rażącej
dysproporcji między wysokością kwoty a naruszeniem interesów wierzyciela 
(rozmiarem szkody, ale także innych interesów; porządki kontynentalne);

3) umowne odszkodowanie (porządki kontynentalne); obowiązek zapła
ty umownego odszkodowania zazwyczaj uzależniony jest tu od wystąpie-

4't8 Por. A.N. Hatzis, Civil Contract Law and Economie Reasoning - An Unlikely Pair [w:] 
S. Grundmann, M. Schauer, The Architecture of European Codes and Contract Law, The Ha
gue 2006, s. 175.
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