
Grzegorz Blicharz 

Pożyczka morska w zachodniej tradycji prawnej 

1. Pożyczka morska - zakazana umowa? 

Pożyczka morska cieszy się żywym zainteresowaniem współczesnych historyków 

prawa nie tylko dzięki swojemu starożytnemu rodowodowi, ale przede wszystkim z tego po-

wodu, że przetrwała w świadomości prawników przez kolejne stulecia i zyskała poczesne 

miejsce w tradycji prawa średniowiecznego i nowożytnego. Stąd warte prześledzenia stają się 

nie tylko teksty jurystów i konstytucje cesarskie z okresu starożytnego Rzymu, lecz także cały 

dorobek średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej myśli prawnej. Potrzebne jest zbadanie 

ścieżek interpretacyjnych, którymi podążali glosatorzy, komentatorzy, dekretaliści, przedsta-

wiciele nauki usus modernus pandectarum czy common law. Pożyczkę morską po raz ostatni 

można spotkać właśnie w dziewiętnastowiecznych amerykańskich komentarzach, gdzie 

przyjmuje nazwę usura maritima lub fenus nauticum.  

Inspiracją do niniejszego artykułu okazała się, wydana w 2011 r., monografia Zuzanny 

Benincasa pt. ‘Periculi pretium’. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w 

starożytnym Rzymie (II w. p.n.e. – II w. n.e.). Stanowiła ona dużą pomoc w odtworzeniu staro-

żytnej koncepcji pożyczki morskiej, choć całościowa rekonstrukcja tej umowy nie była głów-

nym celem książki . W ten sposób pojawiło się pytanie o to, jak potoczyła się historia pecunia 1

traiecticia od czasów rzymskich, aż do współczesności. Osobiste zaciekawienie trafiło na 

lukę we współczesnych rozważaniach o pożyczce morskiej, co - jak się wydaje - rodzi po-

trzebę zbadania zachodniej tradycji prawnej. Wyzwaniem stało się również podjęcie współ-

czesnej refleksji nad tym, czy pecunia traiecticia była pierwowzorem umowy ubezpieczenia 

gospodarczego, a w szczególności ubezpieczenia morskiego. Przeprowadzona analiza ma za-

tem dostarczyć także odpowiedzi na pytanie: czy przypisywanie, czasem siłą tradycji, miejsca 

pożyczce morskiej wśród ubezpieczeń ma swoje podstawy. 

Za moment przełomowy dla oblicza fenus nauticum, jak najczęściej nazywano po-

życzkę morską od czasów justyniańskich, uznaje się w literaturze wydanie w 1234 r. „Dekre-

 Z. Benincasa, `Periculi pretium`. Prawne aspekty ryzyka związanego z podróżami morskimi w starożytnym 1

Rzymie (II w. p.n.e. – II w. n.e.), Warszawa 2011, s. 123.
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tałów” papieża Grzegorza IX, przygotowanych przez św. Rajmunda z Penyafort.  W rozdziale 2

19 tytułu 19 księgi piątej znajduje się ten najważniejszy fragment. 
X. 5,19,19 Gregorius IX. Fratri R.  
Naviganti vel eunti ad nundinas certam mutuans pecuniae quantitatem, pro eo, quod suscipit in se 
periculum, recepturus aliquid ultra sortem, usurarius est censendus. Ille quoque, qui dat X. solidos, 

ut alio tempore totidem sibi grani, vini vel olei mensurae reddantur, quae licet tunc plus valeant, 
utrum plus vel minus solutionis tempore fuerint valiturae, verisimiliter dubitatur, non debet ex hoc 
usurarius reputari. Ratione huius dubii etiam excusatur, qui pannos, granum, vinum, oleum vel 
alias merces vendit, ut amplius, quam tunc valeant, in certo termino recipiat pro eisdem; si tamen 

ea tempore contractus non fuerat venditurus. 
Pożyczający płynącemu morzem lub zmierzającemu na dzień targowy określoną ilość pieniędzy, w 
ten sposób że przejmuje na siebie ryzyko, za co ma otrzymać z powrotem coś ponad kwotę pożyczki, 

powinien być uważany za lichwiarza. Tak również, gdy ktoś daje dziesięć solidów, aby w innym 
czasie zostało oddane jemu równie tyle miar zboża, wina lub oliwy, byłoby prawdopodobnie wąt-
pliwie czy więcej lub mniej byłyby warte w czasie spełnienia zobowiązania i czy wówczas jest do-
zwolone wziąć te warte więcej, nie powinien z tego powodu być uważany za lichwiarza. Z tego po-

wodu uwolniony jest zupełnie od wątpliwości, kto sukno, zboże, wino, oliwę lub inny towar sprze-
daje, aby więcej, niż wówczas warte, w określonym czasie otrzymać za to samo. O ile w czasie wy-
konania umowy nie zostało wystawione na sprzedaż. 

Wydaje się, że treść wprowadzonego przez Grzegorza IX rozstrzygnięcia budziła za-

strzeżenia od początku. Niewątpliwie dlatego, iż stanowiło zupełną nowość. Z tego powodu 

zapewne powyższy fragment poprzedzany jest w wydaniach „Dekretałów” zawsze obszernym 

nagłówkiem, aby lepiej przekazać sens regulacji.  

 Usurarius est, qui a debitore recipit aliquid ultra sortem, etiamsi suscipiat in se periculum. H. d. 

primo. Non est usurarius emptor rei minus iusto pretio, si tunc verisimiliter dubitetur, an tempore 
solutionis plus vel minus sit res valitura. H. d. secundo. Propter dubium excusatur is, qui ex eo, 
quod differt solutionem pretii, vendit rem plus, quam valeat, si non erat eam alias venditurus. Hoc 

dicit tertio. 
Lichwiarzem jest ten, kto od dłużnika otrzymuje coś ponad kwotę pożyczki [kapitał], nawet jeśli 
miałby przejąć na siebie ryzyko. Tak jest powiedziane po pierwsze. Nie jest lichwiarzem kupujący 

rzecz poniżej ceny słusznej, choć wówczas byłoby prawdopodobnie wątpliwe, czy w czasie wykona-
nia zobowiązania rzecz byłaby warta mniej czy więcej. Tak jest powiedziane po drugie. Z tego po-
wodu jest on uwolniony od wątpliwości, co do tego, co jest różne od ceny przy wypełnieniu zobo-
wiązania, gdy sprzedaje rzecz za więcej niż jest warta, o ile nie została wcześniej sprzedana za 

inną kwotę. Tak jest powiedziane po trzecie. 

 Karl-Heinz Thume, Harald de la Motte, Henning C. Ehlers, Transportversicherungsrecht, wyd. 2, München 2

2011, nb. 32-35, gdzie autorzy wprost stwierdzają, że zakaz papieski z 1234 r. oznaczał koniec funkcjonowania 
ubezpieczenia morskiego w postaci fenus nauticum. Odmiennie Quentin Van Doosselaere, Commercial Agre-
ements and Social Dynamics in Medieval Genoa, Cambridge University Press 2009, s. 131, 134. 
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Rozdział 19 budził wątpliwości nie tylko wśród dekretalistów, lecz zajmował również 

przedstawicieli prawa prywatnego. Przede wszystkim tych, którzy wyznawali wiarę katolicką. 

„Dekretały” Grzegorza IX zawierały mianowicie przesądzenia o moralnych skutkach zacho-

wań w obrocie prawnym, które obowiązywały wiernych, a później zostały włączone do zbio-

ru podstawowych zasad prawa kanonicznego, tj. Corpus Iuris Canonici. W przypadku roz-

działu 19 szeroki sprzeciw budziło uznanawanie umów w rodzaju pożyczki morskiej za dzia-

łalność lichwiarską, a zatem grzeszną. Z punktu widzenia prawa istotne było zatem, w jaki 

sposób posłuszeństwo regulacjom Kościoła wpłynie na praktykę prawa, a pośrednio na jego 

teorię.  

„Dekretałami” zajmowali się również inni znawcy prawa, nienależący do Kościoła 

katolickiego. Kierowała nimi przede wszystkim intelektualna ciekawość, ponieważ reguły 

Kościoła przecież bezpośrednio ich nie dotyczyły . Brali jednakże pod uwagę ich wpływ na 3

kształtowanie się praktyki prawa. Rozdział 19 „Dekretałów” jako temat badań, cieszył się po-

pularnością jeszcze na dobre w XIX wieku. Dla wielu znawców prawa interesujące okazało 

się moralne uzasadnienie i reakcja doktryny prawnej oraz społeczeństwa na rozstrzygnięcie z 

X. 5,19,19. Zwracano mianowicie szczególną uwagę na różne zabiegi interpretacyjne, które 

miały dopuścić jednak pozytywną ocenę moralną zawierania umów pożyczki morskiej. 

Powyższy fragment przetrwał w tradycji pod swoją skrótową nazwą zaczerpiniętą z 

incipitu jako Naviganti. Od tego wyrazu rozpoczynało się papieskie postanowienie. Jednakże 

czytelnik rozdziału 19 „Dekretałów” zanim z nim się zapoznał, natrafiał na również przywo-

łany powyżej nagłówek. Wydaje się, że oddaje on treść zapytania skierowanego do papieża. 

Była to zapewne pierwsza wersja regulacji, autorstwa Rajmunda z Penyafort, którą ten posta-

nowił uprzednio skonsultować. Charakter jej jest ogólny w porównaniu z dosyć szczegółową 

odpowiedzią papieża, która rozpoczyna się właśnie od wyrazu Naviganti. Prawdopodobnie 

autor „Dekretałów” sam miał wątpliwości, jak należy rozwiązać kwestię odsetek przy umo-

wach związanych z większym ryzykiem. Papież tak skonstruował swój list, aby odpowiadał 

on na każdą z tez Rajmunda, zachowując przy tym nawet tę samą liczbę zdań. 

Jeśli chodzi o pierwszą wątpliwość, najbardziej palącą kwestią okazało się wyjaśnie-

nie, czy osoba, która otrzymuje coś ponad udzieloną pożyczkę, choćby nawet przejmowała na 

siebie jej ryzyko miała zostać uznana za lichwiarza. Grzegorz IX sprecyzował, że zakaz po-

 Balthazard-Marie Emerigon, An Essay on Maritime Loans, tłum. John E. Hall, Baltimore 1811, s. 26.3
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bierania odsetek dotyczy również umów, które zawierane są z podróżującym morzem lub z 

udającym się na dni targowe. Jednak papież nie stwierdził tak kategorycznie jak w nagłówku, 

że w przypadku tych umów wierzyciel jest lichwiarzem, lecz wypowiedział się bardziej 

miękko, iż usurarius est censendus, tj. że powinien być uważany za lichwiarza. Tym samym 

wprowadził pewnego rodzaju domniemanie prawne. 

Tę subtelną różnicę niektórzy komentujący „Dekretały” wykorzystali w sposób nie-

zwykle dogmatyczny, stosując zgrabne rozróżnienie na forum externum i forum internum, za-

czerpnięte z rozważań nad moralnością człowieka. W świetle prawa, taki wierzyciel miał być 

zawsze uznawany za lichwiarza, czyli domniemanie postrzegano jako niewzruszalne. Nato-

miast w sumieniu i przed Bogiem nie zawsze musiał być lichwiarzem, chociaż Kościół powi-

nien go tak traktować.  W tych dyskusjach ważne pozostaje, że źródłem wątpliwości co do 4

rozstrzygnięcia papieskiego było przekonanie, że pobieranie odsetek od pożyczki, w której 

wierzyciel przejmował albo ryzyko żeglugi morskiej, albo podróży lądowej na dni targowe 

jest całkowicie moralne. O ile zawieranie pożyczki morskiej ze względu na niebezpieczeń-

stwa podczas wypraw morskich było dosyć oczywiste, o tyle w przypadku podróży lądowych 

potrzeba przejęcia ryzyka mogła wiązać się z groźbą napadu rabunkowego na kupca, który 

wiózł pieniądze potrzebne do wymiany handlowej. Co więcej, być może podobnie jak w sta-

rożytnej pecunia traiecticia, środki z pożyczki mogły służyć finansowaniu handlu i przezna-

czaniu go również na zakup towarów, które miały być sprzedane na jarmarku czy targu. 

Zastanwiające jest z jakiego powodu papież zdecydował się na moralny zakaz pobie-

rania odsetek również w przypadku fenus nauticum? Trochę światła na okoliczności przyjęcia 

tak szerokiego rozumienia niegodziwości zysku z pożyczki rzuca Martin de Azpilcueta, hisz-

pański prawnik z przełomu XV i XVI wieku. Niektóre z wyjaśnień, zaproponowanych przez 

niego, przytaczają jeszcze autorzy w XIX w. Na przykład, że rozdział 19 „Dekretałów” uznaje 

za lichwiarskie tylko takie pożyczki morskie, które udzielono na podróż bez uzasadnionej 

obawy ryzyka, np. rzeką.  Jak podaje M. de Azpilcueta decyzja Grzegorza IX miała swoje 5

źródło w praktyce nadużycia prawa: wykorzystywano pożyczki morskie do omijania zakazu 

pobierania zwykłych odsetek z pożyczki. Morski procent był wcześniej dopuszczany i po-

 Martin de Azpilcueta, Comentario resolutorio de cambios, Salamanca 1556, s. 51 oraz Jeannine Emery (tłum.), 4

Commentary on the Resolution of Money (Martin de Azpilcueta), 7 Journal of Markets & Morality 2, s. 200-201 
(2004).

 B-M. Emerigon, An Essay…, s. 27.5
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wszechnie akceptowany ze względu na ryzyko, które przejmował wierzyciel. W 1688 r. 

przedstawiciel usus modernus Henryk Zoesius, nazwie to racją „słusznego ryzyka”. Jednak 

problem wynikał z tego, że wielu udzielało pożyczek na swoje ryzyko niezależnie, czy było 

niebezpieczeństwo podróży czy też nie, a także czy pożyczka miała być przewożona przez 

morze, czy przez ląd. Dłużnicy, chcąc zachęcić do udzielenia im pożyczek perspektywą le-

galnych odsetek morskich oświadczali, że będą przewozić pieniądze przez morze, góry lub do 

innego królestwa, przez co pozorowali ubezpieczanie się od ryzyka. Podobnie wierzyciele dla 

zapewnienia sobie zysku wymuszali na poszukujących pożyczki zawarcie umowy z przejętym 

ryzykiem, choćby ci ostatni bynajmniej nie zamierzali i nie mieli potrzeby ubezpieczać się od 

niebezpieczeństw podróży.  6

Właśnie trudność z ustaleniem, czy kwota pobierana ponad wysokość pożyczki po-

chodziła z rzeczywistego ubezpieczenia przed ryzykiem morskim lub nawet lądowym, czy też 

była tylko obejściem prawa o odsetkach, miała być przyczyną decyzji o rozszerzeniu zakazu 

również na odsetki przy pożyczce morskiej. Część przedstawicieli prawa zgodziła się z tym, 

gdyż w innym wypadku wszyscy pożyczaliby, dołączając ubezpieczenie prawdziwie albo fał-

szywie. Ważne wydaje się wszelako, iż jednomyślnie akceptowano słuszność pewnego wyna-

grodzenia za przejęcia ryzyka przy pożyczce. Traktowano ją wyraźnie jako formę ubezpie-

czania się. Właśnie dlatego pojawiła się wówczas potrzeba rozważenia moralnych konse-

kwencji zawierania umów pożyczki morskiej, która wychodziła poza ramy typowej pożyczki. 

Jednak konieczność podjęcia decyzji przez papieża wskazuje, że przynajmniej w danej chwili 

ważniejsze wydało się ustanowienie stanowczego moralnego zakazu pobierania odsetek od 

pożyczki morskiej, który miał zapobiegać niemoralnemu nadużywaniu tej umowy. Stało się 

tak niezależnie od tego, iż akceptowano przecież samą racjonalność rozwiązania prawnego w 

postaci fenus nauticum. 

 Autorzy omawiający rzymską regulację pożyczki morskiej uważali za stosowne od-

nieść się do rozstrzygnięcia zawartego w „Dekretałach”. Jednym z przykładów może być 

fragment z „Komentarza do Digestów czyli Pandektów”, wspomnianego już H. Zoesiusa, do-

tyczący tytułu drugiego księgi 22 „Digestów” justyniańskich De nautico foenore. Autor sta-

wiał w nim m.in. dwa ważne pytania: o stosunek prawa kanonicznego do odsetek morskich 

 J. Emery, Commentary…, s. 201.6

(5



oraz o właściwe rozumienie tytułu Naviganti w rozdziale De usuris z „Dekretałów” Grzego-

rza IX. Oto odpowiedzi, jakich udzielił: 
3. De jure Canonico dubitari poterat, propter cap. Naviganti fin. De usuris. Quo tamen non obsta-
nie, dicendum cum plerisque DD. Isto jure ejusmodi Faenus non posse dici improbatum esse; siqu-
idem isto jure non damnetur lucrum ex mutuo receptum; nisi principaliter nomine mutui receptum 

sit, non etiam ratione damni accepti, vel lucri cessantis, vel respectu periculi suscepti pecunia 
aestimabilis, uti in casu d. l. 5. h. t. nam tunc non tam ratione mutui quid capitur ultra sortem, 
quam nomine justi periculi.  
Prawo kanoniczne mogło wątpić w to [pobieranie odsetek morskich], ze względu na tytuł Naviganti 

w De Usuris. Co jednak nie było przyjmowane bez oporu przez wielu światłych nauczycieli. To 
prawo, tego rodzaju odsetek nie mogłoby uznać za nieuzasadnione [niegodziwe], skoro to prawo 
nie potępiało korzyści otrzymanej z pożyczki. Przede wszystkim, jeśli nie zostałoby otrzymane z 

tytułu pożyczki, nie byłoby nawet powodu dla przejęcia szkody lub utraconej korzyści, lub dla prze-
jęcia, możliwego do oszacowania ryzyka pożyczki, tak jak w przypadku z fragmentu 5 [D. 22,2,5]. 
Albowiem, ponadto, nie tyle z powodu pożyczki jest pobierane ponad kwotę [pożyczki], ile z tytułu 
słusznego ryzyka. 

4. Sed moventur aliqui in contrarium, per d. c. din. cujus verba sunt: Naviganti, vel eunti ad nundi-
nas certam mutuans pecuniae quantitatem, eo quod in se suscipit periculum, aliquid accepturus 
ultra sortem, usurarius est censendus. Variae a variis adducuntur istius textus conciliationes in de-

fensionem communis opinionis, optima ratione nixae. Sunt qui culpent exscriptorum culpam, et 
volunt addi negativam, scilicet, usurarius non est censendus, propter subsequentia verba. Nam cum 
ante posuisset Pont. casum a labe usuraria alienui, subjungit, ille quoque etc. quod copula debeat 

copulare similes casus, non etiam contrarios. Ita. Joan. Bernart. De utilit. legen. hist. lib. 2. Quae 
conciliatio subtilis quidem est, et posset videri vero proprio; sed divinatioria, Jurisconsulto minime 
digna, cum omnes textus legant affirmative. Alii manus dant, et secundum textum istum ponunt in 
praedicto casu labem usurariam. Navar. ad d.c. Navigan. alios citans, contra rationem jam dictam; 

cum pecunia, quae datur, detur non tam ratione mutui principaliter, quam ratione oneris, quod est 
aestimabile. Quo modo dicendum in d.c. Pontificem non ponere labem usurariam in eo, quod ali-
quid ultra sortem capiatur, etiam nomine periculi; sed in eo, quod creditor non alias mutuum dare 

voluerit transmarinum, quam in se suscepto periculo: quae res quia gravis debitori, ad ejus onus 
spectans, qui maluisset ipse subire periculum non ita praesens, ponit     labem usurariam in credi-
tore, secundum Pont. qui non vult qualibet periculi susceptione licitum fieri receptum ultra sortem; 
sed ea tantum, quae vere talis est, pecunia conventa respondente periculo. Covarr. 3. Var. Resol. 

cap. 2, nu. 5. Joan. Lapus ad d. c. Naviganti § 1. nu. 15. Vide et Fachin. lib. 2. cap. 48. Binsfeld. ad. 
d. c. Naviganti q. 1. 
Lecz niektórzy skłaniają się do przeciwnego poglądu - fragment ten brzmi tak: Pożyczający płyną-

cemu morzem lub zmierzającemu na dzień targowy, określoną ilość pieniędzy, w ten sposób że 
przejmuje na siebie ryzyko, za co ma otrzymać z powrotem coś ponad kwotę pożyczki, powinien 
być uważany za lichwiarza. Różne przez wielu były przeprowadzane próby zjednania w obronie 
wspólnego poglądu o tym tekście, pochodzące ze szlachetnej racji. Zostały tu obwinione błędy przy 

przepisywaniu, i niektórzy chcą dodać przeczenie, oczywiście, że nie powinien być uważany za 
lichwiarza, z powodu następujących później słów. Mianowicie (argumentują), jak mógłby Papież 
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wcześniej odmiennie rozstrzygnąć na niekorzyść przypadek odsetek, gdy użył potem sformułowania, 

Tak również, gdy, który to początek łączy podobne przypadki, a nie przeciwne. Tak twierdził Joan-
nis Bernartii. To uzgodnienie jest na pewno subtelne, i mogłoby wydawać się rzeczywiście właści-
we. Lecz domysł jurysty mniejszej godności, powinien był zgodnie z wszystkimi tekstami być czyta-
ny. Inni podają rękę i zgodnie z tym tekstem przypuszczają w wyżej wymienionym przypadku utratę 

odsetek, tak np. Navar.[Martin Azpilcueta?] w komentarzu cytując innych właśnie przeciwko takie-
mu „argumentowi ze słów”. Co, jeśli pożyczka, która została udzielona, nie tyle zostałaby udzielo-
na przede wszystkim z powodu pożyczenia, ile z powodu ciężaru, który da się oszacować? W ten 

sposób jest rozstrzygnięte w Dekretałach papieskich, że nie dopuszcza się utraty odsetek w tym, co 
zostało otrzymane ponad kwotę pożyczki, rzeczywiście z tytułu ryzyka. Lecz gdy wierzyciel chciał 
dać nie inaczej niż jako pożyczkę morską, w ten sposób że przejął ryzyko na siebie i ciężar tych 
rzeczy, ze względu na niebezpieczeństwo dłużnika, i dotyczy [ono] tego, kto chciałby wziąć na sie-

bie ryzyko, nie inaczej niż natychmiast, wówczas postanawia się utratę przez wierzyciela odsetek. 
Idąc za Papieżem, który nie chciał, aby stosownie do upodobania miało miejsce dozwolone przej-
mowanie ryzyka i otrzymywanie ponad kwotę pożyczki. Lecz, rzeczywiście, jest wiele tego typu 

umów, co umowa pożyczki z podobnym ryzykiem. Covarr., Joan. Lapus, Patrz również Fachin, 
Binsfeld. 

 H. Zoesius rozwinął myśl przekazaną już przez M. de Azpilcueta, rozróżniając po-

życzkę otrzymaną nomine mutui i nomine justi periculi. Nie stało się to przypadkiem, gdyż 

jurysta studiował w Salamance, gdzie niecały wiek wcześniej wykładał Doctor Navarrus. W 

powyższym fragmencie widać wyraźnie wpływ hiszpańskiego kanonisty na H. Zoesiusa, gdy 

ten już sam nauczał na swojej alma mater i w Leuven. Problemy związane z rozdziałem Na-

viganti zainteresowały jurystę przede wszystkim dlatego, że ujawniły potrzebę wsparcia dys-

kusji racjami prawa cywilnego. Otóż cena ryzyka, o której wspominają już „Digesta” choć w 

sposób nie do końca jednoznaczny, musi być uzasadniona niebezpieczeństwem podróży, aby 

uznana została za słuszną. Natomiast pozbawione racji jest pobieranie odsetek morskich na-

tychmiast po udzieleniu pożyczki, co stanowiło nadużycie prawa również w starożytnym 

Rzymie. 

Umowa pecunia traiecticia mogła bowiem zaistnieć tylko jeśli dłużnik rzeczywiście 

wypłynął na morze. Racjonalność tego rozwiązania miał również uznawać Grzegorz IX, a za 

sprzeczne z naturą pożyczki morskiej: przejmowanie ryzyka i otrzymywanie ponad kwotę po-

życzki stosownie do upodobania. Dzięki zastosowanemu przez H. Zoesiusa rozróżnieniu 

można mówić o wyłamywaniu się pecunia traiecticia z kategorii mutuum. Z typowej pożycz-

ki pozostała konstrukcja, czyli przeniesienie własności pieniędzy, gdyż jak wskazuje jurysta, 

tylko wtedy zasadne jest przejmowanie jakiekolwiek szkody i ryzyka przez wierzyciela. Po-

życzka jednak przestaje służyć wyłącznie dokapitalizowaniu, a odsetki wynagrodzeniu za 
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udostępnienie komuś własnych pieniędzy. Otwarta zostaje możliwość dużego zysku i dużej 

straty, w zamian za zabezpieczenie dłużnika przed negatywnymi skutkami zwiększonego ry-

zyka inwestycji. Instrument, służący rozsądnej spekulacji musiał zostać jednak uznany za 

wątpliwy moralnie, głównie z powodu powszechnego jego nadużywania. M. de Azpilcueta i 

H. Zoesius podają, że decyzja papieska spotkało się w tym przypadku z silnym oporem rów-

nież wśród „światłych nauczycieli”. Nie obyło się bez kolejnych prób uratowania pożyczki 

morskiej jako instrumentu prawnego, co świadczyłoby jednak o jego ogromnym znaczeniu 

dla praktyki wymiany handlowej. 

 Mniej subtelną dogmatycznie metodą było przekonywanie, że w tekst „Dekretałów” 

wkradł się błąd pisarski i pominięte zostało przeczenie -poprawna wersja miała brzmieć: 

„osoba pożyczająca na odsetki morskie nie powinna być uważana za lichwiarza”. Niektórzy 

radykalnie odrzucali tę argumentację, uznając ją, tak jak kardynał de Lucca, za owoc bez-

myślnej ignorancji . Rzeczywiście kontekst wypowiedzi Grzegorza IX nie powinien dawać 7

podstaw do twierdzenia o „zgubionym przeczeniu”. Należy zauważyć, iż każde zdanie Navi-

ganti odpowiada zdaniu z nagłówka rozdziału 19 „Dekretałów” i stanowi jakby jego komen-

tarz. Dlatego drugie zdanie, które zaczyna się od „Tak również, gdy”  niekoniecznie odnosi 8

się do poprzedniego, traktującego o pożyczce morskiej. Raczej stanowi komentarz do drugie-

go zdania w nagłówku, które porusza przecież ten sam problem, czyli ocenę moralną  zysku 

osiąganego przy sprzedaży z późniejszym terminem płatności. Kolejność poruszanych w tytu-

le Naviganti treści nie jest zresztą przypadkowa. 

 We wskazanych zdaniach dokonano rozróżnienia między dwoma rodzajami ryzyka: 

tego obecnego przy pożyczce morskiej oraz tego występującego przy sprzedaży z opóźnio-

nym terminem zapłaty. Druga sytuacja została w obu przypadkach uznana za całkowicie do-

puszczalną i nielichwiarską. Nie można było bowiem w sposób uzasadniony i pewny przewi-

dzieć, że zapłata za rzecz otrzymaną teraz, która ma być uiszczona według cen aktualnych za 

pół roku, będzie większa lub mniejsza od obecnych. Podobnie od wahań rynku zależy to, czy 

za dane dzisiaj 10 solidów, za jakiś czas otrzyma się więcej, mniej lub tyle samo miar zboża. 

 B-M. Emerigon, An Essay…, s. 29.7

 Por. Mateusz z Krakowa, O nabywaniu i przekazywaniu dóbr: podstawowe pojęcia, lichwa i etyka kupiecka, 8

przeł. M. Bukała, Kęty 2011, s. 173, przyp. 47, gdzie tłumacz wręcz proponuje przekład: Ten jednak, kto daje 10 
solidów… Wpisuje je w kontekst, jako stojące w opozycji do zdania poprzedniego, choć taki przekład nie odpo-
wiada ściśle łacińskiemu oryginałowi. 
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Powyższe rozważania pozwalają zauważyć, że w średniowieczu za oczywisty traktowano 

zysk otrzymany dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zmian zachodzących na rynku. Stosowa-

no podobne mechanizmy, na których dzisiaj oparte są umowy zabezpieczające przed zmiana-

mi cen lub kursów walut, np. opcje giełdowe czy umowy typu hedge. Tymczasem, w przy-

padku pożyczki morskiej ryzyko było łatwiejsze do wyeliminowania poprzez pozorowanie 

czynności, stąd prawdopodobnie pojawił się moralny zakaz pobierania odsetek morskich. 

Natomiast za niedopuszczalne uważano w umowach sprzedaży z opóźnionym termi-

nem zapłaty oczekiwanie spodziewanego zysku przy nie ponoszeniu żadnego ryzyka jego 

utraty. Wyraził to, żyjący na przełomie XIV i XV wieku, Mateusz z Krakowa przy omawianiu 

następującego kazusu. Zawarto umowę, która polegała na tym, że we wrześniu jedna strona 

przekazała drugiej cztery miary zboża, a druga miała zapłacić za nie według cen, jakie będą w 

lipcu następnego roku. Właśnie na podstawie fragmentu Naviganti Mateusz z Krakowa uznał 

umowę za lichwiarską, gdyż w momencie jej zawarcia należało się spodziewać z dużym 

prawdopodobieństwem, znając ogólny przebieg wahań cen, że sprzedający może liczyć na 

duży zysk bez żadnego ryzyka.  Zatem kluczowe dla osiągnięcia sprawiedliwego zysku oka9 -

zało się nie tylko wykorzystywanie wyłącznie mechanizmów rynkowych, lecz także rzeczy-

wiste ponoszenie ryzyka powodzenia inwestycji. 

Jednym z ciekawszych sposobów ratowania pożyczki morskiej dla obrotu wśród 

chrześcijan było interpretowanie jej jako połączenia trzech umów: kontraktu spółki o wspólny 

udział w zyskach z podróży; kontraktu sprzedaży rzeczy przyszłej, tj. przyszłych towarów, 

które stanowiły zysk, o ile wcześniej został określony udział stron; w końcu kontraktu ubez-

pieczenia, w którym wierzyciel brał na siebie ryzyko tego, co pożyczył i tej części umówio-

nych zysków.  Konstrukcję nazywano contractum trinius, ale nie odegrała ona większej roli, 10

poza tym, że była ciekawym zagadnieniem teoretycznym.  Stanowi jednak pewien punkt za11 -

czepienia dla poglądu Z. Benincasa, że pożyczka morska była jedną z form wspólnej realiza-

cji przedsięwzięcia. Potencjał interpretacyjny pożyczki morskiej, który pozwala na zastoso-

 Mateusz  z Krakowa, O nabywaniu…, s. 173.9

 B-M. Emerigon, An Essay…, s. 28.10

 J.J. Henning, The mediaeval contractum trinius and the law of partnership , Fundamina, vol. 13, no. 2, s. 11

33-49. Autor dostrzega źródła dzisiejszych sposobów wspólnego realizowania przedsięwzięć gospodarczych w 
starożytnym kontrakcie spółki, prawie kupieckim (lex mercatoria) i szczególnego typu umowie zamiany com-
menda.
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wanie do niej kontraktu spółki na pewno nie jest przypadkowy i może wskazywać na jeden ze 

sposobów wykorzystywania tego instrumentu prawnego. 

 W „Komentarzu” H. Zoesiusa widać zrozumienie dla stanowiska papieża, który, po-

mimo dostrzegania zasadności pożyczki morskiej, wprowadził jednak jej zakaz. Jurysta przy-

chyla się do stanowiska, że trudno w praktyce odróżnić pożyczkę dawaną wyłącznie dla osią-

gnięcia zysku z oddania swoich pieniędzy na obrót, od pożyczki przeznaczonej na ubezpie-

czenie. Powszechną praktykę zawierania pozorowanych umów pecunia traiecticia wyraził w 

zdaniu: Lecz, rzeczywiście, jest wiele tego typu umów, co umowa pożyczki z podobnym ryzy-

kiem. 

Jednak to, co było z punktu widzenia prawa kanonicznego zbyt dwuznaczne moralnie, 

aby zostało zaakceptowane, prawo cywilne bez żadnych wątpliwości uznawało za w pełni 

legalne, nawet rozszerzając koncepcję rzymską o pożyczkę, która miała być przewożona 

przez niebezpieczne ziemie. H. Zoesius stwierdza, co następuje. 
2. Dicitur autem in l. 1. h. t. trajectitiam dici pecuniam, quo trans mare vehatur, ut videri possit, 

non idem dicendum esse de suscepto periculo mutuatarum pecuniarum transvehendarum per terras 
pericolosas: verum rationis identias, scilicet periculi, quod subest, susceptio, idem vult statui. 
Bald. in d. l. 5. h. t. Castrens. in l. X. Cod. eod. Quae res jure civili est certa & extra controver-

tiam. 
Zostało tak powiedziane w pierwszym tytule, że ta nazywana jest pożyczką morską, która przez mo-
rze byłaby przewożona. I mogłoby się wydawać, że nie tak samo byłoby potraktowane przejęcie 
ryzyka pożyczonych pieniędzy, przewożonych przez niebezpieczne ziemie. Doprawdy uzasadnienie 

jest identyczne, naturalnie, leżące u podstaw ryzyko, którego przejęcie chce tak samo uregulować. 
(Baldus, Castrens) Rzecz ta jest pewna w prawie cywilnym i niekontrowersyjna. 

  

 Podobnie jak w przypadku rzymskiej pecunia traiecticia decydujące jest tutaj leżące u 

podstaw ryzyko. Stąd zasadne jest ograniczenie stosowania pożyczki morskiej tylko do prze-

wożenia pieniędzy przez niebezpieczne ziemie. Ubezpieczanie kupców, podróżujących lądem 

musiało stać się coraz bardziej aktualnym problemem szczególnie w czasie rozkwitu śre-

dniowiecznego handlu i coraz ściślejszych powiązań gospodarczych wewnątrz kontynentu 

europejskiego. Co więcej, H. Zoesius wskazuje, że ubezpieczanie tego typu przedsięwzięć 

lądowych za całkowicie uzasadnione uważał już Baldus. Jest to kolejne świadectwo potencja-

łu koncepcyjnego rzymskiej umowy i zapotrzebowania na nią w stosunkach gospodarczych. 

2. Pożyczka morska i umowa ubezpieczenia w świetle praktyki 
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Zastanawiające jest, jaki wpływ na posługiwanie się pożyczką morską miała owa nie-

zgodność między tradycją ius civile i ius canonicum. Badania średniowiecznych umów za-

wartych w Genui, przeprowadzone ostatnio przez Quentina Van Doosselaere, ukazały, że fe-

nus nauticum zaczęło wychodzić z powszechnego użytku już pod koniec XII w., a do począt-

ku XIV w. nie stanowiło przeważającej części rynku kredytowego.  Wracając do początków 12

pożyczki morskiej w średniowieczu, przyjmuje się, że w pierwszych wiekach przestała być 

używana na Zachodzie, a swoją „drugą młodość” zawdzięcza dopiero ponownemu rozkwito-

wi handlu śródziemnomorskiego, a przede wszystkim wyprawom kupieckim do Lewantu.  13

W zachowanych źródłach, pożyczki morskie przeznaczano na żeglugę do jednych z większy-

ch ówczesnych portów: Aleksandrii, Trypolisu, Majorki czy Montpellier. Natomiast odsetki 

za ryzyko wahały się od 25% do 33% kwoty pożyczonej na wyprawy do zachodniej części 

Morza Śródziemnego, a od 40% do 100% na podróże lewantyńskie.  14

Coraz częściej jednak pożyczki morskie wypierane były przez inne instrumenty praw-

ne, przede wszystkim przez cambium maritimum lub nauticum, które również rozpoznawały 

wagę ryzyka morskiego podczas przewozu pieniędzy.  Podawane są trzy przyczyny stoso15 -

wania „wymiany morskiej” jako użyteczniejszego sposobu przejmowania ryzyka, szczególnie 

w regularnie prowadzonej działalności handlowej. Po pierwsze, wymiana dotyczyła tylko że-

glugi w jedną stronę i dłużnik był wolny od zobowiązania już w momencie szczęśliwego do-

płynięcia do portu docelowego, a nie dopiero w chwili zakończenia podróży powrotnej. Ten 

argument jest jednak bardzo wątpliwy, gdyż ani rzymska koncepcja pożyczki morskiej, ani jej 

 Q. Van Doosselaere, Commercial Agreements…, s. 131, gdzie Autor podaje, że pożyczki morskie zaczęły tra12 -
cić swoją popularność już pod koniec XII w., a co więcej, wcale nie stanowiły głównej części rynku kredytowe-
go. Do XIV w. na ponad 6 tys. umów pożyczki, odnotował tylko 275 pożyczek morskich. 

 Ibidem, s. 129.13

 Ibidem, s. 130.14

 Ibidem, s. 134, stwierdza, że pod koniec XII w. pożyczki morskie zostały zastąpione przez coraz bardziej po15 -
wszechne umowy cambium maritimum lub nauticum („wymiany morskiej”). Jednakże Autor podważa tezę, ja-
koby cambium nauticum utrzymała warunkowy charakter obecny w fenus nauticum, dlatego aby ominąć papie-
ski zakaz pobierania odsetek, co jest powszechnie przyjmowane jako „kulturowe wyjaśnienie”, m.in. przez Edle-
ra-de Roover, Johna K. Hyde lub Roberta S. Lopez. Przyjmowano, że „morska wymiana” miała służyć temu, 
aby nie używać sformułowania „pożyczka” oraz aby zysk był trudniejszy do wykrycia – wymiana polegała na 
tym, że pożyczkę udzieloną w jednym rodzaju pieniądza, dłużnik po dopłynięciu do innego portu miał oddać w 
innej walucie. Zysk wierzyciela polegał na różnicy w wartości pieniądza. Zwrot pożyczki uzależniony jednak 
był od szczęśliwego dopłynięcia statku. Autor podnosi, że w przypadku „lądowej wymiany” nie istniał ten wa-
runkowy charakter zwrotu danej sumy. Stąd wywodzi, że zaczerpnięty z fenus nauticum warunek nienaruszone-
go dopłynięcia, nie służył ominięciu papieskiego zakazu, ale wynikał po prostu z istotnego niebezpieczeństwa 
żeglugi morskiej.
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średniowieczna doktryna nigdy nie zobowiązywała do przejmowania ryzyka podróży w obie 

strony, a wręcz znała przykłady umów tylko w jedną stronę (C. 4,33,4). Drugą przyczyną po-

pularności cambium nauticum – i chyba tą właściwą, było uzależnienie wysokości „ceny ry-

zyka” od różnicy pomiędzy wartością pieniądza w danych państwach: korzystne dla regular-

nych kupców, którzy mogli w większym stopniu przewidzieć zysk lub stratę. Sprzyjały temu 

wzajemne powiązania handlowe i dysponowanie aktualną informacją. Po trzecie, o wiele 

istotniejsza stawała się rola przedstawiciela wierzyciela, który musiał już stale przebywać za 

granicą. W ten sposób rynek ubezpieczania się od ryzyka został bardzo zawężony do tych, 

których stać było na stworzenie i utrzymanie międzynarodowej sieci przedstawicielstw.  Na16 -

tomiast między rokiem 1325 a 1375 odnotowano pierwsze typy umów przypominające już 

nowożytny kształt kontraktu ubezpieczenia.  W Genui stosowano fikcję udzielenia pożyczki 17

przez żeglującego osobie, która miała być ubezpieczycielem. Jeżeli spełnił się warunek nie 

dopłynięcia statku z powodu ryzyka morskiego, ubezpieczyciel miał oddać „pożyczkę”. Obok 

tego zawierano odrębną umowę o zapłatę za ryzyko morskie, tzw. praemium. Istniał również 

inny sposób, zwany ad florentinam, w którym już posługiwano się znaną również dzisiaj poli-

są, przewidującą płatną z góry składkę (praemium). 

Jednakże genueńskie badania nie wskazują na to, aby praktyka stosowania pożyczki 

morskiej została zarzucona w efekcie ogłoszenia „Dekretałów”, na rzecz wymienionych wy-

żej kontraktów. Raczej należy mówić o współistnieniu różnych instrumentów prawnych. Po-

twierdza to stała obecność rozważań na temat umowy pożyczki morskiej również w później-

szych komentarzach – i to aż do XIX w. włącznie. W komentarzu H. Zoesiusa widać ciągłość 

starożytnej koncepcji tej umowy, choć, jak już wskazano, została ona poszerzona o transport 

lądowy przez niebezpieczne tereny. 
1. Nauticum Foenus, de quo hoc Tit. diversum a vulgaribus usuris, habet locum in maritima, & 
trajectitia pecunia, uti nomen sonat. In hoc periculum sortis creditae suscipit in se mutuans l. 1. 
Cod. hoc. tit. hac lege, ut, si merx trajicienda pereat, nihil veniat reddendum mutuanti; si vero sa-

lva ad locum destinatum transvehatur, tunc & ipsa sors reddatur cum convento augmento, l. 1. & 2. 
h. t. l. fin. Cod. eod. tamquam periculi pretium, l. 5. h. t. Et hoc non tantum si per stipulationem 
tale Foenus sit promissum, verum esti per pactum nudum d. l. 5. in fine, & l. 7. h. t. Extenditur 

 Ibidem, s. 134.16

 Ibidem, s. 186 oraz G. Blicharz, Pożyczka morska. Ślepa uliczka zachodniej tradycji prawnej?, „Forum Praw17 -
nicze”, nr 1 (15) luty 2013, s. 28-35.

(12



etiam ad usuram centesimam, idque ratione periculi, quod tanto pretio aestimabile est, l. Eos 25 §. 

1. C. h. t. 
Odsetki morskie, o których jest ten tytuł, odmiennie niż przy zwykłych odsetkach, mają miejsce na 
morzu, i stąd noszą nazwę pecunia traiecticia. W niej pożyczający przejmuje na siebie ryzyko poży-
czonego kapitału. Na tej mocy, jeśli przewożony towar zostanie stracony, biorący pożyczkę nie jest 

winien nic, co miałoby być oddane. Natomiast jeśli [towary] nienaruszone [szczęśliwie] zostaną 
przewiezione do miejsca przeznaczenia, wówczas i sam kapitał ma oddać wraz z uzgodnioną nad-
wyżką, jakby to była cena za ryzyko. I również, nie tylko, gdy przez stypulację takie odsetki zostaną 

przyrzeczone, lecz nawet jeżeli przez samo pactum [nudum]. Zostanie powiększona mianowicie o 
odsetki do wysokości centesimae [12%], i tak jest z powodu ryzyka, którego cena tak jest oszaco-
wana. 

 Przedstawiciel nauki usus modernus wyraził to, co w „Digestach” justyniańskich wy-

nikało z kontekstu zebranych fragmentów jedynie w drodze interpretacji. Odsetki w pożyczce 

morskiej nie były traktowane jako wynagrodzenie za używanie cudzego kapitału, jak to się 

dzieje w przypadku zwykłych odsetek, lecz jako cena za ryzyko (pretium periculi). Dodatko-

wo była ona możliwa do oszacowania. W zbadanych dokumentach dotyczących składki 

ubezpieczeniowej, w której przejmowane ryzyko można porównywać do tego, obecnego w 

pożyczce morskiej , wysokość ceny ryzyka przy pecunia traiecticia zależała od celu podró18 -

ży, trasy, sytuacji politycznej, rodzaju statku, wreszcie typu przewożonych towarów (np. czy 

to były beczki oliwy, czy soli) i wreszcie od stopnia zagrożenia atakiem piratów lub bitwami 

morskimi.  Stąd brały się różnice w zysku, jaki można było osiągnąć w przypadku przejmo19 -

wania ryzyka żeglugi do zachodniej części Morza Śródziemnego, a wypraw do Lewantu. Cie-

kawe jest właśnie to, że H. Zoesius wskazuje tylko na warunek przewiezienia nienaruszonych 

towarów lub pieniędzy jako decydujący o istnieniu zobowiązania, a nie wspomina o ryzyku 

samego statku. 

Natomiast analiza kontraktów ubezpieczenia w późnośredniowiecznej Genui, prze-

prowadzona przez Q. Van Doosselaere, ujawnia tendencję do coraz bardziej ogólnego okre-

ślania przedmiotu tego typu umów. Zaprzestano szczegółowego oznaczania rodzaju i jakości 

przewożonych towarów. W umowie ubezpieczenia wystarczało wskazać np. ogólnie, że 

transportowane będzie „wino”, ważne zaś pozostało, jakim typem statku odbywała się podróż. 

 Ibidem, s. 187, gdzie autor cytuje sformułowania używane do określania ryzyka za: Iris Origo, The Merchant 18

of Prato, Francesco Di Marco Datini, 1335-1410, Boston 1986, s. 140. Wymienia ryzyko związane “z działa-
niami Boga, z morzem, z biorącymi udział w wojnie, z ogniem, ze zrzutem morskim, z konfiskatą dokonaną 
przez książąt, przez miasta lub jakąkolwiek osobę, z represjami, z aresztowaniem, z jakąkolwiek stratą, niebez-
pieczeństwem, nieszczęściem, przeszkodą lub groźbą”.

 Ibidem, s. 192.19
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Zaczęto ściśle wyznaczać i uszczegóławiać trasę, którą miał przebyć statek. Być może świad-

czy to o pewnym podziale i specjalizacji rynku handlu morskiego. Pożyczka morska odnala-

zła swoje nowe miejsce jako instrument rozpoznający znaczenie tego, co i jak ma być prze-

wożone. Zatem mogła uwzględniać także ryzyko ekonomiczne podróży, od którego zapewne 

zależała również wysokość odsetek.  W takim przypadku rzeczywiście można uznać od20 -

mienność w stosunku do umowy ubezpieczenia, w której polu zainteresowania pozostawało-

by tylko bezpieczeństwo podróży, a tym samym trzeba by mówić o uzasadnionym współist-

nieniu w tradycji dwóch bardzo podobnych rodzajów umów.  21

Wydaje się to potwierdzać różnica między wysokością składki ubezpieczeniowej i 

pretium periculi w pożyczce morskiej. Praemium wynosiło ok. 5%, co odpowiadało odsetko-

wi podróży, w których zdarzała się szkoda, jaką musiał pokryć ubezpieczyciel.  Natomiast w 22

doktrynie prawnej wysokość ceny za ryzyko w pożyczce morskiej niezmiennie od czasów 

Justyniana kształtowała się na poziomie centesimae, czyli 12% rocznie. Było tak nie tylko za 

czasów H. Zoesiusa. Współczesny Franciszkowi Akursjuszowi znawca prawa z przełomu XII 

i XIII w. – Vivianus, również przywołuje limit dla morskich odsetek. Fragment ten znalazł się 

zarówno w Digesta vetus czyli Pandektach prawa cywilnego, opartych na komentarzu Akur-

sjusza, w wydaniu z 1566 r., jak i w ich uaktualnionej wersji z 1606 r. 
CASUS. Mutuo tibi decem aureos portandos ultra mare meo periculo. si navis pereat, haec quidem 

pecunia dicitur traiecticia: & infra centesimam usuram possum pacisci… Vivianus 
Kazus. Pożyczam Tobie dziesięć aureusów, abyś przewiózł przez morze na moje ryzyko, jeśli statek 
przepadnie. Dlatego taką nazywa się pożyczką morską. I do 12% odsetek można się umawiać… 

Vivianus 

Vivianus przedstawia kazus, który jest bardzo podobny do fragmentu Paulusa – D. 

22,2,7. Dotyczy pożyczki morskiej udzielonej wyłącznie pod warunkiem, dla której podsta-

wowym celem było udane zrealizowanie wyprawy. Potwierdza to, że jeszcze w jego czasach 

obecny był dwoisty charakter pecunia traiecticia: była nie tylko sposobem inwestowania w 

handel towarami, ale nadal mogła służyć jako metoda ubezpieczania się. Prawdopodobne sta-

je się zatem, że podobnie jak dzisiaj, również w średniowieczu i nowożytności obok typowej 

umowy ubezpieczenia istniały inne kontrakty, które pozwalały chronić się przed ryzykiem, 

 Por. odmiennie Ibidem, s. 130.20

 Por. B-M. Emerigon, An Essay…, s. 38.21

 Q. Van Doosselaere, Commercial Agreements…, s. 191-192.22
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zapewniając jednocześnie możliwość dużego zysku. Dla Vivianusa pretium periculi były ju-

styniańskie centesimae. 

Również w wiek po H. Zoesiusu tę granicę odsetek przyjęli Guilielmo Marani i Ber-

nardo Medonio w „Dzieła wszystkie czyli miejsca podobne Digestów i różnych traktów z 

prawa cywilnego” z 1741 r. 
Propter periculum vero hujusmodi trajectitia pecunia infinitas usuras olim recipere poterat, ut 

scribit Paulus II. sent. tit. de usur. hodieque etiam eas quae maximae dicuntur, l. 38. qui. fine, de 
negot. gest. id est, centesimas, Novel. 106. de usur. naut. coll. 8. & Novel. 110. de naut. usur. coll. 
ead. l. 26. eos, in trajectitiis, C. de usur. quod vulgo dicimus douze pour cent, ea enim est vetus & 

vera centesima, ut docet Cujacius Novel. 32. cujus exemplum Latinum est Novel. 34. ne quis quod 
agricolae, coll 4. Sustinetur enim majus legitima usura foenus, & ultra licitum modum, quia est 
periculi pretium, l. 4. in princ. l. 5. hoc tit. l. 2. C. eod. tit.  

Ze względu na ryzyko rzeczywiście niegdyś w tej pożyczce morskiej można było pobierać odsetki o 
nieograniczonej wysokości, jak napisane w Pauli Sententiae. I dzisiaj także przyjmowane są te 
maksymalne [odsetki], to jest centesimae [12%]. Co powszechnie nazywamy douze pour cent 
[12%], to jest także stare i prawdziwe centesimae, lecz także [pożyczanie] metodą coś za coś [rze-

czy innych gatunków] dalej daje zwrot [12%], jak uczy Cujacius przy Noweli 32, której latyński 
przykład znajduje się w Noweli 34. W każdym razie utrzymywane są większe ustawowe odsetki fo-
enus i ponad dopuszczalny sposób, ponieważ jest to cena za ryzyko. 

Jak widać, pomimo różnicy ponad tysiąca lat, podstawowa konstrukcja pecunia traiec-

ticia wypracowana w kompilacji justyniańskiej pozostała niezmieniona. Było tak przy-

najmniej w tradycji opierającej się na nauczaniu Cujaciusza, pod której wpływem byli H. Zo-

esius, jak i G. Marani oraz B. Medonio. Stąd zachowało się justyniańskie ograniczenie wyso-

kości odsetek do centesimae. Natomiast w „Pandektach justyniańskich” Roberta J. Pothiera z 

1818 r. stwierdza się wyraźnie coś zgoła odmiennego. 
Tractationi de usuris recte subjungitur hic Titulus, qui De Nautico fenore seu de Nautico contractu 
agit: in quo hoc maxime speciale est, quod sub usuris ultra Centesimam licite pecunia credatur. 

Traktat o odsetkach poprawnie dołącza również ten tytuł, który przedstawia pożyczkę morską czy 
też morski kontrakt. W nim najbardziej szczególne jest to, że można udzielać pożyczki ponad cente-
simae [12% odsetek].  

Zarówno francuska doktryna, jak i praktyka  korespondowały z przywołanymi wcze23 -

śniej danymi zaczerpniętym z umów zawieranych w średniowiecznej Genui. Odsetki morskie 

rzeczywiście sięgały tam daleko ponad centesimae, aż do 100%. Dziwna zatem wydaje się 

kolizja z cytowanymi wcześniej i cieszącymi się wielkim autorytetem komentarzami, której 

wyjaśnienie wymagałoby jednak szerzej zakrojonych badań nad praktyką handlową tamtych 

 Por. B-M. Emerigon, An Essay…, s. 52-55.23
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czasów. Świadczy to prawdopodobnie o odmiennym przyjmowaniu rzymskiej pecunia traiec-

ticia w tradycjach prawnych Europy. Pewne jest jednak, że w przeciwieństwie do umów 

ubezpieczenia, kontrakt pożyczki morskiej mógł być prawdziwym źródłem dużego zysku i 

mógł stanowić dobrą motywację do rozwijania wymiany handlowej. 

Dotychczasowe rozważania pokazały, że surowe stanowisko „Dekretałów” Grzegorza 

IX, nie odesłało pożyczki morskiej do podręczników historii. Zostało złagodzone przez dok-

trynę i praktykę prawa cywilnego oraz zapewne przez zapotrzebowanie społeczne. Okazało 

się to o tyle łatwiejsze, że obie tradycje prawne dostrzegały i akceptowały racjonalność ist-

nienia fenus nauticum jako pożytecznego i słusznego narzędzia w ludzkich rękach. 

3. Pożyczka morska bliższa tradycji common law? 

Pożyczka morska była umową, którą stosowano nie tylko w prawie kontynentalnym. 

O jej powszechnym charakterze można przekonać się badając również tradycję common law. 

Być może dlatego, że przecież fenus nauticum nie stanowiło zupełnie oryginalnego pomysłu 

starożytnych Rzymian. Było obecne wśród innych ludów – także w tamtych czasach, a swoje 

korzenie wywodzi przede wszystkim ze starożytnej Grecji i zwyczajów wschodniej części 

basenu Morza Śródziemnego. Nie należy jednak zapominać, na potrzeby dalszych rozważań, 

że rzymska wersja tej umowy różniła się istotnie pod względem swojej konstrukcji od jej 

greckiego typu. 

Ciekawym polem badawczym dla rozpoznania wpływów rzymskiej koncepcji są 

dziewiętnastowieczne wyroki sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W niektórych z 

nich odnajduje się zaskakująco szeroką perspektywę historyczną i prawnoporównawczą, która 

rzadko się zdarza w europejskiej literaturze kontynentalnej, dotyczącej omawianych zagad-

nień prawnych. Bogate informacje przynoszą zwłaszcza dwa wyroki: Sądu Najwyższego 

USA John Conard v. The Atlantic Insurance Company New York z 1828 r. oraz sądu federal-

nego w Massachusetts Tremont Insurance Company v.  The Brig Draco z 1835 r. W drugim ze 

wspomnianych czytamy: 
…Thus, Mr. Justice Blackstone, in his Commentaries (2 Bl. Comm. 457), says: “Bottomry (which 
originally arose, from permitting the master of a ship, in a foreign country, to hypothecate the ship, 
in order to raise money to refit,) is in the nature of a mortgage of a ship, when the owner takes up 

money to enable him to carry on his voyage, and pledges the keel or bottom of the ship (partem pro 
toto) as a security for the repayment. In which case it is understood, that if the ship be lost, the len-
der loses also his whole money; but if it returns in safety, then he shall receive back his principal, 
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and also the premium or interest agreed upon, since it may exceed the legal rate of interest. And 

this is allowed to be a valid contract in all trading nations, for the benefits of commerce, and by 
reason of the extraordinary hazard run by the lender. And, in this case, the ship and tackle, if bro-
ught home, are answerable, as well as the person of the borrower, for the money lent, &c.” And 
after speaking of respondentia bonds, he adds: “These terms are also applied to contracts for the 

repayment of money, borrowed not on the ship and goods only, but on the mere hazard of the voy-
age itself; when a man lends a merchant £1000. to be employed in a beneficial trade, with condi-
tion to be repaid with extraordinary interest in case such a voyage be safely performed; which kind 

of agreement is sometimes called ‘faenus nauticum,’ and sometimes ‘usura maritima.’”  24

Zachodnia tradycja prawna, zarówno kontynentalna, jak i anglosaska, jednomyślnie 

uznawały, że kontynuacją rzymskiej pożyczki morskiej są dwa rodzaje umów: pierwszy to 

bottomry loan czy inaczej Bodmerei lub  contrat à la grosse, którą tłumaczy się jako bodme-

ria , natomiast drugi to respondentia. Rzymska nazwa pecunia traiecticia była traktowana 25

jako ogólna nazwa dla pożyczki na morski procent i z przejęciem morskiego ryzyka.  Jed26 -

nakże w swojej istocie zarówno bodmeria, jak i respondentia wpisywały się raczej w tradycję 

greckiej pożyczki morskiej przez dominujący rzeczowy charakter umowy. 

Bodmeria polegała na pożyczce udzielonej pod zastaw statku, zazwyczaj w razie nie-

oczekiwanych trudności podczas żeglugi i w braku wystarczających środków finansowych. 

Jak wskazuje William Blackstone wiązała się ona z koniecznością pozyskania pieniędzy na 

naprawę statku. Stąd w czasie podróży mogło pojawić się kilka pożyczek bodmeryjnych (li-

stów bodmeryjnych) i wówczas pierwszeństwo miały późniejsze przed wcześniejszymi. 

Dzięki środkom pozyskanym z ostatniej pożyczki statek zdołał dopłynąć do portu i tym sa-

mym uratowany został majątek dłużnika, z którego mogli zaspokoić się również pozostali 

wierzyciele.  Umowa miała podobnie warunkowy charakter jak fenus nauticum: należało od27 -

dać pożyczkę po szczęśliwym dopłynięciu statku wraz z ceną za ryzyko, czyli odsetkami, któ-

re można było zastrzegać ponad ustawowy limit odsetek od zwykłej pożyczki: w common law 

 The Draco, Federal Cases, t. 7, s. 1041.24

 Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, red. Marek Łaziński, Warszawa 2008, s. 36, s.v. bodmeria. 25

 B-M. Emerigon, An Essay…, s. 18.26

 Por. A. Gaca, Prawo morskie w Kodeksie Duńskim króla Chrystiana V (Dansker Lov) z 1683 r., w: Współcze27 -
sne problemy prawa. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Młynarczykowi, red. nauk. prof. dr 
hab. Urszula Jackowiak, dr Izabela Nakielska, dr Piotr Lewandowski, Gdańsk 2011, s. 115-116.
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wynosił on 6%.  Wierzyciel mógł dochodzić pożyczki i odsetek nie tylko od dłużnika, ale 28

również ze statku i znajdującego się na nim sprzętu. 

Natomiast umowę respondentia zawierano ze względu na towary, które koniecznie 

miały być sprzedane lub wymienione na inne w trakcie podróży. Jeżeli wyprawa się powiodła 

dłużnik był odpowiedzialny tylko osobiście, a nie rzeczowo, jak przy bodmerii. Wierzyciel 

zaś miał większą szansę na zaspokojenie się dzięki zyskom z handlu przewiezionymi dobra-

mi. Jednakże, jeżeli w czasie podróży doszło do katastrofy, bodmeria i respondentia ujawnia-

ły grecki charakter pożyczki morskiej. Otóż, w sytuacji, gdy statek zatonął lub towary zostały 

zniszczone w wyniku ryzyka morskiego, wierzyciel mógł liczyć na zaspokojenie do wysoko-

ści tego, co ocalało.  Rozwiązania tego, typowego dla greckiej pożyczki, nie przyjmowano w 29

prawie rzymskim (D. 22,2,6; C. 4,33,4) .  30

Fenus nauticum było umową wyłącznie o charakterze zobowiązaniowym, która nie 

rodziła uprawnień rzeczowych do przedmiotów dłużnika. Każdy zastaw traktowany był jako 

akcesoryjny wobec głównego zobowiązania, jakim była pożyczka z dodanym warunkiem. 

Stąd, choć również czymś powszechnym było w rzymskich realiach handlowych ustanawia-

nie zastawów na transportowanych towarach, nie stanowiły one żadnego zabezpieczenia 

przed konsekwencjami ryzyka morskiego i nie ziszczenia się warunku pożyczki. Można 

wskazać różne przyczyny odmienności rzymskiej koncepcji. Przede wszystkim trudno było 

przyjąć jurystom, aby zastaw nadal trwał, gdy wierzytelność przestała istnieć. Poszukując 

jednak innych racji, należy wskazać, że pozostawienie armatorowi ocalałych towarów lub 

statku dawało mu większą szansę na wznowienie działalności. W innym wypadku mógłby od 

razu zbankrutować. Ponadto, w pomyśle rzymskim kryje się założenie, iż wierzyciel musi 

przejąć pełne ryzyko podróży, podczas gdy Grecy starali się jak najbardziej ograniczać straty 

inwestora. Owo „wszystko albo nic” ujawnia bardziej spekulacyjny charakter pecunia traiec-

ticia, łączący w sobie ten typ ubezpieczenia się od zwiększonego niebezpieczeństwa inwesty-

cji, który dzisiaj reprezentują umowy typu hedge czy futures. 

 John Reed, Pennsylvania Blackstone: being a modification of the Commentaries of Sir William Blackstone, 28

Carlisle 1831, s. 230.

 Ibidem, s. 228-229. 29

 Por. G.Blicharz, Pożyczka morska. Ślepa uliczka…, s. 33.30
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Rzymska idea „czystego ryzyka” przetrwała jednak w pewnej formie również w ko-

mentarzu W. Blackstone’a, gdzie wspomina się o trzecim typie umowy, który nie jest związa-

ny ani z zastawem na statku lub towarach ani z nadzwyczajną sytuacją uniemożliwiającą dal-

szą żeglugę. Usura maritima, jak nazywa tę pożyczkę, udzielana jest ze względu na samo ry-

zyko podróży, i ma zostać zainwestowana w dochodowy interes, pod warunkiem, że statek 

szczęśliwie dopłynie. Zarówno w przypadku bodmerii, jak i respondentia, utracony został 

szeroki charakter pożyczki morskiej. Doktryna i orzecznictwo starały się rozluźniać związek 

pożyczonych i wydanych pieniędzy z ich wykorzystaniem przez dłużnika. Można było zawie-

rać obydwie umowy niezależnie od tego, czy statek już wyruszył i był w trasie, czy nie, a za-

tem otrzymane środki finansowe, nie musiały zostać umieszczone w transportowanych towa-

rach, czy płynącym statku. Ważniejsze, jednak od spekulacji ryzykiem, stawały się uprzywile-

jowane prawa rzeczowe na przedmiotach, należących do dłużnika. W wyniku tego, funkcjo-

nalnie bodmeria i respondentia upodabniały się do ubezpieczenia, niż do sposobu finansowa-

nia transportu morskiego. Natomiast wymiar inwestycyjny fenus nauticum, choć jeszcze roz-

poznawany, zaczął powoli schodzić na dalszy plan i nie przyczynił się do powstania wokół 

niego rozbudowanej doktryny. 

4. Średniowieczne i nowożytne dziedzictwo pożyczki morskiej 

Śledząc losy pożyczki morskiej w zachodniej tradycji prawnej od czasów średnio-

wiecznych aż po XIX wiek, można śmiało mówić o ukształtowaniu się stałej siatki pojęcio-

wej, która w praktyce całkowicie oparła się na dorobku rzymskiej myśli prawnej. Aż dziw 

bierze, że ścieżki, którymi podąża tradycja, doprowadziły do ostatecznego rozpowszechnienia 

się występującego trochę obok, greckiego typu pożyczki morskiej, ale i tak „pod rzymskim 

płaszczem”. 

Starożytne dziedzictwo jest widoczne począwszy od samej nazwy. Fenus nauticum,  

czasami pisane foenus nauticum, pecunia traiecticia, a nawet usura maritima były stale obec-

ne w glosach, komentarzach oraz podręcznikach do ius civile i common law. Pozostały nawet 

wówczas, gdy znacznie popularniejsze stały się bodmeria i respondentia, dla których to ty-

pów umów, widocznie z pełną świadomością i dla dogmatycznego rozróżnienia, znaleziono 
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nowe nazwy. Ich nagłe zniknięcie w XX w. było już przedmiotem wcześniejszych 

rozważań.  31

Dla perspektywy historycznoprawnej i prawnoporównawczej, o wiele istotniejszy jest 

jednak wpływ rzymskiego schematu pojęciowego na samą konstrukcję pożyczki morskiej. 

Niewątpliwie największym bohaterem tych wieków zostało sformułowanie pretium periculi. 

W tytule „O pożyczce morskiej” z „Digestów” justyniańskich występuje ono tylko raz jedyny 

– we fragmencie Cerwidiusza Scewoli, który zresztą, jak już to wskazywano, nie wiadomo, 

czy w ogóle o niej mówi. Mimo to został on umieszczony przez kompilatorów w samym 

środku tytułu (D. 22,2,5). Tak jak gdyby chcieli rozdzielić rozważania o wysokości docho-

dzonego zobowiązania w pożyczce morskiej od części poświęconej jego warunkowemu cha-

rakterowi (D. 22,2,4 i D. 22,2,6). Właśnie pochodzące z niego sformułowanie si modo in ale-

ae speciem non cadat, razem z pretium periculi stanowią ciągłe punkty odniesienia w tradycji 

prawnej. Okazuje się, że nie tylko Rzymianie obawiali się, aby pożyczka morska nie stała się 

zwykłą okazją do spekulacji, czy być może nawet sposobem obchodzenia limitów dla odse-

tek. Grzegorz IX, dekretaliści, przedstawiciele usus modernus, dziewiętnastowieczna doktry-

na francuska, a wreszcie orzecznictwo i doktryna angielskiego oraz amerykańskiego common 

law, podkreślają zgodnie, iż tego typu umowy wiążą strony o tyle, o ile nie służą obchodzeniu 

prawa o odsetkach lub „czystemu hazardowi”. Dobrze oddaje to osiemnastowieczny komen-

tarz G. Maraniego i B. Medonio. 
Ideoque propter ejusmodi poenam & periculum foenus hoc potest excedere licitum modum usura-
rum quasi periculi pretium. Quaeritur, an similiter periculi pretium censeri debeat, etsi conditione 
quavis alia poenali non exsistente, recepturus sis quod dederis, & insuper aliquid praeter pecu-

niam ultra modum nempe usurarum? Et in d. l. 5. dicitur esse similiter periculi pretium, ut scilicet 
liceat & illis casibus excedere usurarum modum exemplo nautici foenoris. Sed haec adjicitur con-
ditio, Si modo in aleae speciem non cadat, id scilicet quod promissum est quasi periculi pretium. 

Sed sit veluti ea ex quibus conditiones nasci solent, hoc est, sit instar earum pactionum quae con-
tractibus adjectae conditiones pariunt, quod deinde exemplis illustrate. Glossa pro in aleae spe-
ciem, videtur legisse in aliam speciem, & aliam speciem contractus intelligit a nautico foenore. 

Cujacius autem aleae speciem interpretatur pro talorum aut tesserarum certamine. Sed illa vera 
alea est, non aleae species. Quare magis placet, ut aleae speciem intelligamus pro eo quod vulgo 
dicimus gageure, ut scilicet tale negotium non approbetur quasi periculi pretium, quia meram aleae 
speciem habeat, & non contractus. Alea enim legibus improbatur supra, de aleato. Dico meram 

aleae speciem, quia & foenus nauticum aleam quodammodo continent, id est casum incertum, & 
fortunam eventus, ut etiam exemplum, quod subjicit de piscatore, alea quodammodo est, l. 8. supra, 

 G. Blicharz, Pożyczka morska. Ślepa uliczka…, s. 32-34.31
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de contrah. empt. l. 7. supra, de hered. vel. act. vend. sed haec non est mera species aleae, quia 

contractum etiam admixtum habet.    
Dlatego taka kara i ten foenus za ryzyko może przekraczać dopuszczalną wysokość odsetek jako 
cena za ryzyko. Pytanie, czy jednakowo cena ryzyka powinna być osądzona, nawet jeśli warunek 
jakiś inny karny nie ziścił się, i oddane ma być to, co dałeś i coś więcej ponad pożyczkę, mianowi-

cie ponad wysokość odsetek? I we fragmencie piątym omawiana jest podobna cena ryzyka, tak że 
naturalnie dozwolone jest i w tych przypadkach, aby przekraczała wysokość odsetek na wzór po-
życzki morskiej. Lecz jest tam dodany warunek, Si modo in aleae speciem non cadat, naturalnie to, 

co przyrzeczone jest jako cena ryzyka. Lecz jeśli byłyby podobne zobowiązania , które z takich wa-
runków zwykle się rodzą, to jest, jeśli byłyby na wzór porozumień, które dodają do kontraktów wa-
runki, to te następujące przykłady rozjaśniają to. Glosa zamiast in aleae speciem, widzi napisane in 
aliam speciem i inny rodzaj kontraktu rozumie jako pożyczkę morską. Cujaciusz mianowicie inter-

pretuje aleae speciem jako zakład lub porozumienie dotyczące zakładu . Lecz tym sposobem jest to 
prawdziwa spekulacja, a nie rodzaj aleatoryjnych [kontraktów]. Z tego powodu, uznaje za bardziej 
słuszne, abyśmy aleae speciem rozumieli jako to, co powszechnie nazywamy gageure [zakład, los, 

loteria], tak że naturalnie uczestniczenie w zakładzie nie zostałoby uznane jako cena ryzyka, po-
nieważ zawiera czysty rodzaj spekulacji, a nie umowę. Mianowicie prawa odrzucają spekulację, 
patrz powyżej, o hazardzie [spekulacji]. Mówię o rodzaju spekulacji, ponieważ i pożyczka morska w 
jakiś sposób zawiera spekulację, to jest, nieokreślony przypadek oraz zdarzenie losowe, i tak rów-

nież na wzór, to co się przejmuje od rybaków, jest w pewien sposób spekulacją. Lecz tu nie ma czy-
stego przypadku spekulacji, ponieważ pożyczka morska posiada domieszkę również kontraktu.
  

Autorzy komentarza przyjmują interpretację, że fragment Cerwidiusza Scewoli – D. 

22,2,5 w istocie mówi o pożyczce morskiej, choć nie wspomina o niej ani słowem. W powyż-

szych rozważaniach jawi się ona wręcz jako pierwowzór innych umów, w których łączono 

inwestycję z przejęciem ryzyka. Pożyczki dla atletów czy rybaków również miały być opa-

trzone karami umownymi, których charakter był podobny do stipulatio poene przy pecunia 

traiecticia. Z tego powodu mogły opiewać na cenę za ryzyko. Choć wśród współczesnych 

romanistów pozostaje to kwestią sporną , cała zachodnia tradycja uznawała pożyczkę mor32 -

ską za odmianę kontraktu pożyczki. Natomiast w sposób wyraźny „morskie odsetki” od niej, 

traktowała zupełnie odmiennie od zwykłych odsetek. Uznawała właśnie, że są ceną za ryzyko 

i dlatego sprawiedliwe wydawało się nie ograniczać ich wysokości. Przejawiało się to rów-

nież w wyróżnieniu tego rodzaju ryzyka jako justum periculum., co miało stanowić przeciw-

eństwo dla od niechronionego przecież prawnie zysku z czystej spekulacji. Ciekawe jest jed-

 Por. Z. Benincasa, Periculi…, s. 118-119, przyp. 231. Zwolennikami ujmowania pożyczki morskiej jako od32 -
miany mutuum byli F. De Martino i W. Litewski, którzy kontynuowali poglądy prezentowane w literaturze z 
przełomu XIX i XX w. Natomiast A. Biscardi, U.E. Paoli i H. Kupiszewski uważali, że pecunia traiecticia zosta-
ła recypowana przez Rzymian z Grecji i przez to stanowiła odmienny typ kontraktu.
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nak, że nadal punktem odniesienia dla wysokości ceny za ryzyko pozostawała przez pewien 

czas centesimae. Za każdym razem podkreślano, że pretium periculi stanowi typowy element 

pożyczki morskiej, dla której dochodzenia wystarczy samo pactum nudum, choć wówczas i 

tak, dzięki doktrynie prawa kanonicznego wszystkie rodzaje umów były wiążące i chronione 

prawnie (pacta sunt servanda). 

Niezmiennie pożyczkę cechował warunkowy charakter, który w różnych okresach 

bardziej dotyczył szczęśliwego dopłynięciu statku, a innym razem nienaruszonego przetran-

sportowania towarów. Cały czas aktualny pozostawał obowiązek zainwestowania przez dłuż-

nika otrzymanych pieniędzy w realizowane przedsięwzięcie. Podobnie, jak w starożytnym 

Rzymie, istniał zwyczaj motywowania dłużnika do wypełnienia tej umowy za pomocą, stypu-

lacji karnej – kary umownej, która swoją wysokością odpowiadała pełnemu zobowiązaniu z 

pożyczki morskiej. Co więcej, umowa respondentia przejęła w dużej mierze swoją konstruk-

cję właśnie z dziedzictwa rzymskiego. Dłużnik był zobowiązany do zapłaty kary umownej, 

która obejmowała kwotę pożyczki wraz z ceną za ryzyko, z czego był zwolniony, jeżeli do-

płynął szczęśliwie i oddał kwotę pożyczki w ciągu miesiąca lub jeżeli statek został stracony w 

wyniku niebezpieczeństwa morskiego.  

Zachodnia tradycja potwierdziła istnienie różnych rodzajów fenus nauticum: na całą 

podróż lub na pewien okres, np. jeden miesiąc.  Odziedziczony został również, jeszcze ju33 -

styniański, zakaz przekraczania przez odsetki wysokości sumy głównej (ultra sortem), stąd w 

praktyce nie spotykało się większych cen za ryzyko niż 100%. Podobnie, nadal stosowano 

limity stypulacji za usługi świadczone przez przedstawicieli wierzyciela, które ciągle wzbu-

dzają kontrowersje wśród romanistów i wymagają przeprowadzenia odrębnych badań. 

Analizując średniowieczne i nowożytne teksty dotyczące pożyczki morskiej, trudno 

jest oprzeć się wrażeniu, że czas jakby się zatrzymał i rzeczywiście bardzo dosłownie zaczyna 

się rozumieć, co oznaczało „żywe prawo rzymskie”. Dyscyplina w zachowaniu rzymskiej tra-

dycji nie oznaczała jednak braku rozwoju w doktrynie fenus nauticum. „Słuszne ryzyko” stało 

się inspiracją do rozszerzenia działania tego instrumentu prawnego na obszary nie tylko mor-

skie. Została nim objęta lądowa aktywność handlowa, szczególnie ta związana z niebezpiecz-

nymi terenami, a także z dużym ryzykiem podróży zasobnych w środki inwestycyjne kupców. 

Ponadto, zniesione zostało narzucone przez Justyniana ograniczenie pobierania odsetek do 

 G. Blicharz, Prawne aspekty finansowania transportu morskiego w starożytnym Rzymie, „Czasopismo Praw33 -
no-Historyczne”, t. LXIV 2012, z. 2, s.299-300.
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centesimae, które było niewątpliwie odbiciem dynamicznego rozwoju handlu morskiego i lą-

dowego w basenie Morza Śródziemnego. „Słuszne ryzyko” motywowało do inwestowania 

jeszcze w dziewiętnastowiecznych Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie ani strony sporu, 

ani sędziowie nie wahali się odwoływać do prawa rzymskiego, „Digestów” i „Kodeksu”, aby 

odczytywać właściwe znaczenie fenus nauticum , a na tej podstawie rozwijać doktrynę dla 

nowych umów: bodmerii i respondentia.
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