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 القوامة في القانون الروماني   
  

جاء نظام الموامة فً المانون الرومانً لمعالجة أحوال عوارض االهلٌة كالجنون والسفه ثم 

 السفلى. اإلمبراطورٌةفرض على الذٌن لم ٌبلغوا الخامسة والعشرٌن من العمر فً عصر 

 

المجنون حكم الصغٌر غٌر الممٌز وبالتالً فانه  ٌأخذ-: الموامة على المجانٌن -1

التصرفات المانونٌة  أنواعٌكون عدٌم التمٌٌز وال ٌجوز له أن ٌباشر أي نوع من 

 فاذا كان الجنون دائمً كانت الموامةالنعدام أهلٌته. والجنون نوعان دائمً ومتمطع، 

فالة من الجنون وٌستطٌع دائمٌه، وإذا كان متمطعاً فان االهلٌة تعاد له فً فترات اال 

 فً هذه الحالة ان ٌباشر جمٌع التصرفات المانونٌة. 

وٌجب ان ٌكون المٌّم على المجنون من ألربائه الشرعٌٌن الن هذا النظام ممرر 

 لمصلحتهم. ثم ظهرت الموامة المضائٌة حٌث ال ٌجوز تعٌٌن المٌم اال بموافمة الماضً.

الصغٌر دون السابعة  أموال بإدارةالمجنون كما ٌموم الوصً  أموال بإدارةوٌموم المٌم 

 المباشرة فمط. اإلدارةعن طرٌك  أيمن العمر 

كما ٌسأل المٌم عن ادارته ألموال المجنون وعلٌه ان ٌمدم حساباته عند انتهاء الموامة 

 ء او االفالة، كما ٌسال جنائٌاً بدعوى العزل.بالشفا

، فهً تنتهً بالموت او الشفاء نهائٌاً. وتنمطع فً حالة والموامة اما تنتهً او تنمطع

 الجنون المتمطع حٌث انها تنمطع وتعود حسب حاالت الجنون واالفالة.

 

على غٌر ممضى  أموالهالسفٌه هو الشخص الذي ٌبذر -: الموامة على السفهاء -2

على من  الحجر إٌماعالعمل وفً غٌر الوجوه المعتادة. وفً المانون الرومانً كان ٌتم 

وعائلته. ثم بعد  أوالدهبالمٌراث ابتداًء، حٌث ٌحجر علٌه لمصلحة  أموالتؤول الٌه 

حفاظاً الحجر على كل سفٌه مهما كان مصدر المال الذي آل الٌه  إٌماعٌتم  أصبحذلن 

 على مصالحه ومصالح أسرته. 

بمعنى انه ٌنبغً  أيهذا وال تتمرر الموامة اال بحكم لضائً وال ترفع اال بحكم كذلن. 

الحجر على السفٌه  إٌماعإلثبات السفه ثم ٌمرر الماضً  أوالً الدعوى امام المضاء  إلامة

وٌمرر تنصٌب المٌم علٌه. وإذا ثبت رشد السفٌه بعد ذلن تمام الدعوى من لبله إلثبات 

ة األهلٌرشده ورفع الحجر. وكان حكم السفٌه ابتداًء فً المانون الرومانً هو بحكم عدٌم 

 ثم أصبح ٌعتبر نالص االهلٌة وله ان ٌباشر التصرفات النافعة نفعاً محضاً فمط. 
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        الموامة على من هم دون الخامسة والعشرٌن من العمر:  -3
السفلى على من هم دون الخامسة  اإلمبراطورٌةفرض نظام الموامة فً عصر 

فً المعامالت التً ٌمومون والعشرٌن من العمر وذلن لحماٌتهم من الغبن والتغرٌر 

 بها لصغر سنهم وللة خبرتهم.

 

 

 -األشياء وتقسيماتها في القانون الروماني: 

 
ٌعرف الشًء بمعناه العام بانه كل ما موجود فً الكون عدا االنسان الحر. اما بمعناه 

الخاص فانه ٌعنً كل ما ٌنتفع به االنسان. وكان الرومان ابتداًء ٌمصدون باألشٌاء هً 

المادٌة فمط ثم تبدل هذا المفهوم لدٌهم فً العصر العلمً وأصبح ٌعنً الحموق  األشٌاء

 والدٌون. 

الخارجة عن دائرة التعامل  األشٌاءالى لسمٌن هما  األشٌاءهذا ولسم الرومان 

 واالشٌاء الداخلة فً دائرة التعامل.

التً ال ٌصح ان تكون  األشٌاءالخارجة عن دائرة التعامل فٌمصد بها انها  األشٌاءأما 

 األشٌاءبمعنى انها غٌر لابلة لتملن االفراد الخاص لها. وهذه  أيمحالً للحموق المالٌة 

تخرج عن دائرة التعامل اما بسبب طبٌعتها او بحكم المانون. واالشٌاء التً تخرج 

بطبٌعتها عن التعامل هً التً ال ٌستطٌع أحد أن ٌستأثر بحٌازتها كالهواء والبحار 

التً تخرج عن دائرة التعامل بحكم المانون فهً التً ال ٌجٌز  األشٌاء، اما اوغٌره

 المانون التعامل بها كالجسور والطرق العامة واالثار وغٌرها.

 

واالشٌاء التً تخرج عن دائرة التعامل فً المانون الرومانً اما لتعلمها بحموق اآللهة 

 او لتعلمها بحموق االفراد. 

 المتعلمة بحموق االلهة هً: األشٌاءاما 

المخصصة لعبادة اآللهة العلٌا كاألرض  األشٌاءالممدسة: وهً تشمل  األشٌاء -1

 والمعابد الممامة علٌها وما ٌوجد بداخل المعابد مما ٌخصص لعبادة اآللهة.

وتدخل  األجدادالمخصصة ألوثان المنازل وارواح  األشٌاءالدٌنٌة: وهً  األشٌاء  -2

 بضمنها المبور حٌث تحمى ارض الممابر بدعوى تسمى دعوى حرمة المبور.

المدن  أبوابالمحمٌة: وهً التً توضع لحماٌة اآللهة بحفل دٌنً وتشمل  األشٌاء -3

 واسوارها وحدود الحمول.

 واالشٌاء المتعلمة بحموق االفراد هً التً تكون مخصصة للمنفعة العامة وتشمل 
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 الشائعة: وهً التً ٌشترن جمٌع الناس فً االنتفاع بها كالبحار واالنهار. األشٌاء -1

العامة: وهً المملوكة للشعب الرومانً بصورة عامة كالطرق العامة  األشٌاء -2

 والساحات والموانئ وغٌرها.

المملوكة للمدن الرومانٌة  األشٌاءالمملوكة للجماعات العامة: وهً  األشٌاء -3

    كون لكل سكان المدٌنة االنتفاع بها.كالمسارح والمالعب وٌ

   


