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 في القانون الروماني االموال   
  

التً تكون لابلة لتملن االفراد  األشٌاءالداخلة فً دائرة التعامل، أي بمعنى  األشٌاءهً  األموال

فً المانون الرومانً الى تمسٌمات متعددة  األموالالخاص لها، ولها لٌمة مالٌة. وتم تمسٌم هذه 

 -تشمل كل مما ٌأتً: 

  -غير النفيسة:  واألموالالنفيسة  األموال

تشمل حصراً فً  األموال هالمال النفٌس بانه المال الذي ٌتم نمل ملكٌته باإلشهاد. وهذ ٌعرف

سواء كانت أرضاً أو بناًء، وحموق االرتفاق الزراعٌة،  اإلٌطالٌةالمانون الرومانً العمارات 

النفٌسة اال  أموالهاصرف فً . وال ٌجوز للمرأة البالغة حك التوالجر واالرلاء ودواب الحمل

 بموافمة وصٌها.

االشهاد.  إجراءاتأما المال غٌر النفٌس فهو الذي تنتمل ملكٌته باالتفاق والتسلٌم وال ٌتطلب 

غٌر محددة على  األموالوهذه وٌجوز للمرأة البالغة حك التصرف فٌه دون حاجة لموافمة وصٌها، 

 النفٌسة المذكورة أعاله. موالاألعدا  األموالسبٌل الحصر فهً تشمل جمٌع 

 

 -العقارية:  واألموالالمنقولة  األموال

ٌعرف المال المنمول بانه كل شًء ٌمكن نمله او تحوٌله من مكان الى آخر دون تلف او ضرر فهو 

ٌشمل النمود والعروض والحٌوانات والمكٌالت والموزونات وغٌر ذلن. كما انه ٌشمل كذلن كل ما 

 تلماء نفسه كالرلٌك والدواب فً المانون الرومانً. ٌمكن ان ٌتحرن من

بحٌث ال ٌمكن نمله او أما العمار فانه ٌعرف بانه كل شًء له مستمر ثابت فً مكانه استمرار لرار 

والجسور  واألشجاروالبناء  األرضتحوٌله من مكان الى آخر دون تلف او ضرر. فهو ٌشمل 

 والسدود وغٌر ذلن.

 

  -: القيمية موالواأل المثلية األموال

بمعنى انها  أيالتً ٌموم بعضها ممام البعض االخر فً الوفاء  األموالالمثلٌة بانها  األموالتعرف 

 التً ٌوجد مثلها فً السوق كالحبوب وغٌرها. األموال
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التً تُعرف بذاتها وال ٌموم بعضها ممام البعض اآلخر فً  األموالالمٌمٌة فإنها تعنً  األموالأما 

 كحصان من نوع معٌن ولون محدد. الوفاء 

وتظهر أهمٌة هذا التمسٌم من حٌث بٌان مدى التزام المدٌن بالوفاء فً حالة هالن ذلن المال بموة 

لتزام المدٌن بتسلٌم المثلٌة إذا هلن المال وهو فً ٌد المدٌن وبموة لاهرة فان ا األمواللاهرة. ففً 

بمعنى  أي ال تهلن حٌث ٌوجد مثلها فً السوق. األموالذلن المال الى الدائن ال ٌنمضً الن هذه 

 انه ٌحل بعضها ممام البعض اآلخر فً الوفاء.

أما بالنسبة لألموال المٌمٌة فان المال إذا هلن بموة لاهرة وهو فً ٌد المدٌن فان التزامه بالتسلٌم 

بمعنى انه ال ٌوجد  أيال ٌموم بعضها ممام البعض اآلخر فً الوفاء  األموالثل هذه ٌنمضً الن م

 مثلها فً السوق. 

 

 -المعنوية:  واألموالالمادية  األموال

مرة عند الرومان فً العصر العلمً بتأثٌر الفلسفة الٌونانٌة وذلن لرغبة  ألولالتمسٌم ظهر هذا 

 المادٌة فمط. األموالالرومان فً توسٌع مفهوم الملكٌة وعدم لصرها على 

فاألموال المعنوٌة عند الرومان كانت تشمل كل الحموق ما عدا حك الملكٌة فً ذاته فانه ٌعتبر 

المعنوٌة ومحل حك  األموالالمادٌة. بٌنما حك الملكٌة فً ذاته ٌعتبر الٌوم من  األمواللدٌهم من 

الملكٌة هو الشًء المادي. وٌرجع السبب فً ذلن الى ان الرومان كانوا لد خلطوا بٌن حك الملكٌة 

المعنوي وبٌن محل هذا الحك وهو شًء مادي ومرجع هذا الخلط اعتٌاد الناس  ذاته وهو الشًء

 بان هذه الدار لفالن بدال من المول بان لفالن حك الملكٌة على هذه الدار. على المول

 

  -الثمار والحاصالت: 

بصفة دورٌة كالحاصالت الزراعٌة ونتاج  األصلًالثمار بانها كل ما ٌنتج من المال  تعرف

 الحٌوان واجرة المنازل وغٌر ذلن.

 الرلٌمة.أما الحاصالت فلٌس لها صفة دورٌة مثل ابن المرأة 

 وتكون الثمار للمنتفع بالمال عادةً أما الحاصالت فأنها تكون للمالن فمط.

ما ٌعرف بالذمة المالٌة وهً مجموع الحموق والدٌون التً تكون  األموالهذا وٌلحك بتمسٌمات 

للشخص ولها لٌمة مالٌة. وال تشمل الذمة المالٌة ما لٌس له لٌمة مالٌة كحموق االسرة والحموق 

 مة.  العا
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