
  
  صلة قانون العقوبات بالقوانین االخرى              

فالقانون المدني ینظم حق الملكیة و قانون العقوبات یحمي ھذا الحق  من خالل 
العقاب  على السرقة و القانون التجاري ینظم التعامل بالصكوك و قانون العقوبات 

االحوال الشخصیة من كذلك لھ عالقھ بقانون ، یعقاب على اعطاء صك دون رصید 
و لھ عالقة بالقانون الدستوري من خالل ، خالل تجریمھ ھجر العائلة وتعددالزوجات 

و لھ عالقة بالقانون الدولي من خالل عقابھ  ، المعاقبة على قلب نظام الحكم 
  .و لھ عالقة باالخالق الن كالھما ینظمان سلوك االفراد، للمجرمین الدولیین 

                   
  

  صلة قانون العقوبات بالعلوم االخرى المساعده لقانون العقوبات       
ان علم االجرام یدرس اسباب الجریمة ومصادرھا ودوافعھا لغرض مكافحتھا  وھو 
علم حدیث  و انھ یھتم بالجریمة باعتبارھا ظاھرة اجتماعیة و قانون العقوبات یھتم 

  .بالجریمھ و بالعقاب علیھا 
الجنائي و الذي یبحث في وسائل كشف الجریمة ومعرفة مرتكبھاو  و علم التحقیق

  یعتمد على الطب الشرعي والطب العقلي واثبات الشخصیة واالوصاف الجسمانیھ 
و علم العقاب و الذي یبحث في الوسائل التي یتخذھا المشرع لمكافحة الجریمة سوى 

یر الوقائیة او بالعقاب علیھا من خالل الوسائل االزمھ لمكافحتھا و المتمثلة في التداب
  .بعد وقوعھا 

           
  تطور قانون العقوبات                        

و كان العقاب فیھا یتمثل بانتقام المجني علیھ من الجاني ثم  –مرحلة االنتقام الفردي -أ
انتقل الى رئیس القبیلھ من خالل القصاص من الجاني و بعد ذلك ظھر نظام الدیة و 

  . نت اختیاریة و بعد ذلك اصبحت اجباریة  كا
نشأت بنشؤ الدولة واصبح حق العقاب بید الدولة  وخاصة   –مرحلة االنتقام للدولة -ب

  . والعقوبات كانت قاسیة النھا تكفیر عن الذنب ، في الجرئم الدینیة 
الفقھاء  وتبدا بظھور كتابات الكثیر من الفالسفھ و –المرحلة االنسانیة او الفلسفیة -ج

و الذي انتقد بھ العقوبات القاسیة ) روح القوانین ( امثال الفقیھ مونتسیكیوفي كتابھ 
ثم الفقیھ ، ) العقد االجتماعي ( ثم جاء الفقیھ روسو في كتابھ ، التي كانت سائده 
  )الجرائم و العقوبات ( بیكاریا في كتابھ 

عاران ال تكون العقوبة اكثر مما ثم جاءت المدرسة التقلیدیة الجدیدة  و التي رفعت ش
فالقاضي یتصرف بالعقوبة ،تستلزمھ المصلحة  و ال اكثر من مما تقتضیھ العدالھ

  .لتكون مالئمھ للفرد و ھذه المدرسة تتبنى حریة االختیار كاساس للمسؤولیة الجنائیة 
ه اما المدرسة الوضعیة او االیطالیة و اول من دعا لھا ھو الفقیھ لومبروزو و ھذ

ھي مظھر )جرائم ( المدرسة تھتم بالجاني النھ مصدر الجریمھ و ان االفعال 
كما انھا تنادي ، وھي تتبنى مبدأ الجبر كاساس للمسؤولیة الجنائیة ، لخطورة الجاني 
  بالتدابیر الوقائیة 



و بعد ذلك ظھرت مدارس توفیقیة اخرى مثل مدرسة الدفاع االجتماعي و الجمعیة 
  .  العقوبات الدولیة لقانون 

 


