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  مدى فاعلية التدابير االحترازية في الحد من الخطورة الجرمية في التشريع الكويتي

  :إعداد

  أحمد كايد مانع العنزي

  :إشراف

  الدكتور فهد يوسف الكساسبة

  الملخص

بيان الطبيعة القانونية للتدابير االحترازية حيث أن التشريع الكويتي هدفت الدراسة إلى      

ولم يتضمن التدابير االحترازية بالقدر الكافي، كما هدفت إلى بيـان    قد تضمن التدابير الوقائية     

ماهية الخطورة الجرمية ومتى يعتبر الشخص خطراً، كذلك سعت الدراسة إلى الوقوف علـى              

مدى أثر التدابير االحترازية في الحد من الخطورة الجرمية، كما سعت إلى اقتـراح بعـض                

الجزائي الكويتي واقتراح بعض التعديالت علـى       النصوص التي تستكمل النقص في التشريع       

  .النصوص القائمة

هناك أثر للتدابير   : الفرضية األولى : كما قامت الدراسة بتبني فرضيتين رئيستين وهما        

هنـاك  : االحترازية في الحد من الخطورة الجرمية في التشريع الكويتي، والفرضـية الثانيـة           

وقـد اتبعـت الدراسـة      . النسان في التشريع الكويتي   تداخل بين التدابير االحترازية وحقوق ا     

المنهج الوصفي، وذلك عبر مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة التي تناولـت مفهـوم        
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التدابير االحترازية، سواء كانت هذه التدابير تم تطبيقها في مجتمعات عربيـة أو مجتمعـات               

، كما اتبعت المنهج التحليلـي،   جتمعاتغربية، بهدف الحد من تنامي الخطورة الجرمية في الم        

وذلك من خالل تحليل النصوص المرتبطة بالتدابير االحترازية والخطـورة الجرميـة فـي              

التشريع الكويتي، ومن جهة أخرى اتبعت الدراسة المنهج المقارن، وذلك بمقارنة النـصوص             

  .لمقارنةالواردة في التشريع الكويتي مع التشريع األردني والتشريعات األخرى ا

اإلطار ويتضمن : الفصل األول: وقد تكونت الدراسة من خمسة فصول موزعة كاآلتي  

ويتضمن ماهية التدابير االحترازية وحيثياتها القانونية فـي        : ، والفصل الثاني  النظري للدراسة 

ويتضمن ماهية الخطورة الجرمية وشروطها في التـشريع        : التشريع الكويتي، والفصل الثالث   

 الظـاهرة   مكافحـة   فـي   اإلحترازيـة   التدابير  دور  تقييمويتضمن  : ، والفصل الرابع  الكويتي

ويتضمن خاتمة الدراسة وأهم النتائج     : ، والفصل الخامس  الجنائية  السياسة  وتوجهات  اإلجرامية

  .والتوصيات
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Abstract 

The study aimed to state the legal nature of the precautionary 

measures  as the Kuwaiti legislation included preventive measures but did 

not include precautionary measures adequately, and also 

aimed to indicate criminal danger and when a person is 

considered dangerous, the study also aimed to identify the extent of 

precautionary measures’ impact to reduce criminal danger, also 

sought to suggest some texts that supplement the shortage of 

Kuwaiti penal legislation and to propose some amendments to 

the existing texts. 

The study also adopted two main hypotheses: first hypothesis: 

there is an impact of precautionary measures to reduce criminal danger 

in Kuwaiti legislation, second hypothesis: there is an 

overlap between precautionary measures and human rights in Kuwaiti 

legislation. The study followed a descriptive approach, through a review 
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of theoretical literature and previous studies that dealt with the concept 

of precautionary measures, whether these measures have been applied in 

communities of Arab or Western societies, in order to reduce the growth 

of  criminal danger in the communities, also the study followed 

the analytical approach, through analysis texts associated with 

the precautionary measures and criminal danger in the Kuwaiti 

legislation, on the other hand; the study followed comparative 

approach, by comparing the texts contained in the Kuwaiti 

legislation with the Jordanian legislation and other legislation. 

The study consisted of five chapters distributed as follows: Chapter 

I: The theoretical framework of the study, and Chapter II: The nature 

of precautionary measures and the  legal merits of Kuwaiti 

legislation, and Chapter III: The nature of criminal danger and its 

conditions in the Kuwaiti legislation, and Chapter IV: The evaluation 

of the precautionary measures’ role in combating criminal danger and 

trends of criminal policy, and Chapter V: The conclusion of the study 

and the most important findings and recommendations. 

 

 


