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تناولت هذه الدراسة " ضمانات المتهم الحدث أثناء المحاكمة العادلة " لبيان مدى نطاق الضمانات المقررة 

ليال  لاولالت هالذه الدراسالة اة الالة جلالع ممم جالة مالال التتالاشةت التال   ال لت  ،  للحدث خالل  مرللالة المحاكمالة 

لي   ،  لإل الة جلع هذه التتاشةت مال خل  ت ظيف فص   هذه الدراسة  ،  محاور أساسية ورئيتية للدراسة 

لكبيالر جلالع لشال ل  رعلق لحقال ق الحالدث وتال ثتت لك نها مرالل الدج ى المزائية وذلك  أهمتعتبر  مرللة المحاكمة 

اةمالالر الالالذع دفالالر المشالالر  لتالال فير العداالالد مالالال الضالالمانات اةساسالالية والمهمالالة للحالالدث خالالل  هالالذه  ،  متالتقبل  ولياتالال  

 المرللة .

التحليلالالالالالالال  القالالالالالالالائم جلالالالالالالالع تحليالالالالالالالل النصالالالالالالال    و لالالالالالالالع مالالالالالالالنه  ال حالالالالالالال  ال  الالالالالالال  الدراسالالالالالالالة جواسالالالالالالالتندت 

  .2014( لتنة 32القان نية المتعلقة لم ض   الدراسة ف  ض ء قان ن اةلداث اةردن  رقم )



مالالالال خالالالل  ليالالالان الم هالالال    ،  وقالالالد تناولالالالت هالالالذه الدراسالالالة الضالالالمانات المقالالالررة للحالالالدث فالالال  مرللالالالة المحاكمالالالة  

لحالدث مالال خالل  التال  تترتالع جلالع االلغ ع و اة طلل  والقان ن  لمنال   اةلالداث  وايالان المتالةولية المزائيالة 

 دراسة م ه   المتةولية المنائية وايان أركانها ومرالل متةولية الحدث المزائية .

الضال ء جلالع أهالم الضالمانات المقالررة ومال ثالم تعرضالت الدراسالة ال الا  المتالةولية المزائيالة للحالدث وساللطت 

 2014( لعالالالا  32للحالالالدث فالالال  مرللالالالة المحاكمالالالة وق اجالالالدها اة رائيالالالة وفالالالق أل الالالا  قالالالان ن اةلالالالداث اةردنالالال  رقالالالم )

لشالال ل أقالالل جلالالع اجت الالار ان الحالالدث اتمتالالر لعص  الالية معينالالة لكالال ن اةفعالالا  الصالالادرة جنالال  قالالد تنالالت   ،  وتعدالتالال  

 . إدراك ووج  

مالال أهمهالا إن  الضالمانات الال اردة فال  قالان ن  ،  م جالة مالال النتالائ  والت  اليات الدراسالة إلالع مم وت  اللت

اامر الذع غدا مع  وضر  ملة مالال  ،  اةلداث اةردن  قا رة جال ت فير الحماية القان نية اللزمة لأللداث  

 . الت  يات الت  ن مل أن تلقع قب ةا لدى المشر  والقضاء ااردن 

 


