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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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 المستخلص 

ي لسنة      
ي قانون اإلجراءات الجنائية السودائز

م  1991جاءت الورقة منظمة إلجراءات اإلتهام فز

التعريف   منها  األول  أو ضح  مباحث  ثالثة  إىل  الورقة  الباحث  قسم  للنصوص،  تحليلة  دراسة 

اإلتهام  ورقة  تحرير  لبيان  ي 
الثائز المبحث  خصص  ثم  اإلتهام،  إلجراءات  واإلصطالحي  اللغوي 

ر  اإلتهام وسماع  ورقة  تعديل  ي 
فز الجنائية  المحكمة  سلطات  الثالث  المبحث  ز  وبي  المتهم،  د 

ابطة، واختتم الورقة ببعض  ي أحوال الجرائم المتشابهة واألفعال المي 
والتجاوز عنها وسلطاتها فز

ي قانون اإلجراءات 
ي أهمها تعديل النصوص المنظمة إلجراءات اإلتهام فز

النتائج والتوصيات والت 

ي  لسنة الجنائ
 م. 1991ية السودائز

 

Abstract 

     The paper came to organize the indictment procedures in the Sudanese Criminal 

Procedure Law of 1991, an analytical study of the texts. The researcher divided the paper 

into three sections, the first of which clarified the linguistic and idiomatic definition of 

the indictment procedures, then the second section was devoted to the statement of editing 

the indictment paper and hearing the accused’s response, and the third topic explained 

the criminal court authorities In amending the indictment paper and overriding it and its 

powers in cases of similar crimes and related acts, the paper concluded with some results 

and recommendations, the most important of which is the amendment of the texts 

regulating the indictment procedures in the Sudanese Criminal Procedure Code of 1991. 

 

 

 



   
   

                                                      المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                               
 م 2023  – آذار   –  15                                                                (  - 16 1)ص:  ألول البحث ا – ثالث ال  العدد  –  عشر  السادسالمجلد 

 

2 

ي قانون الجراءات الجنائية لسنة ال  تإجراءا                                                                  أحمد                   
 
 م 1991تهام ف

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مقدمة: 

 - صىل هللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم-بسم هللا وأصىل وأسلم عىل رسول هللا    

 ثم أما بعد،،، 

 التهام المتهم أن  
ً
 معقوال

ً
إن من واجب المحكمة بعد أن تستمع إىل البينة وتقدر أن هنالك أساسا

سب إليه والذي ال يخرج تحرر ورقة اإلت
ُ
هام بذكر الجريمة المنسوبة إىل المتهم، وتسمع رده عىل ما ن

ز عىل  ز هنالك إجراء يتعي  ي كال الحالتي 
سب إليه، أو أنه أقر وسلم به، وفز

ُ
ز إما أنه أنكر مان اضي 

عن افي 

إلي المنسوبة  ُيلزم بتقديم دفاعه لدحض الجريمة  الحالة األوىل  ي 
القيام به ففز بالبينات المحكمة  ه 

ي طيات 
ي الحالة الثانية حق للمحكمة أن تحكم عليه بإجراءات نوضحها فز

ي القانون، وفز
وعة فز المرسر

ي  
ي قانون اإلجراءات الجنائية السودائز

هذه الورقة، لذا تستهدف هذه الورقة بيان إجراءات اإلتهام فز

ي سي   1991لسنة  
ي بناء م كدراسة تحليلة لهذه النصوص لما لإلتهام من أهمية فز

الدعوى الجنائية وفز

خط دفاع المتهم، وتعتير إجراءات اإلتهام بداية طريق إجراءات المحاكمة فكلما كانت واضحة ال لبس 

ي الدعوى الجنائية وهي الحكم، أما  
 للغاية النهائية فز

ً
 وصوال

ً
 مستقيما

ً
فيها انتهجت المحكمة طريقا

ى ذلك إىل غموض طريق المحكمة وغموض  إذا كانت إجراءات اإلتهام غامضة أو غي  واضحة ألد 

ي حاجة إىل ذلك. 
 بناء دفاع المتهم، لذا نرى أن هذه الجزئية جديرة بالدراسة وفز

 

 مشكلة البحث: 

ي بناء دفاعه 
إن إجراءات اإلتهام تعتير خارطة إجرائية معينة للمتهم والمحكمة، حيث تساعد المتهم فز

ي ذات الوقت تنظم للمحكمة إجراءات سي  ال 
محاكمة، ومع ذلك أجاز قانون اإلجراءات الجنائية وفز

لسنة   ي 
ذلك،  1991السودائز ورة  الضز اقتضت  إذا  بتعديلها  معينة، وسمح  وط  التجاوز عنها برسر م 

ز توجيه التهمة وورقة اإلتهام، ومن هنا تكمن مشكلة البحث.   ووقع لبس وخلط بي 

 أسئلة البحث: 

ي ط
ي تطرأ فز

 يات البحث وأهمها: سيجيب الباحث عىل كل األسئلة الت 

 ماهي إجراءات اإلتهام؟  -1

 هل تملك المحكمة سلطة أن تتجاوز عن إجراءات اإلتهام؟  -2

 بتحرير ورقة اإلتهام؟  -3
ً
 هل المحكمة ملزمة قانونا

 ماهي مكونات ورقة اإلتهام؟ -4

م بها المحكمة إذا رد المتهم   -5 ز ي تلي 
بإقراره  كيف تسمع المحكمة رد المتهم؟ وماهي اإلجراءات الت 

 بالجريمة؟ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 أهمية  البحث: 

 { األهمية العلمية: 1}

ي أنه يتناول جزئية قانونية إجرائية جديرة بالدراسة والبحث  
تتمثل األهمية العلمية لهذا البحث فز

يعات   . -بإذن هللا تعاىل-أنه يشكل إضافة للمكتبة القانونية   -ونحسب –وتباينت فيها الترسر

 

 { األهمية العملية: 1}

ي قانون    – بعد قدرة هللا وعظمته    –ف الدراسة  سوف تق
عىل تحليل نصوص إجراءات اإلتهام فز

م واألحكام القضائية، مما نحسب معه إضافة للمكتبة القانونية 1991اإلجراءات الجنائية لسنة 

 . ي
ي جانبها التطبيف 

 فز

 فروض البحث:                           

 : ي
ض الباحث اآلئ   يفي 

 لمحكمة تحرير ورقة اإلتهام. أنه واجب عىل ا -1

 بغي  لغة   -2
ً
جمها إىل لغته إن كان ناطقا م المحكمة بتالوة ورقة اإلتهام عىل المتهم وأن تي  ز تلي 

 المحكمة. 

ي النصوص اإلجرائية الموضحة لإلتهام.  -3
 هنالك قصور فز

ام بإجراءات اإلتهام.  -4 ز ي اإللي 
 تباين أحكام القضاء فز

 الدراسات السابقة: 

ي هذه الورقة  لم يجد 
الباحث فيما اطلع عليه من تناول الموضوع بذات الكيفية الواردة فز

قارب هذه الدراسة ومنها: 
ُ
 البحثية إال أنه هنالك دراسات قد ت

ي سلطة المحكمة الجنائية بتعديل القيد والوصف للتهمة -1
الباحث: مدحت   -المختض فز

  -دراسات قانونية واقتصاديةسعد الدين، المحامي بالنقض، منشور عىل: )مجلة أبحاث  

 االسكندرية، مض(. 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي أننا نحلل  
 ولكنها تختلف عن دراستنا فز

ً
ي األحكام العامة لإلتهام عموما

تتفق مع دراساتنا فز

ي لسنة 
 م. 1991نصوص قانون اإلجراءات الجنائية السودائز

لسنة   -2 الجنائية  اإلجراءات  قانون  ي 
فز اإلستدالالت  جمع  مرحلة  ي 

فز المتهم  حق  ضمانات 

م، د. عمر محمد حامد إبراهيم، بحث منشور عىل مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم  1991

، الخرطوم، السودان(.   اإلسالمية، العدد الحادي عرسر

ي التعريف بالمتهم وبيا
أنها تختلف عن  تتفق هذه الدراسة مع دراساتنا فز ن الحقوق العامة له، إال 

 لقانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
ً
ي مرحلة المحاكمة وفقا

ي أننا تناولنا أحكام إجراءات اإلتهام فز
دراستنا فز

ي مرحلة التحريات. 1991
 م، بينما تلك الدراسة كانت حول حقوق المتهم فز

مث -3 عامة  بصورة  اإلجراءات  هذه  تناولت  ي 
الت  المؤلفات  اإلجراءات  بعض  قانون  ح  )رسر ل: 

الجنائية لسنة  1991الجنائية لسنة   قانون اإلجراءات  ح  أ.د. يس عمر يوسف، كذلك رسر م 

 م أ.د. محمد الفاتح إسماعيل(. 1991

ح قانون اإلجراءات الجنائية بصورة عامة، أما دراستنا مخصصة فقط  تعتير هذه مؤلفات تناولت رسر

 لبيان أحكام وإجراءات اإلتهام. 

 البحث:                           منهج 

ي واالستنباطي بتحليل المعلومات وتتبعها   
ي واإلستقرائ 

اتبع الباحث المنهج التحليىلي والوصفز

 : ي
ي اقتضتها طبيعة البحث، كما أن الباحث قام باآلئ 

 من مصادرها بجانب المناهج اآلخرى الت 

يف. 1}  { رسم اآليات القرآنية حسب المصحف الرسر

يفة بالصورة العلمية. { تخري    ج  2}  األحاديث النبوية الرسر

 { رد المعلومات إىل مصادرها األصلية. 3}

 { تزيل البحث بنتائج وتوصيات وقائمة مصادر ومراجع. 4}

 أهداف البحث:                           

 : ي
 يهدف البحث إىل اآلئ 

{1 .
ً
 { التعريف باإلتهام لغة واصطالحا
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي قانون اإلجراءات الجنائية لسنة { تنظيم أحكام 2}
 م. 1991إجراءات اإلتهام فز

ي قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  3}
 م. 1991{ تحليل نصوص إجراءات اإلتهام فز

 { توضيح ما عليه العمل بالمحاكم بشأن إجراءات اإلتهام. 4}

 حدود البحث:                           

ي بيان أحكام إجرا 
ي لسنة  تنحض هذه الدراسة فز

ي قانون اإلجراءات الجنائية السودائز
ءات اإلتهام فز

ي ذلك. 1991
 م، وتوجيهات المحكمة القومية العليا فز

 خطة الورقة:                           

 : ي
 لآلئ 

ً
 تم تقسيم الورقة وفقا

 
 
 المبحث األول: تعريف التهام لغة واصطالحا

 المطلب األول: تعريف اإلتهام لغة. 

. المطلب  
ً
: تعريف اإلتهام اصطالحا ي

 الثائز

ي قانون الجراءات الجنائية لسنة 
 
: تحرير التهمة وسماع رد المتهم ف ي

 م  1991المبحث الثان 

 المطلب األول: تحرير التهمة. 

: سماع رد المتهم.  ي
 المطلب الثائز

 وتشابه األفعال وترابطها التجاوز عن ورقة التهام وتعديلهاالمبحث الثالث: 

ي تعديل ورقة اإلتهام والتجاوز عنها. المطلب األ 
 ول: سلطات المحكمة فز

ابطة.  : األفعال المتشابهة والمي  ي
 المطلب الثائز
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 
 
 المبحث األول: تعريف التهام لغة واصطالحا

 المطلب األول: تعريف التهام لغة: 

 اإلتهام من كلمة تهمة وتجت   عند أهل اللغة بعدة معان منها:     
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ً
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، ويقال اتهم فالن بكذا أدخل عليه (2)ظننت به سوءا فهو تهيم، و اتهمته  بالتثقيل عىل افتعلت مثله
 أدخل ع

ً
ي صدقه ويقال اتهمه فاتهم هو أيضا

ي قوله شك فز
ليه التهمة فدخلت  التهمة وظنها به وفز

ي اللغة (3) عليه فهو متهم وتهيم، والتهمة: االتهام وما يتهم عليه تهم وتهمات
ي كذلك التهمة فز
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أمرهم به، وهل (4)(ج أنزله، وأمره الذي   ،

  " ي
ي قال: و"البغز

اختلفوا حت  جاءهم العلم بغًيا بينهم؟ أهل هذه األهواء، هل اقتتلوا إال عىل البغز
ي الدنيا ومن اقتتل عليها من أهلها، وب

ا،  وجهان: وجه النفاسة فز
ً
 مخطئ

ً
ي "العلم"، يرى هذا جاهال

غز فز
 هذا المخط  

ى
ي بإصابته وعلمه َعىل

ي صىل هللا (5)ويرى نفسه مصيًبا عالًما، فيبغز ، وفيما ورد عن النتر
) ز ز هو المتهم. (6)عليه وعىل آله وصحبه وسلم: )ال تقبل شهادة خصم وال ظني   ، وقيل أن الظني 

؛ أي أنها تشابه إىل أهل اللغة يطلقون لفظة تهمة أو اتهام ع ز ي شر  معي 
ىل الشك والريبة واللوث فز

ي الذي نحن بصدده وهو المطلوب هنا. 
 حدما المعتز القانوئز

 :
 
: تعريف التهام اصطالحا ي

 المطلب الثان 

 من فروع التهمة المركبة
ً
، والمتهم هو الطرف (7) التهمة يقصد بها اإلدعاء بارتكاب جريمة، وتشمل أيا

ي الذي يوجه إليه اإلتهام منذ تحريك الدعوى الذي توجه  
إليه الدعوى الجنائية، وهو الخصم اإلجرائ 

،  (8)الجنائية قبله
ً
يكا أو رسر  

ً
 أصيال
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الجريمة بوصفه فاعال ي إرتكابه 
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ي الدعوى الجنائية
لتوجيه   ، والمتهم هو الشخص الذي توافرت ضده أدلة وقرائن قوية كافية(9) عليه فز
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 (. 94سورة يونس، اآلية ) - 4
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ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
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ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
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ة جدا وتنتهي الن ة قصي 
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مواجهته ي 
فز الجنائية  الدعوى  وتحريك  إليه  الجنائية (10) االتهام  اإلجراءات  قانون  عىل  ُيالحظ   ،

ي لسنة
ي المادة ) 1991السودائز

( منه إىل تعريف التهمة، ولعل 5م أنه لم يعرف المتهم وأشار فقط فز
ي ذلك أن المتهم هو من توجه له النيابة العامة تهمة ارتكاب جريمة  

ر فز من الجرائم المنصوص المير
ي لسنة  

ي القانون الجنائ 
م أو أي قانون آخر، أي بمعتز أنه الشخص الذي خالف القانون؛ 1991عليها فز

قدم من  
ُ
ي مواجهته بشكوى ت

 لدى النيابة العامة ويتم تحريك اإلجراءات فز
ً
ويمكن أن يكون معلوما

 
ً
ي هذه الحالة يتم تقيد اإلجراءات   صاحب المصلحة أو من النيابة العامة، وُيحتمل أن يكون مجهوال

وفز
ي البحث عنه، وال ُيطلق عليه لفظ متهم إال بعد توجيه التهمة 

طية فز ضد مجهول وتبدأ األجهزة الرسر
التهمة بارتكاب جريمة قبل توجيه  الظن  بها   ، ( 11) فاإلجراءات السابقة لالتهام تظل شبهة و يقصد 

ي عرفها القانون  1991واإلتهام وفق قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  
م جزء من الدعوى الجنائية الت 
 قد يسبب جريمة(

ً
، عىل ذلك  (12)بأنها: )مواحهة أي شخص بإجراءات جنائية بسبب ارتكابه فعال

ي مواجهة شخص ُيظن أنه ارتكب جريمة. 
 اإلتهام هو إجراءات اإلدعاء الشفاهية أو الكتابية فز

 
: تحرير التهمة وسماع رد ا ي

ي قانون الجراءات الجنائية لسنة المبحث الثان 
 
 م  1991لمتهم ف

 المطلب األول: تحرير التهمة: 

ي أي مرحلة أسبق أن هنالك         
ز للمحكمة بعد سماع بينة اإلتهام واستجواب المتهم أو فز إذا تبي 

بالجريمة  اإلتهام  ورقة  بصياغة  التهمة  تحرر  أن  فلها  بمحاكمتها  تختص  بجريمة  التهامه   
ً
أساسا
ز فيه المحكمة بعض التفاصيل (13)وبة للمتهمالمنس  تبي 

ً
ي معد سلفا

، وورقة اإلتهام هي أنموذج قضائ 
ي تم ارتكابها وتاريخها وبعض التفاصيل اآلخرى، حيث نصت المادة  

الخاصة بالمتهم والجريمة الت 
قانون اإلجراءات145)                                            م عىل: 1991الجنائية لسنة   ( من 
المكونات    االتهام   ورقة   وصياغة   التهمة   تحرير   أجل   من ( 1) استيفاء كل  من  القاضز  يتحقق 

وط الت  يتطلبها القانون.   والرسر
ز ورقة االتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناضها الجوهرية واسمها   ( 2) أن تبي  يجب 

 ريمة قد أرتكبت بالمخالفة له. والمادة أو الحكم فز القانون الذى يدغ أن الج
( ال تكفز إلحاطة المتهم 2إذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة فز البند )  ( 3)

 بما هو منسوب إليه من التهمة يجب أن تحتوي ورقة االتهام كذلك عىل التفاصيل الخاصة 
ً
علما

بها وبوق  بها الجريمة المدغ  الت  ارتكبت  تها ومكانها واألداة المستخدمة فيها والشخص بالكيفية 
 المجتز عليه. 

 
 . 405د. عبد احلميد الشورايب، ضماانت املتهم يف مرحلة التحقيق اإلبتدائي، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر، ص - 10
 (. 5م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 11
 (. 5م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 12
 (. 143م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 13
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي ورقة اإلتهام 
ي يتطلبها القانون فز

وط الت  ألزم النص المحكمة أن تتأكد وتتيقن من كل المكونات والرسر

ي ارتكبها إىل ما  
وهي عىل سبيل المثال: اسم المتهم، عمره، مكان اقامته، طبيعة عمله، الجريمة الت 

وط ز ورقة    غي  ذلك من رسر ومكونات أساسية للورقة، وبعد هذه المكونات األساسية يتحتم أن تبي 

 : ي
 اإلتهام اآلئ 

 الجريمة المنسوبة للمتهم وهنا تذكر المحكمة العناض الجوهرية للجريمة واسمها.   -1

ي القانون الذي ارتكبت الجريمة بالمخالفة له.   -2
 المادة والحكم فز

سب إليه ألن الهدف من ذلك  
ُ
 بما ن

ً
ض بعد ذكر المكونات السابقة لورقة اإلتهام أن المتهم عالما ُيفي 

إلزامه بتقديم دفاعه، ومع ذلك وألغراض اتاحة الفرصة للمتهم لبناء خط الدفاع الذي يعتمد عليه 

كمة أن المتهم ال يعلم التهمة المنسوبة إليه إما بسبب طبيعة الدعوى الجنائية أو  إذا اتضح للمح

ز أن تشتمل ورقة اإلتهام عىل:   لسبب آخر يتعي 

كبت بها الجريمة.   -1
ُ
ي ارت

 التفاصيل الخاصة بالكيفية الت 

 وقت ومكان ارتكاب الجريمة.   -2

ي الجريمة.   -3
ي تم استخدامها فز

 األداة الت 

 الشخص الذي وقعت عليه الجريمة.   -4

ه ذا بج ان ب أن لغ ة المحكم ة الب د وأن تكون بم ا يفهم المتهم ول ه حق طل ب ترجم ة األقوال للغ ة  
ز يفهم المتهم   ز بمعي  ي الحواس عىل المحكمة أن تس              تعي 

ي حالة إن كان به خلل فز
ي يفهمها، وفز

الت 
ي يفهم بها أمثاله، حيث نص القانون عىل: ))ويس تطيع أن ُيفهم

س ب إليه بالطريقة الت 
ُ
إذا   (1ه ما ن

 ال يفهمها فيجب ترجمتها إىل ما يفهم.  قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم المتهم بلغة
إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم اإلجراءات لخلل فز حواس          ه أو ألي س          بب آخر،   (2) 

 أن تأمر بمن يعينه عىل فهم اإلجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة الت  يفهمها أمثاله. فيجوز لها 
 وأن تقوم  3) 

ً
 أومعينا

ً
جما ز فعليها أن تس تدغ مي  جم أو معي 

( إذا احتاجت المحكمة الس تدعاء مي 
، لم  ا ك  ان اله  دف من تحرير التهم  ة هو اح  اط  ة المتهم ب  الجريم  ة  (14)ب  دفع أي مص                 اريف ل  ذل  ك(

 ما هو منس     وب إليه حت  يمكنه تقديم الدفاع الذي  المنس     وب
ً
ة إليه وجب أن يص     ل إىل علمه يقينا

تي  ب  1991يعتم  د علي  ه  ل  درء التهم  ة، ُيالحظ عىل ق  انون اإلجراءات الجن  ائي  ة لس               ن  ة   م ع  دم الي 
ي الم   ادة )

ي بي   ان أحك   ام إجراءات اإلته   ام فنص فز
ي فز

ز  143المنطف  ( عىل تحرير التهم   ة قب   ل أن يبي 

 
 (. 137م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 14
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 ورقة اإلتهام ومش            تمالتها وموعد  ورقة ا
ً
ز أوال إلتهام ومش            تمالتها ومت  تحرر، كان األحرى أن يبي 

 بعد ذلك تحرير التهمة وسماع رد المتهم إىل ما يىلي ذلك من إجراءات. 
ز  تحريرها ثم يبي 

  
: سماع رد المتهم:  ي

 المطلب الثان 

ويتأكد   اإلتهام  التهمة وتكمل صياغة ورقة  المحكمة  تحرر  أن  أن  بعد  للشك  يدع مجال  بما ال  لها 
ي ذلك، حيث  

ة بالتهمة المنسوبة إليه وتسمع رده فز سب إليه، تخاطبه بصورة مبارسر
ُ
المتهم عالم بما ن

 م عىل: 1991نص قانون اإلجراءات الجنائية لسنة 
حها   (، عىل المحكمة أن تخاطب143)  مع مراعاة أحكام المادة  (1)) المتهم بالتهمة بتالوتها عليه ورسر
. ل

ً
 أم بريئا

ً
 ه وسؤاله عما إذا كان مذنبا

إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعىل المحكمة أن تدون إقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء  ( 2)
 عىل ذلك اإلقرار. 

ز جلدة  ( 3)  من أربعي 
إذا كان رد المتهم أنه مذنب فز جريمة عقوبتها اإلعدام أو القطع أو الجلد بأكير

 كمة أن: فعىل المح
 تستمع إىل أى بينة أخرى يقدمها اإلدعاء،  ) أ(
 تنبه المتهم إىل خطورة إقراره إذا كان اإلقرار هو البينة الوحيدة ضده، )ب(

 .
ً
 واحدا

ً
 )ج ( تؤجل قرار اإلدانة لمدة ال تجاوز شهرا

تعيد مخاطبة ( أن  3عىل المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة)ج( من البند ) ( 4)
 باإلدانة. 

ً
 المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى، فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قرارا

إذا كان رد المتهم أنه غي  مذنب أو سكت عن الرد، فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه   ( 5)
ئمة بالشهود وسائر البينات من بينات لدحض التهمة، وعىل المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قا

تقديمها( يريد  اإلتهام (15)الت   استيفاء مكونات ورقة  المحكمة من  تتأكد  أن  بعد   
ً
، كما ذكرنا سابقا

 وكونت عقيدتها تجاه المتهم أنه من ارتكب الجريمة عندها تخاطبه المحكمة بالتهمة وذلك ب        : 
 تالوة التهمة شفاهة للمتهم.  -أ 
حها له رسر   -ب ي ذلك حاجتها ورسر

 وتفهمه بما يفهم أمثاله إن لم يفهم، مستصحبة فز
ً
 كافيا

ً
 وافيا

ً
حا

جم إن دغ حال المتهم ذلك.  ز أو مي   لمعي 
:  -ج ز  وهنا رده ال يخرج عن فرضيتي 

ً
 أم بريئا

ً
 ثم تسأله وتستفرسه عما إذا كان مذنبا

 قد يرد المتهم بأنه مذنب: : الفرض األول
ي بإدانة المتهم بناء عىل        

ي هذه الحالة عىل المحكمة أن تدون محضز الذنب ويجوز لها أن تقضز
فز

هذا اإلقرار، لكن األمر ليس عىل اطالقه إذ البد للمحكمة التأكد من صحة إقرار المتهم وأن اقراره  
ي اإلقرار فمنها ما هو م

ي يتطلبها القانون فز
وط الت  تعلق بالمقر حيث نص هذا توافرت فيه كافة الرسر

 
 (. 144م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 15
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

(( عىل:  يكون 1القانون  أن  المقر  ي 
فز ط  يشي   )    

ً
    عاقال

ً
سن    وغي     ومختارا  

ً
وبالغا عليه  محجور 

ي ينص عليها القانون. 
 المسئولية الت 

ز فيما هو مأذون له من المعامالت.  2)  ( يصح إقرار الصغي  الممي 
ي حدود سلطته( ( 3)

 فز
ً
 . (16)يصح إقرار الوكيل إذا كان صادرا

  
ً
وط وإال كان اإلقرار باطال ي حالة رد المتهم بأنه مذنب أن تستوثق من هذه الرسر

يجب عىل المحكمة فز
ي نص عليها قانون اإلثبات بقوله: ) 

ال أثر له، ووجب كذلك التأكد من حاالت عدم صحة اإلقرار الت 
 إذا كذبه ظاهر الحال. 1)

ً
 ( ال يكون اإلقرار صحيحا

(2 
ً
ي المسائل الجنائية إذا كان نتيجة ألي إغراء أو إكراه.  ( ال يكون اإلقرار صحيحا
  فز

ي المعامالت(2( بالرغم من أحكام البند )3)
ي صحة اإلقرار فز

 فز
ً
 . (17)( ال يكون اإلغراء مؤثرا

أثناء رده عىل التهمة تتطلب اعمال جميع هذه النصوص عىل صعيد   
ً
كون أن المتهم سجل إقرارا

ي المحكمة حكمها 
 سن   متصل فقد تبتز

ً
 بالغا

ً
بناء عىل هذا اإلقرار، فيجب التيقن من أن المتهم عاقال

ي يحددها القانون فإن كان غي  ذلك بطل اإلقرار إلنعدام إرادة المقر، كما يجب  
المسؤولية الجنائية الت 

ز أن اإلقرار لم يكذبه ظاهر الحال، وأن لم يكن نتيجة إلغراء أو إكراه فإن كان غي  ذلك   التثبت بيقي 
ي قد يكون مفوت لنفس أو مذهب لعضو ي

ي ذلك أن الحكم الجنائ 
، العلة والسبب فز

ً
 أيضا

ً
عتير باطال

ي  
 فز
ً
وط اإلضافية إن كان رد المتهم إقرارا أو سالب للحرية، لذلك احتاط القانون وأوجب بعض الرسر

ز جلدة يجب عىل المحكمة أن:   من أربعي 
 جريمة عقوبتها اإلعدام أو القطع أو الجلد بأكير

 تستمع إىل بينة إضافية يقدمها اإلتهام.  -أ 
 تنبه المتهم لخطورة إقراره إن هو البينة الوحيدة. -ب
تؤجل قرار اإلدانة لمدة ال تقل عن شهر، وتخاطب المتهم مرة آخرى بالتهمة وتستمع إىل   -ج

وي والتأكد من اإلقرار.   رده مرة آخرى لمزيد من التثبت والي 
ز جلدة   من أربعي 

ي حال أن كانت عقوبة الجريمة المنسوبة للمتهم اإلعدام أو القطع أو الجلد ألكير
فز

أي  مذنب  أنه  المتهم  رد  اإلحتياطة    وكان  اإلجراءات  راغ 
ُ
ت أن  يجب  للجريمة  بإرتكابه   

ً
إقرارا سجل 

ي ذلك إذا نطقت المحكمة بحكمها ثم أعقبه تنفيذ الحكم يستحيل إعادة  
 والسبب فز

ً
المذكورة سابقا

الحال إىل ما قبل الحكم، ويالحظ أن اإلجراءات اإلحتياطية لم تشمل عقوبة السجن حت  وإن كان  
ر  المير  لعل 

ً
المتهم، كان األحرى أن ُيضمن اإلجراء اإلحتياطي لعقوبة السجن    مؤبدا ي ذلك وجود 

فز
ي السجن كذا الحال ال يمكن إعادته مرة آخرى. 

ز فز ي من أيام وشهور وسني 
 المؤبد فما يمضز

: قد يرد المتهم بأنه غتر مذنب:  ي
 الفرض الثان 

ب منه تقديم دفاعه وما لديه  إذا كان رد المتهم أنه غي  مذنب أو سكت عن الرد، فيجب أن يطل    
من بينات لدحض التهمة، وعىل المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات 
ي هذا الفرض ينكر المتهم التهمة الموجهة إليه أو أنه ينكر الجريمة المنسوبة 

الت  يريد تقديمها، فز

 
 (. 19م، املادة )1994قانون اإلثبات لسنة  - 16
 (. 20املادة  ) م،1994قانون اإلثبات لسنة  - 17
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي يعتمد  إليه أو امتنع عن اإلجابة عىل التهمة هنا عىل الم 
حكمة مخاطبة المتهم بتقديم البينات الت 

ز أو   وعة وعىل ممثله إن كان له ممثل من المحامي  سب إليه بكافة البينات المرسر
ُ
ي دفع ما ن

عليها فز
ي تقديم 

ي الدفاع كما له الحق فز
ي يعتمد عليها فز

هم أن يودع كشف بأسماء الشهود والمستندات الت  غي 
ورية ل دفع الجريمة عن ممثله، وحق للمتهم استدعاء أي شاهد لسماعه أي بينة آخرى يرى أنها ضز

ي قائمة الشهود وللمحكمة ذات الحق وعىل ذلك جرت الممارسة القضائية  
حت  وإن لم يقدم اسمه فز
ي سابقة  

الجاهوري وآخرحيث جاء فز ي 
غن  السودان / ضد / كريم متر ، للمحكمة  قضية حكومة 

ي أ 
ي استدعاء أي شاهد وفز

دفاع أو اتهام لسماع   ية مرحلة من المراحل سواء كان شاهدالحق والسطة فز
ي الدعوى

 (18) شهادته إذا رأت أن هذه الشهادة جوهرية للفصل فز
ً
ي أحوال إن كان المتهم معرسا

، وفز
ي مثل هذه الحالة 

افع عنه القاعدة العامة فز  للي 
ً
ز له الدولة محاميا  ولم تعي 

ً
وليس له من يمثله قانونا

المحكمة  تتوىل  سابقة    أن  ي 
فز جاء  ذلك حيث  القضائية عىل  الممارسة  عنه وجرت  قضية الدفاع 

ي ان  حكومة السودان / ضد / أحمد عجبنا معال وآخرين
، لقد استقر الوضع بمحاكم السودان فز

ز له الدولة  عن المتهم اذا لم  الدفاع تتوىل المحكمة مهمة ز محام ينوب عنه ولم تعي  يتيرس له تعيي 
 . (19)من يؤدي تلك المهمة

ي هذا حال أنكر المتهم التهمة أو أنه امتنع عن الرد الزامه بتقديم الدفاع  
ي الفرض الثائز

فالمطلوب فز
ي  
 فز
ً
الذي يعتمد عليه من شهود ومستندات إىل ما غي  ذلك من بينات وتواصل المحكمة السي  قدما

 إجراءات الدعوى الجنائية. 
 

 وتشابه األفعال وترابطها التهام وتعديلهاالتجاوز عن ورقة المبحث الثالث:  

ي تعديل ورقة التهام والتجاوز عنها: 
 
 المطلب األول: سلطات المحكمة ف

تملك المحكمة س           لطة تعديل ورقة اإلتهام باإلض           افة أو الحذف أو التبديل والتغي  ولكن يس           تتبع  
ز عىل المحكم  ة القي  ام به  ا حي  ث نص ق  انون اإلجر  اءات الجن  ائي  ة لس               ن  ة ذل  ك إجراءات آخرى يتعي 

 أثن اء المح اكم ة، أن تع دل ورق ة االته ام   (1م عىل: ))1991
ً
يجوز للمحكم ة، مت  رأت ذل ك من اس               ب ا

 باإلضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد. 
 عىل المحكمة أن تتلو ورقة االتهام المعدلة أو الجديدة عىل المتهم وتأخذ رده عليها.  (2)
تع دي ل ورق ة اإلته ام أو إع ادة ص               ي اغته ا أن ت أمر بمح اكم ة ج دي دة أو تؤج ل   ( يجوز للمحكم ة عن د 3)

ر بقض        ية   المحاكمة للمدة الت  تراها مناس        بة، أو تس        تمر فز المحاكمة إذا لم يكن فز ذلك إلحاق ضز
 اإلدعاء أو الدفاع. 

 
 . 206/1978م ك/ط ج/م، 1978جملة األحكام القضائية لسنة  - 18
 . 74/ 151م ع/ م ك/ م، 1974جملة األحكام القضائية لسنة  - 19
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

المتهم مت  عدلت المحكمة ورقة اإلتهام أو أعادت ص       ياغتها فعليها أن تس       مح لممثل االدعاء و  (4)
وري لتحقيق العدالة(  . (20)باستدعاء أى شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضز

أجاز النص للمحكمة سلطة أن تعدل ورقة اإلتهام باإلضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد 

 : ي
 ويتوجب عليها إذا مارست هذا اإلجراء اآلئ 

ي  تالوة ورقة اإلتهام المعدلة أو الجديدة عىل   -أ 
المتهم وسماع رده عليها مرة آخرى بالطريقة الت 

ي هذه الجزئية هل تعيد المحكمة أوراق الدعوى  
ي المطلب السابق، والذي يثور فز

ذكرناها فز

ي  
فز السي   تواصل  أم  المستحدثة  التهمة  للتحري من جديد وفق  العامة  النيابة  إىل  الجنائية 

ي هذه  اإلجراءات من غي  الرجوع إىل الخلف؟ الواقع أن أه 
ز فز ز إىل اتجاهي  ل القانون منقسمي 

 الجزئية: 

أنه مت  ما عدلت المحكمة ورقة اإلتهام فيقع عليها اعادة األوراق إىل النيابة   يرى البعض: 

ي مرحلة  
ي ذلك أن الشك فز

رهم فز ة إجراءات التحريات وفق التهمة الجديدة ومير العامة لمبارسر

ي ج
. المحاكمة ُيفرس لمصلحة المتهم، وأن القاضز ز  هة محايدة ال تناض أي من الطرفي 

ي أن تخاطب المتهم بالتهمة الجديدة  ويرى آخرون: 
أن المحكمة إذا عدلت ورقة اإلتهام يكفز

ي ذلك أن المحكمة ال تعقب عىل أعمال النيابة 
رهم فز المعدلة وأن تستمع إىل رده عليها، ومير

 وتطرح كل معلومات الني
ً
 جديدا

ً
ا ، ويومية التحري  العامة ولها أن تدون محضز

ً
ابة العامة جانبا

 سوى رسم  
ً
أية حال غي  مقبوله كبينة ال تخدم غرضا ي هي عىلي 

)محضز النيابة العامة( الت 

ز   الخطوط العريضة للحادث وحض الشهود الذين يمكن أن يثبتوا التهمة المسنودة للمتهمي 

 المفروض أن ال ُيعتز بها سوى المحكمة.  ومن

ي أتفق مع الرأي ا 
ضنا أن المحكمة ال تعقب عىل عمل النيابة العامة إال أن  أجدئز ألول حت  وإن افي 

 للمتهم 
ً
 يستتبعه اعادة األمر إىل النيابة العامة لربما كانت هنالك دفوعا

ً
تغي  التهمة جملة وتفصيال

وراق وبناء لبينات آخرى تقوم بها سلطات النيابة العامة إذ ال حرج من الناحية القانونية من اعادة األ
، أو  

ً
 لمصلحة المتهم أو فيه مصلحة إلجراء اإلتهام عموما

ً
إىل النيابة العامة طالما كان اإلجراء محققا

ي عىل ذلك  
ي ظل القانون الملغز

 فز
ً
ال يضار أحد األطراف من اإلجراء، وجرت الممارسة القضائية قديما

ي سابقة  
 يع العقوبة عىل الجريمة، )توق قضية حكومة السودان / ضد / مبلول علي نضحيث جاء فز

ي تحرير تهمة
 دون حاجة إىلي توجيه تهمة جديدة، سلطة المحكمة فز

 التهمة تعديل جديدة أو األدئز

 
 (. 147م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 20
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي  
ي التحقيق القضائ 

ط أن تكون هنالك وقائع أخذت بشأنها فز من قانون اإلجراءات  195 المادة   –برسر
 م: 1974الجنائية لسنة 

ولكنها تصلح إلثبات تهمة أصغر   الموجهة للمتهم مة الته إذا كانت اإلدانة تقتض عىل إثبات -1
حاجة إىلي توجيه تهمة جديدة خاصة   فأن للمحكمة أن توقع العقوبة عىل الجريمة األدئز دون

 بها،
ى قبل النطق بالحكم أن  -2 تحرر ورقة اتهام جديدة تضيف إىلي ورقة   ال يجوز للمحكمة الكير

ي االتهام تهمة جديدة إن لم تؤخذ أدلة  
ي تقتض   بشأنها فز

ي الحاالت الت 
ي أو فز

التحقيق القضائ 
ي 
 . (21)وجهت للمتهم( فيها األدلة عن إثبات أركان الجريمة الت 

 للمحكمة أن تأمر بمحاكمة جديدة حسب الورقة المعدلة.  -ب

ي ترى أنها مناسبة.  -ج
ي المحاكمة للمدة الت 

 للمحكمة أن تؤجل إجراءات السي  فز

ي ال  -د 
 محاكمة إذا قدرت أن ذلك ال يضز بقضية الدفاع. لها أن تستمر فز

ي كل األحوال مت  عدلت المحكمة ورقة اإلتهام أو أعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل  
وفز

لتحقيق  وري  ذلك ضز أن  قدرت  إذا  استجوابه  سبق  شاهد  أى  باستدعاء  والمتهم  االدعاء 

 العدالة. 

للمحكمة أن تتجاوز عن ورقة اإلتهام  م  1991كذلك سمح قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  

سب إليه، إال أن هذه  
ُ
ي قدمها اإلدعاء مغنية وكافية ليفهم المتهم ما ن

إذا رأت أن التهمة الت 

ة حيث   ي تكون بينتها حاضز
ي الدعاوى الجنائية البسيطة والت 

 يتم استخدامها فز
ً
السلطة غالبا

الت  وجهها االدعاء مغنية، أن تتجاوز  نص القانون عىل: )يجوز للمحكمة، إذا قدرت أن التهمة  

ة بالتهمة للرد عليها( ، يالحظ عىل نصوص (22) عن صياغة ورقة االتهام وتخاطب المتهم مبارسر

 ثم يليه التجاوز لسبب أن  
ً
ي فكان األحرى أن يكون التعديل أوال

تيب المنطف  القانون عدم الي 

 . ي والتجاوز كىلي
 التعديل جزئ 

 : ي
 األفعال المتشابهة والمَتابطة: المطلب الثان 

لسنة   الجنائية  اإلجراءات  قانون  شخص  1991نص  أتهم  )مت   عىل:  م 

فز     واحدة   صفة   ذات   متعددة    جرائم   فز  ومحاكمته  اتهامه  فيجوز  متشابهة،  أو صفات 

محاكمة واحدة عن أى عدد منها، فإذا قدرت المحكمة أن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن  

ذلك اإلجراء، أو أن ذلك قد يؤدى إىل تأخي  إجراءات المحاكمة، فيجوز لها أن    نفسه بسبب

 
 . 1978/ 195م أ/ م ك/م، 1978جملة األحكام القضائية لسنة  - 21
 (. 146م، املادة )1991اإلجراءات اجلنائية لسنة قانون  - 22
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوالت الدراسات  
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

هذا فرض أن المتهم ُينسب إليه جرائم   ،(23)تأمر بمحاكمة منفصلة ألي من التهم المذكورة( 

ي محاكمة واحدة  
متعددة ذات صفة واحدة أو صفات متشابهة للمحكمة سلطة أن تحاكمه فز

للمحكمة أن هنالك حق للمتهم سيضيع أو أن هذا اإلجراء يزيد من تعقيد دفاع  أما إذا اتضح  

ي االعتبار أن التهم  
المتهم فلها أن تأمر بعقد محاكمات منفصلة ألي تهم آخرى، مع األخذ فز

وهكذا  فعل  لكل  تهمة  يلزم  منفصلة  جريمة  يشكل  فعل  وكل  ومتباعدة  منفصلة  إذا كانت 

 دواليك. 

م عىل: ) إذا ارتكب أى شخص عدة أفعال  1991اءات الجنائية لسنة  كذلك نص قانون اإلجر 

الجرائم   تلك  من  بأي  اتهامه  فيجوز  واحدة،  أكير من جريمة  تشكل  يجعلها   
ً
ترابطا ابطة  مي 

 فز محاكمة واحدة(
ً
ابطة  (24) ومحاكمته عليها جميعا ي أحوال األفعال المي 

، وُيعمل هذا النص فز

ي األفعال فمن األوفق أن  بحيث أنها تشكل أكير من جريمة  
واحدة، طالما كان هنالك ترابط فز

يخاطب المتهم بتهمة واحدة عن تلك الجرائم مجتمعة فإجراء كهذا يسهل عليه بناء الدفاع  

وييرس عملية سي  إجراءات المحاكمة أما إذا قلنا أن توجه تهمة لكل فعل عىل حدى يتبعير 

ابطة و  ز هذه األفعال المي  من ثم تضيع عليه فرصة بناء دفاع واضح إضافة  دفاع المتهم بي 

 إىل ذلك يضطرب محضز المحكمة. 

لسنة   الجنائية  اإلجراءات  قانون  أو  1991كذلك نص  واحد  فعل  وقائع  إذا كانت   ( م عىل: 

ز الجريمة الت  قد تشكلها تلك الوقائع من    تعيي 
أفعال متصلة من طبيعة تدعو اىل الشك فز

ز جرائم مختلفة، فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو أى منها    بي 

منها( أى  بارتكاب  التبادل  اتهامه عىل وجه  يجوز  ، كما 
ً
معا عليها  النص  (25)ومحاكمته  هذا   ،

أفعال كان   أو  فعل  المتهم  ارتكب  أن  حالة  أي  األلتباس  حالة  ي 
فز المحكمة  تطبقه  ي 

اإلجرائ 

فهن قاطع  نحو  عىل  الجريمة  ز  تعي  معها  شاملة يصعب  بتهمة  تخاطبه  أن  للمحكمة  حق  ا 

ي اجراءات 
 فز
ً
ي قدما

ز هذه الجرائم وتمضز لجميع تلك الجرائم أو أن تخاطبه بوجه التبادل بي 

ي تعينها. 
 المحاكمة وسماع البينة إىل أن يستقر عندها أمر تلك الجريمة المشكوك فز

 

 

 

 
 (. 148م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 23
 (. 149م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 24
 (. 150م، املادة )1991قانون اإلجراءات اجلنائية لسنة  - 25
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ي الوعاء  
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
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ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 النتائج والتوصيات والمصادر والمراجع: 

: النتائج: 
ً
 أوال

: توصلت الو  ي
 رقة إىل األئ 

 { إجراءات اإلتهام مهمة للمتهم والمحكمة عىل حد سواء. 1}

 { المحكمة تقوم مقام محام المتهم الذي ليس له محام. 2}

ي قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  3}
ي النصوص المنظمة إلجراءات اإلتهام فز

{ هنالك قصور فز

 م. 1991

الم4} للنصوص  ي 
المنطف  تيب  الي  ي 

فز أخطاء  هنالك  قانون  {  ي 
فز اإلتهام  إلجراءات  نظمة 

 م. 1991اإلجراءات الجنائية لسنة 

وطة للمحكمة وليست مطلقة. 5}  { تعديل ورقة اإلتهام والتجاوز عنها سلطة مرسر

: التوصيات: 
 
 ثانيا

 : ي
 يوضي الباحث باألئ 

ي جزئياته  1991{ ترتيب نصوص قانون اإلجراءات الجنائية لسنة  1}
 فز
ً
 منطقيا

ً
المنظمة  م ترتيبا

لبقية  بها ومكوناتها ثم يدلف  لورقة اإلتهام بحيث يستهل الفصل بورقة اإلتهام والتعريف 

 اإلجراءات. 

{2( المواد  إحالة نصوص  لسنة  144و    143{  الجنائية  اإلجراءات  قانون  إىل  1991( من  م 

 ( عليهما. 145الفصل التاىلي لها إجراءات اإلتهام وتقديم نص المادة ) 

 ( بإضافة عقوبة السجن المؤبد. 3/ 144لمادة ) { تعديل نص ا3}

ابطة  149و    148{ دمج النصوص )4} ي نص واحد باسم الجرائم المتشابهة واألفعال المي 
( فز

 . ز  بفقرتي 

النصوص 5} حول  آخرى  دراسات  إجراء  ورة  بضز ز  والباحثي  ز  القانونيي  الباحث  يوضي   }

 المنظمة إلجراءات اإلتهام لما لها من أهمية. 

: قا
 
 ئمة المصادر والمراجع: ثالثا

 القرآن الكريم.  •

إبراهيم مصطفز   أحمد الزيات   حامد عبد القادر   محمد النجار، المعجم الوسيط، دار   -

وت، لبنان.   الفكر، بي 
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 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي  مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية وفز ي القرن الحادي والعرسر

ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز
ة، اقي ُ  اآلونة األخي 

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
فّية". وت

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لمنطق يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

، المكتبة    -     ح الكبي  للرافغي
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ي تأويل القرآن،   -
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