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  ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بخش دوم
  ن دادسرا و حدود صالحیت آ ـ فصل اول

  

  به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقـوق عمـومی و    ـ22ماده
سـایر وظـایف    اقامه دعواي الزم در این مورد، اجراي احکام کیفري، انجام امور حسبی و

هاي آن حوزه، دادسراي عمومی در معیت دادگاهی هر شهرستان و ئقانونی، در حوزه قضا
 .شودهاي نظامی استان، دادسراي نظامی تشکیل میو همچنین در معیت دادگاهو انقالب 

  

  
  

  )83مشاوران حقوقی ـ بهمن(              : دادسرا عهده دار ـ1
  .کشف جرم و تعقیب متهم به جرم است) 1
  . اجراي حکم و رسیدگی به امور حسبیه است) 2
      1.اقامه دعوي از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسالمی است) 3
  . هاي فوق صحیح است تمامی گزینه) 4
  )ـ مرکز87وکالت(      : رسیدگی مقدماتی امور محجورین وفق قانون بر عهده ـ2
  . دادسراي عمومی محل است) 2        .محاکم شرع است) 1
  .عمومی حقوقی است دادگاه) 4        .دادگاه خانواده است) 3
مأمورین انتظامی فردي را که مرتکب قاچاق کاال شـده اسـت دسـتگیر پـس از تشـکیل       ـ3

پرونده با توجه به صالحیت دادسراي انقالب محل مکلفند پرونده را به دادسراي مذکور ارسال 
  )ـ مرکز87وکالت(  : نمایند محل مذکور فاقد دادسراي انقالب است در این صورت پرونده را

  . دهند به دادسراي عمومی محل تحویل می )1
  . دارند ترین دادسراي انقالب ارسال میبه نزدیک) 2
  . کنند به دادسراي مرکز استان ارسال می) 3
   .دارند به دادسراي عمومی و انقالب تهران ارسال می) 4
  )75سراسري(            :قانونی بودن تعقیب به معناي ةقاعد ـ4
   .بینی شده باشد پیشذار تعقیب باید از سوي قانونگ)1
   . به صدور حکم کند مبادرت قانون قاضی باید طبق) 2
   .جرائم است ۀیر از تعقیب همزدادستان یا رئیس حوزه قضائی ناگ تعقیب اعم از نهاد) 3
   . قانونی مربوط باید در حکم قید شود ةماد) 4
تعقیب  ............عنوان  دعواي عمومی علیه آنان 2وظیفه دادسرا در تعقیب متهمان و اقامه ـ5

  )91سراسري(              . دارد
  اقتضاي ) 4    قانونی بودن) 3    تعویق) 2    تعلیق) 1

                                                
» اسـت «واژه  قضاییه قوه رسمی کارشناسان و وکال حقوقی، مشاوران امور مرکزاالت، چاپ در متن دفترچه سؤ .1

   .از قلم افتاده و تایپ نشده است» اسالمی«پس از واژه 
  .ذکر شده است »اقاله«در متن دفترچه سؤاالت، چاپ سازمان سنجش آموزش کشور به اشتباه  .2
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  )ـ گروه ب90آزاد(          :  قاعده قانونی بودن تعقیب به معناي ـ6
  . تعقیب باید از سوي قانونگذار پیش بینی شده باشد) 1
  . است) دادستان(تعقیب وظیفه و تکلیف مقام تعقیب ) 2
  . قاضی باید طبق قانون مبادرت به صدور حکم نماید) 3
  . مادة قانونی باید در حکم قید شود) 4
در صورتی که مأمور انتظامی حین انجام وظایف ضابطی خود مرتکب بازداشت غیر قانونی  ـ7

  )83مشاوران حقوقی ـ تیر(          متهم شود تعقیب وي در صالحیت کدام دادسرا است؟
  دادسراي عمومی و انقالب مرکز استان ) 2    و انقالب محل دادسراي عمومی) 1
  دادسراي نظامی تهران ) 4        دادسراي نظامی استان) 3
مأمور انتظامی حین بدرقه زندانی در برگشت از دادسراي عمومی و انقالب سهل انگاري نمـوده   ـ8

  )87مشاوران حقوقی(  ت؟  و زندانی فرار کرده است، رسیدگی به اتهام مأمور در صالحیت کدام مرجع اس
   دادسراي نظامی استان مربوطه) 2    وقوع جرم دادسراي عمومی و انقالب شهرستان محل) 1
  دادسراي نظامی تهران ) 4      ومی و انقالب مرکز استان مربوطهدادسراي عم) 3
  )ـ گروه ج89آزاد(              .کندحکم صادر ............ دادسرا  ـ9
  تواند     قاً نمیمطل) 2          تواندنمی) 1
  تواند به تجویز قانون می) 4          مجاز نیست) 3
  
 دادیـار،  معـاون،  الزم تعداد به و شودمی تشکیل دادستان ریاست به دادسرا ـ23 ماده 

 .ددار اداري کارمند و بازپرس

  
  ـ ی بخش، وظایف دادستان بر عهده رئحوزه قضا در ـ24ماده ی و در ئیس حـوزه قضـا  ئ

  . البدل دادگاه استده دادرس علیغیاب وي بر عه
  

  
  

 )83وکالت(                         :قضایی بخش ةدر حوز ـ 10
وظـایف دادسـتان را    حسب مورد البدل دادرس علیرئیس حوزه قضایی یا شود و  دادسرا تشکیل نمی) 1

 البـدل  رئیس دادگاه یا دادرس علی است یکدهد و در جرایمی که در صالحیت دادگاه کیفري  انجام می
 .دهد تحت نظارت دادستان مربوط تحقیقات مقدماتی مورد نیاز را انجام می حسب مورد

 .کنند ل میمیک به وظایف خود ع دادسراي عمومی و انقالب تشکیل و دادستان و بازپرس هر) 2
 .شود دار می وظایف دادسرا را مدیر دفتر عهده) 3
ات مقدماتی مورد نیاز را در هنگـام وقـوع جـرایم و    بازپرس تحقیق، شود دادسراي انقالب تشکیل می) 4

 .دهد البدل وظایف دادستان را انجام می دادرس علی
 )84وکالت(      :  دادستان بر عهده  قضایی بخش وظیفه  در حوزه ـ 11
  . البدل دادگاه است و در غیاب وي بر عهده دادرس علیقضایی بخش   رئیس حوزه) 1
  .دادستان شهرستان متبوع است) 2
 . کننده است مدیر دفتر دادگاه رسیدگی) 3
  . قضایی همان بخش است  البدل حوزه دادرس علی) 4
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 شود، وظایف دادستان بر عهده کیست؟ در حوزه قضایی بخش که دادسرا تشکیل نمی ـ 12
  )91وکالت(                   

  قضایی   رئیس حوزه )1
  هالبدل دادگا و در غیاب وي دادرس علیقضایی   رئیس حوزه )2
          البدل دادرس علی )3
  ترین حوزه قضایی دادستان نزدیک )4
  

  م ئراهاي تخصصی از قبیل دادسراي جرایه، دادسئیس قوه قضائبه تشخیص ر ـ25ماده
اي، اقتصادي م مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانهئم امنیتی، جرائکارکنان دولت، جرا

 . شودشکیل میو حقوق شهروندي زیر نظر دادسراي شهرستان ت
  

  می کـه رسـیدگی بـه آنهـا در صـالحیت      ئانجام وظایف دادسرا در مورد جرا ـ26ماده
عهده دادسـرایی اسـت کـه در معیـت      دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به

  .قانون به نحو دیگري مقرر نماید کهکند مگر آندادگاه صالح انجام وظیفه می
  

  
  

  )82مشاوران حقوقی(   : هاي قضایی ی مقدماتی به جرائم دارندگان پایهمرجع صالح به رسیدگ ـ 13
  .  دادسراي عمومی و انقالب شهرستان محل وقوع جرم است) 1
  دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مرکز استانی که جرم در آن به وقوع پیوسته ) 2
  .  دادسراي عمومی و انقالب تهران است) 3
  وردادسراي دیوان عالی کش) 4

انجام تحقیقات مقدماتی جرائم دارندگان پایه قضایی در صالحیت کدام دادسراي عمومی  ـ 14
  )83مشاوران حقوقی ـ تیر(              و انقالب است؟ 

    شهرستان محل وقوع جرم) 2        تهران) 1
 محل خدمت قاضی) 4      مرکز استان محل وقوع جرم) 3
  

  ی ئهـا، مقامـات قضـا   ات دادسـتان اقدام دادستان شهرستان مرکز استان بر ـ27ماده
 هاي آن استان و افرادي که وظایف دادستان را در دادگاه بخـش بـر  دادسراي شهرستان

کنـد و  کیفـري، نظـارت مـی    ءعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسـن اجـراي آرا  
 .نمایدتعلیمات الزم را ارائه می

  

  
  

  )88وکالت(      یاست اداري دارد؟در مراکز استان چه کسی بر دادسرا نظارت و ر ـ 15
  کشور دادستان کلّ) 2            دادستان )1
  دادگستري استان یس کلّیر )4    یس دادگستري شهرستان مرکز استانیر )3



       

       ساده ساز آیین دادرسی کیفري 
 

 

62

  ـ ضابطان دادگستري و تکالیف آنان فصل دوم
  
  در دادستانضابطان دادگستري مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات  ـ28ماده 

آوري ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیري ع فظ آثار و عالئم و جمکشف جرم، ح
ی، به ئابالغ اوراق و اجراي تصمیمات قضااز فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، 

 .کنندموجب قانون اقدام می
  
 از عبارتند دادگستري ضابطان ـ29 ماده:   

 جمهوري انتظامی نیروي داران جهدر و افسران فرماندهان، شامل عام ضابطانـ  الف
  . که آموزش مربوط را دیده باشند ایران اسالمی

وظایف  حدود در خاص قوانین موجب به که مأمورانی و مقامات شامل خاص ضابطان ـ ب
 زندان مأموران و معاونان رؤسا، قبیل از شوند؛ می محسوب دادگستري ضابط شده محول
  بسیج  مقاومت  نیروي  مأموران و اطالعات وزارت مأموران زندانیان، به مربوط امور به نسبت

 موجب به که مواردي در مسلح نیروهاي سایر همچنین. اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه
  .شوند می محسوب ضابط شود، محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون

 ضابطان نظارت تحت اما ،شوندنمی محسوب دادگستري ضابط وظیفه، کارکنان ـ تبصره
 با رابطه این در شده انجام اقدامات مسؤولیت و کنندمی وظیفه انجام مورد این در مربوط

  .ستین فهیوظ کارکنان قانونی تیمسؤول یناف تیمسؤول نیا. است ضابطان
  

  
  

  )اسکودا ـ87وکالت(       ؟نیستندکدام دسته از مأموران ذیل ضابط دادگستري ـ 16
  پرسنل انجمن حمایت از حقوق خانواده زندانیان ) 2      زارت اطالعاتمأموران و) 1
   مأموران اداره آگاهی) 4        نیروي مقاومت بسیج) 3

  )80قضاوت ـ تیر(        یک جزء ضابطین دادگستري نیستند؟  کدام ـ 17
  ي قانونی در حدود وظایف محول شده وزارت اطالعات) 1
  کارکنان وظیفه) 2
  دان در امور مربوط به زندانیانرؤسا و معاونین زن) 3
  . شوند مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط محسوب می) 4

  )82قضاوت(        . باشند می ............سا و معاونین زندان ضابط ؤر ـ 18
  قوه مجریه) 4             عام و خاص   ) 3    خاص) 2  عام) 1

یـر از نیـروي مقاومـت بسـیج سـپاه      غ(توان به نیروهاي مسـلح   در چه شرایطی می ـ 19
تمام یا برخی از وظـایف ضـابط بـودن    ) پاسداران و غیره را که قانون ضابط تلقی نموده است

  )92آزاد(              نیروي انتظامی را محول نمود؟ 
 با تصویب ریاست قوه قضائیه) 1
 . شود محول آنان به ضابطان وظایف از برخی یا تمام قانون، موجب به که مواردي در) 2
 طبق تصویب فرمانده کل نیروهاي مسلح ) 3
  با تصویب شوراي عالی امنیت ملی ) 4
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  )90سراسري(  مأموران نیروي مقاومت بسیج در چه مواردي ضابط دادگستري هستند؟  ـ 20
  کلیه جرایم ) 4    جرایم منافی عفت) 3    جرایم امنیتی) 2    جرایم مشهود) 1

  شود؟ ر چه جرایمی ضابط قوه قضائیه محسوب مینیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران د ـ 21
  )85مشاوران حقوقی ـ اسفند(               

    در جرایم نظامی) 2        در کلیه جرایم) 1
  در جرایم مشهود) 4        در جرایم منکراتی) 3

  :توانند به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل کنند نیروي مقاومت بسیج در چه جرائمی می ـ22
  )  77قضاوت ـ خرداد(               

  در جرائم منکراتی   ) 2        در کلیه جرائم) 1
  در جرائم سیاسی و امنیتی) 4         در جرائم مشهود) 3

نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمی، در چه مواردي ضابط قوه قضائیه به  ـ23
  )  77قضاوت ـ آذر(            آیند؟  شمار می

    م منکراتی مشهوددر جرای)  2      در کلیه جرایم منکراتی) 1
  در جرایم مشهود) 4        در کلیه جرایم) 3

  )91وکالت(  .دبه عنوان ضابط اقدام کنن ............توانند  افراد داراي مجوز از نیروي مقاومت بسیج می  ـ 24
  فقط در موارد اعالم نیاز سایر ضابطین )1
  در جرایم غیر مشهود و غیر آن به دستور مقامات مافوق )2
  مه جرایم اعم از مشهود و غیر مشهوددر ه )3
  ها در جرایم مشهود در صورت عدم حضور سایر ضابطین و یا عدم اقدام آن )4

اقـدام   دادگسـتري  ضـابط  عنـوان  به زیر موارد از یک کدام در بسیج مقاومت نیروي ـ25
 )92مشاوران حقوقی(             کند؟  می

 شورک خارجی و داخلی امنیت علیه جرایم موارد کلیه در) 1
 عمومی عفت علیه جرایم کلیه و حجابی بی موارد در) 2
 دیگر ضابطان همراه به دادستان درخواست هنگام) 3
 . ندهند انجام الزم اقدام یا و نداشته حضور محل در عمومی ضابطان اگر مشهود جرایم در) 4

ـ    پیشگیري و مقابله با ـ26 ده جرایم سازمان یافته امنیتی در مقام ضابط دادگسـتري بـه عه
  )90وکالت(            زیر است؟  یک از مراجع کدام

  نیروي انتظامی ) 2        توزارت اطالعا) 1
  سپاه پاسداران انقالب اسالمی) 4        نیروي مقاومت بسیج) 3

  )ـ گیالن90وکالت(            :  در قاچاق ارز  ـ27
  . شود فقط بانک مرکزي ضابط محسوب می) 1
  . شوند فقط مأموران گمرك ضابط محسوب می) 2
  . شوند مأموران وزارت اطالعات ضابط محسوب می) 3
  . شوند فقط نیروي انتظامی و بانک مرکزي ضابط محسوب می) 4
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 به منوط بودن، نانیاطم مورد و وثاقت بر عالوه دادگستري، ضابط عنوان احراز ـ30 ماده 
 و مربوط یئقضا مرجع نظر زیر آموزشی هاي دوره گذراندن با الزم هايمهارت فراگیري
 سوي از گرفته صورت اقدامات و تحقیقات. است دادگستري ضابطان ویژه کارت تحصیل
  .است اعتبار بدون قانونی نظر از و ممنوع کارت، این فاقد اشخاص

 جهت را خدمت حین آموزشی هاي دوره مستمر طور به است مکلف دادستان ـ1 تبصره
  .نماید برگزار دادگستري انضابط براي قانونی وظایف ایفاء و الزم هاي مهارت کسب
 قانون این شدن الزم االجراء تاریخ از ماه سه ظرف ماده این یئاجرا نامهینیآ ـ2 تبصره
و  مسلح نیروهاي پشتیبانی و دفاع اطالعات، يوزرا همکاري با و دادگستري وزیر توسط
 سیئر بیتصو به و شود می تهیه جمهوري اسالمی ایران انتظامی نیرويفرمانده  و کشور

   .رسدیم یهئقضا قوه
  
 ویژه پلیس نوجوانان، و اطفال مورد در ضابطان وظایف اجراي حسن منظور به ـ31 ماده 

 و وظایف. شود می تشکیل ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي در نوجوانان و اطفال
.شودیم هیته یهئقضا قوه سیئر توسط که است اي الیحه موجب به آن اختیارات حدود

  
  ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به  ـ32ماده

ی نیز در اموري که به ضابطان ارجاع ئسایر مقامات قضا. با دادستان استعهده دارند 
  .دهند، حق نظارت دارند می

ی به مأموران یا مقاماتی که حسب قـانون، ضـابط   ئارجاع امر از سوي مقام قضا ـ تبصره
  .شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار استلقی نمیت

  

  
  

از سوي چـه   ضابطین عام در صورت ارتکاب تخلف و عدم اجراي دستورات مقام قضائی ـ28
  )77سراسري(            گیرند؟ کسی تحت تعقیب قرار می

  رئیس دادگستري  )2          دادستان ) 1
  ر او نادیده انگاشته شدهمقام قضائی که دستو )4             وزیر کشور )3

ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حیث وظایفی که به عنـوان ضـابط بـه عهـده      ـ29
  )ـ گروه د90آزاد(          دارند به عهدة چه کسی است؟ 

  . باشدبه عهدة دادستان نظامی می) 2    .باشدبه عهدة رئیس حوزه قضایی می) 1
  .باشد هاي تجدیدنظر استان می دة ریاست دادگاهبه عه) 4      .باشدبه عهدة دادستان می) 3

عنوان ه از حیث وظایفی که ب(با احیاء دادسراها، ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستري  ـ30
  )86مشاوران حقوقی(          با کیست؟) ضابط بر عهده دارند

  دادستان) 2        بازپرس) 1
  رئیس دادگاه کیفري استان) 4      رئیس دادگاه عمومی جزایی) 3

به عهـده   ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستري از حیث وظایفی که به عنوان ضابط  ـ31
  )79قضاوت ـ اسفند (            دارند با چه کسی است؟   

  فرمانده نیروهاي انتظامی منطقه ) 2      فرمانده پاسگاه مربوطه  ) 1
  فرمانده حفاظت اطالعات منطقه ) 4        دادستان) 3
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  )91وکالت(      ............ ي تان بر ضابطان دادگستراعمال نظارت قضایی دادس ـ 32
  . مستلزم هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنهاست )1
  . دمالزمه با هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی آنها ندار )2
  .تمنحصراً در خصوص نیروي انتظامی نیازمند هماهنگی با سلسله مراتب فرماندهی اس )3
  .دی نگردیده و دادستان منحصراً ریاست اداري بر ضابطان دادگستري داربین در قوانین پیش )4
  
  دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظایف ضابطان، واحدهاي مربوط  ـ33ماده

دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر بار مورد بازرسی قرار می را حداقل هر دو ماه یک
 .کندقید و دستورهاي الزم را صادر می شود،مخصوصی که به این منظور تهیه می

  
  ی به ضابطان دادگستري به صورت کتبی، صریح و با ئدستورهاي مقام قضا ـ34ماده

به در موارد فوري که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور . شودقید مهلت صادر می
اتب شود و ضابط دادگستري باید ضمن انجام دستورها و درج مرشفاهی صادر میصورت 

و اقدامات معموله در صورتمجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت 
 . ی برساندئمقام قضا يآن را به امضا

  
  در مدتی که دادستان یا مقام  ضابطان دادگستري مکلفند در اسرع وقت و ـ35ماده

  .ایندکند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمی مربوط تعیین میئقضا
چنانچه اجراي دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت  ـ تبصره

  .ی مربوط ارسال کنندئکر علت براي دادستان یا مقام قضاتعیین شده، گزارش آن را با ذ
  

  
  

الرعایه براي اجراي دستور مقامات قضـایی توسـط    طبق حقوق کیفري ایران، مدت الزم ـ 33
  )92سراسري(      باشد؟    هاي ذیل می از گزینه  یک ادگستري کدامضابطان د

 در اسرع وقت ) 1
 ظرف یک ماه ) 2
 در مدت تعیین شده توسط قاضی ) 3
 در اسرع وقت و مدت تعیین شده توسط قاضی) 4

. چنانچه به هر علت، اجراي دستور و یا تکمیل دستور مقامات قضایی میسـر نباشـد   ـ 34
 )79وکالت(  .اعالم نمایند ............ گزارش آن را با ذکر علت به ............ ضابطین موظفند

 مقام قضاییدادستان یا  ـ در اسرع وقت) 2        مقام قضایی ـدر پایان هر ماه ) 1
 مقام قضایی ـساعت  24ظرف ) 4  مقام قضایی دادستان یا  ـ در پایان مهلت تعیین شده) 3

انند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضائی تعیـین  چنانچه ضابطان دادگستري نتو ـ 35
 )80وکالت(      :نماید نسبت به انجام دستور و تکمیل اقدام کنند، موظفند می

 . نزد مقام قضائی اعاده دهند پرونده را عیناً) 1
 .ساعت در گزارش خود علت آن را اعالم نمایند 24ظرف ) 2
 .لت به مقام قضائی تقدیم نماینددر پایان هر هفته گزارش خود را با ذکر ع) 3
  .گزارش خود را با ذکر علت به مقام قضائی تقدیم نمایند در پایان مهلت تعیین شده) 4




