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چکیده
روابط میان دادسرا و پلیس از مؤثرترین روابط میان نهادهای اجتماعی در مدیریت جرم میباشد .این روابطط
متناسب با نظام دادرسی از مدلهای متفاوتی پیروی می کند .این نوشطتار بطا اسطتفادز از اسطتراتحی ت لیط
منطقی و روش کتابخانهای بهدنبال معرفی مدل ارتباطی شبکهای که سازماندهی آن متناسب با ماهیت نظام
دادرسی اتهامی است ،میباشد و در همین راستا به تبیین مؤلفهها و پیامدهای این نوع از روابط مطیپطردازد.
چنین رابطهای بر نوعی تعام همسطح و پیوند شبکهای برقرار گردیدز و برخالف نظطام تفتیيطی اسطت کطه
منجر به شیوز سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس شدز است .مولفههای مدل شبکهای عبارتند از :اختیطارا
گستردز و آغازین پلیس ،اختیارا م دود و ثانویه دادسرا و روابط افقی پلیس و دادسرا .به نظر میرسد این
مدل روابط به مثابه یک موجود پویاست و از ظرفیت قاب توجهی برای تطبیق با م یط پیرامطون برخطوردار
است و میتوان از ظرفیتهای آن برای بهبود مدل روابط سلسلهمراتبی نیز بهرز برد.
واژگان کلیدی :دادسرا ،پلیس ،ارتباط سلسلهمراتبی ،ارتباط شبکهای ،دادرسی اتهامی
 .1استادیار گروز حقوق جزا و جرم شناسی دانيگاز آزاد اسالمی واحد علوم ت قیقا
 .2استادیار گروز حقوق جزا و جرم شناسی دانيگاز قم
 .3دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانيگاز امام صادق (ع) (نویسندز مسئول)
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مقدمه
بسیاری از مسائ و چالشها در جامعه وجود دارند که ح آنهطا از تطوان یطک سطازمان خطار .اسطت.
م دودیت منابع ،پرسن  ،امکانا و ویحگی خاص برخی مسائ نظیر چند بعطدی بطودن آنهطا ایجطا
میکند که سازمانها با هم کار کنند و با هطم هماهنطب باشطندی زیطرا جامعطه از منطافع ناشطی از ایطن
همکاری و هماهنگی بین سازمانی سود خواهطد بطرد(آقاجطانی .)151-151 :1311 ،ماهیطت وظطایو و
اختیارا پلیس و دادسرا برای کيو ،تعقیب و ت قیق جرائم بهگونهای است که روابطط میطان ایطن دو
نهاد را امری اجتنا ناپذیر میگرداند .این دو نهاد در راستای مأموریتها و اهداف ميطترکی کطه دارنطد
نیازمند ارتباطی سازندز و کارا میباشندی زیرا ارتبطاط مطلطو مطیتوانطد بطه ادارز فراینطدهای کیفطری
سرعت ببخيد ،انجام وظایو را سادزتر سازد و موجب حاکمیت قانون شود ) .(Frase, 1990: 558در
همین راستا فایول 1وجود هماهنگی را همچون روغنی میداند که البهالی چرخ دندزهطای سطازمانهطا
ریخته میشود تا حرکت و جابهجایی آنها بهتر و روانتر انجام شود (آقاجانی.)33 :1311 ،
با توجه به دو نظام دادرسی کیفری معاصر (تفتیيی و اتهامی) این ارتباط میان پلیس و دادسطرا
به دو مدل یا روش تعریو و سازماندهی شدز اسطت .مطدل یطا روش ارتبطاطی حطاکم در نظطامهطای
تفتیيی ،ارتباط سلسلهمراتبی 2و مدل یا روش ارتباطی حاکم در نظامهای اتهامی ،ارتباط شبکهای3
است.
نظام های دادرسی تفتیيی (از جمله ایران) ،رویکرد مدل سلسلهمراتبطی را بطر روابطط دادسطرا و
پلیس اتخاذ نمودزاند .به نظر میرسد اجرای این مدل بهدلی شاخصههطای ذاتطی آن چطون جریطان
تمام قدر  ،مزایا و اختیار به سمت سازمان حاکم یعنی دادسرا ،سلب اختیار از پلطیس و تقلیط آن
به مجری دستورا دادسرا ،نظار های خيک و دقیطق و افطزایش بوروکراسطی در عمط منجطر بطه
خيکاندن روحیه خالقیت ،ضعو قابلیت انطباق با م یط ،هدر رفتن منابع ،کطاهش سطرعت امطور و
در نتیجه ناکارآمدی و عدم اثربخيی میشود .از این رو شواهد بسیاری موجود است که ایطن روابطط
در جنبه هایی با موفقیت همراز نبودز و در موارد زیادی روابط بین سازمانی نتوانسته است به دالیلی
همه انتظارا سازمانها را برآوردز سازد .در مقاب به نظر مطیرسطد نظطام دادرسطی اتهطامی کطه در
روابط پلیس و دادسرا مدل روابط شبکهای را اتخاذ نمودز است از مؤلفهها و مزایایی برخوردار اسطت
که در ک رشد ،ت ول و همکاری در سازمانهای مذکور را در ابعاد مختلفی گسطترش مطیدهطد .از
این رو مقاله حاضر ،درصدد شناخت مدل ارتباط شبکهای میان پلطیس و دادسطرا بطودز و در تطالش
1. Fayol
2. Hierarchical Relation Model
3. Network Relation Model
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است فهم دقیقتری از تناسب ماهوی آن با نظام دادرسی اتهامی ارائه نماید .در همین راستا در پطی
پاسخ به این پرسش است که مدل ارتباط شبکهای واجد چه مؤلفههایی اسطت و از چطه امتیطازاتی
برخوردار است دستاورد پاسخ به این پرسشها ،پحوهيگر را در امکانسنجی بهکارگیری مؤلفههطا و
مزایای مدل شبکه ای در یک مدل سلسله مراتبی و بهبود آن یطاری خواهطد نمطود .از ایطنرو مقالطه
حاضر در سه قسمت به ترتیب به تبیین «ماهیت مدل ارتبطاط شطبکهای میطان پلطیس و دادسطرا»،
«مؤلفههای مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا» و «امتیطازا و آسطیب هطای مطدل ارتبطاط
شبکهای میان پلیس و دادسرا» در نظامهای دادرسی اتهامی امروزی می پردازد.
 .1ماهیت مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا
به منظور بهبود عملکرد سازمانها طی سالهای اخیر ،توجه دانيمندان از مباحث سطح سازمانی به
سطح بین سازمانی کيیدز شدز است .کلمه سازمان یک مفهوم عمومی بودز و شام مجموعه به هم
پیوستهای از افراد ،امکانا  ،تجهیزا  ،بخش ها و واحطدها مطی باشطد کطه بطرای رسطیدن بطه هطدفی
ميخص با یکدیگر در تعام هستند .روابط بین سازمانی بطه اسطتفادز از منطابع و سطاختارهای اداری
بیش از یک سازمان تعریو شدز است .به عبطار دیگطر روابطط بطین سطازمانی ،فراینطدی اسطت کطه
سازمانها با همدیگر همکاری میکنند(آقاجانی 12 :1311 ،و .)13
ارتباط شبکهای و ارتباط سلسلهمراتبی دو مدل از مدل1های اصلی ارتباطا میطان سطازمانی در
علم مدیریت م سو میشوند .در ارتباط سلسلهمراتبی تأکید بر روابط عمودی و به صور آبياری
میباشدی به این صور که یکی از سازمانها متولی تصمیمگیری از باال به پایین برای سازمان دیگطر
نیز هست .اما در ارتباط شبکه ای تأکید بر روابط افقی میان سازمانها میباشطد .بطدین صطور کطه
سازمانها بدون این که به صور مطلق متولی تصمیمگیری بطرای دیگطری باشطند ،جهطت نیط بطه
مأموریتهای سازمانی خود نیازمند همکاری و استفادز از دسطتاوردهای یطکدیگطر مطیباشطند و در
نتیجه به صور خودکار به تعام و خدمترسانی متقابط دستاوردهایيطان مطیپردازنطد .از ایطن رو
شبکهها بهعنوان مجموعهای از سازمانها و مراجع خودمختاری شناخته میشوند که بطرای نیط بطه
هدفهایی که به تنهایی قادر به رسیدن به آن نیستند گرد هم میآیند .روابط شبکهای آنها را قادر
به مقابله با مسائ و ميکال کالن و پیچیدز میکند (وگن بب.)2 :2005 ،
سازمان های پلیس و دادسرا در مدل ارتباط شبکهای در عرض یکدیگر قرار دارند ،هیچیطک بطر
دیگری برتری و حاکمیت نداشته و از دیگری دستور نمیگیرد .به عبار دیگر هیچ خطط فرمانطدهی
میان سازمانها برقرار نیست .کنش گران دو سازمان مانند شرکاء یکدیگر بودز و دارای یک موقعیت
 .1منظور از مدل ،نظامی از روابط میان مولفه ها و اجزای یک نظریه است که چگونگی روابط آن ها را نمایش می دهد.
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بهنسبت برابر هستند ) .(Meuleman, 2008: 337هر دو نهاد در قلمرو وظطایو و اختیطارا خطود
استقالل کام دارند .در این مدل نظم قدر تا آنجا که ممکن است معتدل سازماندهی میشود.
در مدل شبکهای هدف رسیدن به مناسبترین تصمیم برای شطرایط هطر مطورد اسطت .قطعیطت
تصمیمگیرى بهعنوان ارزشی واال شناخته میشود ،اما آنچه ظطاهرا بهتطرین رازحط در یطک مطورد
خاص به نظر میرسد به آسانی قربانی قطعیت و یکنواختی تصمیمگیرى نخواهد شطد (Damaska
) .,1975: 509-511در حقیقت در این رویکرد ،اعتقاد بر این اسطت کطه همطاهنگی بایطد در حطین
اجرای کار انجام شود .به جهت آنکه مقاما باید تصمیما خطود را متناسطب بطا شطرایط خطاص و
گهگاز بیبدی تکتک موقعیتها اتخطاذ کننطد ) ، .(Molan, 2005: 8تمایط بطه ميطخص کطردن
نتیجه موارد با مقررا دقیق مغایر این مدل است .البته ،این به این معنی نیست که هیچ ضطوابط از
پیش تعیین شدزای برای تصمیمگیطرى وجطود نطدارد .ضطوابط حتمطا وجطود دارنطد ،امطا از انعططاف
بیش تری برخوردارند .بنابراین در این مدل روابط به صور غیررسمی و بدون برنامطهریطزی مفصط
انجام میشود زیرا پیشبینی و برنامهریزی یا هماهنگی تمام فعالیتها غیر ممکطن اسطت (آقاجطانی،
 11 :1311و .)122
در مدل شبکه ای ،ارتباط یک امر داوطلبانه استی در این نوع ارتباط سازمانها بر مبنای تجزیطه
و ت لی هایی که برای خود انجام میدهند با سازمانها و موسسا دیگر مبادال و همکاریهایی را
برقرار میکنند که بالطبع این امر بین خود هماهنگیهای الزم را نیز ایجاد میکنطد .در ایطن حالطت
شروع فعالیت های ایجاد هماهنگی و نیز ادامه آن کامال اختیاری است و در صطور عطدم انجطام آن
مسئولیتی متوجه سازمانها نیست (حسطنعلی آقاجطانی .)18 :1311 ،در صطور نیطاز ،ارتبطاط بطه
صور افقی ،متقاب و دو طرفه واقع میشود .ميخصه ی این ارتباط ایجاد همدلی متقاب از طریطق
فهم وابستگی متقاب و ایجاد توافطق اسطت ) .(Meuleman, 2008: 1-4 & 340مطی تطوان گفطت
مبنای ارتباط شبکهای میان سازمانهای پلطیس و دادسطرا بطر پایطهی اعتمطاد اسطت (Castberg,
) .2003: 140مایر 1اعتمطاد را یکطی از ارکطان کلیطدی تنظطیم ارتبطاط شطبکهای معرفطی مطیکنطد
)  .(Meyer, 2004: 37تورلی 2قدر را پسرعموی اعتماد میدانطدی زیطرا ایطن مفهطوم م طوری در
ارتباط شبکهای توانایی تاثیرگذاری بر تصمیما یکدیگر را فطراهم مطیسطازد (Thorelli, 1986:
) .36اعتماد موجب تيکی تیم در یک ارتباط شبکهای میشود .خروجیهای سازمان نیطز بطا دیطدز
اعتماد متقاب ایجاد می شود .در روابط شبکه ای میان پلطیس و دادسطرا ،ایطن دو سطازمان از طریطق
اعتماد یکدیگر را کنترل میکنند از این رو کنترل به جای آنکطه از طریطق مکطانیزمهطای بازرسطی،
1. Meyer
2. Thorelli
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دستوردهی و مداخله انجام گیرد از طریق تعامال همکارانطه ،ميطاورزهطای غیررسطمی و مطذاکرا
طرفینی به وقوع میپیوندد و به عبار دیگر اعتماد موجطب گفطت و گطو مطیشطود (Meuleman,
).2008: 338
شبکه

شاخصههای ارتباطی بین سازمانی
توزیع قدر

غیرمتمرکز

جهت ارتباط

افقی

موقعیت کنشگران

برابر به مثابه شرکاء

رهبری

مربی و مياور

نظم سازمانی و ضوابط قانونی

معتدل و منعطو

تيریفا و بروکراسی

حداق

نوع ارتباط

دو سویه ،متقاب  ،اختیاری ،نیمه
رسمی یا غیر رسمی

وابستگی

متقاب

میزان استقالل

حداکثر

کنترل

اعتماد متقاب

تصمیمگیری

توافق ،اقتضاء م ور

اختیار

تام و کام

 .2مؤلفههای مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا
نظام دادرسی اتهامی از دل بسترهای تاریخی کيطور انگلسطتان نيطأ گرفتطه و ثمطرز یطک تکامط
طوالنی است (داوید و اسپینوزی ،مترجم صفایی .)150 :1311 ،سطابقه ی تطاریخی ظهطور پلطیس و
دادسرا در انگلستان حاکی از یک هم بستگی میان نظام دادرسی اتهامی با مدل شبکه ای روابط میان
سازمان های دادسرا و پلیس است .ریيههای پلیس انگلستان مبتنی بر عطرف هسطتند و بطه منظطور
تضمین نظم از طریق واگذاری مسئولیت به نمایندگان م لی جامعه ایجاد گردیطدز انطد .شطاید بهتطر
باشد آنان را بهعنوان یک سیستم اولیه نظار مردم بر مردم توصیو کطردی چراکطه منيطأ پیطدایش
آنها نه دولت بلکه مردم بودزاند .از همینرو تا سال  1815تا  ،1813پلیس دارای اختیارا وسیعی
در نظام کیفری بود و در این خصوص اقدام به ت قیق و انتسا اتهام مینمطود سطپس مطتهم را بطه
دادگاز بردز و شخصا دعوا را در مقاب دادگاز مطرح می ساخت .به هر حال همه پرونطدز هطای پلطیس
توسط خود آنها در دادگاز اقامه می شد .از این رو در این کيور نهاد تعقیب یا دادسرا وجود نداشت
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تا این که بر اساس نتایج کمیسیون سلطنتی پلیس و دادرسی کیفری(گطزارش فیلیطپس) ،1تأسطیس
نهاد تعقیب مستق از پلیس به عنوان یک ضرور تيخیص دادز شد .2ادارز تعقیطب سطلطنتی 3در
سال  1813تأسیس شدز و حتی در حال حاضر در حال تالش برای ایجاد یطک جایگطاز در وجطدان
عمومی است که قدر و مسئولیتها و نقش مستق آن را از پلیس به رسمیت بيناسند (Boeuf,
) .2003: 118-120از این رو ن وز پیدایش پلیس و اختیار و اقتطدار گسطتردز او ،جدیطد التاسطیس
بودن دادسرا و تقسیم وظایو میان این دو سازمان ،تأکید بر استقالل مقام تعقیب از ت قیق جهطت
تضمین بی طرفی او در ارزیابی تعقیب مهمترین مولفه های نظام دادرسی اتهامی امروزی اسطت کطه
باعث انتخا مدل شبکه ای روابط میان سازمانهای پلیس و دادسرا از سوی نظام دادرسطی مطذکور
گردیدز است .در حقیقت استقالل سازمانی و آزادی عمط کطنشگطران مبنطای اصطلی اتخطاذ مطدل
شبکهای روابط در نظامهای دادرسی اتهامی است .این دو سازمان امروز بسیار نزدیک با یکدیگر کطار
میکنند ) .(Molan, 2005:8مؤلفههای مدل روابط پلیس و دادسرا در نظام اتهامی معاصر در ادامه
میآید.
 .1 .2پلیس؛ اختیارات گسترده و آغازین
در مدل شبکهای وظایو پلیس از زمان کيو جرم شروع میشود ،این سطازمان مسطئول ت قیطق و
ت صی دالی در خصوص جرم نیز می باشد ،با انتسطا اتهطام و اعمطال برخطی اختیطارا م طدود
تعقیبی در موارد جزئی ،پروندز به دادسرا ارسال میگردد .مبنای ارسال پرونطدز ،بطه پایطان رسطیدن
وظایو سازمان مذکور در موضوع مربوطه است.
 .1 .1 .2استقالل در کشف و تحقیق
استقالل پلیس به این معناست که این سازمان ت ت فرماندهی و تابعیت دادسطرا نیسطت و نیطاز بطه
مجوز این نهاد در عملیا کيو و ت قیق ندارد .پلیس به دادستان در حوزة قضطایی خطود گطزارش
نمیدهد و پاسخگو نیست .افسران پلیس ،مرحله کيو و ت قیقا یک پروندز را با استقالل تقریبطا
1. The Phillips Report

 .2کمیسیون مذکور به نتایجی از جمله موارد زیر رسید:
 تعداد بسیار زیادی از پروندزها با ضعو دالی در دادگازها پیگیری میشوند که باید در مراحط اولیطه تيطخیص دادز
شوند.
 مقررا موجود در خصوص تعقیب بر اساس مبانی م لی حوززهای پلیس است و فاقد یک اثر بخيی منسجم است.
 مهمتر از همه آنکه مناسب نیست پلیس عالوز بر آنکه در خصوص جرم ت قیق میکند ،در خصوص تعقیب آن هطم
تصمیم گرفته و آن را به دادگاز ارائه دهد.
)3. Crown Prosecution Service (CPS
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کام مدیریت میکنندی آنها به گزارشهای جرم پاسخ میدهند ،امنیت قربانیان و تمامیت صط نه
جرم را حفظ میکنند ،ادله را جمعآوری نمودز و در صور امکان مظنون را دستگیر مطیکننطدی در
حالیکه دادستان نقيی در مدیریت ت قیقا پروندز ،جمعآوری دالی و دستگیری مظنطون نطدارد.
اغلب دادستان ها این را جزء مسئولیت خود نمیدانند که سیاستهای ت قیقی ،دستگیری و اتهامی
را در حوزز قضائیشطان تعیطین کننطد ) .(McDonald, 1982: 26بنطابراین نهطاد پلطیس از ل طا
سازمانی و عملکردی –در فرایند انجام وظایو -از نهاد تعقیب به ن و مستق و مجزا عم میکند و
از اختیارا بسیاری برخوردار است .این ویحگی سبب شدز است تا آزادی عم گستردز پلیس یکطی
از ميخصههای برجسته عدالت کیفری در نظام های اتهامی به شمار رود .این استقالل و اختیار بطه
دلی ورزیدگی پلیسها در مقام ت قیق کنندز و بازجو است .این ورزیدگی و نقطش حیطاتی در امطر
ت قیق و کيو جرم سبب میشود کارکردهای پلیس با مقطام تعقیطب خلطط نگطردد (Montana,
) .2009, 313این استقالل و اختیار وسیع امری تاریخمند است و به تاریخچه تيکی نهطاد پلطیس
در انگلستان بر میگردد .پلیس در انگلستان بر خالف نظامهای تفتیيی ،ابتطدا توسطط خطود مطردم
پایه گذاری شد .از همین رو به ل ا مبنایی پلیس در واقع بهعنوان مردم و به نمایندگی مردم و نطه
دولت به ایفای نقش در حوزز ت قیق که در واقع امری قضایی است پرداخت .ایطن امطر سطبب شطدز
است تا پلیس در نظام اتهامی از همه اختیطارا الزم برخطوردار باشطد مگطر آنچطه را قطانون اسطتثنا
می کندی زیرا مردم حق هر گونه اقدامی را دارند مگر آنکه این اختیار از آن ها سلب شطدز باشطد .از
این رو اختیارا پلیس و دخالت آن در امر قضایی به شک دسطتگیری و ت قیقطا و بطازجوییهطای
فراگیر از قدر مردم سرچيمه میگیرد نه دولت.(Boeuf, 2003: 118) 1
 .2 .1 .2شروع فرایند تعقیب
در این مدل ن وة تقسیم کار پلیس و دادسرا به گونهای است کطه در آن پلطیس بطه وضطوح آغطازگر
تعقیب است ) .(Molan, 2005: 8با وجود تأسیس دادسرا در سال  1813در انگلستان ،مسطئولیت
پلیس بهعنوان آغازگر فرایند کیفری بدون تأیید و مجوز قبلطی دادسطرا ابقطا گردیطدز اسطت .پلطیس
انگلیس به دنبال کيو جرم و دستگیری فرد متهم به ارتکا جرم ،اختیار برخی تصمیما تعقیبی
در برخی اوضاع و احوال را دارد .پلیس ممکن است به ل ا عدم کفایت دالی یا بطدین جهطت کطه
اخطار رسمی به متهم کافی به نظر میرسد ،تصمیم به عطدم تعقیطب پرونطدز بگیطرد .از جملطه ایطن

 .1این وضعیت در نظام های دادرسی تفتیيی(مختلط) کامال معکوس است .پلیس در این نظامهطا نمطاد قطدر دولطت و
حکومت است و لذا برای جلوگیری از تعرض به حقوق و آزادی های مردم اختیارا این نمایندز حکومطت بایطد هطر چطه
بیش تر م دود گردد و تنها در موارد مصرح قانونی حق ت قیق و بازداشت و دستگیری به او اعطا شود.
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موارد باید به مصونیتی که افراد کم تر از  10سال دارند ،یعنی افرادی کطه از نظطر کیفطری مسطئول
نیستند ،اشارز کرد که در این صور تصمیم به توقیو تعقیب 1میگیرد .همچنین زمانی که بززکطار
اقرار به مجرمیت خود مینماید ،دلی کافی برای صدور حکم م کومیت وی وجود دارد ،اگر بززکطار
به آن م کومیت رضایت دهد و به نظر رسد که در این مورد اقامه دعوای کیفطری در جهطت منطافع
عمومی نباشد ،در این صور ممکن است اخطار رسمی 2به وسیلة یک افسر ارشد پلیس بطه او دادز
شود .اگرچه این روش غالبا دربارز جوانان و بززکاران بیسابقه مورد استفادز قطرار مطیگیطرد .لطیکن
امروزز بیش از پیش در قبال بززکاران مسنتر و بززکاران مکرر نیز اعمطال مطیشطود (مهطرا:1382 ،
.)21-20
پلیس پس از انجام ت قیقا در صورتی که دالی را کافی برای تفهیم اتهطام بیابطد بطه مظنطون
تفهیم اتهام مینماید .بعد از این مرحله اختیار ادامه تعقیب و یطا عطدم ادامطه دعطوا حسطب مطورد از
اختیار او خار .است (مهرا )21-20 :1382 ،و پروندز به دادسرا ارسال مطیگطردد .در صطور عطدم
کفایت دلی پروندز نزد پلیس بایگانی میشود (حسینی و دیگران.)121 :1382،
 .3 .1 .2وابستگی به دادسرا در تعقیب
باوج ود استقالل پلیس در این مدل در فرایند انجام وظایو ،این سازمان در امطر تعقیطب بطه دادسطرا
وابسته است) .(Castberg, 2003: 140این وابستگی غیطر مطاهوی (غیطر مطأموریتی) و بطهصطور
متقاب است .بدون آنکه هویت دو سازمان به یکدیگر وابسته باشد .3بهطور کلی در این مطدل هطیچ
سا زمانی اختیار یا منابع کافی برای اجرای کام قطانون از ت قیطق تطا مجطازا را نطدارد .از ایطن رو
افسران پلیس کيو و ت قیق را انجام دادز و دستگیر مطیکننطدی امطا آنهطا نمطیتواننطد بطهصطور
مستق پروندز را تا مرحله م کومیت به پایان رسانند بلکه باید این پروندز را به دادستان ارائه کنند
و این دادستانها هستند که پروندز را از مرحلة ت قیقطاتی بطه مرحلطه م اکمطه منتقط مطیکننطد.
بنابراین باوجود اختیارا گستردز قانونی ،پلیس خود را از اعضای وابسته یک تطیم مطیدانطد کطه بطا
1. No Further Action
2. Cautioning

 .3وابستگی بر اساس مدل های سلسله مراتبی و شبکهای به دو نطوع مطاهوی و غیرمطاهوی تقسطیم مطیشطود .در مطدل
سلسله مراتبی وابستگ ی ماهوی و یک جانبه است و در روابط دادسرا و پلیس اگر پلیس در ذی دادسطرا باشطد از ل طا
هویتی (ک ماموریت) وابسته به دادسرا بودز و این وابستگی یک سویه است و دادسرا به پلیس وابستگی ندارد .در مطدل
شبکه ای وابستگی در انجام یک یا چند امر از امور سازمانی بودز و این وابستگی به صطور متقابط مطیباشطد .در مطدل
شبکه ای روابط پلیس و دادسرا وابستگی بدین صور است که پلیس در اموری چون تعقیب و دادسطرا در امطوری چطون
جمعآوری دالی به یکدیگر وابستگی متقاب دارند بدون آنکه هویت آنها به یکدیگر وابسته باشد.
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دادستان کار میکند تا به جرم واکنش نيان دادز شود .در ایطن مطدل پلطیس بطه دادسطتان وابسطته
استی زیرا اوست که پروندز را از بستر قانونی سیسطتم دادگطاز عبطور مطیدهطد ).(Harris, 2011:3
بنابراین اجرای قانون و تعقیب متقابال به یکدیگر وابسته است .آمادز سازی پروندز از سطوی پلطیس
مقدمه کار تعقیب است و به نتیجه رسیدن تعقیب ،کلید موفقیت پلیس در اقداما وی میباشد.
به عبار دیگر نهاد پلیس مسئولیتهای خود را طبق تخصص خود و مستق انجام میدهدی اما
در عین حال و از ابعاد دیگری به سازمان دادسرا مرتبط و وابسته میگردد .درنتیجه در این مدل دو
سازمان مستق با عملکرد مستق بطا هطدف نهطایی ميطتر (یعنطی م کومیطت مجرمطان) ایجطاد
میگردد که نیازهای یکدیگر را برطرف میکنند بدون آنکه هویت خود را فدا کننطد (Mcintyre,
).1976: 227

 .2 .2دادسرا؛ اختیارات محدود و ثانویه
در مدل شبکه ای پلیس و دادسرا در نظام دادرسی اتهامی ،دادسرا یک نهاد ثانوی و در عطرض نهطاد
پلیس است که برای آغاز عملیا خود به خروجی اقداما پلیس نیازمند است و پس از آن تصطمیم
میگیرد که تعقیب را به جریان اندازد یا خیر .منظور از اختیارا م دود ،فقدان اختیطارا دادسطرا
در مقایسه با اختیارا پلیس در فرایند کيو ،ت قیق و آغاز تعقیب اسطت در حطالیکطه دادسطرا در
زمینه مسئولیت خود در ارزیابی پروندز و تصمیم گیطری در خصطوص آن از اسطتقالل و اختیطار تطام
برخوردار است.
 .1 .2 .2استقالل در تعقیب
در نظام دادرسی اتهامی امطروزز دادسطتان مسطئول تعقیطب جرایمطی (بطه اسطتثناء تعطداد کمطی از
موضوعا جزئی) است که از سوی ادارز پلیس ارسطال شطدز اسطت ) .(Boeuf, 2003:120مطأمور
تعقیب باید در موضوعا زیر تصمیمگیری نماید :آیا دالی کافی جهت یک احتمال واقعبینانه برای
م کوم شدن متهم وجود دارد و اگر این چنین استی آیا تعقیب به منفعت عموم هسطت یطا خیطر1
(مهرا )155 -152 :1382،همچنین هنگام ارزیابی دالی  ،مسئول تعقیب باید قانع شود کطه دالیط
به روش ص یح جمعآوری گردیدز و احتمال رد آن در دادگاز نمیرود (یکرنگی .)3 :1312 ،بنابراین
دادسرا پس از دریافت پروندز از پلیس ،تعقیب را توسط ماموران تعقیب انجطام مطیدهطد و مسطئول
تعقیب در مورد دو مسأله پیش گفته بررسی می کند .مامور تعقیب میتواند تصمیم بطه تغییطر نطوع
اتهام و یا انصراف از تعقیب یا ادامه تعقیب اتخاذ نماید ).(Molan, 2005: 8
1. Sufficiency of evidence and Desirability of prosecution
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اص تفکیک تعقیب از ت قیق در نظام اتهامی به این معنا که هر کدام از این مراح به مقامطا
مستقلی سپردز شود برای تضمین بیطرفی مقام تعقیب در تصمیمگیری در خصوص ارزیابی ادله و
تعقیب پروندز بهکار گرفته میشود .این اص دو جنبه اساسی را در بر مطیگیطرد .نخسطت از حیطث
ساختار و سازمان ،نهادهای تعقیب باید به گونه ای باشد که تفکیک را حفظ کنطد و از سطوی دیگطر،
رویه و عم نیز باید به ن وی باشد که تفکیک ،عملیطاتی گطردد (کوشطکی .)513 :1318 ،در سطال
 1815در انگلستان ،ادارز تعقیب سلطنتی عمدتا برای ارزیابی مستق در تصطمیم اتهطامی پلطیس و
متعاقب آن ،ارائه پروندز تعقیبی به دادگاز ایجاد شد .یکی از اصول اصلی اصالح زیربنایی ،معروف به
اص «فیلیپس» 1عبار از این بود که ت قیق و تعقیب به منظور تضمین استقالل مقامطا تعقیطب
باید از یکدیگر مجزا باشند ) .(White, 2006: 152-153),(Jackson, 2006: 36براساس دیدگاز
فیلیپس ،برای پلیس نامناسب است که در خصوص جرم ت قیق کند و سپس تصطمیم بگیطرد آن را
تعقیب کردز و مسئولیت فرایند تعقیب در دادگاز را برعهدز گیرد ) .(Boeuf, 2003, 120مقامطا
تعقیب بر حسب این استدالل ،حقوقدانان آموزشدیدز ای هستند که کار ارزیابی تعقیطب را نسطبت
به خروجی کار پلیس انجام میدهند و کارکردهای آنهطا نبایطد بطا هطم خلطط شطود .(Montana,
) 2009, 313از این رو فیلیپس یک مقام تعقیطب مسطتق پیيطنهاد داد .ایطن مقطام موظطو اسطت
پروندز های آغاز شدز از سوی پلیس را که خود در آنها هیچ مداخلهای نداشته است ت وی بگیطرد
و در خصوص تعقیب متهمینی که شواهد کافی حاکی از م کومیت آنان وجود دارد و منافع عمومی
آن را ایجا میکند تصمیمگیری نماید و تعقیب پروندزها را در دادگازهای کیفری پیگیری کنطد
).(Boeuf, 2003, 120

از این رو یکی از مؤلفههای این مدل ،آنست که ادارزهای تعقیب بطه صطور مسطتق از پلطیس
عم کنند .پلیس نمی تواند به مقام تعقیب در خصوص ماهیت اقداما وی دستور دهد .این مسطأله
ایست که کامال در اختیار مقام تعقیب است (کنفرانس دادستانهای ک اروپطا .)130 :2005 ،نهطاد
تعقیب از ل ا سازمانی و عملکردی از نهاد ت قیطق پلیسطی مسطتق و مجطزا عمط مطیکنطد و از
اختیارا و انعطاف بسیاری در حوزز وظایو خود برخوردار اسطت .بطه ططور کلطی ميخصطه عطدالت
کیفری در نظامهای اتهامی ،اختیار (آزادی عم ) گستردز دادستان است .اختیار و آزادی عم هطم
اجتنا ناپذیر و هم مطلو است بویحز زمانی که از سوی دادستان اعمال میشود & .(Goldstein
) Marcus, 1977: 240در این خصوص در انگلستان تطالشهطایی هطم در سطازمان تطازز تأسطیس
دادسرا برای تأمین استقالل انجام گرفت .مقررا به سرعت باعث شد دادستانهایی کطه تطا زمطانی،
بسیار نزدیک با پلیس کار میکردند ،از آنها دور شدز و به ساختمانهطای دادسطرا منتقط شطدند و
1. Phillips
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روابط آنها بیشتر در قالب نامههای رسمی یا بطر اسطاس روابطط تلفنطی شطک گرفطت .(Boeuf,
)2003: 120

 .2 .2 .2وابستگی به پلیس در تحقیق
اگرچه یکی از مؤلفههای این مدل استقاللِ دادسرا در فرایند انجام وظایو خود از پلطیس اسطت ،بطا
این وجود دادسرا جهت نی به مأموریتهای خود نیازمند اسطتفادز از نتطایج و دسطتاوردهای پلطیس
میباشد ،و این در واقع نوعی وابستگی را ایجاد میکند .(Castberg, 2003: 140) 1این وابستگی
غیر ماهوی (غیر مأموریتی) و به صور متقاب است .بدون آنکطه هویطت دو سطازمان بطه یطکدیگطر
وابسته باشد .در این مدل هیچ سازمانی اختیار یا منابع کافی برای اجرای کام قانون از ت قیطق تطا
مجازا را ندارد .دادستان ها ممکن است بر مسیر قضایی پروندز تسلط داشته باشطند امطا آنهطا نطه
منابع و نه تخصص آن را ندارند که کيطو و ت قیقطا جطرایم هطر روزز را انجطام دهنطدی از ایطن رو
دادستانها خود را اعضای متقاب و وابسته یک تیم میدانند که با پلیس کار میکننطد تطا بطه جطرم
واکنش نيان دادز شود .دادستانها به پلیس وابسته اند تا شهود را بیابند و مورد بازجویی قرار دهند
و و قویترین ادله و مدار ممکن را به شکلی که میتوانند بطه دسطت آورنطد تطا آنهطا بتواننطد در
تعقیب موفق عم کردز و تقصیر متهم را در دادگاز اثبطا کننطد ) .(Harris, 2011: 3بطه عبطار
دیگر این نهاد برای تأمین مواد کاری خود به پلیس وابسته است و پس از آن تصمیم مطیگیطرد کطه
تعقیب را شروع کند یا خیر ).(Mcintyre, 1976, 210
اگرچه این درست است که بسیاری از دادستانها ت قیق کنندزهای خود را دارند ،منبطع اصطلی
ادله آنها از پلیس است .دادستانهای م لی در امریکا نقش عمدزای در ت قیطق ندارنطد بطه نطدر
شخصا در ت قیق درگیر میشوند و از ت قیق کنندزهای خود به طور کلی برای تکمی ت قیقهطای
پلیسی استفادز میکنند ).(Castberg, 2003: 140
به طور کلی ن وز کار دادستانها وابسته به آن است که چططور پلطیس از اختیطارا ت قیقطی و
دستگیری خود استفادز کند ) .(Walther, 2000, 284کیفیت کار ت قیقطاتی پلطیس بطر ظرفیطت
دادستانها در موفقیت کارشان اثر میگذارد .آمادز سازی پروندز از سوی پلطیس کلیطد موفقیطت در
تعقیب است.
ترکیب استقالل سازمانی و عملکردی و به موازا آن وابستگی متقاب دادسرا به پلیس موجطب
گردیدز این مدل ارتباط شبکه ای به دو م دودز مسئولیتی مجزا اما مطرتبط تقسطیم شطود .در ایطن
 . 1الزم به ذکر است که وابستگی دادسرا به پلیس از یک سو ،به عالوز وابستگی پلطیس بطه دادسطرا از سطویی دیگطر ،در
عم منجر به تعام متقاب بین این دو سازمان میشود.
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مدل با دو سازمان مستق با عملکرد مستق و هدف نهایی ميتر (یعنی م کومیت مجرمطان) رو
به رو هستیم که موظو به برطرف کردن نیازهای یکدیگرند بدون آنکه استقالل خود را فطدا کننطد
).(Mcintyre, 1976: 227

 .3 .2روابط افقی پلیس و دادسرا
سه مکانیزم اصلی ارتباط در این مدل قاب شناسایی است .خصایص و ویحگطیهطای مطدل شطبکهای
مقتضی پیدایش این نوع مکانیزم های افقی ارتباط است که از ویحگیهای دو سطویه بطودن ،اعتمطاد،
توافق و داوطلبانه بودن برخوردار است.
 .1 .3 .2ورود پرونده به دادسرا
در مدل ارتباط شبکهای این پلیس است که کمیت و کیفیت ورود پروندزهطا بطه دادسطرا را کنتطرل
می کند و دادسرا کار خود را از زمانی که ت قیقا در خصوص اتهام توسط پلیس به پایطان رسطیدز،
آغاز میکند .آنچه ممکن است برای دادستان نگران کنندز باشد عدم کنترل وی بر کیفیطت ادلطهای
است که بر مبنای آنها حکمی صادر میشود .بطرای آگطاهی در مطورد «کنتطرل کیفیطت» ت قیقطا
پلیسی این مهم است که در چه مرحلهای معمطوال دادسطتانی وارد فراینطد پیگیطری و تعقیطب یطک
پروندز جنایی میشود یا به عبارتی دیگر تعام شک میگیرد .فرض بر این است که دادسطتانی هطر
چه زودتر درگیر پروندز شود ،احتمال بطیشتطری دارد کطه بتوانطد در اثرگطذاری فراینطد ت قیقطا ،
بازجویی متهم و شهود در مراح اولیه ،ارزیطابی کلطی کفایطت ادلطه در حالیکطه پرونطدز تطازز اسطت
ميارکت ورزد .در عم دادستان به ندر در ص نه جرم وارد میشودی بنابراین تطأثیر نسطبتا کمطی
میتواند بر آن مرحله اعمال کند.
غربالگری پروندزها در دادسرا هموارز متضمن تعام بین دادستان و مطأمور ت قیقطی اسطت کطه
ارائه کنندز موضوع برای مقدما یک تصمیم میباشد .در این مرحله اطالعا زیادی ارائه میشطود.
گفتمان بین پلیس و دادستان در مورد متهم تطازز وارد و ریی اتهطام مهطم اسطت .کمیطت و کیفیطت
اطالعا ارائه شدز به دادسرا بر ارتباط میان سازمانها مطوثر اسطت .پلطیس مطیتوانطد بطا توجطه بطه
سیاستهای اجرایی گزینيی دادسرا تماس بهتری با دادسرا داشته باشد .این یعنی منابع م طدود را
به ن و خوبی تخصیص دهد .نظیر اولویت دادن به جرائم خاص و استثنا کردن جرایم دارای اهمیت
کمتر یا دغدغه کمتر یا شاید جرایمی که پرداختن به آنها ميک تر است .زمطانی کطه پرونطدزهطا در
نتیجه غربالگری رد میشوند ،پلیس با اطمینان میداند که افراد پلیس به عنوان اعضای تیم اجطرای
قانون همچنان م ترمند ).(Mcintyre, 1976: 210-213
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 .2 .3 .2مشورت متقابل دادسرا و پلیس
یکی از مکانیزم های ارتباطی میان نهادهای پلیس و دادستانی که متناسب با مدل ارتبطاط شطبکهای
است مياورز های دو سویه میان دادسرا و پلیس است .این ميور ها یا توصطیههطا جنبطه الطزام آور
برای طرف مقاب نداشته و در حیطه عملکرد سازمان دیگطر مداخلطه نمطیکنطد .همچنطین سطازمان
مقاب  ،ملزم به پاسخگویی به درخواست مياورز دیگری نیست.
در حالیکه دادستانها نقش واقعی در تأثیرگذاری بر سیاستهای پلیسی ندارندی بطا ایطن وجطود
میتوانند از طریق مياورز دادن به پلیس در خصوص مسائ حقوقی مانند ادله مورد نیاز برای جطرم
خاص ،رعایت تضمینا در ت قیقا و دستگیری ،تغییر قوانین و ...ميارکت کنند .(McDonald,
) 1982: 26-27دادسرا در توصیه کردن به پلیس نباید نقطش ت قیطقگطر و هطدایتگرِ(بطه معنطای
فرماندهی و صدور دستورالعم ) عملیا اجرایی پلیس را برعهدز گیطرد .دادسطتانهطا بایطد هوشطیار
باشند و فرصتهای مقتضی برای ميور دهی را از دست ندهند به ویحز در مواردی که این ميطاورز
می تواند به اثربخيی ت قیطق و تعقیطب کمطک کنطد .1ميطاورزهطای دادسطتانی نسطبت بطه فرمطول
سیاستهای پلیس ،اولویتبندی در تخصیص منابع و مسائ روابط عمومی نسبت به مسائ حقوقی
فنی احتماال کمتر است .به عبار دیگر هنگامیکه موضوعا کلیتر مطیشطوند یطا بطه کارکردهطای
درونی آن نهاد مرتبط میشود احتمال رخداد ميور کم میشود ).(Mcintyre, 1976: 209
به همین جهت در یک ت قیقی هنگامی که از یکی از دادستانها درخواسطت ميطور بطا یطک
پلیس م لی شدز بود که به طور ناگهانی با یک مسأله نظم عمومی برخورد کردز بطود کطه احتمطاال
منجر به دستگیری بسیار می شد ،او انجام چنین کاری را رد کرد به این دلی که او نمیتواند درگیر
موضوعی شود که یک مسأله عملیاتی اسطت کطه خطود پلطیس بایطد آن را تعیطین کنطد .(Boeuf,
)2003:121

دادستان با توجه به سرو کار داشتن روزانه با طیو وسیعی از مسائ حقوقی بطا حقطوق کیفطری
آشناست .او با خصائص فردی قضا م کمه ،عادا و نگرشهای آنها آشناسطت و در خصطوص ایطن
مسائ میتواند به پلیس ميور دهد) .(Mcintyre, 1976: 216پلیس گاهی یا بیشتطر اوقطا از
دادستان در خصوص پروندزهای پیچیدزتر یا قب از تعقیب مياورز میگیطرد ).(Molan, 2005: 8
مياورز ممکن است در خصوص قانونی بودن (ميروعیت) فرایندهای خاص یا در خصوص ت قیقا
بیشتر که برای مدل ساختن پروندز مفیطد اسطت باشطد) .(Tak, 2005: 5مطادز  3قطانون تعقیطب
جرایم مصو  21815انگلستان در این زمینه مقرر میدارد« :دادستان تا حد امکان و تا آنجا که بطه
1. https://www.cps.gov.uk
2. Prosecution of Offences Act 1985
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نظر وی مناسب است در مورد همه موارد مربطوط بطه جطرایم جنطایی بطه نیروهطای پلطیس ميطاورز
میدهد» .این امر یک توسعه منطقی در نقش دادسرا برای مدیریت کردن فرایند کیفری آغاز شطدز
از سوی پلیس است .مياورز بههنگام از سوی دادسرا میتواند تضمین کنندز آن باشد که پروندزهطا
از ابتدا به ن و مناسبی آمادز و ارائه میشوند .به طورکلی به ویحز در خصوص پرونطدزهطای جدیطد و
پیچیدز ،ورود فعاالنه و زودهنگام دادستان میتواند منافع قابط تطوجهی را بطه پلطیس و دادسطرا در
تعقیب مؤثر برساند .توصیه و ميور ممکن است از سوی پلیس درخواست شود یا بدون درخواست
خاص از سوی پلیس ضرور یابد برای مثال در جایی که تغییر قانون به سرعت بطر ت قیطق جطرایم
یا ادله تعقیب اثر میگذارد توصیههای کلی یا توضی اتی به پلیس دادز میشود .1برای مثال پلطیس
می تواند در خصوص چگونگی یک اقدام ت قیقی یا دستگیری کطامال قطانونی بطا دادسطتان ميطور
نماید ) .(Harris, 2011, 1-2اگرچه ميور قب از دستگیری یک قانون و اص نیسطت ،مطاموران
پلیس گاهی قب از دستگیری با دادستانها ميور میکنند برای مثال نظر آنها را جویا میشطوند
که آیا آن موقعیت خاص توجیه کنندز دستگیری هست یا خیر ،توجیطه کننطدز آزادی از بازداشطت
هسطت یطا خیطر و چطه زمطانی اقطدام فطوری الزم نیسطت و .(Rowe, 2012: 21) ...عطالوز بطر ایطن
هنگامیکه پلیس به امر بازجویی میپردازد ،اغلب با سؤاال ميکلی روبرو میشود که تنها مياوران
حقوقی ورزیدز میتوانند به آنها پاسخ دهنطد ) .(Mcintyre, 1976: 216ميطور اولیطه ت قیقطی
می تواند در صرفه جویی زمان و منابع پلیس و دادسرا موثر باشطد .دسطتورالعم مطدیر در خصطوص
اتهام 2در انگلستان مقرر میکند« :دادستانها میتوانند راهنمایی و ميور هایی را در پرونطدزهطای
جدی ،حساس یا پیچیدز و یا هر پروندزای که پلیس آن را این چنین در نظر میگیرد فراهم کننطد
تا به یافتن و تعیین ادله مورد نیاز تعقیب یا تصمیمگیری در خصوص ارسال پروندز به دادگاز کمک
کنند» .پلیس و دادستانها ،برای پروندزهایی کطه مسطیر م اکمطه را ططی مطیکننطد ،وظیفطه تطیم
هماهنبکنندز را به عهدز دارند ).(Mcintyre, 1976: 215به ویحز در مواردی کطه ضطروری باشطد
که پرسن پلیس در جلسه م اکمه شهاد دهند میتوانند از مياورز دادسطتانهطا اسطتفادز کننطد
) .(Harris, 2011: 1-2در خصوص شهاد دادن دادستانها ممکن است به افسران نگویند که چه
بگویند اما به آنها میگویند که چطور بگویند .آنها را در خصوص سواالتی که در دادگطاز پرسطیدز
میشود هدایت میکنند و هم چنین برای سواال سخت وکالی مدافع آمادز میکننطد .ایطن روابطط
کاری هم پلیس و هم تعقیب را کارآمدتر میکند ).(Castberg, 2003: 140

1. https://www.cps.gov.uk
)2. Charging (The Director's Guidance
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عالوز بر موارد مذکور ،زمانی که قوانین تغییر کنند ،قلمرو اختیارا پلطیس و دادسطتانی هطر دو
تغییر میکنند .این تغییرا گاهی اوقا بنیادی است .دادسطتان در یطک جایگطاز عطالی بطه عنطوان
مياور پلیس در مورد این تغییرا است .او با توجه به شیوز جاری پلیس و با ارزیابی اینکه چگونطه
قضا م لی احتماال به تغییرا واکنش نيان میدهند و چگونه باید ن وز ارائه پروندز در دادگاز را
تغییر دهد اقدام به تفسیر قوانین جدید میکند ).(Mcintyre, 1976: 215-216
درخواست ميور از دادستانی باید در خصوص اثر قانونی یا مستند بودن یطک رویطه عملیطاتی
باشد و نباید در خصوص اقتضاء یا درجه تاثیر یک موضوع اجرایی باشد .ارتباط بین پلیس و دادسطرا
در قالب ميور در خصوص موضوعا مناسب اغلب بر عملیا پلیس اثر میگذاردی اما در هر حال
تصمیم گیری در خصوص اجرای ميور دادسرا (اگطر پذیرفتطه شطود) موضوعیسطت کطه کطامال در
صالحیت پلیس است.1
در مقاب  ،دادستان نیز از ميور پلیس بهرزمند میگردد .ت قیقی در خصوص دادسطتانهطای
کارولینای شمالی دریافت دادستان ها اغلطب بطا پلطیس در خصطوص مسطائ معاملطه اتهطام ميطور
میکنند تا به دیدگازهای پلیس اجازز تاثیرگذاری بیشتر را در معامال اتهام بدهند.
).(Anderson, 1987: 38

 .3 .3 .2درخواست تحقیقات بیشتر از پلیس یا توصیه به آن
در انگلستان در صورتی که مامور تعقیب اعتقاد به تغییر نوع اتهام و یا انصراف از تعقیب داشته باشد
با پلیس تماس میگیرد و فرصتی را به پلیس برای ارائه اطالعا بیشتر و موثر می دهد.(Molan,
)2005: 8گاهی پروندزای که به ادارز دادستانی ارجاع میشود ممکن است به ادله بیشتری قبط از
تصمیم به اتهام نیاز داشته باشد .در چنین شرایطی دادستان به افسر پلیس توصیههایی درخصطوص
موارد الزم برای تصمیمگیری اتهامی خواهد نمود ،2یا در مواردی دادستان مطیتوانطد درخواسطت یطا
پ یينهاد کند که پلیس ت قیقا را با دقت بررسی و بازبینی کند با این وجود مقام تعقیب نمیتواند
به او دستور دهد یا اولویتهایی در خصوص ت قیق پلیس تعیین کنطد .در عمط نیطز پلطیس انجطام
ت قیق درخواستی را رد نمیکند ) .(Tak, 2005: 8در هر صور شیوزای که در آن ت قیق انجطام
میشود در دست پلیس است (کنفرانس دادستانهای ک اروپا.)158 :2005 ،

1. https://www.cps.gov.uk
2. https://www.cps.gov.uk
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شک  .1مدل ارتباط شبکهای میان سازمانهای دادسرا و پلیس در نظام دادرسی اتهامی
این شک «نمایشگر» مدل ارتباط شبکهای میان سطازمانهطای دادسطرا و پلطیس در نظطام دادرسطی اتهطامی
میباشد« .موضوع» این مدل «ارتباط شبکهای» است و همانگونه کطه شطک فطوق ،نيطان مطیدهطد ایطن ارتبطاط
شبکهای دارای چهار مؤلفه اصلی است .1 :مقام کيو و ت قیق ،پلیس است .2 .مقام تعقیطب ،دادسراسطت .3 .هطم
سط ی رسمی (سازمانی) میان مقام کيو و ت قیق و مقام تعقیب و  .2ارتباط متقطابلی کطه میطان مقطام کيطو و
ت قیق و مقام تعقیب وجود دارد و در این مؤلفه تأکید بر متقاب بودن –نه یک طرفه بودن -ارتباططا اسطت .ایطن
شک نيان میدهد که –فارغ از جزئیا دیگر -مقام کيو و ت قیق و مقام تعقیب در ارتباط شبکهای بطه صطور
رفت و برگيتی با یکدیگر تبادل اطالعا و دانش داشته (مولفه )2و به صور موازی و در کنار یطکدیگطر جهطت
دادرسی عادالنه همکاری و ميارکت مینمایند (مولفه .)3

 .3امتیازات و آسیبهای مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا
با شناخت م اسن و آسیبهای مدل شبکهای عالوز بر آنکه نظامهای دارای این مدل میتوانند به اصطالح
آسیبها و تقویت م اسن آن بپردازند .سایر نظامهای دادرسی نیز میتوانند نقاط قو مدل مطذکور را در
صور نیاز و امکان در طراحی مدل مطلو خود گطزینش و اختیطار نماینطد .م اسطن و آسطیبهطا در دو
قسمت جداگانه به شرح ذی میآید.
 .1 .3امتیازات مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا
مؤلفههای این مدل ،م اسنی را در پی دارند که جملگی رشد ،ت ول و همکاری دو نهاد پلطیس و دادسطرا
را در ابعاد مختلفی گسترش میدهند .برخی از اهم این موارد در ادامه خواهد آمد.
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 .1 .1 .3پویایی و خالقیت سازمانها
سازمانها در مدل روابط شبکهای به جهت آنکه در عملیا سازمان خطود دارای قطدر تطام هسطتند ،بطا
عالقه و پيتکار کار می کنند .به عبار دیگطر بطا کطاهش مطدیریت متمرکطز امکطان بهطرزبطرداری از تمطام
پتانسی ها در این مدل وجود داشته و فضای بیشتری در جهطت نطوآوری و خالقیطت در سطازمان فطراهم
است .در این مدل ،سازمان هطا در اجطرای وظطایو و اختیطارا خطود و نیط بطه اهطداف بطه رفطع تکلیطو
نمیاندیيند بلکه ح مناسب تر و اخذ خط ميیهای مطلو تر را در اولویت کاری خود قرار مطیدهنطد
(کاملی ،الوانی ،صال ی 131 :1311 ،و .)113
 .2 .1 .3صرفهجویی در هزینه ها
در روابط شبکهای هر یک از سازمان هطا بطا توجطه بطه تخصطص ،صطالحیت و مزیطت رقطابتی کطه دارد در
زمینهای خاص کار میکند .این شک تخصصی شدن کار باعث کاهش هزینهها میگطردد و بطا توجطه بطه
اعتماد متقابلی که بین سازمانهای موجود در شبکه وجود خواهد داشت هزینطههطای فرصطتی آنهطا بطه
سمت حداق گرایش پیدا خواهد کرد (آقاجانی .)135-132 :1311 ،هدایت کردن عملیا یطک سطازمان
از سوی سازمان دیگر ،نظار  ،اصالح و بازخوردهای کنترلی نسطبت بطه سطازمان دیگطر امطری پیچیطدز و
هزینهبر است .این امر نیازمند منابع انسانی ،آموزش و صرف زمان بسیار اسطت .در ایطن مطدل ،بطه جهطت
آنکه اقداما پلیسی نیازمند مجوز و تأیید پیيینی یا پسینی از سوی دادسرا نیسطتی رفطت و برگيطتهطا
میان دو سازمان در راستای هدایت و نظار حذف گردیدز و در هزینههای سازمان عدالت کیفطری صطرفه
جویی میشود.
 .3 .1 .3ارتباط متقابل
تقاب و دو طرفه بودن روابط سازمانها در این مدل نتیجه وابستگی متقاب میان سطازمان هاسطت .امطری
که منجر به روابط با ثبا و مبتنی بر اعتماد میگردد .در روابط دو طرفه هر یک از سازمانهطا سطهمی در
ح مسأله برای خود قائ استی در حالیکه در روابط یک طرفه ،یطک سطازمان فقطط مجطری تصطمیما
مافوق است و حق و اختیاری در تصمیمسازی و ارائه راز ح از ططرف خطود بطه مطافوق نطدارد .روابطط دو
سویه باعث همافزایی بین سطازمانی ،تقویطت پیونطدهای سطازمانهطای شطبکهای و افطزایش انگیطزز بطرای
یاریرسانی سازمانها به یکدیگر میگردد (کاملی ،الوانی ،صطال ی .)113 :1311 ،در ایطن مطدل ،زمطانی
تصمیما به درستی اتخاذ میگردند که تعام و مراودا متقاب میان سازمانهطا برقطرار گطردد .فرهنطب
تصمیمگیری مبتنی بر سبک دستوری و آمرانه از سوی سازمان باال دستی نیست بلکه مبتنی بر فرهنطب
تیمی ،گروهی و ميارکتی است (کاملی ،الوانی ،صال ی 138 :1311 ،و .)112
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 .4 .1 .3انعطاف و سرعت در تصمیمگیری
مدل روابط شبکهای به دنبال اعمال بهترین تصمیما که از پیش تعیین شدز ،نیسطت بلکطه در جسطت و
جوی تصمیمهای بهینه و مناسب با اقتضائا شرایط است .در این مدل سازمانها در تعام بطا هطم رفتطار
آیندز سیستم را رقم میزنند .نگرش این مدل آنست که بسیاری از متغیرها خار .از کنترل سطازمانهطا و
افراد بودز و از پیش قاب تعیین و پیشبینی نیست و لطذا نمطیتطوان بطرای م قطق شطدن آنهطا زمطان و
هزینههای گزاف پرداخت به همین جهت با ل ا موقعیت و مصطل ت اجتمطاع بایطد تصطمیم مقتضطی و
شایسته اخذ نمود .اگرچه این امکان وجود دارد که تصمیما اشتباهی هم اتخاذ شود اما آنچه ایطن مطدل
را حایز اهمیت میسازد قابلیت انطباق با م یط و فضای اجتماع است .با توجه به ماهیت پیچیطدز ،متنطوع
و گستردز جرایم ،روندهای اجرایی و قضائی نیازمند روزآمدسازی و پویایی اسطت و ایطن امطور بطا قواعطد از
پیش تعیین شدز و نظم دقیق و خيک روزآمد نمیگردد در حالیکه قابلیت تطابق و همطاهنگی سطاختار
سازمانها با عوام م یطی در مدل سازمانهای شبکهای بیشتطر امکطان پطذیر اسطت .فقطدان کنتطرل و
نظار از سوی سازمان مافوق و وجود اختیارا گستردز و استقالل در اجرای مسئولیتها به معنی نفطوذ
و مداخله کمتر در تصمیمگیری است .در این مدل کارکنان نیازمنطد تأییطد تصطمیما خطود نبطودز و در
قبال آنها به سازمان همعرض خود پاسخگو نیستند .به همین جهت در تصطمیما خطود بطا ل طا قطرار
دادن متغیرهای مختلو بویحز منافع و مصل ت اجتماع از انعططاف برخودارنطد .بطه عبطار دیگطر در ایطن
مدل ،سازمانها به فکر بهبود عملکرد و نتطایج هسطتند نطه فقطط پیطروی از روشهطا و دسطتورالعم هطای
خيک و غیر منعطو اداری (کاملی ،الوانی ،صال ی .)112-112 :1311 ،همچنین بطه دلیط ایطنکطه در
مدل ارتباط شبکهای رفت و برگيتها در روابط کمتر است و سازمانها نیازمند مجطوز و نظطار دیگطری
نیستند و از اختیار فوقالعادزای برخوردارند تصمیما با سرعت بیشتری اتخاذ میشود .بطه جطای آنکطه
زمانی را برای مالقا با سازمان باالتر صرف کننطد و تاییدیطه بگیرنطد ،کارمنطدان یطک سطازمان در حطوزز
اختیارا خود تصمیمگیری مینمایند و این تصمیما نیازمند تکرار مجدد نیست .به همین جهت اصط
سرعت در دادرسی کیفری که یکی از الزاما دادرسی عادالنه است در این مدل بیشتر قابط مالحظطه و
قاب اجراست.
 .5 .1 .3پای بندی به اخالق حرفهای
از آنجا که تداوم ارتباط اثربخش میان سازمانها نیازمند پایبندی مقاما سازمانهای شبکهای به اصطول
اخالقی است .در این مدل ایجاد و تقویت ارزشهطا و زمینطههطای ميطتر فرهنگطی از جملطه احسطاس
مسئولیت در قبال انجام درست وظایو سازمان نسبت به جامعه در تعام بطا سطازمان دیگطر ،دوراندیيطی
خیرخواهانه ،توجه به اجرای عدالت و برابری و انصاف ،توجه به مصل ت عامه نطه منطافع صطرف سطازمانی،
توجه به حفظ آبروی سازمان و خدشه دار نيدن آن در برخوردهای بین سازمانی ،احترام و اعتمطاد میطان
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سازمانها مورد تأکید میباشد .اعتماد متقاب بین سازمانهای موجود در شبکه وقتی بوجود خواهطد آمطد
که روابط گذشته سازمانها با موفقیت انجام شدز باشد ،سازمانهطا هطمدیگطر را قبطول داشطته باشطند و از
هنجارهای اخالقی فی مابین پیروی کنند .همچنین اگر کار در شبکه مثبت تلقی شود سازمانها تيطویق
خواهند شد تا ارتباط نزدیکتری با هم داشته باشند و از رفتارهای فرصتطلبانه پرهیز نماینطد (آقاجطانی،
.)135-132 :1311
 .2 .3آسیب شناسی مدل ارتباط شبکهای میان پلیس و دادسرا
باوجود عالقه ميتر پلیس و دادستانی به اینکه جامعه را م یط امنی برای زندگی بسطازند و همچنطین
نیاز این دو سازمان به همکطاری نزدیطک بطا یکطدیگر ،بررسطی هطا حطاکی از آنسطت کطه رابططه بطین ایطن
سازمانهای مستق دولتی از برخی جها آسیبدیطدز و در فيطار و تطنش اسطت .(Mcintyre, 1976:
)203

 .1 .2 .3اختیارات گسترده و غیرقابل کنترل پلیس
در این مدل ماهیت فعالیتهای پلیسی به گونهای است که برخورداری از آزادی عم و اختیطارا قطانونی
برای انجام مأموریتهای م وله را اجتنا ناپذیر ساخته اسطت .اعططای اختیطارا گسطتردز بطه پلطیس و
رؤیت ناپذیر بودن بسیاری از تصمیمها و اقدامهای پلیس در فرایند کیفری این نهطاد را در معطرض خططر
سوءاستفادز از قدر قرار میدهد .مبانی و بسترهای پیدایش سازمان پلطیس در نظطامهطای کطامن الیطی،
هموارز برای این سطازمان اختیطارا نام طدودی در امطور کیفطری قائط بطودز اسطت .عطدم مداخلطه ادارز
دادستانی در عملیا پلیس ،این نقد را تقویت کردز است که بسیاری از پروندزهطای پلطیس دربردارنطدزی
ادله ناکافی است که این امر باعث شدز اتهاما در پروندزهای کمتر جدی کاهش یابنطد یطا پرونطدزهطا بطه
طور کام ادامه نیابند .مسأله و نگرانی دیگر نسبت به شیوزای اسطت کطه ت قیقطا بطر اسطاس آن انجطام
میشود که بر ظن پلیسی پیش از موعد تمرکز دارد و باعث تالش برای سطاختن پرونطدز علیطه یطک فطرد
میشود و به موجب آن دالی دیگر ممکن است نادیدز گرفته شود و سرانجام فطردی بطه اشطتباز م کطوم
شود .برخی ت قیقا تجربی نيان میدهد که این رویکرد در فرهنب و عملکرد پلیس تعبیه شطدز اسطت
).(Hodgson, 2010: 5

هنگامیکه مسای سوء رفتار پلیس در سیستم عدالت کیفری رخ مطیدهطد ميطاهدز مطیشطود ایطن
جدایی مرزهای تعقیبی و پلیسی است که اجاززی سوء استفادزهای غیرقاب کنترل حتی ارتکا جطرم را
از سوی پلیس میدهد و هنگامی که چنین میشود ک سیستم عدالت کیفری از جملطه مفهطوم و اقتطدار
حاکمیت قانون آسیب میبیند ) .(Harris, 2011: 1در همین راستا از نظر برخطی مهطمتطرین مسطأله در
خصوص قانون  1815انگلستان ،فقدان کام کنترل یا اختیار دادستان بر پلیسی است که با او در ارتبطاط
است .با تصویب این قانون پلیس ملزم شدز است که پروندز را به دادسرا ت وی دهد .دادسرا اختیطاری در
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پافياری بر مالحظه مجدد پروندز از سوی پلیس ندارد برای مثال پلیس ممکن است قصد نداشطته باشطد
به هر دلیلی اقدام کند یا احتماال قصد صدور اخطار داشته باشد ،در اینگونه موارد هیچ کنترلی بر پلطیس
وجود ندارد .وضعیت بدتر در ارتباط با موقعیتی است که نیاز به دالی بطیشتطر یطا کیفیطت کلطی پرونطدز
باشد .در بررسی پروندز دادستان ممکن است این رویکرد را داشته باشد که یک دلی مطیتوانطد بطه ن طو
قاب مالحظهای موجب قو سایر دالی شود .در نتیجه یک درخواست از پلیس برای پیگیری ایطن نیطاز
میشود .به هر حال این چیزی بیش از یک درخواست نیست .اگر به هر دلی پلیس اقطدامی نکنطد هطیچ
اختیاری از سوی دادستان بر پافياری بر تولید دلی بیشتر وجود ندارد ).(Boeuf, 2003:121
 .2 .2 .3درک و شناخت ناقص از وظایف ،سیاستها و اهداف یکدیگر
اگرچه پلیس و دادستان دارای اهداف ميتر کنترل جرم و حاکمیت قانون هستند و هطر دو نسطبت بطه
آنها مسئولیت رسمی دارندی اما ارزشگذاری هر سازمان نسبت به این اهداف متفاو است .پلیس بطیش
از دادستان نسبت به کنترل جرم حساس اسطت و دادسطتان بطیش از پلطیس نسطبت بطه الزامطا قطانونی
حساس و پایبند است .این امر به جهت اختالف و تفاو در ماهیت نقشهای آنهطا در سیسطتم عطدالت
کیفری و رابطه ساختاری ایيان با جامعه است .در اجرای قانون ،پلیس ت ت نظار مردم و ت طت فيطار
در اجرای فوری است .پلیس بیش از دادسطتان ارتبطاط فیزیکطی مسطتقیم بطا مطتهم دارد و اغلطب درگیطر
موقعیتهای خطرنا و گاها دردآور و منزجر کنندز میشود .ت ت این شرایط سطخت اسطت کطه شطور و
اشتیاق زیادی به حفظ حاکمیت قانون در خصوص کنترل جرم اختصاص دهد .در مقایسه دادسطتانهطا از
فيارهای خیابانی دور هستند و واجد آموزشهای واقعی حقوقی هستند به همین جهت بهتطر مطیتواننطد
نقش یک شخص معقول که تابع مقررا قانون است را ایفا کنند .قانونگرایطی و بطیطرفطی یطک شطخص
معقول نمیتواند از سوی شخصی که روزانه با بی عطدالتیهطا ،نطابرابریهطا و عطدم عقالنیطتهطای خیابطان
زندگی میکند ،در شود .بخيی از تعارضا و تنشها میان این دو سطازمان در مطدل ارتبطاط شطبکهای
ناشی از عدم شناخت نقشها و سیاستهای سازمان مقاب است .پلیس معمطوال از الگطوی تصطمیمگیطری
دادستان در خصوص پروندز ناراضطی اسطت ،آنهطا انتظطار دارنطد اکثریطت پرونطدزهطای ارسطالی بطه ادارز
دادستانی ،تعقیب گردد و به دادگاز ارسال شود و معموال به تصطمیما معاملطه اتهطام ،منطع تعقیطب و رد
کردن پروندز معترضاند .پلیس معتقد است که سیستم عدالت مذاکرزای به سرمایههای حرفهای و منطافع
و مصالح پلیس در فرایند تصمیمگیری هیچ توجهی نمطیکنطد و بطه پلطیس فرصطتی بطرای ميطارکت در
تصمیمگیری نمیدهد) .(McDonald, 1982: 8-15پلیس اختیارا صالحدیدی گسطتردز دادسطتانی را
به سختی میپذیرد .بهویحز کسانی که ترجیح میدادند که اختیار تعقیب در دست پلیس باقی بمانطد ادعطا
میکنند که در حقیقت دادسرا 1مخفو انجمن حمایت از مجرمان اسطت) .2 (Boeuf, 2003, 120آنهطا
1. CPS
2. Criminals Protection Society
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عقالنیت و ميروعیت توانایی دادستان را در تصمیمگیری مورد تردید میدانند .آنها احسطاس مطیکننطد
کیفیت بهتر عدالت زمانی است که هیئطت منصطفه یطا قاضطی ایطن تصطمیما را بگیطرد .(McDonald,
) 1982: 22از منظر پلیس ،دادستانها نسبت به جامعه آگاهی ندارند و در خصوص جهطان واقعطی جطرم
سه انگارند و مجرمین بسیاری را بدون تعقیب ،مجددا به جامعه روانه میسازند بدون آنکطه بطه خططرا
آن و سخت شدن کار پلیس بیاندیيند ) .(Harris, 2011: 3نگرش منفطی پلطیس نسطبت بطه مطذاکرا
اتهام از احساس آنها ناشی میشود که تمام مجرمین باید به پيت میلههای زنطدان افتنطد .بطرای پلطیس
سخت است این واقعیت را در کند که قضاو یک فرایند ترافعی م ض نیسطت .دادسطتانی دارای یطک
نقش شبه قضایی است .دادستان به عنوان یک کارمند دادگاز ،پاسخگطوی تضطمین یطک جریطان متطوازن
پروندزها بدون تراکم ثبت و تأخیر در پروندزها است .دادستانی ،جدای ایطنچنطین دغدغطههطای اجرایطی،
وظیفه اجرای عدالت را نیز به عهدز دارد ،که در بر گیرندز حمایت از بیگناهان است .او بایطد کمطک کنطد
تا مجازا متناسب جرم باشد و مجازا ت میلی با درصد بطاال بطه اصطالح مجطرم و بازدارنطدگی دیگطران
بیانجامد .اینها مالحظاتی هستند که هیچ ارتباطی با عملکرد پلیس و دستگیری مجرمین از سطوی آنهطا
ندارد .این نگرش پلیس ممکن است ميکال رابطه پلیس و دستگاز قضا را بدتر کند چطرا کطه دادسطتانی
ممکن است ،با توجه به صالحیت خود ،این را یک دخالت بیجا در حوزز دادستانی و دادگازها تلقی کنطد
).(Mcintyre, 1976: 213-214

شکایت دادستانها از پلیس آنست که از نظر میزان و نوع ،اطالعا مورد نیاز دادسطتانهطا را فطراهم
نمیکنند .ت قیقا و گزارشهای جرم برای اهداف تعقیب کطافی نیسطت .پلطیس بسطیار دسطتگیر م طور
است به این معنا که آنها نقش خود را با دستگیری مظنون به جهت وجود یک ظن احتمالی نسطبت بطه
وقوع جرم تمام شدز میدانند و ادامه ت قیقا تا احراز وقوع جرم برای آنها سخت است .پلیس واقعیطا
تعقیب را نمیداند و از آمادز کردن پروندزای با دالی کطافی و قطوی قاصطر اسطت .هطمچنطین بسطیاری از
دستگیریهای پلیس ضعیو و بیهودز است (برای مثطال قمارهطای خیابطانی ،مصطرف کوتطاز مطد مطواد
مخدر) .دادستانها به دالیلی ،اطالعا مورد نیاز خود را دریافطت نمطیکننطد .نخسطت بطه جهطت برخطی
م دودیتهای قانونی اطالعا مورد نیازشان را دریافت نمیکنند از جمله اینکه چطور اطالعا از منطابع
بدست آیند ،چه مد زمانی بین واقعه مجرمانه و ارائه اطالعا به تصطمیمگیطر مطیتوانطد وجطود داشطته
باشد ،چه درجهای از صداقت در اطالعا الزم است ،چه اطالعاتی بطرای تصطمیمگیطر ضطروری و مطرتبط
تلقی میشود .دوم کانالهای ارتباط نباید به گزارشهای پلطیس منتهطی شطود و از کانطال شطفاهی یعنطی
گفت و گو بین دادستانها و پلیس نباید غفلت شطود .کانطال نخسطت بطرای انتقطال موضطوعا سطامانمند
اطالعا مناسب است اما برای بیان جزئیا و سلسله زمانی وقایع و ت قیقا کطافی نیسطت .سطوم عطدم
آگاهی پلیس است .ميک آگاهی صرفا به معنای عدم اططالع از جنبطههطای حقطوقی مثط عناصطر جطرم
نیست بلکه اغلب به فقدان در از آنچه که موجب اثبا یک پروندز در دادگطاز (یطا موفقیطت در مطذاکرز
اتهام) میشود ،اشارز دارد .چهارم اساسا به تعریو سنتی از نقش پلیس مرتبط میشود .این تعریو نقطش
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پلیس را با دستگیری خاتمه یافته میداند نه م کومیت .پنجم از منظر پلطیس ایطن دسطتگیریهطا بطرای
ارعا سایرین از انجام این رفتارها در مالء عام ضروری است و از سطوی دیگطری کنتطرل رفتارهطای خطالف
قانون و واکنش نسبت به آنها خواست مردم است ).(McDonald, 1982: 14
 .3 .2 .3محدودیتهای دادسرا در تعقیب تخلفات و جرایم پلیس
وظایو دادستانها در حمایت از حاکمیت قانون در خصوص اقداما پلیس که غیرقانونی یا ناقض حقطوق
اشخاص است ممکن است دادستانها را در موقعیت تعقیبکنندگی پلیس قرار دهد .با این حطال بطا کنطار
گذاشتن پروندزهای موردی که در آنها مأمورین پلیس ت ت تعقیب قرار میگیرند ،دادستانها بطا موانطع
بزرگی برای کنترل پلیس رو به رو هستند.
نخست آنکه خود پلیس ،به جای یک سازمان مستق  ،اغلب به ت قیقطا نسطبت بطه شطکایا سطوء
رفتار پلیس اقدام میکند این امر ایجاد کنندز یک تعارض ذاتی است .نه تنهطا ت قیطق از خطود ،پتانسطی
تعصب را ایجاد میکند بلکه این همچنین باعث اکراز و تردید عمومی نسبت به پذیرش ميطروعیت نتطایج
ت قیقا میگردد .دوم ،چنین پروندزهایی بر رابطه کاری نزدیک بین پلیس و دادستانی اثر مطیگطذارد و
به طور بالقوز همکاری مورد نیاز دادستانها برای موفقیت در پروندزهای روزانه به خططر مطیافتطد .سطوم،
هنگام تصمیم ادارز دادستانی در خصوص این امر که آیا افسر پلیس به جهت اتهام مجرمانه تعقیطب شطود
یا خیر ،آنها با این واقعیطت رو بطه رو مطیشطوند کطه افسطران پلطیس و دادسطتانهطا اغلطب یطکدیگطر را
میشناسند و معموال احساس می کنند که بخيطی از یطک تطیم هسطتند و ممکطن اسطت نسطبت بطه هطم
احساس وفاداری کنند که ناشی از همکاری در مد طوالنی است .بطر همطین اسطاس دادسطتانهطا بطرای
پیش بردن چنین پروندزهایی هم از ناحیه پلیس و هم دادستانهای همکار بطا فيطارهای زیطادی روبطه رو
میشوند .سوم ،تعقیب افسران پلیس تا حد زیادی سخت است که موفقیطت آمیطز باشطد .پطذیرش تغییطر
نقش از مبارز جرم به متهم جرم برای اعضای هیئت منصفه بسیار ميک است .شطهود سطوءرفتار پلطیس
معموال کسانیاند که کمتر سابقه درخيان دارند مانند فروشندگان مواد مخدر یا سارقی که دستگیر شطدز
در حالی که ادعا می کند از سوی افسر پلیس مورد ضر و شطتم قطرار گرفتطه اسطت .ایطن شطهود ظطاهرا
نمیتوانند قاب اعتماد باشند آنها اغلب سوابق مجرمانه دارند و گاهی هنگطام دسطتگیری در حطال ارتکطا
جرم بودزاند که این امر شهاد آنها را از جهت اعتبار ضعیو مینماید .به عالوز مامورین پلیس در امریکطا
تمای به حمایت از یکدیگر دارند بنطابراین از ادای شطهاد علیطه یطکدیگطر یطا دادن ادلطه علیطه افسطر
زیردست خود امتناع مینمایند.
رویکرد کلی دستهای بستهی دادستانهای امریکا منجر به فرهنب معافیت پلیس از مجطازا شطدز
است .به جهت این فرهنب برخی از افسران پلیس تيویق میشوند تطا از قطانون تخططی کطردز و آشطکارا
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مرتکب جرم شوند .اگرچه این امر به ندر اتفاق میافتد خسار ناشی از چنطین سطوءرفتاری مطیتوانطد
عظیم باشد ).(Harris, 2011:7-9
 .4 .2 .3تعامل حداقلی میان سازمان ها
در یک ت قیق از مقاما تعقیب و رؤسای پلیس در مورد همکاری و هماهنگی بین عوامط مربوططه آنهطا
سؤال گردید .رئیس پلیس و مقام ارشد تعقیب آن را خو توصیو کردند اما ضطعو ارتبطاط بطه ویطحز در
سلسله مراتب مقاما هرچه پایینتر میرفت بیشتر مورد توجه قرار گرفته و آشکار میشد .بطرای مثطال،
مأموران گيت و دستیاران م اکم مکرر از فقدان هرگونطه ارتبطاطی سطخن مطیگفتنطد .آنهطا زمطانی بطا
یکدیگر رایزنی میکردند «که مجبور بودند.(Mcintyre, 1976, 203) ».
گاهی تمای به باال نيان دادن استقالل دادسرا باعث میشود این سازمان از تماسهای دارای ماهیطت
اجتماعی با پلیس به جهت نگرانی از اینکه دادستانها ت ت تطاثیر رویکطرد پلطیس قطرار گیرنطد اجتنطا
کنند .در حالیکه اگرچه پیگیری اعتقاد مبتنی بر استقالل واقعی ایدز آلطی اسطت کطه بایطد گرامطی نگطه
داشته شود اما نباید روابط کاری خو با افسران پلیس قربانی آن شود ) .(Boeuf, 2003, 120عالوز بطر
این تفاو در سطح آموزش میان پلیس و دادستانها و این حقیقت که یک دادستان م لی باید با تعطداد
زیادی سازمان پلیس کار کند) (Castberg, 2003:140موجب فزایندز شطدن کطار دادسطرا و کطم شطدن
ارتباط آن سازمان با پلیس میگردد.
نتیجهگیری
در مدل ارتباط شبکهای میان سازمانها ،پلیس و دادسرا هر کدام بخيی از تیم اجطرای قطانون را در یطک
حوزة قضائی تيکی میدهندی به این معنا که از نظر عملکرد از یکدیگر مستق اندی با وجطود ایطن از ابعطاد
مختلفی مانند زنجیرزهایی از فرایند عدالت کیفری به یکدیگر وابستهاند و با یکدیگر کطار مطیکننطد .بطه
نظر میرسد روابط در این مدل به مثابه یک موجود ارگانیک و پویاستی موجودی که از اجزایی هماهنطب
و وابسته به هم تيکی شدز و از ظرفیت قاب توجهی برای تطبیطق بطا م طیط پیرامطون خطود برخطوردار
است .بنابراین در مقایسه این مدل با مدل ارتباط سلسلهمراتبی می توان اذعان داشت که مطدل شطبکهای
از اثربخيططی بططیشتططری برخططوردار اسططت و پویططایی ،صططرفهجططویی در هزینططههططا ،انعطططاف و سططرعت در
تصمیمگیری را به ارمغان میآورد .این مدل در عینحال اختیارا گستردز پلیس ،عطدم فرمطانبطری ایطن
نیرو از مقاما دادسرا و م دودیت دادسرا در تعقیب پلیس را به همراز دارد .حقیقت آن اسطت کطه مطدل
شبکهای به نوعی وابسته به فرهنب کيورهای واجد نظام دادرسطی اتهطامی اسطت .فرهنگطی کطه آزادی و
استقالل عم کنشگران عدالت کیفری را ترویج میکند و بیشتر بر ویحگیهای شخصی این کنشگطران
اعم از ویحگیهای اخالقی و مهارتی تکیه دارد تا بر روابط سازمانی مبتنی بر کنترل و دستور از باال.
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پیينهاد میشود در سیستمهایی که مدل ارتبطاط سلسطلهمراتبطی در آنهطا حطاکم اسطت (همچطون
ایران) ،جهت تلطیو برخی نقاط ضعو این مدل (همچون روابط خيک و شکنندز میان سطازمانی کطه از
اثربخيی نتایج میکاهد) از «برخی» از مؤلفههطای مطدل ارتبطاط شطبکهای اسطتفادز شطود .مطدل ارتبطاط
شبکه ای اصالتا متناسب با نظام دادرسطی متفطاوتی برقطرار شطدز اسطت و در صطور غلبطه مطدل ارتبطاط
شبکهای در روابط پلیس و دادسرا آن هم در شرایطی که نظام دادرسی تفتیيی است ،ميطکال عدیطدز،
نابسامانی ،تعارضا مختلو درون سازمان و میان سازمانی پدید خواهد آمد .با این وجود به نظر مطیرسطد
میتوان با حفظ ماهیت نظام تفتیيی و ایجاد تغییراتی غیطر بنیطادین در مطدل روابطط سلسطلهمراتبطی از
م اسن روابط مدل شبکهای نیز بهرز برد .این امر بهوسیله کاهش سطح تمرکطز تصطمیمگیطری از طریطق
گردش بیشتر اطالعا در میان پلیس و دادسرا و مياورز و ميارکت بیيتر پلیس در تصطمیمگیطریهطا،
کاهش نظار خيک و دقیق و تبدی آن به نظار در نقاط استراتحیک صور مطیگیطرد .بطدین ترتیطب
ماهیت نظام تفتیيی و مدل متناسب با آن خدشهدار نمیشود و همچنین آسطیبهطای ناشطی از روابطط
بسیار خيک سلسلهمراتبی کاهش مییابد.
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