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 جمهور معاون حقوقی رییس هدیباچ

 
و ساماندهی سازمان حقوقی دولت در جای جای « انجام امور و مسائل حقوقی دولت» .1

داشننته سننناندن و  انو حقول دولت و مرت در ه ه به هدف شننساسننانیه ن ه ارکان آن
صل  سوهاه ابعاد و جهات آنه در چارچوب ا س ت و  سط  124اطرافه  سی تو سا قانون ا
شننود. برای رسننیدن به ان  رنیس ج هور به معاون حقوقی رنیس ج هور وی سنندردم می

معاونت حقوقی رنیس ج هور  هانی درهدف بزرگ و فراگیره شانسنه است کارها و بخو
بیسی شدم باشد. با ه ی  تعرنف شود که مانسد و منساظر آن در سانر ارکان دولت نیز  یو

نت رونکرد و ن رش بخو عاو هار م نت حقوقی رنیس ج هور در چ عاو فاوت م های من
منفاوت اما بسنننه و  یوسنننه به هد چیدم شنندم اسننت. به ان  ترتیعه  مج وته معاونت 

نت حقوقی دا عاو هار م لت»رای چ مه»ه «امور حقوقی دو نا رنزی حقوقی ه اهس ی و بر
سن ام شار قوانی  و مقررات»ه «های اجرانید تحقیقاته آموزش و »و «تدون ه تسقیح و انن

مسنننقید زنر ن ر و مدنرنت معاون حقوقی رنیس طور به اسننت که« حقول شننهروندی
سئولیت ردازند. افزوج هور به انجام وظیفه قانونی می ها و وظانف و اخنیارات ن بر ان ه م

سی رنیس ج هور نیز در دولت سا سوی معاونت اجرای قانون ا های نازدهد و دوازدهد از 
رنیس ج هور به معاون حقوقی رنیس ج هور واگذار شدم که در قالع دو معاونت  ژوهو 

سی در کسار سا سی و ارتباطات و  ی یری اجرای قانون ا سا چهار معاونت  و ترونج قانون ا
 کسسد.گفنهه تحت ن ارت معاون حقوقی رنیس ج هور فعالیت می یو
ان  سننانه معاونت حقوقی رنیس ج هور در ان  دولت مومورنت نافنه اسننت تا در به

ها و بررسنننی نامهنونس مقررات و ه چسی  تصنننونعزمیسۀ تهیه و تدون  لوانح و  یو
های اجرانی دولنی و ت ومی اخنالف میان دسن ام ال رریه رفعهای بی موافقنسامه و  ی ان

هاه تسقیح و اننشنننار قوانی  و مقرراته راجع ظانف آن به اموال مسقول و غیر مسقول و و
سن امبرنامه سی و ن ارت رنزی و ه اهس ی حقوقی میان د سا های اجرانیه ترونج قانون ا

قانون اسنناسننیه آموزش و  121و  113بر چ ون ی اجرای اصننول آن در  رتو اصننول 
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 اندار سنناخن  رونکرد حقوقی دولت اقدام سننازی حقوقی و های حقوقیه گفن ان ژوهو
ست سیا سطح  ست کهه ان  معاونت در دو  شکار ا گذاری و هسجارگذاری حقوقی و ن اند. آ

 ورزد. نیز اجرای تدابیرحقوقی به انفاء نقو مبادرت می

. سیاسن ذاری حقوقی فرآنسدی است که در چارچوب آنه  س از شساسانی مشکالت 2
هاه اجرای گذاری در راسنای شساسانی راهکارسنور کار و اولونتو مسائل حقوقی و تهیۀ د

شود. ان  معاونت از ره ذر مومورنت نافن  آنها و ارزنابی تدابیر اجرا شدم گام برداشنه می
نونس مقررات و ه چسی   انو مقررات تس ی ی از در زمیسۀ تهیه و تدون  لوانح و  یو

سانر ارکان دولت و بهبود آنه نقو سازی سازی و گفن انانکارنا ذنری در جرنان سوی 
های اجرای آنها و در واقع های حقوقی و تعرنف رامحقوقیه تدون  رونکرد و سنننیاسنننت

  ردازی حقوقی دارد. هسجارگذاری و دندگام
تدون  لوانح و  یو یه و  سهه تالوم بر ته های در ان  زمی هارن ر نونس مقرراته اظ

های  یشسهادی در دولته بررسی و ارزنابی لوانح نامهنعنونس تصوحقوقی نسبت به  یو
های ن انسدگان مجرس شورای به طرحتهیه شدم در قوۀ قضائیهه بررسی و اظهارن ر نسبت

ال رری و اظهارن ر در ان  های بی ها و  ی اناسننالمیه تس ید و اصننالح من  موافقنسامه
های انفاء نقو ال رری از ج ره جرومی ها و مجامع ببارمه بررسی تضونت دولت در سازمان

 رود. ش ار میان  معاونت به
مه3 نا به اخنالف. ه اهس یه ن ارت و بر یدگی  سۀ تعیی  رنزی حقوقیه رسننن ها در زمی
سنعالمبهرم های اجرانیه های حقوقی دسن امبردار و مسنسدسازی اموال غیرمسقوله  اسخ به ا

های اجرانیه ه اهس ی های حقوقی نکدارچه در دسن امههای حقوقی و انجاد رونتدون  ن رنه
ای از قضازدانی و ترونج ه اهس ی و های اجرانی که جرومو رفع اخنالف حقوقی میان دسن ام
های گریهای مهد ان  معاونت در زمیسه ترصنننۀ کسوسنننازش حقوقی اسنننته از مومورنت

حقوقی دولت ج هوری اسالمی  هایباشد. ه چسی ه تهیه و طرح دتاوی و شکانتحقوقی می
شاورم  ضانی داخری و نیز دادن م سع یشسهادهایو  انران در مراجع ق شارکت در تهیه  مسا ه م

ست هاه اتنراض سازماندرخوا سات دولنی انرانی در مجامعه  س ها و ها و دتاوی دولت نا مؤ
 های ان  معاونت است.ال رری از مومورنتمحاکد بی 

دار ان  های برجسنه و  یشیسهی  و مقررات کشور از دن ر نقو. تدون  و تسقیح قوان4
سننازمان تسقیح و تدون  قوانی  و مقررات کشننور به  1350معاونت اسننت. در ابندای دهۀ 

 مس ور تدون  قوانی  و مقررات کشننوره  یشننسهاد تسقیح آنها و تس ید و تدون  کریه قوانی  
یت ه عال توسنننیس شننند. ان  ف عاونت حقوقی و مقررات اجرا ذنر  مه دارد و م   چسان ادا

شار مج وته قوانی  و مقررات ج هور با بهرنیس ست به تسقیح و انن کارگیری دقت و م ار
 ورزد. مبادرت می
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صول و موازن  آن از 5 شهروندی و ن ارت بر اجرای ا سی و حقول  سا . ترونج قانون ا
ست. در ان  دورم مدنرنت مومورنت صول قانون های بسیادی ان  معاونت ا چ ون ی اجرای ا

اسنناسننی و موازن  حقول شننهروندیه تعیی  شنناخج برای اجرای اصننول مذکور و تهیه و 
های مربوط به اصننول اسنناسننی با ن ارت و ارزنابی مسصننفانه و غیرجانبدارانه تدون  گزارش

 مورد توجه قرار گرفنه است. البنهه ان  معاونت برای ن ارت بر اجرای اصول قانون اساسی و
ساسی با تسوان  را « حقول مرّت»حفظ حقول شهروندی راهبرد مقرر در فصل سوم قانون ا

های خود در ان  خصوص قرار دادم است. با ان  بیسو و ن رش که در مبسای تالش و اقدام
بیسی شدم در فصل سوم بسیان تدابیر و اجرای ه ۀ اصول قانون اساسی ه وارم اصول  یو

 د. گیرها قرار میگریکسو
نت حقوقی رنیس6  عاو سۀ . م یادی و اثربخو در زمی فاء نقو بس ج هوره برای ان

های واگذار شدم رنزی حقوقی و انجام مومورنتگذاریه ن ارته ه اهس ی و برنامهسیاست
را از ره ذر اسنننفادم از اتضنناء « هاراهبرد دانو بسیان بودن مج وتۀ سننیاسننت و اقدام»

سنننوه ه کاری و م ناز حقوقی اتخاذ کردم اسنننت تا از ن هیوت تر ی و  ژوهشننن ران 
ها و مراکز تر ی تقونت شود و از سوی دن ره مدنرنت و افزانی ان  معاونت با دانش امهد

های  ردازان حقوقی که دارای تجربههای حقوقی ان  مج وته توسننط دندگامکسشنن ری
 ذنرد. اجرای ان  راهبرد به اند در باالترن  سننطح آنه صننورت مدنرننی حقوقی نیز بودم
های کد  سجام اسناده دانشیاره اسنادنار و  ژوهش ر حقول دانش امه کاری مداوم با دست

برجسنننه و نیز ه کاری موردی و موعننوتی با تعداد بیشنننری از اتضننای هیوت تر ی و 
  ژوهش ران در ان  معاونت انجامیدم است.
شارکت سان برجسنه  از ان  روه در ان  دورۀ مدنرننیه م شسا ش اهیان و کار و ه راهی دان

های مخنرف در چارچوب ان  معاونت تبرور نافنه اسنننت. برای ن ونهه حقوقی به شنننکل
مدارانه و اننصنناب معاونان و تالوم بر توجه به راهبرد  یو گفنه در فرآنسد گزنسو دانو

آموزش و حقول  مسدی شنن اری از آنان در معاونت تحقیقاتهمدنران ان  مج وته و بهرم
که با تضننونت « شننورای تر ی معاونت حقوقی رنیس ج هور»توان به شننهروندیه می

ضا شاوران ان  معاونت و ات ست نفر از معاونان و مدنران و م هیوت تر ی از ابندای  یبی
های شننوده ک یسننیونصننورت مس د تشننکیل شنندم و میان  دورم مدنرنت هر هفنه و به

شهر»تخّصصی  سی و  سا حقول »ه «حقول کیفری»ه «ال رلحقول بی »ه «وندیحقول ا
با تضونت اسنادان برجسنۀ و کارشساسان با تجربه حقول و ه چسی  « تجاری و اقنصادی

با تضننونت شنن ار درخور توجهی از  ژوهشنن ران و «  ردازی حقوقیدندگام»ک یسننیون 
 نخب ان جوان حقول اشارم کرد. 
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ست که معاونت حقوقی رنیس ج هو شکار ا های ر در  رتو ان  راهبرد و طرح دندگامآ
سازی حقوقی و تبرور نافن  آنها در ابعاد مومورنت خود را نافنه تر ی نونافنهه امکان آموزم

ست. در ان  زمیسهه تهیه و تدون   شور»ا سعۀ ن ام حقوقی ک صالح و تو ای ن ونه« سسد ا
 رود. ش ار میبرجسنه و شانسنه به

نزدن  به دو دهه است که مورد توجه دولت انران قرار گرفنه . مسئره امسیت سانبری 7
و تبدنل آن  1382است. تشکیل شورای تالی امسیت فضای تولید و تبادل اطالتات در سال 

به مرکز راهبردی افنا )امسیت فضننای تولید و تبادل اطالتاتد در نهاد رناسننت ج هوری در 
توسننط هیوت وزنران با هدف  1387 و 1384های کسار تدون  دو سننسد راهبردی در سننال

های الکنرونی ه صنننیانت از جامعه در برابر تهدندات احن الی تومی  امسیت در زنرسننناخت
سازی مدبرانه فضای تولید و تبادل اطالتات در کشور صورت  ذنرفنه ام  فضای مجازی و

ومی  های ن ارتی تهای نون  و آگاهی از شننیوماسننت. مسننرد اسننت که اشننراف بر فساوری
شکل شورهاه رونکرد  سانر ک سانبری را تقونت میامسیت در  کسد. در گرفنه در تومی  امسیت 

شدم در  سسد راهبردی بازن ری  سناه  سانبری  1387ه ی  را سسد راهبردی امسیت  که به 
سطح آگاهیه دانو و مهارت سته ح انت از تحقیقه ارتقای  شدم ا شهور  های مرتبط با م

 کسد. تالوم براز راهبردهای اصری تومی  امسیت در ان  زمیسه معرفی می تسوان نکیافنا را به
ج هور در اسننفسد ج هور محنرم در  یوسننت حکد اننصنناب معاون حقوقی رنیسان ه رنیس

سع برای تسقیح قوانی  در حقول امسیت را از اولونت1396 صی ه انجاد زمیسه مسا ص های تخ
ست. ک ش ردم ا سنور کار ان  معاونت  عر با چسی  رونکردی و بهدر د مس ور تقونت ناب حا

 بسیه تر ی کشور در ان  حوزم ترج ه شدم است.

ثانی که مسد و جساب آقای امیرکیا تامریح ید بهرمشانسنه است از جساب آقای دکنر 
با هدف روزآمد شنندن رونکرد کشننور در تومی  امسیت سننانبری کناب حاعننر را ترج ه 

شائبه ه کاران ادارم های بیتالوم بر ان  از تالشزاری شود. انده ص ی انه سداس ن ودم
رود که با انجام امید آن میکل حوزم معاونت حقوقی رنیس ج هور ک ال تشننکر را دارم. 

مس ور ای حقوقی و ن ارتی بههتحقیقات جدند و مطالعات تطبیقیه ت رکرد دولت در حوزم
 کشور بهیود نافنه و تقونت گردد.   سازی فضای سانبر درام  تحقق

 
 لعیا جنیدی 

 جمهورمعاون حقوقی رییس


