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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و 

در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از 
یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ی آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در 
امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی 
با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی به منّصه ی ظهور برساند.

                              فرزاد دانشور
                           مدیر مسئول انتشارات چتر دانش



7 فهرست موضوعي

فهرست موضوعی
صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف

۱۲ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۶۵۲۱۳7۹

۱۶بند ج ماده ۱۱ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب ۲۶۵۳۱۳7۲
۲۰تبصره ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسالمی مصوب ۳۶۵۴۱۳7۰

ماده ۴ و مواد ۱۴ تا ۱7 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان ۴۶۵۵
۲۴حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳/۱۰/۲

۵۶۵۶

مواد ۱7۳ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب مصوب ۱۳7۸ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

۱۲۹۰ خصوصاً ماده ۳ اضافه شده به قانون مزبور مصوب سال 
۱۳۳7

۲7

۶۶۵7
ماده ۱۴۰ و ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳7۸ و ماده ۱۳۶ مکرر قانون 

آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳7۸
۳۱

ماده ۴۵ قانون اصالح قانون ثبت احوال مصوب 7۶۵۸۱۳۵۵
۳۵ماده ۳ و ۴ قانون ثبت احوال

ماده ۱7 قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۰ و ماده ۱7۳ ۸۶۵۹
۴۰قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳7۸ 

۴۵ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹۶۶۰۱۳7۹
۴۹ماده ۶ قانون اصالح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۰۶۶۱۱۳۵۶

ماده ۲۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳و ماده ۳۳۱ قانون آیین ۱۱۶۶۲
۵۳دادرسی مدنی مصوب ۱۳7۹

مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۲۶۶۳
۱۳77۵۸

بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب ۱۳۶۶۴
۶۳مصوب ۱۳۸۱

ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۱۴۶۶۵
۱۳۶7/۶/۲۹ و ماده ۱۸ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های 

عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱

7۰



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 90- 80 ۸

صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب ۱۵۶۶۶

در امور مدنی مصوب ۱۳7۹
7۵

ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ۱۶۶۶7
امور مدنی مصوب ۱۳7۹

۸۰

ماود ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱7۶۶۸
۱۳77

۸۵

در مورد تعیین صالحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام ۱۸۶۶۹
بزهکاران صدور چک بالمحل

۸۹

اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۶7۰
مصوب ۱۳7۹

۹۴

۹۹مواد ۲۵ و ۳۳ قانون مجازات اسالمی مصوب ۲۰۶7۱۱۳7۰
۱۰۳مواد ۴۶، ۴7، ۴۸ قانون ثبت اسناد و امالک مصوب ۲۱۶7۲۱۳۱۰
ماده ۶۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسالمی مصوب ۲۲۶7۳

 ۱۳7۰
۱۱۱

ماده ۳۹ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ۲۳۶7۴
انقالب و ماده ۳۲ آیین نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه های 

عمومی و انقالب و اصالحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹

۱۱7

تبصره ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۴۶7۵
مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۰7

۱۲۲

تبصره یک ماده ۴ قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به ۲۵۶7۶
قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳7۴ ماده ۲ به قاچاق کاال و ارز

ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب

۱۳۱

تبصره یک ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳7۸ ۲۶۶77
و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس، ارتشا و 

کالهبرداری مصوب ۱۳۶7

۱۳۶

ماده ۱7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ۲7۶7۸
امور کیفری مصوب ۱۳7۸

۱۴۱

ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب ۲۸۶7۹
در امور کیفری مصوب ۱۳7۸ و ماده ۳ قانون اصالح قانون 

تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱

۱۴۵
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صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
ماده ۲۰۶ و ۲۰7 و ۲۱۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و ۲۹۶۸۰

اقدامات تأمینی تربیتی کشور و ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳7۸

۱۴۹

ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور ۳۰۶۸۱
مصوب ۱۳۴۱ مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع 

طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳7۱/7/۲۸

۱۵۴

بند ۶ ماده ۵ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی ۳۱۶۸۲
و انقالب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسالمی 

مصوب ۱۳7۰

۱۵۹

۱۶۴مواد ۳۰۱، ۳۶7، ۴7۴ قانون مجازات اسالمی مصوب ۳۲۶۸۳۱۳7۰
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز ۳۳۶۸۴

مصوب ۱۳7۴
۱۶۹

ماده ۴7 و ۶۹۰ قانون مجازات اسالمی و ماده ۴۲ قانون ۳۴۶۸۵
حفاظت و بهره برداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶

۱7۴

تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های ۳۵۶۸۶
عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱ و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳7۸

۱7۹

تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ۳۶۶۸7
انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳7۸ و تبصره یک ماده ۲۰ 

قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
۱۳۸۱

۱۸7

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در ۳7۶۸۸
امور مدنی مصوب ۱۳7۹

۱۹۳

بند ۲ ماده ۱۸ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی ۳۸۶۸۹
و انقالب مصوب ۱۳۸۱

۲۰۱

بند ن ماده ۳ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ۳۹۶۹۰
انقالب مصوب ۱۳۸۱

۲۰7

۲۱۱ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسالمی مصوب ۴۰۶۹۱۱۳7۰
به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی ۴۱۶۹۲

مصوب ۱۳7۵/۲/۱۲
۲۱۴



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 90- 80 ۱۰

صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
با توجه به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، ۴۲۶۹۳

ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجرای 
آن مصوب ۱۳۶7/۶/۲۲ آراء مختلفی صادر نشده است.

۲۱۹

ماده ۳ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب ۴۳۶۹۴
مصوب ۱۳۸۱/۸/۲7

۲۲۰

موضوع از موارد مقرر در ماده ۲7۰ قانون آیین دادرسی در ۴۴۶۹۵
امور کیفری تشخیص داده نشد

۲۲۵

تبصره یک ماده ۲ و ماده ۱7۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های ۴۵۶۹۶
عمومی و انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳7۸ و ماده ۱7 

قانون مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۰

۲۲۶

ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ۴۶۶۹7
مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی 

و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳7۱

۲۳۳

ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسالمی و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ۴7۶۹۸
تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱

۲۳۹

۲۴۴ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱7۳ قانون اساسی۴۸۶۹۹
ماده ۳ اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقالب۴۹7۰۰

قانون مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۶ الحاقی به همین ماده
۲۴۹

گزارش غیرقابل طرح در هیأت های عمومی دیوانعالی کشور ۵۰7۰۱
تشخیص داده شد

۲۵۴

ماده ۳۸ آیین نامه اصالحات اراضی مصوب ۱۳۴۳ ۵۱7۰۲
ماده ۶ قانون الحاق موادی به آیین نامه اصالحات اراضی 

مصوب ۱۳۴۶

۲۵۵

ماده ۲۱ قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ۵۲7۰۳
انقالب مصوب ۱۳۸۱

۲۶۰

ماده پنجم قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ۵۳7۰۴
انقالب مصوب ۱۳۸۱ 

۲۶۵

ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقالب در ۵۴7۰۵
امور مدنی مصوب ۱۳7۹

۲7۰



۱۱ فهرست موضوعي

صفحهمواد مرتبطشماره رأیردیف
۲7۶ماده ۱۹7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۵۵7۰۶۱۲۹۰
ماده ۳ قانون اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ۵۶7۰7

مصوب ۱۳7۴
۲۸۰

۲۸۵ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۵77۰۸۱۳۰7
ماده ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب ۵۸7۰۹

در امور کیفری و تبصره الحاقی به ماده ۴ اصالحی قانون تشکیل 
دادگاه های عمومی و انقالب مصوب ۱۳۸۱/7/۲۸ 

۲۹۲

ماده ۱۳ بند»ل« اصالحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و ۵۹7۱۰
انقالب مصوب ۱۳۸۱/7/۲۸ 

۲۹۸

گزارش غیرقابل طرح در هیأت های عمومی دیوانعالی کشور ۶۰7۱۱
تشخیص داده شد

۳۰۳

رأی وحدت رویه شماره 7۱۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۶۱7۱۲
تا به حال صادر نگردیده است. 

۳۰۴

۳۰۵ماده ۴۵ قانون توزیع عادالنه آب مصوب ۶۲7۱۳۱۳۶۱/۱۲/۱۶
ماده ۳۱ و ۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و ۶۳7۱۴

انقالب در امور مدنی مصوب ۱۳7۹
۳۱۰

ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اصالحی تشکیل دادگاه های عمومی ۶۴7۱۵
و انقالب مصوب ۱۳۸۱و ماده ی ۲۳۳ قانون آیین دادرسی 

کیفری مصوب ۱۳7۸

۳۱7

۳۲۳ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۶۵7۱۶۱۳۰7
۳۲7ماده ۳۳7 قانون مجازات اسالمی مصوب ۶۶7۱7۱۳7۰
۳۳۱ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مصوب ۶77۱۸۱۳۰7
۳۳۳ماده ۳۰۰ قانون امور حسبی۶۸7۱۹
۳۳۶ماده ۳۰، ۳۶، ۳۹، ۴۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ ۶۹7۲۰
۳۴۰ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسالمی مصوب 7۰7۲۱۱۳7۰
۳۴۴ماده ۱، ۲۳، ۳7 قانون اعسار مصوب 7۱7۲۲۱۳۱۳
۳۴۹ماده ۲۰، ۲۱ و ۳7 قانون اعسار مصوب 7۲7۲۳۱۳۱۳



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 90- ۱۲80

رأی شماره 652 

پرونده وحدت رویه ردیف: 1/80 هيئت عمومی
بسمه تعالی

حضرت آیت اهلل محمدی گيالنی ریاست محترم دیوانعالی کشور
جمهوری  مرکزی  بانک  حقوقی  اداره  مي رساند  باستحضار  احتراماً  عليکم:  سالم 
اسالمی ایران با ارسال دو دادنامه از دادگاه های تجدیدنظراستان گلستان و تهران 
نظر  اختالف  دادرسی  هزینه  پرداخت  مورد  در  مذکور  شعبات  داشته چون  اعالم 
دارند درخواست صدور رأی وحدت رویه به استناد قانون 7تيرماه 1328 را نموده و 

چنين توضيح داده است.
مستنداً به مواد10و11 قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی متکفل انجام اموری 
از قبيل مقررات ارزی واجرای سياست پولی و بانکی و اعتباری براساس سياست 
کلی کشور وتنظيم مقررات مربوط به ورود و خروج پول وانتشار اسکناس و نظارت 
بر بانکها و موسسات اعتباری بوده و مستنداً به ماده 12 همان قانون بانکداردولت 
بوده و برخالف سایر بانکها که اعمال تجاری مي نماید متصدی اعمال حاکميت در 
چهارچوب سياستهای دولت است و وجوه حاصل از هر جهت رابه خزانه داری کل 
واریز مي  نماید و شایان ذکر است که بموجب بند ه ماده 10 قانون پولی و بانکی 
مرکزی  بانک  سرمایه  نگهبان  محترم  شورای   5415 1361/9/14 شماره  نظریه  و 
ملک دولت بوده )پيوست شماره یک( و به موجب تصویب نامه مورخ 1370/11/9 
هيئت محترم دولت رئيس کل بانک مرکزی هم طراز وزیر است و جهت جلوگيری 
از تضييع وقت از ذکر مسائل دیگر خودداری مي  شود و اضافه نموده اند چون بانک 
این  در  متاسفانه  ولی  بپردازد  دادرسی  هزینه  بایست  نمی  است  دولت  مرکزی 
خصوص رویه واحدی وجود ندارد و این بانک از طرح بسياری از مسائل و دعاوی 
ارزی باز مي  ماند و بدین ترتيب لطمات جبران ناپذیری از سوی متخلفين ارزی به 

ذخایر ارزی کشور وارد مي  گردد.
بنا به مراتب پرونده های مربوطه مطالبه و خالصه آن معروض و سپس به شرح 

ذیل اظهارنظر مي  نماید. 



۱۳ رأي شماره 652

استان  بانک ملی  نهم دادگاه عمومی گرگان سرپرست  پرونده 694 شعبه  1 - در 
گلستان به نمایندگی از بانک مرکزی شکایتی عليه آقای محمدحسين قاسمی مدیر 
شرکت نسيم گرگان به خواسته ایفاء تعهدات ارزی و جریمه تاخير به دادگاه های 
گلستان  عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  دادرس  آقای  مي نماید.  تقدیم  گرگان  عمومی 
بموجب دادنامه صادره با احراز بزهکاری متهم باستناد ماده 7 ناظر به مواد3 و 5 
و 6 قانون راجع به واگذاری معامالت ارزی به بانک ملی ایران متهم رابه پرداخت 
جزای نقدی معادل 5 مي ليون ریال در حق دولت محکوم مي نماید. سپس بانک 
ملی ایران از دادنامه مذکور به جهت اینکه دادگاه حکم به استرداد عين ارز موضوع 
تجدید  دادرسان شعبه چهارم  و  نموده  تجدیدنظرخواهی  است  نکرده  تعهد صادر 
نپرداخته قرار رد  را  بانک هزینه دادرسی  این استدالل که  با  نظر استان گلستان 

دادخواست پژوهشی را صادر نموده است.
2  در پرونده 28-190/74 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران، بانک مرکزی شکایتی 

عليه آقای حسين مسکينی شيرازی مطرح نموده
وتوضيح داده است مشاراليه بر طبق پيمانهای ارزی سال 1368 سيزده فقره پيمان 
ارزی با بانک امضاء کرده و متعهد شده پس از انقضای مدت مقرر نسبت به واریز 
ارزهای مندرج در پيمانهای ارزی اقدام نماید با سپری شدن مدت 6 سال به تعهد 
خود عمل نکرده دادرس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران پس از رسيدگی به لحاظ 
عدم وقوع بزه حکم برائت متهم را صادر نمود است و اداره حقوقی بانک مرکزی 
تجدیدنظرخواهی کرده و دادرسان شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران بدون 
مطالبه هزینه دادرسی پس از بررسی باستناد مواد5 و 7 قانون راجع به واگذاری 
معامالت ارزی به بانک ملی ایران مصوب سال 1336 با نقض دادنامه تجدیدنظر 
خوانده را به پرداخت مبلغ 44762 دالر اصل مبلغ مورد تعهد و معادل ریالی پنجاه 
درصد آن به عنوان جزای نقدی به نفع خزانه دولت محکوم مي نماید. بنا به مراتب 

به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مي نماید.

نظريه

همان طور که مالحظه مي فرمائيد در دو پرونده فوق الذکر بين شعبه چهارم دادگاه 



نشر چتر دانش/ آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال های 90- ۱۴80

تجدیدنظر استان گلستان و شعبه 26 دادگاه تجدیدنظراستان تهران در خصوص 
لزوم پرداخت هزینه دادرسی ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اختالف 
نظر وجود دارد لذاباستناد ماده 270 قانون وحدت رویه مصوب سال 1379 تقاضا 
دیوانعالی  به هيئت عمومی  واحد  رویه  اتخاذ  را جهت  پرونده  دارد دستورفرمائيد 

کشور ارسال فرمایند.
معاون اول دادستان کل کشور  حسن فاخری

عمومی  هيئت  قضائی  رویه  وحدت  جلسه   1380/1/28 سه شنبه  روز  تاریخ  به 
دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اهلل محمد محمدی گيالنی رئيس دیوان 
عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل 
وکيفری  حقوقی  شعب  معاون  واعضاء  مستشاران  روساو  آقایان،  جنابان  و  کشور 

دیوانعالی کشور تشکيل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقای حسن فاخری 
معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: »نظر به اینکه مستند معافيت دولت 
از تادیه هزینه دادرسی قسمت ذیل ماده: 690 قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 
دادرسی  آئين  قانون  شدن  االجراء  الزم  تاریخ  واز  است  بوده   1318 شهریور   25
دادگاه های عمومی و انقالب )در امور مدنی( به صراحت صدر ماده 529 آمده است 
و سایر قوانين ومقررات در موارد مغایر ملغی می گردد. »اما ظاهر در آن است که 
قيد اخير یعنی در موارد مغایر« فقط ناظر به عبارت سایر قوانين ومقررات می باشد 
و نتيجتاً رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظراستان گلستان موجه بنظر می رسد.« 

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند.



۱۵ رأي شماره 652

ردیف: 1/80
رأی شماره: 652ـ1380/1/27 

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره 3 ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب متقاضی تجدیدنظر از آراء 
آئین  قانون  ماده 529  بر طبق  و چون  بپردازد  دادرسی  بابت هزینه  ریال  ده هزار  مبلغ  باید  کیفری 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب )در امور مدنی( ٬ ماده 690 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد 
معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است ٬ علیهذا بانک ملی ایران در تعقیب شکایت 
کیفری موظف به تادیه هزینه دادرسی می باشد و رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گرگان که 

بااین نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور ابرام می گردد.
در  کیفری(  امور  )در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   270 ماده  وفق  رأی  این 

مواردمشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها الزم االتباع می باشد.

نقل از روزنامه رسمی شماره 16377 مورخ 1380/3/2
 


