
 

 یبندقمار و شرط یهاتیبخشنامه دادستان کل کشور درباره سا

 

را خطاب به  یمجاز یدر فضا یبندشرط ایقمار  یهاتیدرباره سا هیوحدت رو جادیبر ا یمبن یادادستان کل کشور بخشنامه

 .سراسر کشور ابالغ کرد یهادادستان

 :شرح است نیباره به ا نیدر ا یبخشنامه حجت االسالم منتظر متن

ات مسابق ینیب شیپ یهاتیسا زیقمار و ن یهاتیسا یاندازاقدام به راه یمجاز یاز افراد در فضا یبرخ نکهیبه ا تیبا عنا احتراما

 یاز وجوه به برنده در باز یو پس از آن بخش ندینمایمسابقات م جهینت ینیبشیو پ یو اخذ وجه از کاربران جهت قمارباز یورزش

 نیدر برخورد با ا ییمتفاوت قضا هیاما با رو شود؛یاند پرداخت مکرده ینیبشیپ حیمسابقات را به طور صح جهیکه نت یافراد ایقمار 

 یقهتفتائات فاز اس یکار خود به برخ هیتوج یها در راستااز آن یافراد شده است. برخ نیکه بعضا منجر به تبرئه ا میامواجه دهیپد

 نیقوان قیمض ریاند و مشاهده شده با استناد به تفسرا مشمول قمار ندانسته یمجاز یدر فضا یندبشرط ایاند که قمار استناد نموده

دوا ب هیوحدت رو جادیا یدر راستا یدادستان نیبه عمل آمده است؛ لذا ا فیافراد رفع توق نیاز مبالغ کالن درآمد نامشروع ا یفریک

 وستیآن مرکز به شرح پ هیقرار داد که نظر یمورد بررس هییقوه قضا یحقوق یفقه قاتیمرکز تحق قیموضوع را از طر یجنبه شرع

 :گرددیاعالم م لیانجام شده موارد ذ یهایمذکور و بررس هیبه نظر تیبا عنا نیبنابرا د؛یواصل گرد

 .قمار حرام و جرم است یهاتیو سا یمجاز یاولو در فض یو ابزار لهیارتکاب قمار با هر وس .1

قانون مجازات  708محسوب شده و مشمول ماده  یقمارباز یکردن مکان برا ریقمار همچون دا تیسا یاندازو راه یطراح .2

 .( استراتی)بخش تعز یاسالم

مال از  لیمسابقات حرام است لذا هر چند مشمول عنوان قمار دانسته نشود مصداق بارز تحص جینتا یبر رو یشرط بند .3

 .است یارتشاء، اختالس و کالهبردار نیمجازات مرتکب دیقانون تشد 2نامشروع و مشمول ماده  قیطر

 یرگید یاریبقات در اختمسا جهینت یبندشرکت در قمار و شرط نهیوصول هز یخود را به هر نحو برا یهرکس کارت بانک .4

به علت  یداشته باشد عمل و یهمکار یزبانیم یاجاره فضا ای تیسا یکه در طراح یهر شخص نیقرار بدهد و همچن

 .وقوع جرم مصداق معاونت در جرم محسوب خواهد شد لیتسه

که مراجع  یو در خصوص مواردنامه را بر عهده دارند بخش نیا ینظارت بر اجرا فهیمحترم مراکز استان وظ یهادادستان .5

، نقود، وجوه فیاز رفع توق یریاند ضمن جلوگصادر کرده هاتیگونه فعال نیبرائت بر ا یاحکام قطع نیسابق بر ا ییقضا

و در  یاعاده دادرس ای یاعتراض به احکام صادره در مهلت قانون یدر راستا راتآالت و ادوات مورد استفاده جرم، وفق مقر

 .ندیاقدام نما یفریک یدادرس نییقانون آ 477جهت اعمال ماده  تینها


