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 چکیده

ها و رویکردهای ایران، سیاست بندی ورزشی دراین پژوهش، ضمن مرور اجمالی میزان شیوع شرط :هدف

 قانونی موجود در حقوق کیفری ایران درخصوص این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
بر روش تحلیل و تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با مراجعه به منابع  پژوهش حاضر :شناسیروش

 های پیشین انجام شده است.ای و مرور پژوهشکتابخانه
 و گزارشات اخیر رو به فزونی گذاشته بندی ورزشی طی چند سالدرایران، علیرغم اینکه شرط :هایافته

دارد، رویکرد قانونی مشخص و  اجتماعی حکایت ایآن به مسئله تبدیل شدن از قضایی، و سیاسی مراجع

بندی ورزشی را مشمول سیاست منسجمی در برخورد با آن وجود ندارد و رویه قضایی ایران، عمدتا شرط

بازی تحت پیگیری و قانون مجازات اسالمی دانسته و مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار 911حکم ماده 

 دهد.مجازات قرار می
بندی ورزشی به دلیل عدم تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم رسد شرطبه نظر می :ریگینتیجه

گنجد. بنابراین با توجه به شرایط قانونی فعلی، تنها ، در شمول ماده مذکور نمی911قماربازی موضوع ماده 

تعقیب مرتکبین  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداری و 2مستمسک قانونی، ماده 

 باشد.می« تحصیل مال از طریق نامشروع»بندی ورزشی تحت عنوان مجرمانه شرط
 بندی ورزشی، قمار، نظام حقوقی ایرانشرط های کلیدی:واژه
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 مقدمه
به دلیل ماهیت هیجان  2و قمار 9شرط بندی

آمیز و نیز به دلیل عالقه همیشگی انسان به 

آگاهی از آینده نامعلوم، از زمان های دور مورد 

عالقه بشر بوده است. امروزه با پیشرفت 

تکنولوژی، قمار سنتی که در مکان هایی موسوم 

م می شد، جای خود را به به قمارخانه انجا

قمارهای آنالین و اینترنتی داده است. قمار 

دارای اشکال و جلوه های گوناگونی از جمله 

، 1خرید بلیط بخت آزمایی و شرکت در التاری

، بازی با کارت، بازی با تخته نرد، 4بازی بینگو

شرط بستن بر سر نتایج مسابقات ورزشی مانند 

ی، شرط بستن بر فوتبال، بسکتبال و اسب سوار

 سر نتیجه انتخابات و غیره می باشد)انستیتو

، به نقل از کشکر 2119، 1ایلینوی اعتیاد درمان

-ها و حوزه( که جنبه911: 9111و همکاران، 

های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار 

داده است. یکی از حوزه هایی که به نحو قابل 

آن قرار توجهی تحت تاثیر قمار و پیامدهای 

 در کنار های اخیردر سالاست.  9«ورزش»گرفته 

و  هانابهنجاری وقوع ،کارکردهای مثبت ورزش

در بندی رایم گوناگون از جمله قمار و شرطج

 این موضوع، کهافزایش یافته است قلمرو ورزش 

احترام  و رقابت سالم که ورزشو روح با اهداف 

به ارد. همخوانی ندباشد، می به قوانین و مقررات

، بستری ( ورزش2112و همکاران) 9عقیده دالنی

بندی فراهم های شرطمناسب برای انجام فعالیت

کند. با توجه به اهمیت باالی ورزش در می

                                                  
1. Betting  

2. Gambling 

3. Lottery 

4. Bingo 

5. Illinois Institute for Addiction Recovery 

6. Sport 

7. Delaney 

تلف و خیل عظیم هواداران در کشورهای مخ

گ های بزرهای ورزشی مختلف، شرکترشته

های گروهی و ورزشی، کارخانجات صنعتی، رسانه

های ها و بنگاه2بندی)سایتصنایع شرط

ای به های اخیر، توجه ویژهبندی( در سالشرط

(. امروزه 929: 2112اند)دالنی، این عرصه داشته

خصوص قشر جوان، با اقشار مختلف جامعه، به 

بندی روبرو هستند و های شرطتنوعی از فرصت

بندی ها در اشکال متنوعی از شرطبسیاری از آن

(. 919: 2199و دیگران،  2رگردند)ترنمشغول می

یج رویدادهای بینی نتابندی به پیششرط

های ورزشی در ازای مختلف همچون فعالیت

معینی پول و یا دارایی تعریف  مبلغ

(. به جرات 9: 2191و دیگران،  1گردد)ریکوودمی

توان گفت که امروزه اشکال سنتی قمار می

ی آن، در قالب منسوخ شده و نوع شایع و عمده

« بندی بر روی نتایج رویدادهای ورزشیشرط»

متجلی شده است. اخیرا این پدیده در ورزش به 

صورت یک مافیا و با گردش مالی باال در آمده 

است و بر اساس گزارشات غیر رسمی موجود، 

فوتبال، مربیان و  سردمدارانحتی برخی 

ی هااعضای اصلی مدیریت سایت، یا بازیکنان

، و یا در این ندهستبندی ورزشی شرط

ها شرکت کرده و با توجه نفوذ و بندیشرط

دن رشوه به ثروت خود، از طریق تبانی و یا دا

های مدنظر، نتیجه بازی را مربیان یا داوران تیم

مبالغ  از پیش به نفع خود رقم زده و در نتیجه،

فساد »)گزارش  91هنگفتی را به جیب می زنند

                                                  
8. Turner 

9. Rickwood 

گزارشاتی منتشر شد در آمریکا ، 2119در ماه ژوئیه  - 91

روی مسابقه شرط  NBAمبنی بر اینکه تیم دوناجی داور 

بندی نموده و تماس هایی را برای تأثیر بر امتیازات این 

، دوناجی به 2119است. در آگوست  برقرار کردهها بازی
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جلس به م 11کمیسیون اصل « در فوتبال

، سایت خبری همشهری آنالین، 9شورای اسالمی

و سایت خبری مشرق نیوز،  9111مرداد ماه 

های بندی(. بدین ترتیب، شرط9119بهمن ماه 

ای برای وقوع انحرافات و تواند زمینهورزشی می

مفاسدی از جمله دستکاری در نتایج مسابقات 

-باشد و سالمت رقابت 2ورزشی )تبانی ورزشی(

ی را با تهدید مواجه کند. بر اساس های ورزش

فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد، تبانی در ورزش 

عبارت است از: عمل مشخص کردن متقلبانه 

بندی در تیجه یک مسابقه پیش از بازی. شرطن

در ورزش به دلیل مرتبط بودن با تبانی ورزشی و 

های ورزشی، نتیجه فساد و انحراف در رقابت

علوم حقوق و ورزش ن ی دانشمنداتوجه ویژه

های اخیر به خود معطوف جهان را در سال

داشته است. رئیس کمیته بین المللی المپیک، 

، 4را بعد از دوپینگ 1«قمار مرتبط با تبانی»

بزرگترین تهدید برای ورزش توصیف کرده و آن 

تشبیه کرده است که باید از « سرطان»را به یک 

ای هطریق تالش و کوشش متحدانه سازمان

(. 91: 2194، 1ورزشی و حقوقی نابود شود)بانکز

های ورزشی، عالوه بر تهدید سالمت رقابت

ای برای توانند مقدمههای ورزشی میبندیشرط

(. 2119 :9ارتکاب برخی جرایم مهم باشند)بارلو

بر همین اساس در بسیاری از کشورها از جمله 

چین و هند، متولیان امور سیاسی و اقتصادی، 

                                                  
و  انبندز شرطدر ارتباط با پذیرش رشوه ا دلیل جرائم مرتکب شده

)بورخارت و ته شدخمجرم شنا ،بندی خودش روی مسابقهشرط

 .(99: 2191ولش، 

 http://www.iribnews.ir قابل دسترسی در: - 9

2. Match-fixing 

3. Gambling related Match-fixing 

4. Doping 

5. Banks 

6. Barlow 

های غیر سرکوبگرانه، از نار اتخاذ روشدر ک

حقوق کیفری به عنوان ابزاری جهت مبارزه با 

این پدیده ضد اقتصادی و ضد اجتماعی استفاده 

یی متنوعی برای مقابله با آن کرده و قوانین جزا

ران، اند)حبیب زاده و همکابینی کردهپیش

بندی در جهان (. با این حال، شرط42: 9121

گسترش است و اقدامات صورت  همچنان رو به

گرفته جهت مهار و کنترل آن، کارایی و تاثیر 

این عمل بر الزم را نداشته است. در آمریکا، 

ایالتی و فدرال، غیرقانونی و  قوانین اکثر اساس

با این  نتیجه غیر قابل مالیات گذاری است در

های ورزشی مقبولیت و روند رو حال، شرطبندی

ش ارائه شده توسط انجمن . گزاربه رشدی دارد
ایالت ) ،2192در سال  AGA(های آمریکابازی9

بندی را ا تنها ایالتی معرفی نمود که شرطنوادا ر

ها و رویدادهای ورزشی، قانونی کرده در کل لیگ

میلیارد دالر درآمد تحصیل  2/2و از این طریق 

از کل مبالغ حاصل  %9-%1ن نموده، که رقمی بی

ده، باقیمان %19-%11ی است. بندی ورزشاز شرط

شود که نشان به صورت غیر قانونی انجام می

از قوانین فدرال ها با سرپیچی ییدهد آمریکامی

ایالت پردازند. بندی ورزشی میو ایالتی به شرط

انجام  2192وجرسی نیز در سال نی

مشارکت های ورزشی را قانونی نمود. بندیشرط

مردم نسبت به م عمو استقبال گستردهفزاینده و 

جدی را در ارتباط با  یهایاین فعالیت، نگرانی

بندی شی قوانین ایالتی و فدرال که شرطاثربخ

. آورده است، به وجود کرده اندورزشی را ممنوع 

آغاز شد،  2112دی که از سال رکود اقتصا

های ایالتی را ملزم به توسعه راهکارهای دولت

مالیاتی رآمدخالقانه برای ایجاد منابع جدید د

                                                  
7.  American Gaming Association 
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بندی ورزشی ها به شرطنمود و بسیاری از ایالت 

به عنوان راهکاری برای افزایش درآمد روی 

جدید در نظرسنجی یک . (4)همان، آوردند

کنندگان شرکتاز  %19دهد که نشان می آمریکا

، با قانونی سازی در این نظرسنجی

 پدیدهاین  ورزشی در ایاالتی که هایبندیشرط

پشتیبانی در حال این ، موافقند. یستنقانونی 

دهد که ورزشی نشان می هایبندیرشد از شرط

های ورزشی بندیدر مورد شرط عمومی تصورات

)همان،  تغییر کرده است نسبت به گذشته خیلی

(. در برخی کشورهای مسلمان مانند مالزی 99

مگر اینکه از سوی  بندی غیرقانونی است.شرط

 9«ی وزارت داراییبندواحد کنترل شرط»

خصوص اخذ شده باشد. بنابراین مجوزی در این 

بندی در اماکن عمومی یا حتی در خانه شرط

غیرقانونی است. همچنین مشارکت در دایر 

کردن قمارخانه یا برگزاری التاری جز با اخذ 

های نوع می باشد. با این حال، فعالیتمجوز، مم

ت. بندی غیرقانونی در مالزی شایع اسشرط

ترین قطب اصلی در حال حاضر، مالزی

مسابقات در جنوب شرق در تبانی بندی و شرط

 (. 9: 2199، 2ست)لو و فوآآسیا

 حاضر پیش بینی نتایج حال در در ایران،

 برای تجارت سودآوری به تبدیل فوتبال مسابقات

این  در که آنجا از و است شده آن گردانندگان

بر  می شود، پولی به معامالت اقدام فعالیت،

 شده، ارائه 1فقهی تعاریف حقوقی و اساس

                                                  
1 - Betting Control Unit of the Ministry of 

Finance 

2 - Loo & Phua 
ت که میان دو یا بندی در اصطالح حقوقی، عقدی اسشرط - 1

شود بر این مبنا که در آن، یک طرف امری را چند طرف بسته می

اثبات و طرف دیگر آن را نفی کند و اظهار هر کس که درست 

عرب از  در لغتدرآید، دیگری مال معینی را به او بدهد. 

عبارت است از قرار دادن و  شودتعبیر می« رهان»بندی به شرط

 طی .نهاد بندی یا قمارشرط نام آن بر توانمی

 که نتایج پیش بینی هایسایت گذشته، سال دو

مجازی  هایبنگاه به تبدیل حاضر حال در

 اند،کرده پیدا زیادی قدرت اند،شده بندیشرط

ز ا بیش هاسایت این از یکی درآمد که به طوری

است )کشکر و  بوده روز در تومان میلیون 11

 ایران، در (. اکنون911همکاران، همان: 

 و مختلف هایرشته در مسابقات بندی رویشرط

 و ملی ای، باشگاهی،منطقه متفاوت سطوح

 رشتۀ همه، از بیش و شودمی انجام المللیبین

دارد.  بندان قرارشرط توجه محور در فوتبال

 توتو آن به اصطالح در که - ندیبشرط هایبرگه

و  خریداری مبلغی پرداخت با گویندمی

 پایان از پس و شودمی ثبت خریدار مشخصات

بوده  درست او بینیپیش نتایج چنانچه مسابقه،

شود. می داده او به توجه درخور ایجایزه باشد،

 در عموماً توتو هایبرگه توزیع محل

روزها  این و تهاسفروشگاه و هافروشیروزنامه

 هایسایت از بسیاری که هستیم آن شاهد

 و بینیپیش به نیز های تلگرامیاینترنتی و کانال

پردازند)سایت ورزشی می مسابقات بندیشرط

 (.9111خبری مشرق نیوز، مرداد ماه 

 

 مبانی و پیشینه پژوهش
 های ورزشیبندیمبانی برخورد کیفری با شرط

های بندیشرط در زمینه برخورد کیفری با

مخالف و  هایها و استداللورزشی، دیدگاه

متقابلی مطرح شده است و کشورها رویکردهای 

اند. ا نسبت به این پدیده اتخاذ نمودهمتفاوتی ر

غیر از دالیل حرمت دینی و الهی که برای جرم 

                                                  
مالی معین در وسط برای فرد برنده در قمار، مسابقه و مانند 

 (.912)فخیمی، همان، آن
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انگاری قمار در ادیان مختلف وجود دارد، نظرات 

ری با متعددی در خصوص مبانی برخورد کیف

این موضوع ارائه شده است. از نظر شرعی، بر 

 192و  119اساس آنچه قرآن کریم در آیات 

سوره مائده تعلیل کرده است، پرداختن به قمار، 

موجب پیدایش دشمنی و کینه میان مردم و 

نان از یاد خداوند و عبادت او دوری آ

سوره مائده(. همچنین تاکید  19گردد)آیه می

است که  ر از جمله ابزارهاییشده است که قما

ها را از رستگاری شیطان از طریق آن، انسان

سوره مائده(. همچنین،  11سازد)آیه گمراه می

بر اساس مبانی علم اقتصاد، الزمه رشد و توسعه 

هر کشور به کارگیری سرمایه و نیروی انسانی در 

مسیر تولید و خدمات است و چنانچه نیروی کار 

های خود تولیدی، سرمایه لیتجامعه به جای فعا

را در مسیر کاذب قمار به کار انداخته و بدون 

اقدام سازنده اموال خود را از دست داده یا اموالی 

جدید کسب کند، رشد اقتصادی مطلوب ایجاد 

(. 12ان: نخواهد شد)حبیب زاده و همکاران، هم

این فعالیت و  1آور بودنبه عالوه، خصیصه اعتیاد

ن آن برای بسیاری از جرایم ساز بودمقدمه

                                                  
أَیُُّهَا الَُّذِینَ آمَنُوا إِنَُّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  یا - 9

 لِ الشَُّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَُّکُمْ تُفْلِحُونَرِجْسٌ مِنْ عَمَ

إِنَّما یُریدُ الشَّیْطانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَداوَۀَ وَ الْبَغْضاءَ فِی  - 2

اللَّهِ وَ عَنِ الصَّالۀِ فَهَلْ  الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ وَ یَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ

 أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

در پزوهش معارف وند و  کنندگان شرکت - 1

کامالً   شرط بندی که ( اظهار داشتند9111همکاران)

عوارض حاد فردی،  علیرغم حتی و است اعتیادآور

 ترک آن را توانندنمی دارد، که خانوادگی، قانونی، مالی و ...

نیز  مواد مصرف سابقه که کنندگان شرکت زا کنند. برخی

 مراتب به مواد ترک که کردند اشاره نکته این به داشتند،

بندی به اعتیاد به شرط .است بندیشرط از ترک ترراحت

معضلی مهم در کشورهایی همچون آمریکا، ایتالیا و 

 انگلستان تبدیل شده است. 

ر این عقیده اصرار ورزند موجب شده تا بسیاری ب

ا موظف به جرم انگاری قمار و هکه دولت

بندی هستند)بارلو: همان(. بر اساس آمار شرط

 11بری ائه شده از سوی برخی محققین، جیبار

درصد، ضرب و جرح  91درصد، فساد اخالقی 

کشی خود درصد و 11درصد، جرایم جنسی  41

بندی و قمار را درصد از جرایم ناشی از شرط 1

(. مضرات و 991: 9111ی نیا، دهد)کتشکیل می

بندی از نظر های ناشی از قمار و شرطزیان

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و اخالقی به 

حدی است که بسیاری از کشورهای غیر 

اند. در لمان نیز آن را ممنوع اعالم کردهمس

انگاری قمار برخی بر این باورند که جرم، مقابل

های غیرقانونی و شود که روشموجب می

زیرزمینی آن توسعه یافته و نتیجه عکس بر 

جای نهد. همچنین عقیده دارند که بر اساس 

لت باید از دخالت مبانی فلسفی لیبرالیسم، دو

های مردم پرهیز کرده و آنان را بیجا در فعالیت

بگذارد. بر همین مبنا، حتی  در امور خود آزاد

باشد و ی دارای اثرات مثبت روانی نیز میقمارباز

مدرن امروزی،  شود تا در دنیایموجب می

های خویش را در خالل شهروندان پرخاشگری

ها تخلیه نمایند)حبیب زاده و همکاران، این بازی

 (. 12همان: 

های ورزشی بندیبه طور خاص در زمینه شرط

های ثرگذاری آن بر سالمت رقابتا با توجه به–

برخی عقیده دارند که قانونی سازی آن،  -ورزشی

عالوه بر ایجاد منابع درآمدی قابل توجه برای 

دولت)از طریق مالیات گذاری(، منجر به از بین 

رفتن بازارهای سیاه می شود و در نتیجه، به 

نظارت دقیق تر بر فعالیت های دلیل امکان 

یص و ار قانونی، امکان تشخبندی در بازشرط

های ورزشیشناسایی مفاسدی همچون تبانی

http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=91
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=91
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=91
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=5&AYID=91
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ه و به طور کلی حجم فساد کاهش افزایش یافت

 قانونی یابد. در مقابل، برخی معتقدند کهمی

 شک باعثبی ورزشی هایبندیشرط کردن

 بندیشرط هایفرصت در توجه قابل افزایش

منجر به  شد که این موضوع در مجموع خواهد

های ورزشی شده زایش مفاسدی همچون تبانیاف

دهد. نتیجه حجم کلی فساد را افزایش میو در 

تن بازارهای سیاه ضمن اینکه حتی با از بین رف

سازی این فعالیت، باز هم نظارت از طریق قانونی

ورزشی جهت  هایبندیشرط انواع از بعضی بر

 یا تشخیص و شناسایی مفاسد گوناگون، مشکل

(. در حال حاضر 2192، 9است)مکنتی غیرممکن

ورها از جمله آمریکا)به جز در اغلب کش

(، چین، 4و نیوجرسی 1و دالور 2های نواداایالت

ژاپن، کره جنوبی، مالزی، کشورهای شمال 

(، شرط 9: 2199، 1آفریقا و خاورمیانه )پالتزر

و در  9های ورزشی غیرقانونی استبندی

نسه و استرالیا، کشورهایی از جمله سنگاپور، فرا

 (.11، 14، 21: 2194، 9قانونی می باشد)نیکینن

 

 پیشینه پژوهش

                                                  
1 - McEntee 

2 - Nevada 

3 - Delaware 

4 - Newjersey 

5 - Platzer 

 با افغانستان، و عراق، سوریه ایران، در کشورهایی مانند - 9

 اساس بر بندی و قمار،بودن شرط حرام و قانونی وجود غیر

 و شنا سواری، اسب مسابقات روی بندی شرط اسالم دین

است)معارف وند و  صرفا میان بازیکنان مجاز تیراندازی

میه در کتاب سبق و رمایه (. علمای اما41همکاران، همان، 

به تفصیل به شرایط مسابقه و شرط بندی در شنا، 

از موضوع حرمت سوارکاری و تیراندازی پرداخته و آن را 

 به بعد(. 299: 9194اند)النجفی، قمار مستثنی نموده
7 - Nikkinen 

بندی، های شرطرشد سریع و روزافزون فعالیت

اری از محققین و صاحب نظران توجه بسی

-های مختلف علوم اجتماعی از قبیل جرمحوزه

شناسی و حقوق، را شناسی، جامعهشناسی، روان

و  2تیسیتسیکانیز به خود جلب نموده است)

( و محرک مطالعات 299: 2191دیگران، 

-اجتماعی در باب علل شیوع این پدیده و ویژگی

های افراد قمارباز و پیامدهای منفی آن شده 

(. از 11: 2191و دیگران،  1است)کریستیانسن

توان به پژوهش جمله چنین مطالعاتی می

( اشاره کرد که در آن 9111کبیری و همکاران)

 هایفعالیت در افراد درگیری چرایی تبیین به

 که دادند بندی پرداختند و نشانشرط

در  انتخاب عقالنی و اجتماعی پیوند خودکنترلی،

 تغییرات از درصد 19 حدود مجموع

 از درصد 41حدود  و ورزشی هایبندیشرط

 را ورزشی هایبندیشرط به تمایل تغییرات

( 9111کشکر و همکاران) .کنندمی پیش بینی

 شرکت که اکثر دادند در پژوهشی نشان

 به بندی، فقطهای شرطکنندگان در فعالیت

 بینی پیش مسابقات در سرگرمی و تفریح دلیل

 هایگروه در امر این شدت کنند ومی شرکت

 آن، بر است. عالوه متفاوت اجتماعی مختلف

 این های برگزارکنندهشرکت مسئولین اشراف

 بازاریابی اثرگذار و مطلوب هایروش بر مسابقات

 به شرکت جامعه بیشتر چه هر جذب موجب که

تأمل دارد.  جای گردد،می مسابقات این در

( در پژوهش خود 9111علیوردی نیا و همکاران)

یزان مشارکت دانشجویان در که م اظهار داشتند

دی و میزان تمایل به چنین بنهای شرطفعالیت

گیرد یهایی در بستری اجتماعی صورت مفعالیت

                                                  
8 - Tsitsika 

9 - Kristiansen 
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و تغییر چنین الگوهای رفتاری منبعث از محیط 

اجتماعی، در وهله اول نیازمند الگوسازی 

ای ههنگی مناسب و در وهله دوم برنامهفر

های هدف است. پیشگیرانه و حمایتی برای گروه

(، در پژوهش خود 9111معارف وند و همکاران)

به مطالعه کیفی انواع قمار و پیامدهای آن در 

پرداختند و نتیجه گیری کردند که اگرچه ایران 

 و شنا شرط بندی روی سه ورزش اسب دوانی،

تیراندازی در ایران قانونی است، اشکال مختلفی 

از قمار غیر قانونی نیز در ایران رایج است. 

شرکت کنندگان در پژوهش مذکور، عوارض قمار 

ها شده بود، مواردی همچون گیر آنرا که گریبان

ی، مشکالت قانونی، مشکالت مشکالت فرد

 خانوادگی و اعتیادآور بودن قمار، بیان کردند.

بر اساس مطالب پیش گفته، پژوهش حاضر 

بندی ضمن بررسی اجمالی مفاهیم و آثار شرط

های ورزشی بندیورزشی، به مطالعه شیوع شرط

یران و تحلیل ماهیت و جایگاه در ا

های ورزشی در حقوق کیفری ایران بندیشرط

پردازد. بر همین اساس، سواالت اصلی که می

هاست ژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به آنپ

به اینکه رویه قضایی،  عبارتست از اینکه با توجه

های ورزشی را مشمول حکم بندیعمدتا شرط

قانون مجازات اسالمی دانسته و  911ماده 

مرتکبین آن را با عنوان مجرمانه قمار تحت 

دهد، آیا عناصر و ار میقرپیگیری و مجازات 

های ورزشی، با عناصر و ارکان بندیارکان شرط

همپوشانی دارد یا  911جرم قمار موضوع ماده 

ر خیر، اصوال ماهیت و جایگاه خیر؟ اگ

های ورزشی در قوانین کیفری ایران بندیشرط

ر بر رفتار دست چیست و وصف مجرمانه ناظ

م ماده دابندی با کهای شرطاندرکاران فعالیت

 باشد؟قانونی منطبق می

 شناسی پژوهشروش

پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی است که 

عمدتا بر تفسیر مواد قانونی مبتنی بوده و با 

های ای و مرور پژوهشمراجعه به منابع کتابخانه

پیشین انجام شده است. بعالوه، حسب نیاز، 

جهت کسب اطالعاتی اولیه از وضعیت موجود و 

بندی، با تعداد قلیلی از دست شرطعمومیت 

بندی و متخصصان علوم اندرکاران حوزه شرط

هایی بطور شناسی، مصاحبهحقوق و جامعه

اجمالی صورت گرفت و اطالعات حاصل از این 

ها جز در افزایش درک کلی محقق از مصاحبه

بندی در ایران، مورد استفاده وضعیت شرط

 دیگری قرار نگرفت. 

 

 وهشیافته های پژ
های پژوهش حاضر، شرط بندی براساس یافته

ورزشی طی چند سال اخیر در ایران رو به فزونی 

تبدیل  از گوناگون، مراجع آمارهای گذاشته و

 ای اجتماعیمعضل و مسئله به این پدیده شدن

دارد. این پدیده و جرایم  و در خور توجه حکایت

مرتبط یا ناشی از آن که اخیرا درصد نسبتا قابل 

های ورودی به قوه قضاییه را به توجهی از پرونده

تواند زمینه ساز خود اختصاص داده است، می

ظهور و یا افزایش ارتکاب جرایم مهم دیگری 

همچون سرقت، ضرب و جرح، تبانی برای بردن 

سطح گسترده اموال، پولشویی و کالهبرداری در 

های اقتصادی، اجتماعی و شود و در نهایت، حوزه

ی جامعه را به طرز قابل توجهی، تحت فرهنگ

 دهد. تاثیر خود قرار 

بندی دارای عنوان صریح در قوانین ایران، شرط

مجرمانه نیست و تعریفی نیز از آن ارائه نشده 

است، لیکن متولیان دستگاه قضا با استناد به 

می،قانون مجازات اسال 911ماده 
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های ورزشی بندیت کننده در شرطبا افراد شرک

بندی در ورزش، های مربوط به شرطسایتو 

کردن  تحت عناوین مجرمانه قمار و دایر

کنند لیکن به نظر قمارخانه، برخورد کیفری می

بندی و قمار هر چند از نظر حکم رسد شرطمی

در حرمت یکی هستند، لیکن با توجه به دکترین 

قانون  911حقوقی، تعاریف فقهی و نص ماده 

نظر ارکان و عناصر و داشتن  اسالمی، از مجازات

انه با یکدیگر تفاوت دارند و وصف مجرم

 911اده بندی ورزشی، در شمول حکم مشرط

 گنجد. قانون مجازات اسالمی نمی

حاضر، در وضعیت فعلی مطابق با نتایج مطالعه 

بندی ورزشی به لحاظ کیفری، قانونی، شرط

طریقی نامشروع جهت تحصیل مال و از مصادیق 

ء، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا 2ماده 

شود و لذا اختالس و کالهبرداری محسوب می

بندی ورزشی که از های شرطگردانندگان سایت

وسط کاربران، مبالغی را محل وجوه واریزی ت

ادی که اقدام به کنند و همچنین افرتحصیل می

بندی نموده و پس از واریز وجه و شرط

شانس،  نای اتفاق وشدن، عمدتا بر مببرنده

توان در شود را میمبالغی به آنان پرداخت می

تحت « تحصیل مال از طریق نامشروع»قالب 

 تعقیب قرار داد.

 

 نتیجه گیریو  بحث
 های ورزشی در ایرانبندیشیوع شرط

مسئله چند سالی است که در ایران 

های ورزشی علیرغم عقیده بر جرم بندیشرط

ان قمار در قانون انگاری کلی آن تحت عنو

مجازات اسالمی و وجود مبانی فقهی و شرعی در 

 و رو به فزونی گذاشته استباب حرمت آن، 

 از نیز کشور قضایی و سیاسی مراجع آمارهای

 ای اجتماعیمسئله به این پدیده تبدیل شدن

: 9111 همکاران، و دارد)علیوردی نیا حکایت

نائب رییس یونسکو در حوزه دوپینگ  (.992

ازمان ملل متحد، از ایران به عنوان چند س

است که در صدر چند کشور کشوری نام برده 

های ورزشی قرار بندینخست شرط

رئیس پیشین کاظمی مصاحبه لطفعلی پور)دارد

با سایت خبری تسنیم، دی  فدراسیون پزشکی

ایران،  عصر خبری پایگاه به گزارش. (9112

 در فارسی زبان بندیشرط اینترنتی های درگاه

و  جدی برخورد فقدان سایۀ در اخیر، سال های

 های رقابت تمام بر و یافته فراوان توسعۀ قانونی،

 .اند افکنده سایه فوتبال به طورخاص و ورزشی

کشور شیوع  شمالی مناطق این پدیده در

 نوع آنالین)در دو در و بیشتری داشته است

 بیتوته، الین، اینترنتی همچون یگاه هایپا

 نام با چاپی به صورت اسکور( و یا الیو بتالین،

 بارسا، الجی، هایی چون،اسم )با9توتو مستعار

 غیره( و اطلس المپیک، قایقران، کاکا، ستارگان،

 مسابقات تب با باالرفتن هر هفته و دارد رواج

 نوجوانان و جوانان از بسیاری ورزشی،

انجام می                     ورزشی هاییبندشرط

به  (؛991همکاران، همان:  و دهند)علیوردی نیا

 9119فتا در مرداد  پلیس رئیس ای کهگونه

در رابطه با را بیشترین مشکل پلیس فتا 

اینترنتی در فضای  قماربندی و های شرطگروه

منجر به  است که تاکنونعنوان کرده مجازی 

و عوامل  است شدهقضایی  پرونده 911 تشکیل

 و تحت عناوین مجرمانه قماربازی،ها دستگیر آن

 کالهبرداری و بعضادایر کردن اماکن قماربازی، 

اندپولشویی مورد محاکمه قرار گرفته

                                                  
1 - TOTO 
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(. 9119)سایت خبری جام جم آنالین، مرداد 

بیش  9111همچنین به نقل از ایشان، در سال 

دی و قماربازی بنحوزه شرطاز سه هزار کانال در 

های تراکنشبررسی اساس  که برشناسایی شدند 

میلیارد تومان از طریق  21 ، فقط رقمانجام شده

جا شده جابهقمار آنالین  هایاین شبکهیکی از 

 (. 9111آذر  99)سایت خبری نسیم آنالین، است

ای در گزارش تکان دهنده 9119در سال 

پایه  رتارنماهای خبری و ورزشی منتشر شد که ب

هزار دالر ارز)معادل  911آن، روزانه بیش از 

ن تومان در سال میلیو 211میلیارد و  221

 فوتبال از ایرانبندی در (، بر سر شرط9119

ای شود. این مبلغ تقریبا دو برابر هزینهخارج می

 است که فوتبال باشگاهی و ملی در سال برای

؛ کندها میهمه ردههایش در برگزاری رقابت

دهنده که البته نشانگر قدرت رقمی تکان

بندی فوتبال در جهان های شرطشبکه

 (. مستند9119)سایت خبری ایرنا، مهراست

هشتم تیر  اختصاصی در نیز در برنامه ای شوک

 بندی هایشرط موضوع به 9112 ماه سال

 رشت، شهر به خصوص گیالن، استان در ورزشی

 ( در9111)همکاران و پرداخت. علیوردی نیا

 شیوع که رسیدند این نتیجه به خود پژوهش

کشور  شمالی مناطق در ورزشی هایبندیشرط

 اجتماعی ایمسئله به شهر رشت، به خصوص

رسد بنابراین به نظر می .شده است مبدل

گاه بندی در فوتبال ایران هیچعلیرغم اینکه شرط

شکل رسمی به خود نگرفته است، لیکن به 

ی زیرین فوتبال ما ریشه در الیه صورت گسترده

دهد. به ادامه میو به زندگی پنهانی خود دوانده 

 گزارش خبرگزاری تابناک ورزشی در سال

های ، درآمد ساالنه یکی از شرکت9114

های ورزشی وابسته به اتحادیه باشگاه بندیشرط

بینی نتایج های پیشبال ایران! از فروش برگهفوت

 د ریال برآورد شده است. میلیار 911فوتبال،

ا که بر اساس های اخیر، پلیس فتطی سال

ئول برای ای، نهاد اجرایی مسقانون جرایم رایانه

باشد، بارها از شناسایی برخورد با این مسئله می

دی بنشرط های مربوط به قمار وسایتو تعطیلی 

های این ورزشی خبر داده است. در بررسی

های معموال سایت ص شده است کهسازمان مشخ

های آنالین فعالیت،  بی نام و نشان در قمار بازی

کنند، د را به شکل صوری برنده اعالم میو افرا

ارجی و واقعی صورتی که آن فرد هویت خ در

ت و لذا ای پرداخت نشده اسندارد و اصال جایزه

های عمده ارتکاب از این طریق، کالهبرداری

های فتا، طی سال پلیس یابد. به گفته رئیسمی

ی بندسایت قمار و شرط سیصد ،9112تا  9119

ها دستگیر ورزشی شناسایی و گردانندگان آن

و تحت عناوین مجرمانه قماربازی، دایر  شده

 کردن اماکن قماربازی، کالهبرداری و یا

اند)سایت پولشویی مورد محاکمه قرار گرفته

ت (، شواهد و گزارشا9114خبری ایسنا، شهریور 

حاکی از آن است که تعطیلی و فیلترینگ و 

ها، هیچ دستگیری و مجازات اعضای این سایت

بندی های شرطکار این بنگاه کدام مانع ادامه

 های جدیدی،اند و هر روزه سایتنشده

ه کسب درآمد از این مندان به فوتبال را بعالقه

ها نیز کنند که بسیاری از آنراه ترغیب می

جوز از وزارت ارشاد هستند!. مدعی داشتن م

شرکت نکته قابل توجه دیگر، آمار باالی 

هاست؛ به گزارش کنندگان در این گونه فعالیت

های برگزار کی از سایتخبرگزاری ورزشی نیوز، ی

بینی لیگ پیش بندی، در مسابقهکننده شرط

اهمیت دیگر در مرداد ماه روسیه و چند لیگ کم

کننده داشته شرکتنفر  942هزار و  94، 9119
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تعداد شرکت  است و این تنها آمار ارائه شده از

های مذکور آن هم در کنندگان یکی از سایت

ه دنیاست؛ های درجه دو و سمسابقات لیگ

های درجه اول همچون طبیعتا در مسابقات لیگ

های اروپایی که از محبوبیت بسیاری لیگ

در مسابقات برخوردارند، آمار شرکت کنندگان 

یابد. بندی به صورت چشمگیری افزایش میشرط

بنابراین علیرغم وجود موانع شرعی و قانونی، 

رک اینگونه مسابقات فعالیت دست اندکاران تدا

ج مسابقات بینی نتایهای پیشاز جمله سایت

تر اینکه تر شده و جالبفوتبال، هر روز گسترده

نه دولت حتی شاهد رسوخ این پدیده در بد

ها نشان می دهد هستیم، به طوری که گزارش

ی پیش، مجوز برگزاری مسابقات که تا چند

شد و بندی توسط وزارت ارشاد صادر میشرط

 بندی، تحتهای شرطبرگههم اکنون نیز 

-های فوتبال منتشر میاتحادیه باشگاه لیسانس

 (.9111شود)سایت خبری تابناک، خرداد 

 

 منظر قوانین کیفری ایرانبندی ورزشی از شرط

حقوقی، فقها و شارحان  -از منظر دکترین فقهی

مجازات، اکثرا قمار را قانون مدنی و قانون 

دانند که همراه با گروبندی و ای میبازی

بندی باشد)بازی همراه با برد و باخت شرط

مالی(، چه با آالت معروف قمار باشد یا 

قانون  911(. در ماده 91: 9111نباشد)شهبازی، 

ای جرم بازی با هر وسیلهقمار 9مجازات اسالمی

تلقی شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین 

شده است؛ این در حالی است که هیچ تعریف 

                                                  
تا  9رتکبین آن به بازی با هر وسیله ای ممنوع و مقمار - 9

می شوند و در ضربه شالق محکوم  94ماه حبس و یا تا  9

صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم 

 .گردندمی

قانونی برای قمار ارائه نشده است و این امر، با 

اصل بنیادین قانونی بودن جرم و مجازات در 

ن تنافی قرار داشته و اسباب سردرگمی مخاطبا

حقوق کیفری در تعیین خطوط قرمز رفتاری 

آنان را فراهم آورده است. بر همین اساس در 

قانون اساسی و  999چنین شرایطی، طبق اصل 

به جهت سکوت مقررات کیفری و غیرکیفری 

قبل و بعد از انقالب اسالمی، تنها مرجع ممکن 

جهت تعریف قمار، منابع معتبر اسالمی یا فتاوای 

اساس منابع و آراء فقهی موجود  معتبر است. بر

در باب تعریف قمار به خصوص تعریف ارائه شده 

از سوی امام خمینی )ره( به عنوان منبع فقهی 

قمار عبارتست از بازی با »مورد توجه قانونگذار: 

ای که در آن شرط شود برنده از بازنده لههر وسی

الموسوی الخمینی، «)عوضی دریافت نماید

وجود یک »اساس این تعریف، (. بر 219: 9491

، از عناصر اساسی برای «شرط عوض»و « بازی

، 911تحقق قمار، محسوب می شوند. در ماده 

قمار تاکید شده است و ثانیا « بازی بودن»اوال بر 

تصریح « وسیله ای»بر امکان ارتکاب آن با هر 

هر »چند با توجه به عبارت  گردیده است. هر

قمار  جرم تحقق ایبر در متن ماده« ایوسیله

 مخصوص ای وسیله با حتما بازی که نیست الزم

هر »رسد منظور از لیکن به نظر می گیرد، صورت

 ها آن بر عرفا که است ادواتی ، آالت و«ایوسیله

 وسیله هر توان نمی و صدق قمار آالت و اسباب

 محسوب قمار ادوات و آالت مصادیق از را ای

 که باشد ای گونه به باید وسیله آن بلکه نمود

 ادوات و آالت مصادیق از آن را جامعه، و عرف

 مانند باشد قمار مخصوص کند و محسوب قمار

 رو به عنوان مثال، بازی این از. ورق و تخته قاب،

 آن در که را هر چند شطرنج های مهره با کردن

 باشد، باخت وجود داشته و برد شرط
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 زیرادانست،  ماده این مقررات مشمول توان نمی

قمار  ادوات و آالت جزء شطرنج حاضر حال در

  .گردد نمی محسوب

انونی و وصف مجرمانه در خصوص وضعیت ق

های ورزشی، از یک منظر بندیناظر بر شرط

ممکن است گفته شود که علی رغم مشکالت 

جدی حاصل از اینگونه رفتارها و این که وجوه 

کالنی را بدون هرگونه تالش و زحمتی عائد یک 

عده کرده و زمینه مراجعه مالباختگان زیادی را 

به عنوان شاکی به دستگاه قضائی فراهم می 

سازد، با فقدان عنصر قانونی مواجه هستیم. از 

منظری دیگر ممکن است گفته شود که رکن 

های ورزشی، با رکن قانونی بندینی شرطقانو

قانون مجازات  911بازی موضوع ماده جرم قمار

ق است. کما اینکه، متولیان اسالمی منطب

 911دستگاه قضا نیز با استناد به عام بودن ماده 

پوشانی ارکان و احکام قمار و و اعتقاد به هم

بندی ورزشی را بندی با یکدیگر، شرطشرط

ن مشمول حکم ماده مذکور دانسته و تحت عنوا

کنند. لیکن با مجرمانه قمار، با آن برخورد می

وسط فقها و حقوقدانان در توجه به تعاریفی که ت

خصوص قمار ارائه شده است و همچنین نص 

آنچه که شرکت  ، و تطبیق آن با911ماده 

بندی انجام های شرطکنندگان در فعالیت

دهند، شباهتی بین ارکان و عناصر قمار بازی می

با رفتار شرکت کنندگان در  911موضوع ماده 

 911های ورزشی وجود ندارد. ماده بندیشرط

قماربازی با هر وسیله ای ممنوع »مقرر می دارد: 

های ؛ شرکت کنندگان در فعالیت«است...

 را )که از عناصر« بازی خاصی»بندی، شرط

دهند، بلکه اساسی تحقق قمار است( انجام نمی

ی، بر اساس یک سری پس از پرداخت مبلغ

های شرکت ها و مرور سوابق تیمتجزیه و تحلیل

بازی خاص را حدس زده و در  کننده، نتیجه یک

ر درآید، صورتی که حدس ایشان درست از کا

. دوم اینکه، ماده کنندمال معینی را دریافت می

قماربازی با هر »دارد که: مذکور مقرر می

سیله بندی و؛ در شرط...«ای ممنوع استوسیله

گیرد تا مشمول خاصی مورد استفاده قرار نمی

ظر عنصر معنوی نیز حکم ماده مذکور گردد. از ن

در جرم قمار همچون اغلب جرایم، قصد در 

ب عمل مجرمانه ضروری است؛ در ارتکا

بقات ورزشی اگر چه طرفین بینی نتایج مساپیش

کنند، لیکن قصد مجرمانه بندی را میقصد شرط

ا ندارند. بدین ترتیب، به نظر قمار کردن ر

لحق بندی از لحاظ حکم مرسد اگر چه شرطمی

باشد، لیکن به مار و حرام و نامشروع میبه ق

ناصر تشکیل دهنده آن با دلیل عدم تطابق ع

از شمول حکم  ،911بازی موضوع ماده جرم قمار

باشد. ممکن است استدالل ماده مذکور خارج می

برد و »شود که رکن رکین تحقق و تحریم قمار، 

است و این برد و باخت به هر طریقی که « باخت

مل را مشمول احکام قمار قرار عانجام شود، 

بینی نتایج بندی بر سر پیشدهد و در شرطمی

مسابقات ورزشی نیز فارغ از اینکه بازی یا وسیله 

گیرد باشد، برد و باخت صورت میخاصی مطرح 

و لذا با چنین تفسیری، این رفتار از مصادیق 

 911ده و مشمول حکم ماده قمار محسوب ش

رسد با توجه به نظر میگیرد. لیکن به قرار می

، پذیرش 911اصول کلی حقوق جزا و نص ماده 

چنین استدالل و دیدگاهی، منجر به نقض اصول 

قانونی بودن جرایم و مجازات ها، تفسیر مضیق و 

 گردد. ین کیفری میمنع تفسیر موسع قوان

وقی وضعیت حقمبتنی بر مباحث پیشین، 

 ایبندی ورزشی نیز جهای شرطفعالیت سایت

 بحث و تامل دارد. در حقوق کیفری ایران، وصف
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های تناظر بر فعالیت دایرکنندگان سایمجرمانه 

ب الها در قبندی، به ماهیت فعالیتی که آنشرط

 انجام بندیدایر کردن و اداره یک سایت شرط

تر، دهند، بستگی دارد. به عبارت دقیق می

دی، بنهای شرطهمواره اینگونه نیست که سایت

ن قا به همین هدف دایر شده و دایرکنندگادقی

ها ه آنهمین راستا فعالیت کنند، بلکآن نیز در 

ندی، ببا سوءنیت، در قالب یک سایت شرط گاها

به اهداف و نیات مجرمانه خود جامه عمل 

مچون سرقت، پوشانده و مرتکب جرایمی ه

گردند که در چنین کالهبرداری و غیره می

ن اد قانونی مرتبط با ایهایی، بر اساس موحالت

جرایم تحت تعقیب و محاکمه قرار خواهند 

نی گرفت. فارغ از فروض مذکور که وضعیت قانو

که  مشخصی دارند، فرض ما ناظر بر حالتی است

شود و یجاد مییک سایت در فضای مجازی ا

د، که مرتکب رفتارهای متقلبانه گردبدون آن

وجوهی را در قبال حدس زدن و پیش بینی 

و  نتیجه یک بازی ورزشی خاص دریافت نماید

، سپس جوایزی را طبق آنچه که وعده داده است

ا ء نماید. در چنین حالتی آیبه برندگان اعطا

نه کنندگان این سایت، مرتکب عمل مجرمادایر

شود  مکن است گفتهشده اند یا خیر؟ در پاسخ م

بندی ورزشی از مصادیق از آنجا که شرط

قانون  911ماده مشمول قماربازی بوده و 

شود، ماهیت فعالیت این مجازات اسالمی می

ردن به تناسب، مصداق دایر ک ها نیزقبیل سایت

 خانه)به صورت مجازی( بوده و مشمول حکمقمار

ماده 912 قانون مجازات اسالمی9)در معنای 

                                                  
هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به  - 9

آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه 

 شودزای نقدی محکوم میمیلیون ریال ج میلیون تا دوازده

. 

 باشد، لیکن همانطور که در مبحثموسع( می

 انپیشین ذکر شد، به دلیل عدم تطابق می

زشی و بندی وردهنده شرطعناصر قانونی تشکیل

، شرط بندی در 911قمار بازی موضوع ماده 

بازی ش با ارکان و مشخصه های جرم قمارورز

منطبق نبوده و فعالیت  911موضوع ماده 

یز های شرط بندی ورزشی نکنندگان سایتدایر

 مشمول عنوان دایر کردن قمارخانه نخواهد بود. 

رسد یفری به نظر میاز منظر حقوق ک

بندی، طریقی نامشروع جهت های شرطفعالیت

قانون تشدید  2تحصیل مال و از مصادیق ماده 

مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و 

صرفنظر از  -شود محسوب می 2کالهبرداری

اختالف نظرها و مباحثات بسیاری که در 

ین ماده مطرح شده خصوص اهداف و قلمرو ا

 انگاری جرم یک ماده این رسداست، به نظر می

و لذا  1باشدمی اموال علیه جرایم زمینۀ در عام

ها که از محل وجوه گردانندگان اینگونه سایت

توسط کاربران مبالغی را تحصیل واریزی 

کنند و همچنین افرادی که اقدام به واریز می

وجه نموده و پس از برنده شدن، عمدتا بر مبنای 

شود به آنان پرداخت می شانس، مبالغی اتفاق و

توان در قالب تحصیل مال از طریق را می

ار داد. بر همین اساس، نامشروع تحت تعقیب قر

های ورزشی،بندیرسد در زمینه شرطبه نظر می

                                                  
طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که . به…هرکس - 2

تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم طریق

محسوب و عالوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو 

سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست 

 آمده محکوم خواهد شد.

ت بیشتر ر.ک: باقرزادگان، امیر و میرزایی، جهت اطالعا - 1

، اهداف و قلمرو جرم انگاری تحصیل مال از 9119محمد، 

 -19، 21طریق نامشروع، نشریه کارآگاه، سال ششم، شماره 

92. 
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چندان هم با خالء قانونی مواجه نبوده و موضوع 

قانون تشدید مجازات  2با استناد به ماده 

هبرداری، قابل مرتکبین ارتشاء، اختالس و کال

تعقیب و پیگیری خواهد بود. البته با توجه به 

اختالف نظراتی که در خصوص اهداف و قلمرو 

ماده مذکور در میان حقوقدانان وجود دارد، این 

دیدگاه نیز مصون از ایراد و انتقاد نخواهد بود و 

های بندیه بسا از نگاه برخی، گنجاندن شرطچ

نیز امری  2اده ورزشی در ذیل مصادیق موضوع م

غیر قابل پذیرش و در جای خود دیدگاهی قابل 

باشد که بحثی مفصل و مستقل را دفاع 

 طلبد.می

 

 نتیجه گیری
اغلب  بندی و قمار ورزشی در نظام حقوقیشرط

ماهیت و ساختار معین، منظم و شفافی  کشورها

دارد، لیکن در نظام حقوقی ایران علیرغم شیوع 

ن در ورزش و آثار و افزون آو گسترش روز

پیامدهای قابل توجه آن، یک نابسامانی و 

از تعریف و ماهیت قانونی گرفته -آشفتگی کلی 

نسبت به این  -نهتا سیاست های موضع گیرا

شود. توضیح اینکه در پدیده مشاهده می

خصوص شرط بندی و قمار، قانونگذار ایران خود 

ه و ها یافتمستغنی از تعریف دقیق قانونی آن را

قانون مجازات اسالمی، تنها به  911در ماده 

ممنوعیت و مجازات قمار بازی اشاره نموده است 

اصل قانونی  که این تساهل، در تعارض آشکار با

ها بوده و اسباب بودن جرایم و مجازات

سردرگمی مخاطبان حقوق کیفری در تعیین 

خطوط قرمز رفتاری آنان را فراهم آورده است. 

با مرتکبان و دست  ویه فعلی،همچنین در ر

های ورزشی با استناد به بندیاندرکاران شرط

قانون مجازات اسالمی، تحت  912و  911مواد 

خانه، عناوین مجرمانه قماربازی و دایر کردن قمار

شود، در حالیکه به نظر فری میبرخورد کی

بندی را از نظر حکم رسد هر چند بتوان شرطمی

انست، لیکن به دلیل عدم فقهی ملحق به قمار د

تطابق میان ارکان و عناصر آن با جرم قمار بازی 

، در شمول ماده مذکور 911اده موضوع م

گنجد و رویه دستگاه قضا مبنی بر استناد به نمی

های بندیبرخورد با شرطماده مذکور در 

وجاهت قانونی می باشد. به نظر ورزشی، فاقد 

لی، چنانچه رسد با توجه شرایط قانونی فعمی

اصرار بر برخورد کیفری با فعاالن این عرصه 

قانون  2وجود دارد، تنها مستمسک قانونی، ماده 

ارتشاء، اختالس و  تشدید مجازات مرتکبین

باشد که البته این دیدگاه نیز کالهبرداری می

های مفصل ی از انتقاد نبوده و بحث و بررسیخال

از اس، طلبد. بر همین اسو مستقلی را می

رود ضمن اصالح ماده قانونگذار فهیم انتظار می

ارکان و  و تعریف دقیق جرم قمار و تعیین 911

های ورزشی بندیمصادیق آن، در خصوص شرط

نیز با توجه به شیوع روزافزون، و همچنین ابعاد 

های ای گسترده و اثر گذار آن بر جنبهو پیامده

ی هااز جمله اثرگذاری بر سالمت رقابتمختلف 

مضرات اجتماعی،  ورزشی، مضرات اقتصادی و

زمینه ساز بودن برای ظهور یا افزایش ارتکاب 

جرایم مهمی همچون قتل، ضرب و جرح، 

سرقت، تبانی برای بردن اموال مردم، پولشویی و 

ه کالهبرداری در سطح گسترده و غیره، نسبت ب

های بندیبه نحوی که شرط 911اصالح ماده 

ک ماده گشته یا تصویب ی ورزشی را نیز شامل

های بندیقانونی مستقل در خصوص شرط

ورزشی، حاوی تعریف دقیق، تعیین ارکان، انواع 

و مجازات آن اقدام و با مشخص کردن موضع 

های ایجاد شده امانیخود، از تشتت آراء و نابس



 83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                       … ورزشی های بندی شرط تحلیل    42 

اصل قانونی  در این زمینه کاسته و بر رعایت

  .رزدها اصرار وبودن جرایم و مجازات

بینی تدابیر کیفری اصولی و به موازات پیش

 ازهایین نیتأم برای مناسب زییبرنامه رکارآمد، 

فراغت،  اوقات جوانان در یحیتفر و یسرگرم

 ی، اطالع رسانهای دینیشناخت و معرفی آموزه

 قیطر از های ورزشیبندیشرط مضرات مورد در

 جهت در و فرهنگ سازی یگروه هایرسانه

 هایتیفعال انجام برای هافرصت از استفاده

تالش برای اشتغال زایی با  د،یمف و ارزشمند

توجه به شاخص باالی بیکاری در کشور و بهبود 

وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار مختلف 

برای کاهش  جامعه، اندیشیدن تدابیر موثر

بندی و های شرطسهولت دسترسی به برگه

سطح شهر، ها از اماکن عمومی در آوری آنجمع

ها و سازمان هایتیفعال نحوه بر مسئوالن توجه

یریت بهینه، و نظارت و مد بندیشرط هایسایت

 اندرکاران این حوزه وو برخورد جدی با دست

 نحوه و مورد در جامعه به مناسب یاطالع رسان

به  و موثر ها، ضروریسازمان قبیلن یا کار حوزۀ

  رسد.نظر می

 

 منابع
 Aliverdinia, Akbar; Rahmati, 

Mohammad Mahdi; Kabiri, Saied 

& Shad manfeat, Seyyedeh 

Masoumeh(1395). Explaining the 

sports bets of university students in 

Rasht from the point of view of 

ICARS social learning theory, 

Culture Strategy Magazine, pp 115-

148. [Persian] 

 Almousavi Alkhomeini, Seyyed 

Rouhollah(1415). 

Almakasebelmoharrameh, V.2, The 

Institute for the Setting up and 

Publication of Imam Khomeini 

Works, Qom. [Arabic] 

 Alnajafi, Mohammad Hassan 

(1374).  javaherolkalam fi sharhe 

sharyeoleslam, V.41, 

Darolkotobeleslamiye press, 

Tehran. [Arabic] 

 Baghrezadegan, Amir & Mirzaie, 

Mohammad. (1391). Objectives and 

scope of criminalization of the 

acquisition of illicit property, 

Karagah Journal, No. 23, pp 78-96. 

[Persian] 

 Barlow, Rich (2007). Gambling had 

role in religious history, The Boston 

Globe, www.boston.com /news 

/local/articles/2007/12/01gambling_

had_role_in_religious_history?mod

e=PF. 

 Burkhart, Nicholas., & Welsh, 

Dylan (2013). The Legalization of 

Sports Gambling: An Irreparable 

Harm or the Beginning of 

Unprecedented Growth?, Available 

at 

SSRN: https://ssrn.com/abstract=22

15702 or http://dx.doi.org/10.2139/

ssrn.2215702 

 Delaney, T (2008). Basic concepts 

of sports gambling: an exploratory 

review. State University of New 

York at Oswego. 

 Delfabbro, P.H., & Lecouteur, A.L 

(2008). Australasian gambling 

review. (4th Ed). Adelaide: 

independent gambling authority of 

South Australia. 

 Fakhimi, Ali(1392). Investigating 

gambling and its new forms from 

the point of view of Imamieh 

jurisprudence and Iranian criminal 

law, Master's thesis, Islamic Azad 

University of Ardabil Science and 

Research Branch. [Persian] 

 Habibzadeh, Jaafar; Purgholam, 

Hamed & Omrani, Salman(1389).

https://ssrn.com/abstract=2215702
https://ssrn.com/abstract=2215702
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215702
https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2215702


     44     83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                  . . .            منصورآبادی عباس ،رناطواحمدی زهرا 

  Gambling crime analysis in 

jurisprudence and law of Iran, 

speciality journal of Islamic 

jurisprudence and Islamic law, No. 

20, pp 47-68. [Persian] 

 Islamic Penal Code of Iran, 1392. 

[Persian] 

 James, B (2014). Online Gambling 

and Crime:Causes, Controls and 

Controversies. Published by 

Ashgate Publishing Limited.  

 Kashkar, Sara; Ghasemi, Hamid; 

Mohammadi, Leila & Bejani, 

Abolfazl(1393). Comparison of 

participants' behavioral 

characteristics in predicting the 

results of soccer competitions 

considering the sociological 

characteristics and marketing status 

of the tournament, Sport 

Management and Development 

Journal, pp 99-115. [Persian] 

 Katuzian, Naser(1393). General 

rules of contracts, V. 2, Public Joint 

Stock Company, Tehran. [Persian] 

 Keynia, Mahdi(1395). Foundations 

of Criminology, V. 1, Tehran 

University Press. [Persian] 

 Kristiansen, S., Trabjerg, M., Reith, 

G (2015). Learning to gamble: early 

gambling experiences among young 

people in Denmark. Journal of 

youth studies. 18:2. 133-150. 

 Loo, Jasmine M. Y., & Phua, Kai 

Lit (2016). Gambling participation 

and policies in Malaysia. Asian J of 

Gambling Issues and Public Health, 

6:3, DOI 10.1186/s40405-016-

0012-1 

 Maarefvand, Masoumeh; Mardaneh 

jabbehdar, Maral; Zamani, Zohreh 

& Morshedi, Zohreh(1395). 

Qualitative study of gambling and 

its consequences, Social Work 

Quarterly, pp 41-50. [Persian] 

 Makarem Shirazi. (1384). Sample 

Interpretation, V. 2, 

Darolkotobeleslami Press, Edition 

41, Tehran. [Persian] 

 McEntee, Jimmy. (2018), Legalized 

Sports Betting in the United States: 

Analyzing the Impact of 

Legalization on Corruption Risk, 

available at: 

https://globalanticorruptionblog.co

m 

 Nikkinen, Janne. (2014), The 

Global Regulation of Gambling: a 

General Overview, University of 

Helsinki, Department of Social 

Research, Working Paper No. 

3:2014, Sociology 

 Platzer, Michaela. (2016), Internet 

Gambling: Policy Issues for 

Congress, Congressional Research 

Service, 7-5700, www.crs.gov, 

R44680 

 Rickwood, D., Blaszczynski, I., 

Delfabbro, P., Dowling, N., & 

Heading, K (2010). The psychology 

of gambling, APS review paper 

final. Prepared by the APS 

gambling working group. 

 Shahbazi, Maryam(1393). The 

nature of gambling from the point 

of view of the Imams' jurists and its 

adaptation to new examples, 

Master's thesis, Qom University, 

Faculty of Theology and Islamic 

Studies. [Persian] 

 Tabatabaie, Seyyed Mohammad 

Hossein(1378). Tafsiralmizan, 

translated by: Seyyed Mohammad 

Bagher Musavi Hamedani, V.6, 

Allameh Tabataba'i Scientific and 

Contemporary Foundation, Tehran, 

Amirkabir Press, Raja Cultural 

Institute. [Persian] 

 Taheri, Habibollah(1392). Civil 

Law 1 & 2, Society of Teachers of 

https://globalanticorruptionblog.com/
https://globalanticorruptionblog.com/
http://www.crs.gov/


 83 یاپیپ ،9 ماره، ش8931 پاییزورزش،  ۀو توسع تیریفصلنامه مد                                       … ورزشی های بندی شرط تحلیل    44 

Qom Seminary, Islamic Publishers 

Office, Qom. [Persian] 

 Tsitsika, A., Critselis, E., Janikan, 

M., Kormas, G., & Kafetzis, D.I 

(2010). Association between 

internet gambling and problematic 

internet use among adolescents. 

Journal of gambling studies. 27(3): 

389-400. 

 Turner, N., Ialomiteanu, I., Paglia-

Boak, A., & Adlafm, E (2011). A 

typological study of gambling and 

substance use among adolescent 

students. Journal of gambling 

issues. 25: 88-108. 

 

  

 

 

 

 



 

 

Quarterly Journal of 

Sport Development and Management  
Vol 8, Iss 3, Serial No 19 

  
Analysis of sports betting in the Iran's legal system 

 
,2E.M , Shams Nateri2, Mansoor Abadi A.1*Ahmadi Natur Z.  

2Mirkhalili SM.  

 
Received: Jan 05, 2018                                    Accepted: June 09, 2018 

Abstract 

Objective: The present study, while reviewing the prevalence of sports 

betting in Iran, reviews the policies and legal approaches in Iran's criminal 

law regarding sports betting. 
Methodology: The present study was based on the analytical method and 
interpretation of legal materials and was carried out by referring to library 
resources and reviewing previous research. 
Results: In Iran, despite the fact that sports betting has increased over the 

past few years and the statistics of political and judicial authorities have 

shown that this phenomenon is becoming a social issue, there is no clear 

legal approach and coherent policy in dealing with this issue and legal 

proceedings mainly involve sports betting under Article 705 of the Islamic 

Penal Code and the perpetrators are being prosecuted and sentenced as 

gambling. 
Conclusion: It seem that the sports betting are not covered by Article 705 

due to a lack of conformity between the components and elements of 

gambling. Thus according to the current legal conditions, only the legal 

documentation is Article 2 of the "Law of intensify the punishment of 

perpetrators of bribery, embezzlement and fraud" and prosecute sports 

bettors under the criminal title of "illegally obtaining property". 
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