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  چكيده
از بازي هايي كه با عنوان مجعول ورزش فكري بر مفاسد آن سرپوش گذاشته شده و در سطح 

اند، قمار است.اگر آمار دقيقي در دست بود، مي ديديم كه چه جهاني به توسعه آن پرداخته 
نيروهاي ارزنده اي بيهوده در اين راه تلف مي شود.اين بازي به صراحت در قرآن نكوهش شده 

يكي از مواردي كه موجب رستگاري انسان مي شود را، دوري  91و  90سوره ي مباركه مائده آيه 
همين اساس در كشورهاي اسالمي از جمله ايران و  جستن از بازي قمار معرفي مي كند.بر

افغانستان بازي قمار به عنوان عملي مجرمانه قلمداد گرديده ، هدف اين پژوهش مطالعه تطبيقي 
جرم قمار در حقوق جزاي ايران و افغانستان است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در حقوق 

  .شتراكات فراواني وجود داردكيفري ايران و افغانستان در خصوص اين جرم ا
 

 .قمار با مرتبط جرم بازي، قمار به تجاهر قمار، :يديكل واژگان

 

  مقدمه

انسان از ديرباز به مقوله تفريح و سرگرمي توجه خاصي داشته و همواره در پي ايجاد تنوع در بازي ها و سرگرمي هاي خود بوده 
و بازي ها بر مغز ، افكار  و انديشه هاي انسان امري انكار نا پذير است از اين رو انسان مي بايست به تفريحاتي روي آورد كه سالم مفيد تاثير 

سازنده باشد. يكي از بازي هايي كه فقط به انسان ناطق اختصاص دارد و انسان براي هالكت خويش اين بليه را ايجاد كرده قمار 
: ص 1350- ( عقيقي بخشايشي 1) . مسعودي در كتاب مروج الذهب پيدايش آن را به هندويان نسبت مي دهد80: ص 3451- است(بريزبان 

) كه اختصاص به قشر خاصي نداشته و هركسي 276: ص 1348ج اول -) قمار بازي از كارهاي شيطان قلمداد شده (دستغيب شيرازي 53
كه منافع قمار نسبت به مفاسد آن بسيار اندك است، خداوند قمار را تحريم و آن را به اينممكن است به دام اين بازي افتد و با توجه به 

قمار  مي تواند عامل مهم در شكل گيري بيماري هاي رواني بوده و از حيث اجتماعي  )219(سوره بقره آيه است برشمردهعنوان گناه كبيره 
شد .بنابراين عاقالنه آن است كه انسان دور انديش اصال دنبال قمار نرود. برخي نيز تبعات زيان باري را براي مرتكب به همراه داشته با

ه كشورها به خطرات اين بازي واقف بوده و در قوانين خود براي كساني كه به اين بازي پرداخته، مجازات هايي را در نظر گرفته اند. از جمل
بازي قمار و هم جرايم مرتبط با آن جرم انگاري شده و با مرتكب اين دسته  كشورهاي اسالمي چون ايران و افغانستان . در حقوق ايران هم

در از جرايم برابر مقررات قانوني برخورد مي گردد. در حقوق جزاي افغانستان نيز ايجاد محل براي قمار بازي ، تجاهر به قمار بازي و بازي 
  منظر عموم جرم قلمداد شده است.

                                                            
  به بعد  53، صفحه 13، سال 7جهت مطالعه بيشتر مراجعه كنيد به عبدالرحيم عقيقي بخشايشي ؛ قمار اين بالي بزرگ، پيام اسالم،شماره 1 
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  .ايران -  ايالم -آبدانان واحد اسالمي آزاد دانشگاه  - شناسي جرم و جزا حقوق ارشد كارشناس 1
  

  پيراني محمد
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 جمهوري كيفري حقوق در قمار جرم تطبيقي مطالعه
 افغانستان و ايران اسالمي
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  .تعريف جرم قمار2

) به عبارتي 768: ص 1387- قمار در لغت هر قسم بازي است كه در آن برد و باخت باشد. از قبيل نرد ، گنجفه ، پوكر و ... (معين 
هر نوع شرط بندي در مقابل عوض يا برد و باخت بوسيله ي اسباب قمار مانند قاب ، گردو و سكه پول و ورق و تخته و ... قمار است 

)  با اين وجود هيچ كدام از قانونگذاري هاي ايران و افغانستان 29: ص 1351 –و عقيقي بخشايشي  551ص  :1384 - (جعفري لنگرودي
ازي جرم قمار را تعريف ننموده و تنها به جرم انگاري قمار پرداخته اند.  اصطالح ديگري نيز كه بايد به بيان آن پرداخت ، تجاهر به قمار ب

- ) و در اصطالح مرادف علن مي باشد (جعفري لنگرودي 267: ص 1387- اهر گشتن است (معيناست. تجاهر به معني آشكار شدن و ظ
)و منظور از تجاهر به قمار بازي ظاهر و آشكار نمودن بازي قمار است، بدين معني كه بازي قمار را به گونه اي انجام دهند 139: ص 1384

ت كه عمل قمار در مرئي و منظر عمومي باشد و به فرض كه باال خانه براي كه نظر ديگران نسبت به آن جلب شود.مالك علني بودن اين اس
) يا مجرد 452: ص1386- نخواهد بود. (گلدوزيان، محشاي قانون مجازات اسالمي - تجاهر–پذيرفتن عموم مهيا باشد، مشمول اين تعريف 

وقتي كه متهم منكر علني بودن عمل باشد، دادگاه قمار در پشت ديوار عمارت يكي از ادارات محقق عنوان علن نخواهد بود، مخصوصا 
 بايستي قبل از صدور حكم در اين امر كه ركن اصلي جرم است، تحقيق كافي نمايد. 

  . عنصر قانوني جرم قمار3
 ركن قانوني پايه بسط عدالت و احقاق حقوق افراد ملت و آزادي هاي مشروع و بي طرفي در صدور حكم عادالنه ، برخورداري متهم

) در نظام 17: ص 1389 - از حق دفاع ، رعايت اصل برائت ، علني بودن محاكمات و الزم االجرا بودن احكام قطعي را تعيين مي كند. (وليدي
قانون تعزيرات جرم قلمداد شده است. اين ماده بيان داشته قمار بازي با هر وسيله اي ممنوع و مرتكبين  705كيفري ايران قمار در ماده ي 

ضربه شالق محكوم مي گردند. همان طور كه مالحظه مي شود در اين ماده اوال قمار بازي جرم انگاري و براي آن  74ماه حبس و تا  6 آن به
مجازات خاصي در نظر گرفته شده ، ثانيا يك كيفيت مشدده ي عيني در اين ماده در باب افرادي كه به صورت متجاهرانه مرتكب قمار مي 

.بدين معني كه اگر قمار بازي به صورت آشكارا و در مال عام بوده هرچند كسي شاهد و ناظر به عمل قمار نباشد براي گردند ذكر شده است
قانون جزاي اين كشور است. بر اين اساس  353تشديد مجازات مرتكبين كافي است. عنصر قانوني جرم قمار در حقوق جزاي افغانستان ماده 

 :  
خصيص داده و آن را براي داخل شدن مردم آماده سازد و همچنان شخصي كه در محل عمومي و شخصي كه محلي براي قمار ت- 1

كند  2يا محلي كه بر روي عامه ي مردم باز باشد و يا در محل و منزلي كه به اين منظور آماده شده به تنظيم قمار بازي بپردازد و يا جزگيري
  تجاوز نكند و يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.هزار افغاني  12يا جزاي نقدي كه از  3به حبس قصير

شخصي كه در محالت متذكره ي فوق در حال قمار بازي، گرفتار گردد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي - 2
  نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هازار افغاني بيشتر نباشد، محكوم مي گردد...

  جرم قمار . عنصر مادي4
عنصر مادي در جرايم عمدي عبارت است از  انجام فعل مثبت كه با ارتكاب اين فعل، جرم تحقق مي يابد. قانونگذار ايران در جرم 
د قمار با اشاره به افعال مثبتي چون ( بازي كردن و تجاهر نمودن) عنصر مادي اين جرم را تنها با افعال مثبت فيزيكي قابل ارتكاب مي دان

ايحال ترك فعل نمي تواند از عناصر تشكيل دهنده ي اين جرم باشد. در حقوق كيفري افغانستان نيز وجود افعال مثبتي مانند  علي
(تخصيص دادن محلي براي قمار بازي ، آماده كردن محلي براي قمار بازي ، تنظيم كردن محلي براي قمار بازي و جز گيري) به مانند 

  قمار را تنها با افعال مثبت و نه ترك فعل محقق مي داندقانونگذار ايران تحقق جرم 
  . شرايط الزم براي تحقق جرم قمار 5 

  براي تحقق جرم قمار شرايطي الزم است كه متدرجا ذكر خواهيم كرد
  . وسيله ارتكاب جرم5-1

قانون تعزيرات بيان داشته ، قمار بازي با هر وسيله ممنوع است... بنابراين براي تحقق جرم قمار  705همان طور كه گفتيم ماده ي 
الزم نيست كه بازي حتما با وسيله اي مخصوص صورت گيرد، بلكه با هر وسيله اي كه بتوان با آن بازي كرد مي توان مرتكب جرم قمار 

براي ارتكاب جرم قمار بازي وجود وسيله اي خاص ضرورت ندارد و صرف وجود وسيله اي كه بتوان با آن به بازي  بازي شد. به عبارتي

                                                            
  به نظر مي رسد منظور از جز گيري شخصي است كه مبادرت به عضو گيري براي قمار مي نمايد و به واسطه اين عمل پول دريافت مي كند2 

قانون جزاي افغانستان حبس قصير عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت باين منظور  102برابر ماده 3 
  سال نمي باشد 1ساعت و بيشتر از  24يك ماده معنونه كمتر از  بند تخصيص يافته است. مدت حبس قصير برابر
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كه در ادامه به  -پرداخت از براي ارتكاب اين جرم كافي است.بنابراين اگر افرادي با وسيله اي كه خود ابداع كرده اند، به شرط برد و باخت
زي قمار بپردازند، مرتكب قمار شده اند زيرا بازي با هر وسيله اي مشمول عنوان قمار بوده و الزم نيست كه به با- توضيح آن خواهيم پرداخت

وسيله ي بازي حتما از ادوات مخصوص قمار باشد. با اين حال نظر برخي بر خالف نظر ماست ايشان معتقدند كه جرم موضوع اين ماده آالت 
و آالت قمار صدق كند از اين رو هر چند در صدر ماده از عبارت(قمار بازي با هر وسيله اي)استفاده  و ادواتي است كه عرفا بر آن ها اسباب

شده ليكن نمي توان هر وسيله اي را از مصاديق آالت و ادوات قمار محسوب نمود بلكه آن وسيله بايد به گونه اي باشد كه عرف و جامعه آن 
دو مخصوص قمار باشد مانند قاب، تخته و ورق.از اين رو بازي كردن با مهره هاي شطرنج را را از مصاديق آالت و ادوات قمار محسوب كن

هرچند كه در آن شرط برد و باخت باشد نمي توان مشمول مقررات اين ماده دانست.زيرا در حال حاضر شطرنج جزو آالت و ادوات قمار 
ي و ساختن و فروش آالت قمار است. از عبارت آالت و وسايل كه در خصوص حمل و نگهدار 707و  706محسوب نمي گردد. در مواد 

)  1352و  1351:صص1384-مخصوص به قمار بازي استفاده شده كه خود مي تواند قرينه اي براي اثبات اين مدعا باشد.(حجتي و باري
اما در حقوق كيفري افغانستان وسيله علي رغم اينكه در خصوص وسيله ارتكاب جرم قمار در حقوق ايران بين حقوقدانان اختالف نظر است.

قانون جزاي افغانستان به راحتي مي توان دريافت كه در اين كشور  353ارتكاب جرم قمار مشخص نيست. بادقت در بندهاي سه گانه ماده 
  ي پرداخت.بازي قمار با هر وسيله اي ممنوع است. زيرا اگر وسيله اي خاص مد نظر  قانونگذار بود قطعا به ذكر آن وسيله م

  .شرط برد و باخت5-2
شرط بعدي براي تحقق جرم قمار، وجود شرط برد و باخت بين طرفين بازي كننده است. مع الوصف اگر بازي كنندگان قمار بدون 

شرط برد و شرط برد و باخت به بازي بپردازند، قمار محقق نخواهد شد.به عبارتي در قمار بازي عالوه بر بازي كردن طرفين با وسيله ،بايد 
و باخت نيز مطرح باشد به اين صورت كه طرفين بين خود قرار بگذارند كه فرد بازنده به فرد برنده مال يا پولي بدهد. پس اگر حرفي از برد 

ديوان (... به بازي هاي تفريحي بدون برد و  9شعبه ي  1100باخت نباشد اين عمل فاقد عنوان مجرمانه است.به موجب حكم شماره ي 
  خت هيچ گاه اطالق قمار نمي گردد...) با

  .شرط مباشرت5-3
در تحقق بزه قمار شرط است كه مرتكب در عنصر مادي اين جرم مداخله داشته و به عبارتي خود در عمليات قمار بازي شركت 

و باخت را خودش بپردازد، نمي كند، از اين رو چنانچه فردي ديگري را در مقابل مبلغي اجير نمايد تا براي وي قمار كند و هزينه ي برد 
توان عمل وي را مشمول مقررات اين ماده دانست، زيرا عنصر مادي جرم را اجير انجام داده و برد و باخت را نيز او انجام مي دهد و موجر 

 )1352: ص  1384 –تنها مبالغ برد و باخت را دريافت يا پرداخت مي نمايد( همان 

  بازي . نتيجه ي مجرمانه جرم قمار5-4
جرم قمار از جرايم مطلق است و نه مقيد. بنابراين لزومي ندارد كه انجام عمل قمار منتج به نتيجه شده و مالي از يك طرف به طرف 
 ديگر منتقل شود . علي هذا اگر دو نفر با شرط برد و باخت مبادرت به بازي با وسايلي نمايند و قبل از اين كه مالي بين آن ها رد و بدل

توسط مامورين دستگير شوند، عمل ارتكابي قمار بازي بوده و اين افراد نمي توانند بيان دارند كه چون مالي بين آن ها رد و بدل نشده  شود، 
نظر ديگري دارد. اين نظريه  بيان مي دارد: بازي با  18/1/1375مورخ  207/7پس مرتكب قمار بازي نشده اند. با اين حال نظريه ي شماره 

) همچنين 424: ص 1386- در صورتي جرم است كه عنوان قمار پيدا كند، يعني مال در برد و باخت جا به جا شود. (ايراني ارباطي تخته نرد
براي تحقق جرم قمار الزم نيست كه بازي به انتها برسد بلكه در اواسط بازي بودن يا ناتمام ماندن بازي مانع تحقق جرم قمار بازي 

شرط برد و باخت مبادرت به قمار بازي نمايند اما مامورين قبل از اتمام بازي آن ها را دستگير نمايند، عمل ارتكابي نيست.پس اگر افرادي با 
توسط آنان بواسطه ي مطلق بودن جرم قمار بازي، مشمول عنوان قمار خواهد بود.به اعتقاد ما در حقوق جزاي افغانستان نيز جرم قمار 

قانون جزاي افغانستان ، انجام پنج  مورد زير صرف نظر از نتيجه مجرمانه جرم قلمداد  353ماده ي  1بند   جرمي مطلق مي باشد زيرا برابر
  شده است. اين موارد عبارتند از :

  اختصاص دادن محلي براي جرم قمار بازي - 1
  آماده ساختن محلي براي ورود مردم به آن جا جهت بازي قمار- 2
  يا محلي كه بر روي عامه ي مردم باز باشد تنظيم قمار بازي در محل عمومي- 3
  تنظيم قمار بازي در محل و منزلي كه به منظور قمار بازي آماده شده باشد.- 4
  جز گيري- 5

همان گونه كه مشاهده مي شود در همه ي اين پنج مورد صحبت از افرادي است كه در حال آماده كردن مقدمات بازي هستند و 
هنوز وارد بازي قمار نشده اند اما قانونگذار  انجام دهندگان اين اعمال را وعده ي حبس و جزاي نقدي داده است. همچنين در قانون جزاي 
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قانون جزاي  353ماده ي  2ها رسيدن بازي الزم نيست بلكه دستگيري در حال ارتكاب جرم قمار برابر بند افغانستان ، شرط به انت
  مستوجب حبس و جزاي نقدي است. 4افغانستان

  . عنصر معنوي قمار6
آزاد و عنصر معنوي يك جرم متشكل است از دو قسم سوء نيت عام و سوء نيت خاص. سوء نيت عام همان انجام جرم با اراده اي 

مختار است و سوء نيت خاص نيز قصد مشخص شده ي قانون گذار مي باشد . لذا تحقق جرم قمار منوط است به تحقق عمد و قصد مجرمانه 
. از اين رو اگر كسي در حالت خواب يا بيهوشي و به طور كلي در حالتي كه عمد و قصدي بر انجام عمل مجرمانه ندارد مبادرت به بازي با 

و باخت نمايد، مرتكب جرم قمار قلمداد نمي گردد. سوء نيت خاص به اعتقاد نگارنده نمي تواند از اجزاي تشكيل دهنده ي اين بزه شرط برد 
محسوب شود.با اين وجود به اعتقاد برخي، قصد تحصيل يا بردن مال يا وجوه طرف يا اطراف عمل قمار ، سوءنيت خاص اين جرم است. 

قانون جزاي افغانستان سوق اراده فاعل به ارتكاب فعلي كه جرم را به وجود مي آورد را  34). برابر ماده 1352: ص 1384-(حجتي و باري
قصد جرم مي نامند. از اين رو براي تحقق قصد ، وجود اراده الزم است پس اگر شخصي بدون اينكه اراده اي براي ارتكاب جرم داشته باشد 

  ل مجازات نخواهد بود.مرتكب جرمي از جمله قمار گردد ، قاب
  . انگيزه شناسي قمار7

انگيزه در زبان عرف نسبتا آشكارو به معناي وجود دليلي در پشت يك عمل است، يعني چيزي كه انسان را به عمل وا مي دارد . 
ذهني ) اين مفهوم جنبه ي فردي داشته و امري 214: ص 1384 - انگيزه هاي جستجوي آب و غذا، گرسنگي و تشنگي است(تبيت

)كه گاهي تحت تاثير عوامل مختلف بروني شكل مي گيرد و با آميخته شدن با ساير عوامل علت را به وجود مي 167: ص 1391 –است(توانا 
آورد. انگيزه از نظر حقوقي عبارت است از نفع يا ذوقي كه مجرم را به طرف ارتكاب جرم سوق مي دهد كه در هر جرمي ارتكاب آن ممكن 

)برخي حقوقدانان گاه انگيزه را با سوء نيت عام مخلوط مي كنند، در حالي كه قلمرو انگيزه به 46: ص 1387- اشد(حجاريان است مختلف ب
دليل وسعت مصاديق رواني و اجتماعي آن گسترده تر از سوء نيت خاص است. مقصود از سوء نيت خاص قصد مشخصي است كه در برخي 

) بنابراين 183و  182:صص 1387 - نون خود در جرم اعالم شده وجود آن را مشخص كرده است (نوربهااز جرايم بايد وجود داشته باشد و قا
به ضرس قاطع نمي توان موردي خاص را به عنوان انگيزه ي قمار باز معرفي نمود، از اين رو انگيزه ي او ممكن است مال اندوزي،حرص و آز 

آن باشد. بايد توجه داشت كه داعي يا انگيزه تاثيري در ماهيت عمل مجرمانه  ، احتياج شديد، انتقام جويي، بشر دوستي و امثال
) علي ايحال كسي كه بازي قمار را با هر انگيزه اي انجام دهد ولو مثبت، مرتكب عمل مجرمانه قمار بازي 47: ص 1387 –ندارد(حجاريان 

، به افراد نيازمند ياري رساند ، يا كسي كه براي مال اندوزيِ خود شده است. از اين رو كسي كه درصدد باشد با درآمد حاصل از قمار بازي
اقدام به قمار بازي نمايد، هر دو مشمول عنوان قمار باز خواهند بود. النهايه بايد گفت كه در برخي موارد ممكن است سوءنيت خاص بر 

) همان گونه 183: ص 1387 –ز سوءنيت خاص است (نوربها انگيزه منطبق باشد اما بايد توجه داشت كه قلمرو انگيزه بي نهايت وسيع تر ا
كه قبال گفته شد به اعتقاد ما سوء نيت خاص نمي تواند از عناصر تشكيل دهنده ي جرم قمار باشد با اين حال برخي حقوقدانان سوء نيت 

صيل يا بردن مال طرف يا اطراف قمار را سو خاص را در جرم قمار مشخص نموده اند. ما بر اين عقيده ايم آن جا كه اين حقوقدانان قصد تح
 نيت خاص مي دانند به اشتباه رفته اند زيرا قانون در جرم قمار، سوءنيت خاص را اعالم ننموده، بنابراين قصد تحصيل يا بردن مال طرف يا

در حقوق كيفري جمهوري اسالمي  اطراف قمار مي تواند يكي از انگيزه هاي قمار باز از بازي قمار باشد و نه سوءنيت خاص جرم قمار.
، ارتكاب جرم با انگيزه شريفانه از موجبات مخففه قضايي قلمداد شده است. مع الوصف در هردو قانون گذاري ،  141افغانستان مطابق ماده 

  انگيزه تاثيري در عمل مجرمانه نداشته و در نهايت مي تواند منجر به تخفيف قضايي مجازات شود.
  با قمار بازي . جرايم مرتبط8

و  707و  706اما در حقوق ايران مواد  5با اينكه در حقوق كيفري افغانستان جرايم مرتبط با قمار به طور دقيق جرم انگاي نشده
قانون تعزيرات به جرم انگاري اعمالي پرداخته كه در ارتباط با قمار بازي است. اين اعمال به ترتيب عبارتند از خريدن، حمل  710و  708

مودن و يا نگهداري كردن آالت و وسايل قمار . ساختن، در معرض فروش گذاشتن ، وارد كردن يا در اختيار گذاشتن آالت و وسايل ن
مخصوص قمار. داير كردن محلي براي قمار بازي يا دعوت مردم به آنجا و قبول خدمت در قمار خانه يا كمك به داير كننده به هر نحوي. 

  توضيح مواد هريك از اين موضوعات خواهيم پرداخت. حال در مطالب پسين به
  . خريدن ، حمل نمودن ، نگهداري كردن آالت و وسايل قمار1- 8

                                                            
ت متذكره ي فوق در حال قمار بازي، گرفتار گردد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر شخصي كه در محالقانون جزاي افغانستان:  2بند ٤ 

 نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هازار افغاني بيشتر نباشد، محكوم مي گردد

  قانون جزاي افغانستان مراجعه شود 236به ماده 5 
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قانون تعزيرات (هركس آالت و وسايل مخصوص به قمار بازي را بخرد يا حمل يا نگهداري كند به حبس يا جزاي  706برابر ماده 
  م خريدن يا حمل نمودن و يا نگهداري كردن آالت و وسايل قمار است.نقدي محكوم مي شود) اين ماده ركن قانوني جر

آالت جمع آلت و وسايل جمع وسيله است و اين بدين معني نيست كه فرد زماني مشمول اين ماده خواهد شد كه چند وسيله ي 
ه مربوط به قمار بنا بر تفسير منطقي يا مخصوص به قمار را خريده ، حمل يا نگهداري كند، بلكه فرد با خريدن، حمل يا نگهداري يك وسيل

: ص 1389-1- 2- 3بايسته هاي حقوق جزاي عمومي  -توضيحي كه حاكي از كشف و منظور و مقصود و نيت واقعي مقنن است( گلدوزيان،
ن تعزيرات، خريد، قانو 706)  نيز مشمول مقررات اين ماده خواهد بود.به عبارتي با توجه به متن قانون، شرط تحقق جرم موضوع ماده ي79

حمل يا نگهداري بيش از يك آلت مخصوص قمار است و لذا با يك بار خريد، حمل يا نگهداري آلت قمار، جرم موضوع ماده ي فوق الذكر بنا 
ايلي است بر تفسير ادبي محقق نخواهد شد و چنين تفسيري از مقصود و منظور قانونگذار بدور است. مقصود از آالت قمار در اين ماده نيز وس

كه صرفا براي بازي قمار به كار مي روند.مقصود از  خريدن در اين ماده به معناي اصطالحي آن نيست بلكه به عنوان مصداق شايع و فرد 
اجلي عقود معوض در اين ماده ذكر شده و لذا انتقال آالت مخصوص قمار از طريق هر عقد معوض ديگري مشمول مقررات اين ماده خواهد 

) نظير صلح يا هبه ي آالت قمار. در خصوص نگهداري هم بايد گفت كه صرف نگهداري آالت 1353: ص 1384 –تي و باري بود.(حج
) بنابراين نگهداري وسايلي از قبيل آالت موسيقي و تخته نرد مادامي كه 415: ص 1386 - (ايراني ارباطي6موسيقي و تخته نرد جرم نيست 
 –محشاي قانون مجازات اسالمي  - نشود، از نظر مقررات جاري كشور، فاقد حيثيت كيفري است(گلدوزياناز وسايل مزبور استفاده نامشروع 

  )452: ص 1386
.  

. ساختن يا فروختن يا در معرض فروش قرار دادن يا از خارج وارد كردن يا در اختيار قرار دادن آالت و وسايل 2- 8
  مخصوص قمار

(هركس آالت و و سايل مخصوص به قمار بازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار  قانون تعزيرات اشعار مي دارد 707ماده 
دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به حبس و جزاي نقدي محكوم مي شود) مطابق ماده ي فوق الذكر، ساختن، در 

  سايل مخصوص قمار جرم است.معرض فروش گذاشتن ، وارد كردن يا در اختيار گذاشتن آالت و و
همچنان كه در مطالب پيشين گفته شد مقصود از آالت و وسايل اين نيست كه مرتكب براي اينكه مشمول مقررات اين ماده باشد 

   الزم است كه جند آلت يا چند وسيله مربوط به قمار را بسازد. بلكه با صرف انجام يكي از موارد باال مشمول مجازات اين ماده خواهد بود.
)در اينجا مقصود 549: ص 1387 –بداع كردن ، نوآوردن ، اختراع كردن، آفريدن و خلق كردن است(معين مقصود از ساختن ، ا

ساختن هر وسيله اي نيست چرا كه به ضرس قاطع نمي توان بيان داشت كه هر وسيله اي مي تواند براي امري نامشروع مورد استفاده قرار 
وص به قمار را بسازد تا شامل مقررات اين ماده باشد و نه ساختن هر وسيله اي. گيرد.علي هذا شرط است كه فرد وسايل و آالت مخص

همچنين بعضا ممكن است فردي ماهيت يك وسيله را تغيير و آن را تبديل به يكي از آالت قمار نمايد، در اين حالت نيز به اعتقاد ما چنن 
  كردن و نوآوري و ساختن آالت و وسايل مخصوص به قمار خواهد بود.فردي مشمول مقررات اين ماده خواهد بود زيرا عمل او مشمول خلق 

) اما بايد توجه داشت كه انتقال 727ص - فروختن در لغت به معني واگذار كردن جيزي به كسي با گرفتن بهاي آن است(همان
تقاالت عقود معوض است، از اين رو هر آالت قمار تنها از طريق عقد بيع صورت نمي گيرد، بلكه فروختن در معني بيع، فرد اجلي نقل و ان

  ).1354: ص 1384 –نقل و انتقال معوض را بايد مشمول مقررات اين ماده دانست(حجتي و باري 
نكته ي بعدي در خصوص اين ماده اين است كه به اعتقاد ما در معرض فروش قرار دادن را نبايد با فروختن يكي دانست.زيرا اين دو 

، قاعدتا متفاوت خواهند بود.علي ايحال اگر كسي وسايل مربوط به قمار را در معرض فروش قرار دهد اما كسي  از حيث وقوع يا عدم آن
  مبادرت به خريد آن ها ننمايد يا نتواند آن ها را بفروشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي گردد.

اره تنها وارد كردن آالت قمار از خارج به ايران را جرم قلمداد در مورد وارد كردن آالت قمار بايد اذعان داشت كه ماده ي مورد اش
  نموده، قدر مسلم اينكه صادر كردن آالت قمار از ايران به خارج از مشمول مقررات اين ماده خارج خواهد بود.

در قبال اجرت يا  در اختيار ديگري قرار دادن آالت قمار آخرين عنصر مادي اين ماده بوده و مقصود از آن اين است كه، شخصي
حتي بدون اجرت، آالت قمار را در اختيار ديگري قرار دهد تا آن ها با اين وسايل كه در اختيار آن ها قرار گرفته، مرتكب بازي قمار 

 شوند.چنين فردي مشمول مجازات هاي مقرر در اين ماده خواهد بود.

  قمار بازي. داير كردن قمار خانه يا دعوت مردم به آن مكان  جهت 3- 8

                                                            
 18/11/1363مورخ  3738/7نظريه شماره ي ٦ 
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اين ماده مقرر مي دارد (هركس قمار خانه داير كند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به حبس يا جزاي نقدي محكوم مي 
گردد) اين ماده دو عمل داير كردن قمارخانه و دعوت مردم به آن جا را جرم انگاري نموده است.عنصر مادي اين جرم داير كردن محلي براي 

ازي يا دعوت مردم به آن جاست بنابراين داير كردن محلي براي ساختن يا فروش يا نگهداري آالت قمار از شمول مقررات اين ماده قمار ب
  خارج است.

داير كردن به معناي ايجاد نمودن محلي براي قمار بازي است. بنابراين وعده ي ايجاد چنين محلي يا فعاليت تبليغاتي براي راه 
ور از شمول مقررات اين ماده خارج خواهد بود.همچنين با توجه به عموم و اطالق ماده فرقي نمي كند كه در محل داير اندازي محل مذك

شده قمار بازي صورت بگيرد يا نه.از اين رو اگر فردي مكاني تهيه نمايد تا اشخاصي جهت بازي قمار به آن جا رفت و آمد داشته باشند؛ 
ازي از طرف ماموران تعقيب شود،اين افراد برابر ماده فوق قابل تعقيب و مجازات خواهند بود. بايد عنايت داشت ليكن قبل از اقدام به قمار ب

كه داير كردن محلي براي قمار بازي مالزمه با دوام و استمرار آن ندارد، بلكه صرف داير كردن محلي براي قمار بازي از براي تحقق بزه 
بايد توجه داشت كه محل بايد داير شده براي اين كار و اختصاص به آن داشته باشد. از اين رو چنانچه  موضوع اين ماده كافي است.معذالك

: ص 1384 –فردي دوستانش را براي شرب خمر به منزلش دعوت نمايد، عمل نامبرده مشمول مقررات اين ماه نخواهد بود (حجتي و باري 
بازي بايد گفت كه با توجه به اطالق ماده، صرف دعوت مردم به محلي كه براي قمار )در خصوص دعوت مردم به محل داير براي قمار 1350

بازي داير شده براي تحقق بزه اين قسمت از ماده ضروري است.به عبارتي ضرورتي ندارد كه افراد دعوت شده مشغول قمار بازي شوند. آنچه 
چرا كه ممكن است دو عمل داير كردن قمار خانه و دعوت مردم به آنجا از در پايان اين ماده شايستگي بيان را داشته بحث تعدد مادي است.

سوي يك نفر صورت گيرد. بدين ترتيب با انجام اين دو عمل از سوي يك نفر عمل مشمول تعدد  مادي خواهد بود و چنين فردي بر اساس 
  خواهد شد.محكوم - حداكثر آن جرم–قانون مجازات اسالمي به مجازات هر دو جرم  134ماده ي 

در جرايم موجب تعزير هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه  1392قانون مجازات اسالمي مصوب  134برابر ماده ي 
براي هريك از آن جرايم حداكثر مجازات مقرر را حكم مي كند و هرگاه جرايم ارتكابي بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك را بيش از 

ت مقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه ي نصف آن تجاوز نكند، تعيين مي نمايد.در هر يك از موارد فوق فقط حداكثر مجازا
را مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا شود ، مجازات اشد بعدي اج

ي كه مجازات فاقد حداقل و حداكثر باشد،اگر جرايم ارتكابي بيش از سه جرم نباشدتا يك چهارم و اگر جرايم ارتكابي مي گردد.در هر مورد
  بيش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي گردد.

  ق مقررات فوق عمل مي شود.: در صورتي كه از رفتار مجرمانه ي واحد، نتايج مجرمانه ي متعدد حاصل شود، طب1تبصره 
: در صورتي كه مجموع جرايم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه ي خاصي داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمي شود و 2تبصره 

  مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.
تكب را تا ميانگين حداقل و حداكثر و چنانچه : در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيف، دادگاه مي تواند مجازات مر 3تبصره

  مجازات، فاقد حداقل و حداكثر باشد تا نصف آن تقليل دهد.
: مقررات تعدد جرم در مورد جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت اجرا نمي شود. اين مجازات ها با هم و نيز با مجازات  4تبصره 

  هاي تعزيري درجه ي يك تا شش جمع مي گردد.
  قبول خدمت در قمار خانه ها يا كمك به داير كننده به نحوي انحاء  .8- 4

اين ماده مقرر مي دارد( اشخاصي كه در قمار خانه ها... قبول خدمت كنند يا به نحوي از انحاء به داير كننده اين قبيل اماكن كمك 
ول خدمت در قمار خانه يا كمك به داير كننده به هر نحوي نمايند معاون محسوب مي شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند...) بنابراين قب

ام از جرايم مرتبط با قمار بوده و مرتكب اين اعمال برابر ماده فوق مجازات خواهد شد.به اعتقاد ما مقصود از قبول خدمت در قمارخانه، انج
از شمول اين ماده خارج است. همچنين منظور از كمك  كار فيزيكي در قمارخانه بوده و صرف اعالم رضايت مبني بر انجام كار در قمارخانه

به داير كننده قمار خانه، صرف هر نوع كمكي است و اين كمك مقيد به ويژگي خاصي نيست.پس هر نوع كمك اعم از مادي و غير مادي 
  داخل در شمول مقررات اين ماده است.

  .مجازات قمار9
قمار و جرايم مرتبط به آن مجازات هاي مختلفي در نظر گرفته است كه آن ها را از قانون مجازات ايران و افغانستان براي مرتكبين 

  نظر مي گذرانيم
  .مجازات جرم قمار در حقوق كيفري ايران1- 9
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ضربه شالق، تخيير در حبس يا جزاي  74در حقوق جزاي ايران در خصوص مرتكبين جرم قمار مجازات هايي چون حبس و تا 
نقدي، معدوم و ضبط اموال در نظر گرفته شده است. شرايط اعمال هر كدام يك از اين مجازات ها متفاوت مي نقدي ، جمع حبس و جزاي 

  باشد كه مطالب پسين به تشريح اين شرايط خواهد پرداخت.
  ضربه شالق 74.حبس و تا 1- 1- 9

ضربه شالق و در صورت  74بس و يا تا ماه ح 6تا  1قانون تعزيرات (مجازات مرتكبين قمار بازي عبارت است از  705برابر ماده 
تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محكوم مي گردند). آنچه اظهر من الشمس بوده اين است كه بايد در خصوص مجازات مرتكبين جرم 

  قمار بازي در دو حالت قائل به تفكيك شد.
حالت عادي است. در اين حالت قاضي فقط مي تواند يا به ضربه شالق، مجازات قمار بازي در  74ماه حبس يا تا  6تا 1حالت اول) 

حبس حكم دهد يا به شالق. قدر مسلم اين كه جمع مجازات در حالت عادي، غير قانوني خواهد بود و قاضي نمي تواند فرد را هم به تحمل 
  حبس و هم به شالق محكوم نمايد.

هر به قمار بازي است كه در اين حالت چون عمل مجرمانه علني و ضربه شالق، مجازات تجا 74ماه حبس و تا  6تا  1حالت دوم) 
اده آشكار گرديده قاضي بنابر مقررات فوق الذكر مي بايست هر دو مجازات را در حق مرتكب اعمال نمايد. اين اجبار نيز با عنايت به انتهاي م

ند قابل مشاهده است. به بيان ديگر با توجه به عبارت كه بيان داشته در صورت تجاهر به قمار بازي به هر دو مجازات محكوم مي گرد
(محكوم مي گردند) در ماده ،  به نظر مي رسد كه قاضي در اعمال يكي از مجازات هاي حبس يا شالق مختار نبوده و بايد هر دو مجازات را 

  در حق مرتكب موضوع اين ماده اعمال كند.
  . تخيير در حبس يا جزاي نقدي 2- 1- 9

ماه حبس يا تا  3تا  1قانون تعزيرات (هركس آالت و ادوات مربوط به قمار بازي را بخرد يا حمل و نگهداري كند به  706 برابر ماده
پانصد هزار ريال  تا يك ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شود). بر اين اساس خريدن يا حمل و نگهداري آالت و ادوات 

با آن بوده و موجب حبس يا جزاي نقدي است.براي محكوم نمودن فرد به تحمل مجازات اين ماده الزم است كه قمار بازي از جرايم مرتبط 
به آالت و ادوات مربوط به قمار بازي را بشناسيم چرا كه هر آلت و وسيله اي جز آالت و وسايل قمار نخواهد بود، از اين رو ورق پاسوري كه 

) به عبارتي ورق پاسوري كه به منظور قمار 419: ص 1386 - (ايراني ارباطي7شود جزء آالت قمار است.  منظور قمار بازي از آن استفاده مي
قانون تعزيرات قرار مي  707و برد و باخت مورد استفاده قرار مي گيرد از آالت قمار است و تحت شمول مقررات جزايي اين ماده و ماده ي

در مقررات مذكور اين باشد كه در اغلب موارد از اين وسيله به منظور برد و باخت استفاده  گيرد. به نظر مي رسد كه علت شمول ورق پاسور
مي شود. ليكن اگر برد و باختي مورد نظر بازي كنندگان نباشد موضوع فاقدجنبه ي جزايي است و احراز اين موضوع از و ظايف قاضي 

ين ، استفاده از تخته نرد به عنوان وسيله ي تفريح و سرگرمي جرم )  همچن435ص  –(همان  8رسيدگي كننده به پرونده ي امر است.
نيست و به هر حال صرف نگهداري تخته نرد در منطقه كردستان با توجه به سابقه ي بازي با آن جنبه ي قمار ندارد. بديهي است اگر با آن 

قانون تعزيرات داير كردن قمار خانه يا دعوت  708ماده )  همچنين مطابق 425ص - ( همان9وسيله قمار شود، مشمول آالت قمار خواهد بود.
سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود. بايد توجه داشت كه  2ماه تا  6كردن مردم به آنجا مستوجب 

قهوه خانه بي مورد است ( گلدوزيان ، محشاي  عرفا قهوه خانه را نمي توان قمار خانه گفت بنابراين تشخيص دادگاه بر قمار خانه دانستن
) دعوت نمودن هم بايد حتما به منظور قمار بازي باشد تا مشمول مقررات اين ماده قرار گيرد. 453: ص 1386- قانون مجازات اسالمي

ناخته نشده است و به بازي بيليارد، جنبه ي ورزشي دارد و قمار محسوب نمي شود و در قانون هم جرم ش -دعوت نمودن به–بنابراين 
همين جهت فعاليت باشگاه هاي بيليارد مجاز محسوب مي شود مگر اين كه برد و باختي در كار باشد كه مصداق قمار پيدا كند كه در اين 

 )437: ص 1386 –(همان10صورت مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. 

  .جمع حبس و جزاي نقدي3- 1- 9
قانون تعزيرات (هركس آالت و و سايل مخصوص به قمار بازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار  707بنا بر مقررات ماده 

سال حبس و يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي  1ماه تا  3دهد يا از خارج وارد كند يا در اختيار ديگري قرار دهد به 
همچنان كه قبال گفتيم مصاديق اين ماده ماهيتا معاونت در جرم قمار بازي هستند اما با دقت در مجازات اين ماده  نقدي محكوم مي شود)

                                                            
 مجموعه نظرهاي مشورتي جزايي - 19/3/1369مورخ  167/7نظريه شماره ٧ 

 15/11/1381مورخ  10094/7نظريه شماره ٨ 

  8/5/1376مورخ  2886/7نظريه شماره ٩ 

   15/5/1382مورخ  4011/7نظريه شماره ١٠ 
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ضربه شالق تعزيري است. از  74ماه حبس يا تا  6تا 1مي توان دريافت كه مجازات اين اعمال بسيار شديدتر از مجازات اصل قمار بازي يعني 
ز نظر مقنن جلوگيري از رسيدن آالت و ادوات جرم قمار بازي بسيار مهم تر از مجازاتي است كه براي اصل جرم اين رو مي توان دريافت كه ا

 قمار بازي در نظر گرفته شده است. 

  . معدوم و ضبط نمودن اموال4- 1- 9
خوداري نموده و فقط به در خصوص اين مورد در مطالب پيشين  سخن گفتيم لذا براي جلوگيري از اطاله ي كالم از توضيح مجدد 

همين حد كفايت مي كنيم كه براساس مقررات اين ماده قبول خدمت در قمار خانه و كمك به داير كننده به هر نحوي ، هر چند مشمول 
  عنوان معاونت است اما مستوجب مجازات مباشرت در جرم خواهد بود.

قانون تعزيرات اين است كه تمام اسباب و  709ده برابر ماده ي اما مجازات ديگري كه براي مرتكبين قمار بازي در نظر گرفته ش
نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم يا به عنوان جريمه ضبط مي شود. اسباب جمع سبب و به معني وسيله ها ،لوازم و ساز و برگ هاي 

طريق قمار بازي بدست آمده يا از براي اين كار ) ونقود جمع نقد به معني وجه نقد و پول هايي است كه از 73: ص 1387 –آن است (معين 
از سوي افرادي اختصاص داده شده باشد. مقصود از اسباب و نقود قمار، چيزهايي است كه مختص به بازي قمار  يا معد براي آن بوده و 

باز از آن در جهت قمار بازي سود مي مستقيما بازي متوقف بر آن ها باشد. مانند وجوه موجود روي ميز قمار و يا اسباب و وسايلي كه قمار 
برند؛ از اين رو همه ي وسايل و اسباب موجود در قمار خانه همچون وجوه موجود در جيب قمار بازان و يا اثاث موجود در محل قمارخانه 

) 1355: ص 1384 –منهاي اثاثي كه براي تسهيل قمار اختصاص داده شده است مشمول مقررات اين ما ه نخواهد بود ( حجتي و باري 
قاعدتا پول ها و وجوه نقد ضبط مي گردند و اسباب يا اشيايي كه بقاي آن زياد تفاوتي نمي كند  معدوم خواهند شد. همچنين بايد توجه 

 ) 421: ص 1386- ( ايراني ارباطي11داشت كه صرف نگهداري آالت قمار جرم نيست و نمي توان آن ها را ضبط نمود.

  در حقوق كيفري افغانستان. مجازات جرم قمار 2- 9
در حقوق جزاي افغانستان قانونگذار سه مجازات حبس يا جزاي نقدي ، جمع حبس و جزاي نقدي و مصادره اموال را پيش بيني 

  نموده است. در ادامه به تشريح هر يك از اين مجازات ها خواهيم پرداخت
  .تخيير در حبس يا جزاي نقدي2-1- 9

قانون جزاي اين كشور مجازات حبس قصير يا جزاي نقدي براي اشخاص زير در  353ماده  1بر بند درحقوق جزاي افغانستان برا
  نظر گرفته شده است

 اختصاص دادن محلي براي جرم قمار بازي - 1

  آماده ساختن محلي براي ورود مردم به آن جا جهت بازي قمار- 2
  ردم باز باشدتنظيم قمار بازي در محل عمومي يا محلي كه بر روي عامه ي م- 3
  تنظيم قمار بازي در محل و منزلي كه به منظور قمار بازي آماده شده باشد.- 4
  جز گيري- 5

بدين ترتيب با انجام اين اعمال فقط حكم به مجازات حبس يا جزاي نقدي داده خواهد شد و اين دو مجازات باهم ديگر جمع نمي 
  گردند

  . جمع حبس و جزاي نقدي 2-2- 9
، مجازات حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار  353ماده  2فغانستان برابر بند در قانون جزاي ا

افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد،  براي افرادي كه در حال قمار بازي در محل تخصيص داده شده ، محل هاي عمومي و 
زي قمار باز باشد در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب در موارد فوق مي بايست حكم به جمع محل هايي كه بر روي عامه مردم جهت با

  حبس و جزاي نقدي داده شود و اعمال هر كدام از مجازات هاي حبس و جزاي نقدي به تنهايي پذيرفته نيست.
  . مصادره اموال2-3- 9

ادوات قمار مصادره مي گردد. هر چند قانون جزاي افغانستان از  كليه ي آالت و  353ماده  3در حقوق جزاي افغانستان برابر بند 
كه كلمه ي مصادره استفاده نموده و قانون جزاي ايران از كلمه ي ضبط، اما اين كلمات از لحاظ بار معنايي چندان تفاوتي با هم ندارند چرا 

 709ف اين بند از قانون جزاي افغانستان با مقررات ماده ي هر دو به يك معني بكار مي روند. اما آنچه باعث اختال -خاص- ضبط يا مصادره 
 قانون مجازات ايران شده اين است كه برابر مقررات اين قسمت از  قانون جزاي افغانستان هم پول و هم آالت و ادوات قمار مصادره مي گردد

ما ممكن است كه ابتدائا كليه ي وسايل مصادره و و در خصوص اشياي معدوم شدني كه از قمار بدست مي آيد ظاهرا تعيين تكليف نشده ا

                                                            
 18/9/1371مورخ  6462/7نظريه ١١ 
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سپس حسب دستور مقام قضايي معدوم يا حفظ گردد كه اين معني از اين ماده شايد قابل برداشت نباشد اما غير ممكن نخواهد بود، چرا كه 

معدوم  709معدوم شدني برابر ماده  دليلي براي نگهداري يا حفظ آالت معدوم شدني قمار وجود ندارد. ولي درقانون مجازات ايران اشياي
  . مي گردند

  بحث ونتيجه گيري:
دين اسالم همواره در پي سعادت و نيك فرجامي انسان ها بوده و با آموزه هاي خود سعي داشته كه انسان ها را به سوي خوبي و نيكي ها 

نموده كه باعث دوري از نماز و ذكر خدا مي گردد. قمار باز رهنمون سازد. خداوند بلند مرتبه در قرآن كريم قمار بازي را عملي زشت معرفي 
به جهت چيزي كه از دست داده نسبت به طرف ديگر كينه به دل گرفته و شعله هاي انتقام در او روشن مي شود. از اين رو در كشورهاي 

قلمداد شده است. با مطالعه دقيق حقوق كيفري اسالمي چون ايران و افغانستان كه به تبعات خطرناك اين بازي واقف بوده، قمار بازي جرم 
 اين دو كشور ، از اين پژوهش نتايج زير حاصل مي شود :

  .در هر دو قانونگذاري به ارائه تعريفي از جرم قمار پرداخته نشده است.1
تشكيل دهنده ي جرم قمار نمي  .قانونگذار هر دو كشور ، جرم را با افعال مثبت فيزيكي محقق مي دانند. از اين رو ترك فعل عنصر مادي2

 باشد

  .در قانون جزاي ايران و افغانستان هم قمار بازي عادي و هم تجاهر به قمار بازي جرم است.3
  .در حقوق ايران و افغانستان جرم قمار از جرايم مطلق بوده و مقيد به نتيجه ي خاصي نيست.4
ستان در مجازات مرتكب تاثيري ندارد تنها انگيزه شرافتمندانه مي تواند باعث .انگيزه در هيچ كدام يك از قوانين جزايي ايران و افغان5

  تخفيف قضايي مجازات گردد.
.در حقوق ايران در خصوص اينكه ارتكاب جرم قمار با چه وسيله اي ممكن است ، بين حقوقدانان اختالف نظر است. برخي به استناد ماده 6

وسيله را ممنوع مي دانند ، برخي ديگر معتقدند كه هر چند عبارت ( قمار بازي با هر وسيله اي قانون تعزيرات ، قمار بازي با هر  705
و  ممنوع است ) در صدر ماده مذكور آمده اما نمي توان هر وسيله اي را آلت اين بازي قرار داد ، بلكه اسباب بايد به گونه اي باشد كه عرف

  لي در حقوق افغانستان به وسيله اي خاص جهت بازي قمار اشاره نشده است.جامعه آن را از مصاديق اسباب قمار بداند. و
.قانون گذار ايران عالوه بر جرم قمار جرايم ديگري تحت عنوان جرايم مرتبط با قمار بازي را جرم انگاري نموده اما در حقوق جزاي 7

 افغانستان چنين اعمالي به صورت جداگانه جرم انگاري نشده است

زات فرد قمار باز در حقوق ايران و افغانستان از نهادهايي چون حبس يا جزاي نقدي جمع حبس و جزاي نقدي و مصادره يا .براي مجا8
ضبط اموال استفاده مي گردد. در حقوق ايران مجازات شالق نيز براي مرتكبين جرم قمار در نظر گرفته شده است اما در حقوق كيفري 

  نشده ، علي ايحال مجازات جرم قمار در حقوق ايران شديد تر استافغانستان اين مجازات پيش بيني 
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