ՏԵՂԵԿԱՆՔ
չլիցենզավորված առցանց խաղային կայքերի արգելափակման խնդիրների
վերաբերյալ
1.

Ընդհանուր տեղեկատվություն
1.1. 2012-ից Ֆրանսիայում և Բելգիայում ծառայություն մատուցողները պարտավոր
են ֆիլտրել չլիցենզավորված առցանց խաղատների հասցեները։ Ծառայություն
մատուցողների ծախսերը այդ գործառույթի կատարման համար հատուցվում են։
Պատասխանատու կազմակերպությունն է Autorité de Régulation Des Jeux en Ligne
(ARJEL), որը տրամադրում է խաղատներին լիցենզիաներ:
http://www.pokernews.com/news/2012/01/french-isps-block-players-unlicensed-onlinegambling-sites-11733.htm
1.2. Ավստրիայում կառավարությունը 2015-ի մայիսից հրահանգել է ֆիլտրել առցանց
կազինոները` հաշվի առնելով մասամբ պետական առցանց կազինոի շահերը (
Casinos

Austria):

http://calvinayre.com/2015/03/26/business/austria-imposes-geo-

blocking-of-international-sites/
1.3. Լատվիայում

առցանց

կազինոներին

հասանելիությունն

արգելված

է,

կազինոների օպերատորները Լատվիայում գործելու համար պարտավոր են գնել
լիցենզիա 400 000 Եվրո արժողությամբ։
(http://eltcasino.com/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8/)
1.4. Իտալիայում մինչև 2010–ը գործում էր առցանց կազինոների և բուքմեյքերական
գրասենյակների գործունեության դեմ օրենք, ավանդական երկու կազինոների
լոբբինգի հետևանքով։ Սակայն այն դադարեց գործել Եվրոպական Միության
կողմից

հետաքննության

և

անհատների

մեծ

քանակի

դատական

հայցերի

հետևանքով (http://voprosik.net/cenzura-v-internete-mirovaya-praktika/)։
1.5. Միացյալ

Նահանգներում

առցանց

կազինոներում

ԱՄՆ

քաղաքացիների

խաղալու դեմ կիրառվում է սահմանափակում՝ ԱՄՆ բանկերի կողմից թողարկված
պլաստիկ

քարտերով

վճարում

կատարելու

արգելքով

(http://casinofreedom.info/azartnye-igry-v-internete/)։
1.6 Եվրոպական

Միության

հասանելիության

սահմանափակմանը

համընկնում

է

նաև

հիմնական

մոտեցումենրով

ուղղված

Եվրոպայի

(http://www.osce.org/ru/fom/89063?download=true

ցանկացած
Խորհրդի

չի

սատարվում

մոտեցում,

որը

դիրքորոշմանը
և

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2306649&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&Ba
ckColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

1.7 Ավստրիայում,

Ֆրանսիայում,

Բելգիայում

և

Լատիվիայում

կազինոների

հասանելիությունը արգելված է օպերատորների կողմից տեղադրվող ֆիլտրերով։
Արգելքի

արդյունավետության

գնահատականը

պահանջում

է

լրացուցիչ

հետազոտություններ, սակայն այսօրվա տեխնիկական հնարավորությունները թույլ
են

տալիս

առանց

որևէ

լուրջ

ջանք

գործադրելու

շրջանցել

ծառայություն

մատուցողների կողմից տեղադրվող արգելքները։ Ինտերնետ Կառավարման
Հանձնաժողովի որոշ փորձագետների գնահատմամբ հնարավոր է անգամ առցանց
կազինոների

օգտվողների

քանակի

մեծացում՝

որպես

բողոք

կիրառվող

սահմանափակումների դեմ։
2. Սահմանափակումների շրջանցման տարածված եղանակներն են
2.1 Virtual Private Network, VPN, վիրտուալ մասնավոր ցանց, երբ ՀՀ տարածքում
Ինտերնետին միացած օգտվողը անվճար ծրագրի միջոցով (օրինակ՝ HotspotShield)
ստեղծում է կոդավորված (շիֆրավորված) միացում իր ցանկությամ որևէ երկրի VPN
ծառայություն մատուցողի հետ և ներկայանում առցանց կազինո այդ որևէ երկրի
օգտվողի

տեսքով։

VPN

միացումը

ողջամիտ

ժամանակահատվածում

ապաշիֆրավորել հնարավոր չէ։ Անհեռանկարային է նաև VPN արձանագրության
արգելքը, քանի որ այն օգտագործվում է մի շարք ընկերությունների կողմից իրենց
գործունեության մեջ։
2.2 Պատասխանատու

սերվերների

միջոցով

(proxy

server),

աշխատանքն

իրականացվում է նույն սկզբունքով, ավելին, մի շարք բրաուզերներ հենց իրենք են
տալիս

այդ

ծառայութունը,

օրինակ՝

Opera

բրաուզերն

ունի

turbo

հնարավորությունը, երբ օգտվողը հարցում է ուղարկում Opera-ին պատկանող
պատասխանատու սերվերին և նրա անունից մտնում առցանց կազինո։
2.3 TOR (The Onion Router) համակարգը, որն օօգտագործում է Ինտերնետ մի շարք
proxy server-ներ (միջանկյալ համակարգիչներ)՝ առցանց կազինոին հասնելու
համար, շատ տարածված ծրագրային ապահովում է։
2.4 Ամենատարածված Chrome բրաուզերը նույնպես հնարավորություն է տալիս մեկ
հպումով տեղադրել proxy հավելվածներ
https://chrome.google.com/webstore/search/vpn?hl=en-US&utm_source=chrome-ntplauncher որոնք շրջանցում են ցանկացած ֆիլտրումը։
2.5 I2P վրադիր ցանց, որն օգտագործում է այլ համարակալման և դոմենային
անվանման համակարգ։
2.6Այլ միջոցներ, որոնց բացահայտելը գործնականորեն անհնար է, սակայն որոնք
տալիս են արգելքը շրջանցելու հեշտ հնարավորություններ։
2. IP համարներով ֆիլտրումը առաջացնում է մի շարք այլ խնդիրներ

2.1.

Որոշ դեպքերում առցանց կազինոի IP համարի տակ աշխատում են

տասնյակ կամ հարյուրավոր կայքեր, և այդ IP համարի արգելափակումը
հանգեցնում է այլ ռեսուրսներին հասանելիության սահմանափակմանը, որոնք չեն
հակասում օրենսդրությանը։
2.2.

Սահմափակումների

համար

անհրաժեշտ

է

կատարել

հետազոտություններ՝ առցանց կազինոների հասցեների կամ IP համարների
բացահայտման
անհրաժեշտ

է

համար։
ստեղծել

Նման

հետազոտություն

հետազոտական

իրականացնելու

բաժին,

որը

համար

կզբաղվի

այդ

տեղեկատվության փնտրման և արդիականացման գործընթացով և ամրագրել
այդ հետազոտական բաժնի իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես
նաև նրա լիցենզավորման գործառնությունները ամրագրել օրենքով։
2.3.

ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանափակվում է մի շարք այլ գործողություններ,

օրինակ,

պոռնկագրության

տարածումը։

Առցանց

կազինոներին

հասանելիությունը սահմանափակելու դեպքում առաջանում է նախադեպ, որը
թույլ կտա պահանջել սահմանափակել որևէ արգելված տեղեկատվության
տարածումը IP համարների ֆիլտրման եղանակով։ Սա իր հերթին կպահանջի
ստեղծել

Ինտերնետին

հասանելիության

սահմանափակող

համակարգ՝

Չինաստանի կամ Իրանի օրինակով, որոնք ստեղծել են «ներքին ինտերնետ» ինչի
համար ենթարկվում են քննադատության ժողովրդավարական երկրների և
իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից։
2.4.

Օպերատորների կողմից IP հասցեներով ֆիլտրման համար տեղադրվող

սարքավորման արժեքը, կախված համակարգի բարդությունից, կարող է հասնել
250 000 ԱՄՆ դոլարի 10 Գբիթ/վրկ թողունակությամբ կապուղու համար։
2.5.

IP համարների ֆիլտրումը ընդհանուր առմամբ հակասում է ցանցի

չեզոքության

սկզբունքին,

որն

ընգրկված

է

ՀՀ

կառավարության

կողմից

հաստատված «Ինտերնետ կառավարման սկզբունքներին»։
4. Ֆիլտրման

գործընթացն

իրականացնելուց

առաջ

նպատակահարմար

է

իրականացնել մանրամասն ուսումնասիրություն օգտագործելով միջազգային
լավագույն փորձը։

