Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
депутаттары,
«Nur Otan» партиясы
Фракциясының мүшелері
(тізім бойынша)

Құрметті депутаттар!
Интернет-казинолардың қызметіне қарсы іс-қимыл шараларын күшейтуге
қатысты сіздің сауалыңызды қарап, мынаны хабарлаймыз.
«Ойын
бизнесі
туралы»
Қазақстан
Республикасы
Заңының
(бұдан әрі – Заң) 6-бабына сәйкес республика аумағында интернет-казинолардың
қызметіне тыйым салынған.
Сондай-ақ, Заңмен сот актісі негізінде қызметі Қазақстан
Республикасының аумағында заңсыз деп танылған ойын бизнесін шетелдік
ұйымдастырушылардың пайдасына төлемдерді жүзеге асыру бойынша
қызметтер көрсетуге тыйым салынған.
Интернет
желісінде
деструктивті
ақпараттың,
оның
ішінде
интернет-казино қызметінің таралуына қарсы іс-қимылдың негізгі
құралдарының бірі интернет-ресурстар мен әлеуметтік желілердің мониторингі
болып табылады.
Бұқаралық ақпарат құралдарына мониторинг жүргізу тәртібі «Бұқаралық
ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қазақстан
Республикасының аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарына
мониторинг жүргізу қағидаларымен, сондай-ақ оны есептеу әдістемесімен
(Ақпарат және қоғамдық даму министрінің 2019 жылғы 29 сәуірдегі № 84 бұйрығы)

айқындалған. Мониторинг тәулік бойы жүргізіледі.
Бұзушылықтар
анықталғаннан
кейін
интернет-ресурстардың
әкімшіліктеріне оларды жою туралы ескертулер жіберіледі, ескерту еленбеген
жағдайда материалдар мен интернет-ресурстар сот тәртібімен немесе соттан тыс
тәртіппен бұғатталады.
2017 жылдан бастап интернет-казино қызметіне салынған тыйымды бұзу
фактілері бойынша 3137 интернет-ресурстар мен сілтемелерге қатысты ден
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қоятын құжаттардың 172 жобасы (нұсқамалар – 134, хабарлама хаттары-38), оның
ішінде 2020 жылы 219 интернет-ресурстар мен сілтемелерге қатысты ден қоятын
құжаттардың 30 жобасы (нұсқамалар – 24, хабарлама хаттары – 6) дайындалды.
2021 жылдың басынан бүгінгі күнге дейін 2673 интернет-ресурстар мен
сілтемелерге қатысты ден қоятын құжаттардың 88 жобасы (2534 интернет ресурстар мен сілтемелерге қатысты 66 ұйғарым, 139 сілтемеге қатысты 22 ұсыным
хат)әзірленді.

2019 жылдан бастап интернет-казиноларды айқындау үшін «Кибернадзор»
ақпараттық жүйесі (бұдан әрі – «Киберқадағалау» АЖ) пайдаланылады.
2021 жылы «Киберқадағалау» АЖ-ға 4 мемлекеттік орган (БП, ІІМ, МСМ және
ҚМА) 4656 интернет-ресурстар мен сілтемелер бойынша ақпарат енгізді, соның
ішінде 2370 интернет-ресурстар әкімшіліктерінің атына хабарламалар
(30 сілтемеге қатысты-«Facebook», «Instagram» - ға 2 хабарлама), ескерту хаттары
(136 сілтемеге қатысты 19 хат) және уәкілетті органның интернет-казиноның
қызметі мен жарнамасы белгілері бар материалдардың таралуын шектеу туралы
нұсқамалары жолданды (2204 интернет-ресурстар мен сілтемелерге қатысты
27 ұйғарым).
Сонымен қатар интернет-казиноның қызметіне қарсы іс-қимылдың
тиімділігін арттыру мақсатында Қазақстан Республикасының «Ойын бизнесі
туралы», «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» заңдарына, Қазақстан
Республикасының Қылмыстық кодексіне мынадай шараларды қамтитын
түзетулер жобасы әзірленді:
− ойын бизнесі саласындағы уәкілетті органға сот актісі негізінде Қазақстан
Республикасының аумағында қызметі заңсыз деп танылған ойын бизнесін
шетелдік ұйымдастырушылар тұлғаларының арнайы тізбесін жүргізу бойынша
құзырет беру, сондай-ақ олар туралы ақпаратты төлем қызметтерін
көрсетушілерге жеткізу тетігін енгізу.
− Қазақстанның банктері мен төлем жүйелеріне аталған тізбеде тұрған
тұлғалардың пайдасына қаржы операцияларын жүргізуге тыйым салуды
белгілеу;
− казинодағы, ойын автоматтары залдарындағы, букмекерлік кеңселердегі
және тотализаторлардағы олардың шоттарын кредиттік карталар арқылы төлеуге
немесе толықтыруға тыйым салу.
Қазіргі уақытта түзетулер жобасы мүдделі мемлекеттік органдармен
келісілуде.
Жалпы интернет-казиноға қарсы іс-қимыл мәселесі Үкіметтің тұрақты
бақылауында.
Е. Тоғжанов
Орындаған: Ә. Тұрғанбаев, 745674

Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан,
членам Фракции
партии «Nur Otan»
(по списку)

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш запрос касательно усиления мер по противодействию
деятельности интернет-казино, сообщаем следующее.
Согласно
статье
6
Закона
Республики
Казахстан
«Об игорном бизнесе» (далее – Закон) деятельность интернет-казино на
территории республики запрещена.
Также, Законом предусмотрен запрет на оказание услуг по осуществлению
платежей в пользу иностранных организаторов игорного бизнеса, деятельность
которых признана незаконной на территории Республики Казахстан на
основании судебного акта.
Одним из основных инструментов противодействия распространению в
сети Интернет деструктивной информации, в том числе деятельности
интернет-казино, является мониторинг интернет-ресурсов и социальных сетей.
Мониторинг
средств
массовой
информации
регламентирован
Законом Республики Казахстан «О средствах массовой информации»,
Правилами проведения мониторинга средств массовой информации,
распространяемых на территории Республики Казахстан, а также методики его
расчета (приказ Министра информации и общественного развития от 29 апреля 2019 года
№84). Мониторинг ведется в круглосуточно.
После выявления нарушений в адрес администраций интернет-ресурсов
направляются предупреждения об их устранении, а в случаях игнорирования
предупредительных писем доступ к материалам и интернет-ресурсам
прекращается в судебном либо внесудебном порядке.
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По факту нарушения запрета на деятельность интернет-казино с 2017 года
подготовлено 172 проекта реагирующих документов (предписания – 134,
уведомительные письма – 38) в отношении 3137 интернет-ресурсов и ссылок, в том
числе за 2020 год – 30 проектов реагирующих документов (предписания – 24,
уведомительные письма – 6) в отношении 219 интернет-ресурсов и ссылок.
С начала 2021 года по сегодняшний день подготовлено 88 проектов
реагирующих документов в отношении 2673 интернет-ресурсов и ссылок
(66 - предписаний в отношении 2534 интернет-ресурсов и ссылок, 22 – рекомендательных
письма в отношении 139 ссылок).

С 2019 года для выявления интернет-казино используется информационная
система «Кибернадзор» (далее – ИС «Кибернадзор»).
В 2021 году в ИС «Кибернадзор» 4 государственными органами (ГП, МВД,
МКС и АФМ) внесена информация по 4656 интернет-ресурсам и ссылкам, из них в
отношении 2370 интернет-ресурсов направлены уведомления (2 уведомления в
адрес «Facebook», «Instagram» - в отношении 30 ссылок), предупредительные письма в
адрес администраций интернет-ресурсов (19 писем в отношении 136 ссылок) и
предписания уполномоченного органа (27 предписаний в отношении 2204 интернетресурсов и ссылок) об ограничении распространения материалов с признаками
деятельности и рекламы интернет-казино.
Вместе с тем, в целях повышения эффективности мер по противодействию
деятельности интернет-казино разработан проект поправок в законы Республики
Казахстан «Об игорном бизнесе», «О платежах и платежный системах»,
Уголовный кодекс Республики Казахстан, который предусматривает следующие
меры:
- наделение уполномоченного органа в сфере игорного бизнеса
компетенцией по ведению специального Перечня лиц иностранных
организаторов игорного бизнеса, деятельность которых признана незаконной на
территории Республики Казахстан на основании судебного акта, а также
введение механизма доведения информации о них до поставщиков платежных
услуг.
- установление запрета банкам и платежным системам Казахстана
проводить финансовые операции в пользу лиц, состоящих в указанном перечне;
- запрет на оплату или пополнение их счетов в казино, залах игровых
автоматов, букмекерских конторах и тотализаторах посредством кредитных
карт.
В
настоящее
время
проект
поправок
согласовываются
с
заинтересованными государственными органами.
В целом вопрос противодействия интернет-казино находится на
постоянном контроле Правительства.
Е. Тугжанов
Исп.: Турганбаев А., 745674

