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Тамеки заттарынын жарнамасын, демеерчулугун жана сатылышын илгерилетууге, 
тамеки заттарын саткан жерлерде сигареттерди жайып сатууга, тыюу салуунун эл

аралык тажрыйбасы

0нYГYп келе жаткан 30 мамлекетте жYргYЗYлген тамеки заттарын рекламалоо, 
демеерчYЛYк кылууга болгон тыюу салууларды изилдее керсеткендей, жада калса кандайдыр 
бир белYГYне тыюу салган учурда да тамеки заттарын колдонуу 13,6%га темендеген, ал эми 
толук тыюу салынганда 23,5% жеткен17.

Тамеки заттарын жайгаштырууга тыюу салуу еспYPYмдер арасында тамеки 
чегYYЧYлердYн жана тамеки керектеечYлердYн жалпы санын темендеесYне алып келген18.

Алсак, мисалы:
- Исландияда жайгаштырууга болгон тыюу салуудан кийин еспYPYмдер арасында тамеки чегYY 

1999-жылдагы 18,6%га салыштырмалуу 2003-жылы 13,6%га темендеген. Тыюу салуудан 2 
жылдан кийин, еспYPYмдер арасында тамеки чегYYHYн темендеесY дагы улана берген;19

-  Канадада тыюу салуудан кийин еспYPYмдер арасында (15-19 жаш) тамеки чегYYHYн децгээли 
22%ден (2003-ж.) 13%ке (2009-ж.);20 чейин темендеген.

-  Ирландияда 2009-жылы тамеки заттарын жайгаштырууга тыюу салуудан кийин 
еспYPYмдердYн тамеки чегYYHY баштоо мYмкYндYГY бир кыйла темендеген. Социалдык 
изилдеелерге караганда, ар бир бешинчи еспYPYм тамеки чегет деген пикир 62% ден 46%га 
чейин темендеген21.

Канадада еткерYлген изилдеенYн жыйынтыктары керсеткендей, соода жайларында 
тамеки заттарын жайгаштырууга жана демонстрациялоого тыюу салууну киргизуу 
легалдуу эмес соода жургузуунун жайылышына ТУРТКУ БЕРГЕН ЖОК22.

БYГYнкY кYнде Канадада, Россияда жана башка кеп елкелерде тамеки заттарын жайып 
(демонстрациялап) сатууга толугу менен тыюу салынган жана Phillip Morris International 
тамеки компаниясынын екYлдерYHYн бири белгилегендей, тыюу салуунун аткарылышы 
мыйзамсыз сатуунун таркап ^aYY децгээлин темендетту, тиешелYY тYPде бул мыйзамдуу 
сатуу рыногунун 20%га кебеЙYШYне алып келди.

Россия Федерациясы (РФ) соода тYЙYндерYнде тамеки заттарын кергезмесYн жана 
жайгаштыруусун 01.06.2014 -ж. баштап тыюу салган.

35-CYрет. “Жарандардын ден соолугун айланадагы тамеки тYTYHYHYн жана тамеки 
керектее^н зыяндуу таасиринен коргоо женYнде” 2013-жылдын 23-февралындагы №2 15-Ф3 (май 
жана июль, 2014-ж.) РФ Мыйзамдын ченемдери кYЧYне киргенге чейин (1) жана кийин (2-3) 
тамеки заттарын жайып сатуу.
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17 Blecher E. The impact of tobacco advertising bans on consumption in developing countries. Journal of Health Economics. 2008 July;27(4):930-42.
18 Pierce JP, Gilpin E, Burns DM, et al. Does tobacco advertising target young people to start smoking? Evidence from California. JAMA.1991; 
266:3154-3158.
19 The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD).
20 Canadian Tobacco Use Monitoring Survey 2009. Health Canada.
21 Office of Tobacco Control, Annual Report 2010, March 2010 (pdf).
22 According to Philip Morris International, legitimate sales increased 20% in Canada “mainly reflecting stronger government enforcement measures 
to reduce contraband sales”.
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Бардык соода объекттеринде, анын ичинде адистештирилген жайларда тамеки 
продукциясын кергезмелееге жана жайгаштырууга тыюу салынат. Тамеки заттары 
жeнYндe маалымат сатып алуучуларга тизме катары берилет, анын тексти ак фондо кара 
тYCтeгY тамгалардын бирдей шрифти менен, эч кандай графикалык жактан кооздолбогон жана 
CYрeтY жок болуп жасалышы керек.

Мына ошентип, сатып алуучу тизме менен таанышкандан кийин гана тамеки тацгагын 
кере алат жана эч кандай витринада жайгаштырылган тамеки тацгактарынын дегдеткен 
азгырыгына туш болбойт.

Россиянын статистика боюнча агенттигинин (Росстат) ай сайын берилYYЧY маалыматтарына 
ылайык катуу мыйзамдык тыюу салгандан баштап 94% тамеки рыногун контролдогон бардык чет 
елкелYк компанияларда сатуулар 6-8%га азайганы белгиленYYДе.

Теменде Беларусь Республикасында (БР) 2016-жылы ишке киргизилген сигареттерди 
жайгаштыруунун мисалы келтирилди (36-CYрет).

2-CYрет. РФ жана БР супермаркеттеринде тамеки заттарын жайгаштыруу (2016-2017-ж.ж.)

РФ, Москва, октябрь 2016-ж. Белоруссия, Минск, апрель, 2017-ж.23

Белоруссия, Минск, май- сентябрь, 2018-ж.24
Соода жерлеринде жайгаштыруу Россия менен Белоруссиядан сырткары КМШ башка 

елкелерYнде да толугу менен тыюу салынган, бул - Грузия, ТYркменстан, Тажикстан. Казакстан 
да тамеки заттарын жайгаштырууга тыюу салууну киргизYYHY пландады.
1) Тамеки енер жайы YЧYн сатуу жерлеринде тамекилерди жайгаштыруу ез продукциясын 

жарнамалоонун маанилYY багыты болуп саналат.
2) Сатуу жерлеринде тамеки заттарын керYHYктYY жана KYЦYЛДY буруп жайгыштыруу жаштарды 

тамеки тартууга азгыртып, тамеки заттарынын социалдык жактан алгылыктуулугун 
жогорулатып, тамеки заттарын импульсивдYY сатып алууларын кебейтYп, тамеки чегYYДен 
баш тартууну кыйындатат.

3) Башка елкелердYн тажрыйбасы керсеткендей, тыюу салуунун аткарылышы мыйзамсыз соода 
кылуунун жайылышын азайтып, тиешелYY тYPДе мыйзамдуу рыноктун 20%га кебеЙYШYне 
алып келди.

4) Тамекиге каршы кYрешYY боюнча ДССУнун Алкактуу конвенциясынын 13-беренеси жана 
аны ишке ашыруунун жетектеечY принциптери тамеки заттарынын бардык формадагы 
жарнамасына, анын ичинде сатуу жерлеринде жайгаштырууга толук тыюу салуунун 
киргизилишин талап кылат. 23 24

23 Фотографии в торговых точках РФ и РБ сделаны Бекбасаровой Ч.Б.,
24 Источник фотографий: www.belta.by
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