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ЭЛ АРАЛЫК ТАЖРЫЙБА

Ж енекей тацгакты киргизуунун женге салуучу таасирин баалоо

Ирландияда женге салуучу таасирин талдоону еткерушту35, анын жYPYшYнде 
женекей тацгакка етYYHYн чыгымдары жана жана пайдасы каралды. Анын жыйынтыгы 
боюнча темен^дей корутунду жасалды: «Ушул чараны ишке ашыруу, «Тамекиден бош 
Ирландия» документинде баяндалган чаралар менен бирге Ирландияда тмаеки керектеенYн 
жайылышын кыскартат жана ушундан улам тамекиден болгон ооруларга байланыштуу 
елYмдер азаят. Бул биринчи кезекте тамеки менен чакырылган ооруларды дарылоого 
мамлекеттин чыгымдарын кыскартат.

2009-жылы тамеки тартуудан чакырылган ооруларды дарылоого кеткен 
чыгымдар 664 млн. еврону тузду. Ошол эле жылы Ирландияда тамеки тартуудан эрте 

болгон елумдердун зыяны 3,5 млрд. еврого бааланды.

Жацы Зеландияда да женекей тацгакты киргизуунун женге салуучу таасири 
бааланды36. Анын жыйынтыгы боюнча темен^дей корутунду жасалды: «Статус-кво тамеки 
жарнамасына тыюу салынганына (жана башка контролдоо чараларына) карабай тамеки 
заттарын жарнамалоо жана сатууну илгерилетYY YЧYн тамеки енер жайынын улантып жаткан 
тацгакты колдонуу жендемYHYн проблемасын чечпейт. Ушундай эле, ден соолук YЧYн 
зыяндыгы женYнде эскертYYлер пачкадагы ээлеген аянтын кебейтYY тамеки сатууну 
илгерилетYY YЧYн калган аянтты азайтканына карабай, ушул кемчиликти бул толугу менен 
жок кылбайт... Демек, ушул женге салуучу таасирин талдоодо тамеки продукциясынын 
женекей тацгагы женYнде талаптарды киргизYY сунушталат».

Улуу Британияда экономикалык кесепеттерин баалоо еткерулду37, мында женекей 
тацгактын Улуу Британиянын экономикасына акчалай керсеткендегу жалпы таасири 
чагылдырылды. Баалоо керсеткендей, бул чара он жылдын ичинде 30 млрд. фунт стерлинг 
потенциалдыы пайданы алып келет, ал эми ага байланыштуу чыгымдар 5 млрд. фунт 
стерлингди тузет.

ж е н е к е й  т а ц г а к  м ы й з а м д у у

Женекей тацгак женунде мыйзамдарды легитимдуулугун улуттук, региондук жана эл аралык 
соттор жана трибуналдар ырастаган, алар тамеки компаниялары айткан бардык укуктук 

аргументтер жацылыш деп корутунду беришкен.

Эгерде женекей тацгак женYнде мыйзам тиешелYY улуттук, административдик, 
конституциялык жана мыйзамдык механизмдерди аткаруу менен кабыл алынса, анда женекей 
тацгак женYнде мыйзамды легитимдYY эмес деп таанууга кандайдыр себептер болбошу керек. 
2017-жылдын ноябрына карата женекей тацгак тууралуу бардык сот процесстери ушул 
мыйзамдардын легитимдYYЛYГYн ырастады. 35 36 37

35 http://health.gov.ie/wp-content/uploads/2013/12/Standardised-Packaging-RIA-July-2014-FINAL.doc
36http://www.health.govt.nz/system/files/documents/pages/regulatory-impact-statement-plain-packaging-tobacco-
products.pdf
37 http://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/403493/Impact_ assessment.pdf
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Ж е н е к е й  т а ц г а к  Ж е ^ н д е  м ы й з а м д а р д ы н  ЛЕГИТИМДYYЛYГYН
ТАЛАШУУ

АВСТРАЛИЯ:

Австралиянын Жогорку Сотунда конституциялуулугун талашуу38: доо арыз 2012-жылдын 
августунда четке кагылган. Эл аралык инвестициялык арбитражга берилген доо арыз39: 20 1 5- 
жылдын декабрында четке кагылган. ДСУ арбитрлеринин панелине берилген даттануу: 
чечим 2018-жылы кабыл алынат.
УЛУУ БРИТАнИЯ
Англия жана Уэльстин Жогорку сотуна берилген беш доо арыз40: 2016-жылдын майында 
четке кагылды, Апелляциялык сотко берилген доо арыз»: 2016-жылдын декабрында четке 
кагылды.
ФРАНЦИЯ
Конституциялык кецеште мыйзамдуулугун талашуу41: доо арыз 2016-жылдын январында. 
Мамлекеттик кецешке берилген алты доо арыз42: 2016-жылдын декабрында четке кагылды.
ИРЛАНДИЯ
Жогорку сотто мыйзамдуулугун талашуу: иш боюнча ендуруш 2016-жылдын ноябрында 
токтотулган.
ЕВРОПАЛЫК СОЮЗ
Тамеки заттары женYнде ЕС Директиваларынын мыйзамдуулугун ЕС сотунда талашуу43: доо 
арыз 2016-жылдын майында четке кагылган.
НОРВЕГИЯ
Снюстун женекей тацгагына соттук тыюу салуу женYнде арыз44: доо арыз 2017-жылдын 
ноябрында четке кагылган.

т а м е к и  з а т т а р ы н ы н  Ж е н е к е й  ТАЦГАГЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИК 
Ж е н у н д е  м ы й з а м д а р д ы  б у з у у  б о л у п  с а н а л а б ы ?

Австралия, Франция жана Улуу Британияда тамеки компанияларынын доо арыздарын 
четке кагуу женYнде сотторунун чечимдери толугу менен бирдей болгон:

Ж е н е к е й  т а ц г а к  и н т е л л е к т у а л д ы к  м е н ч и к  (и м ) ж а а т ы н д а г ы  у л у т т у к  ж а н а  э л  
а р а л ы к  ч е н е м д и к  а к т ы л а р  б о ю н ч а  е л к е л е p д Y н  м ы й з а м д а р ы н , ж е  

_______________________________ м и л д е т т е н м е л е р и н  б у з б а й т ._______________________________

Австралиянын Жогорку соту белгилеп кеткендей, женекей тацгак тацгакка же 
маркалоосуна болгон башка талаптардан айырмаланбайт. Эгерде тамеки заттарынын тацгагы 
интеллектуалдык менчикти коргоо женYнде мыйзамдарды бузуу болуп саналса, анда 
екме'шун башка товарлардын да тацгагын жана маркалоосун женге салууга укугу болбойт.

Тамеки компаниялары ездерYHYн товардык белгилерин каттагандан кийин аларда 
ушул товардык белгилерди «пайдаланууга укугу» болушу керек деп айтышат. Бирок 
интеллектуалдык менчик жаатындагы бир да эл аралык келишим катталган товардык 
белгилердин ээлери аларды «пайдалануу укугуна» коомдук пайдага мамлекеттин женге салуу 
ыйгарым укуктарын четке кагып ээ болушун талап кылбайт. 38 39 40 41 42 43 44

38JT International SA v. The Commonwealth of Australia [2012] HCA 43, High Court of Australia, Order August 15, 2012, Reasons 
October 5, 2012.
39 Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia. PCA Case No. 2012-12.
40 R (British American Tobacco &Ors) v. Secretary of State for Health [2016] EWHC 1169 (Admin).
41 Le ConseilConstitutionnelDecision n° 2015-727 DC.
42CE, December 23, societe JT International SA, Societed'exploitationindustrielle des tabacs et des allumettes, societe Philip Morris 
France SA et autres.
43Philip Morris Brands SARL and Others v. Secretary of State for Health C-547/14..
44Swedish Match v. The Ministry of Health and Care Services. Commercial Court case No 17-110415TV-OBYF.

75



Тамеки компанияларынын ачылган ички документтери керсеткендей, алардын 
юристтери жана ДYЙнелYк интеллектуалдык менчиктин уюму (ДИМУ) 1994-жылы эле тамеки 
компанияларын женекей тацгак ИМ жаатындагы эл аралык милдеттенмелерди бузбайт деп 
билдиришкен. 45

1995-жылы ДИМУ башкы директору ДССУ башкы директоруна теменкYдей деп 
жазган «...елкелер...товарлардын белгилYY тYрлерYн сатууну женге салуу укуктарына ээ 
жана товардык белги кайсы бир товарлар YЧYн катталганы тууралуу факт каттооукугунун 
кармоочусуна ошол товардык белги катталган елкенYн компетенттYY органы сала турган 
ушундай товардык белгини колдонууга кандайдыр бир чектеелерден бош болууга укук 
бербейт»46.

Тамеки компаниялары эмне дешет жана башка елкелердегу соттор тарабынан кандай
чечимдер кабыл алынган?

Теменде женекей тацгакка карата тамеки компанияларынын доо арыздарын четке 
кагууда соттор эмне дегени тууралуу бир нече мисалдар келтирилди. Толугураак серептер 
жана талдоо да жеткиликтYY [абзацтардын номерлери чечимдердин тексттеринде чарчы 
кашада берилди].

I. Женекей тацгак «ЖYйелYY», «керектYY» же «пропорциялуу» болуп саналбайт, 
анткени бул чара тамеки тартуунун жайылышын азайтарын маалыматтар ырастаган 
жок.

Улуу Британиянын Жогорку соту:«, биздин пикирибиз боюнча [екмет] шилтеме 
берген сапаттуу маалыматтар, ишенимдYY, олуттуу болуп саналат жана басымдуу 
кепчYЛYГYнде женекей тацгак натыйжалуу болоруна шексиз керсетYп турат». [^592] 
Австралиянын Жогорку соту: Женекей тацгакка талаптар «...продуктуну туура эмес 
пайдалануунун же колдонуу коркунучтары женYнде эскертYYЧY маркалоону талап кылган ар 
башка мыйзамдан айырмаланбайт». [^181]

II. Женекей тацгак -  бул «экспроприация», алардын товардык белгиге менчик ээликтен 
«ажыратуу» же «сатып алуу».

Франциянын конституциялык кецеши: «Ошентип, бул жерде экспроприация эмес, 
...коомдук саламаттыкты коргоо максатында жYЙелYY болгон менчик ээликтен чектее». [^20, 
которулду]

Австралиянын Жогорку соту: «Шериктештик да, же башка адам да кандайдыр бир 
мYлк сатып алган». [Соттун расмий протоколу]

III. Женекей тацгак интеллектуалдык мечник женYнде мыйзамдар менен жана 
товардык белгини «колдонуу укугу» менен келишпейт.

Улуу Британиянын Жогорку соту: «Интеллектуалдык менчик женYнде эл аралык, 
европалык жана ички жалпы укук менен товардык белгинин мыйзамдуу функциясы (башкача 
айтканда анын мацызы же мазмуну) белгини коомдук саламаттыкка зыян келтирYY YЧYн 
пайдалануу укугун камтуучу катары аныкталышы керектиги каралган эмес». [^40]

IV. Женекей тацгак ДYйнелYк соода уюмунун эрежелерин жана эл аралык 
макулдашууларды бузат

Франциянын Мамлекеттик кецеши: «ДСУ ТРИПС макулдашуунун жана Париж 
конвенциясынын жоболору «ушул вариантты пайдаланууга мамлекет-катышуучуларга тыюу 
салбайт, ал дайыма коомдук саламаттыкты коргоо YЧYн зарыл чараларды керYYге уруксат 
берет жана максатын эске алуу менен ыцгайлуу болсо, продуктулардын белгилYY 
категорияларына колдонулушу мYмкYн». [§22, которулду]

45Женекей тацгакка тиешелYYушул ачык документтердин таржымалы женунде толук баяндама, ошондой эле анын 
суреттемесу Smoke-Free Canada уюму тарабюынан теменку даректе жарыяланды: 
http: //www. smokefree. ca/pdf_ 1 /plotagainstplainpackaging-aprr.pdf.
46Published in Tobacco Control and the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Tobacco Control 1996; 5: 165 
Collishaw NE.
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ТАМЕКИ е н е р  ЖАйЫ НЫ Н а р г у м е н т т е р и н  ж о к к о  ч ы г а р у у

Тамеки енер жайынын Контраргументтер
аргументи

Бул чара тамеки тартуунун Беш эл аралык системалуу серептер жургузулген,
жайылышын темендете алардын жYPYШYнде тамеки тартууга карата
турганына эч кандай далилдер жок. мамилеге жана тYPYм-турумга женекей тацгактын

таасирине арналган дYЙне жYЗYнен бардык 
коллегиялык-рецензияланган илимий изилдеелер 
каралды47 48 49. Бардык серептер керсеткендей, бул чара 
натыйжалуу жана кездеген максаттарына жеткирет.

Австралиядагы расмий статистикалык 
маалыматтар керсеткендей, женекей тацгакка 
еткенден кийин тамеки тартуунун жайылышы 
жана тамекини керектее ылдам темендеп  
баштады. Ж енекей тацгакка етYYДен кийин 
жYргYЗYлген талдоодо женекей тацгактын эсебинен 
тамекитартуунун жайылышы 0,55 пайыздык пунктка 
темендегенY байкалган, бул мындай чараны 
киргизYYДен кийин 34 айдын ичинде тамеки 
тарткандардын саны 118 000 адамга азайганына

48эвкиваленттYY.
Бул чара тамекини мыйзамсыз 
сатууну кебейтет; тамеки 
заттарын женекей тацгакта 
жасалмалоого оцой болот.

Philip Morris компаниясы мойнуна алгандай, 
татаал голографиялык элементтерди колдонуу 
менен жасалган фирмалык тацгактарды арзан 
жана оцой жасалмалоого мумкун.49 Женекей 
тацгакта ден соолук YЧYн зыяндыгы женYнде 
керсетмелYY эскертYYлер, акциздик маркалар жана 
бакылоонун жашырын коддору калат, ошондуктан 
женекей тацгакты азыр колдонуп жаткан 
тацгакты жасалмалоодон арзан болбойт.

Бул чара бааларды темендетYYге Австралияда женекуей тацгакты
алып келет. киргизгенден кийин тамеки компаниялары рыноктун

бардык секторунда езYHYн продукциясына бааларды 
салыктык ставкалардын есYШYнен ашыра кетерYYHY 
уланткан.50 51 Баалар тYШYп кетсе деле, алар салык 
салууну катуулоо менен тYзетYЛYШY мYмкYн.

Бул башка продуктулар YЧYн 
женекей тацгакка етYYге алып 
келе турган тайгак жолдун биринчи 
кадамы.

Тамеки -  дуйнелук саламаттык сактоо 
уюму женекей тацгакты сунуштаган жалгыз 
продукт.51 Тамеки заттарынын женекей тацгагына 
еткен бир да елкеде башка продуктулар YЧYн 
женекей тацгакты киргизYY сунушталган эмес.

47 The Cancer Council Victoria (Австралия, 2011) темен  ̂дарек боюнча жеткиликтуу: http://www.cancervic.org.au/plainfacts/plainfacts- 
evidence; Stirling Review (Улуу Британия, 2012, жацыртуу 2013) теменку дарек боюнча жеткиликтуу: http://phrc.lshtm.ac.uk/project_2011- 
2016_006.html; Chantler Review (United Kingdom 2014) темен  ̂дарек боюнча жеткиликтYY: http://www.kcl.ac.uk/health/10035-TSO-2901853- 
Chantler-Review-ACCESSIBLE.PDF; и Hammond Review (Ирландия, 2014) темен  ̂дарек боюнча жеткиликтуу:
http://health.gov.ie/blog/publications/standardised-packaging-d-hammond/; The Cochrane Review (2017) теменку дарек боюнча жеткиликгуу 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD011244.pub2/abstract.
48Теменку дарек боюнча карагыла https://ris.govspace.gov.au/2016/02/26/tobacco-plain-packaging/.
49 Philip Morris International, Codentify, Brochure, 2012: http://www.pmi.com/eng/documents/Codentify_E_Brochure_English.pdf
5011 Темен  ̂дарек боюнча карагыла http://tobaccocontrol.bmj.com/content/24/Suppl_2/ii90.abstract.
51 13 ДССУ веб-сайтынан ВОЗ (жетуу 2017-жылдын 2-мартында ишке ашырылган): http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2016/faq- 
plainpackaging/ en/index2 .html
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Бул чара улуттук экономикалардын Тамеки тартуунун жайылышын
тамеки секторлорунда жумуш темендетуу кыска меенеттуу келечекте 
орундарын жоготууга алып келет. саламаттык сактоого чыгымдардын кыйла

кыскарышына алып келет. АКШда жYргYЗYлген 
жацы изилдеенYн маалыматтары боюнча тамеки 
тартуунун жайылышын 10 пайызга салыштырмалуу 
темендетYY (мисалы 20 пайыздан 18 пайызга чейин 
темендетYY) кийинки жылы АКШда саламаттык 
сактоого чыгымдарды 63 млрд АКШ долл. 
Кыскартууга алып келет.52

Тацгактагы бренддин 2012 жана 2014-ыжлдарда АКШнын
элементтери жаштарды тамеки саламаттык сактоо министри колдогу далилдерди
тартууга туртку болбойт. жалпылап, тем ен ^ д ей  тыянакка келди: «Тамеки

компанияларынын жарнамалык жана
маркетингдик иш-чаралары еспурумдероду жана 
жаштарды тамеки тартууну баштоого жана 
улантууга туртку берип жатканы тууралуу 
тыянак жасоого жетиштуу далилдер бар».53

Бул чара тейлее убактысын Австралияда тейлее убактысы тез эле нормага
кебейтYYден чакан чекене келип калды, елкенYн айрым райондорунда 
ишканаларга зыян келтирет. кыскарып да калды, анткени тамеки заттары

текчелерде алфавиттик катарда жайгаштырылып, 
маркаларын таанып билYYге жецил болгон.54

52Теменку дарек боюнча карагыла http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002020.
53 United States Department of Health and Human Services, Surgeon General (2014). Surgeon General’s Report on Smoking and Health.
54 Теменку дарек боюнча карагыла http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2013/05/25/tobaccocontrol-2013-050987.abstract.
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