
2.2.4 ЭКОНОМИКАЛЫК, УКУКТУК, КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ ТАЛДОО ЖАНА 
АТААНДАШТЫККА ТААСИРИН ТАЛДОО

A) Экономикалык талдоонун тыянактары
Женге салуунун ушул вариантын ишке ашыруу ишкерлердин (продукциянын 

сатьуучуларынын) кошумча чыгымдарына алып келбейт.
№2-варианттын экономикалык талдоосу Т-6 тиркемеде келтирилди, тактап 

айтканда:
Т-6-1. Мыйзам долбоорунун иштеп чыгуунун, кабыл алуунун жана киргизуунун 

экономикалык талдоосу;
Т-6-2. Тамекиге байланыштуу инфекциялык эмес оорулардан жалпы зыяндын ДССУ 

тарабынан экономикалык талдоосу96;
Т-6-3. Кыргыз Республикасында тамеки заттарына бааларды жана салыктарды 

жогорулатуунун натыйжалуулугу женунде ДБ экономикалык талдоосу .
Т-9-1. Кыргыз Республикасында тамеки заттарынын рыногун экономикалык талдоосу.
Т-9-2. Кыргызстанга езунун товарын алып келген тамеки заттарынын ата мекендик 

жана/же чет елкелук ендуруучулерунун туз жана туз эмес чыгымдарын экономикалык 
талдоосу.

Б) Укуктук талдоонун тыянактары
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 2-белугуне ылайык 

адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери Конституция жана мыйзамдар 
тарабынан улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти коргоо, калктын ден соолугун жана 
адептуулугун сактоо, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо 
максатында чектелиши мумкун.

Азыркы мезгилде тамеки заттарын керектее учурдагы «КР жарандарын тамекинин 
зыяндуу таасиринен жана аны керектееден коргоо женунде» КР Мыйзамы, «Жарнама 
женунде» КР Мыйзамынын 16-беренеси, КР Администрациялык жоопкерчилик женунде 
кодексинин 85-1 беренеси (2019 жылдын 1 январынан кучун жоготот) жана КР Салык 
кодекси менен женге салынат. Бирок тамеки заттарынын женге салынбаган турлеру бар, бул 
тамеки заттарынын бир турунен баасы жагынан жеткиликтуу жана кеп женге салынбаган 
туруне етуу учун жагымдуу шарттарды тузет жана тамекини керектеенун децгээли 
жалпысынан кыскарылбайт, ушуга байланыштуу тамекиге байланыштуу ИЭОдон 
елумдердун азайышы байкалган жок, бул мыйзамдык чараларды туп тамырынан бери 
езгертууну талап кылат. 2019 жылдын 1 январынан тартып кучуне кире турган КР бузуулар 
кодексинде, КР Администрациялык жоопкерчилик женунде кодексинин 85-1 беренесине 
салыштырмалуу (10 000 чейин 50 000 сомго чейин), темен штрафтар каралган, айрыкча 
юридикалык жактар учун (2-5 категория) - 13 000 сомдон 28 000 сомго чейин.

Женге салуунун варианты Кыргыз Республикасынын Конституциясына/Кыргыз 
Республикасы катышкан эл аралык келишимдерге жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына шайкеш келет. Укуктук талдоонун №3 варианты толугураак 7-тиркемеде 
келтирилди.

B) Коррупцияга каршы талдоонын тыянактары
Женге салуунун варианты коррупциогендуу факторлорду камтыбайт. Коррупцияга 

каршы талдоонун №3 варианты толугураак 8-тиркемеде келтирилди.

Г) Атаандаштыкка таасирин талдоонун тыянактары
Женге салуунун варианты атаандаштыктын шарттарын езгертууге таасир тийгизбейт. 

Атаандаштыкка таасирин талдоонун №3 варианты толугураак 9-тиркемеде келтирилди.

96- http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf file/0006/349683/BizzCase-KGZ-Eng-web.pdf?ua=1
http://documents.worldbank.org/curated/en/301241525698879477/pdf7125988-REVISED-WBGKvrgvzTobaccoTaxationweb.pdf
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