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– Кыйноолорду болтурбоо иши ме-
нен фонд Евробирлик менен долбоорго 
чейин эле алектенген. Сиз-
дердин мурдагы иш акыр-
кы эки жылдык ишмер-
дїїлїктєн эмнеси менен 
айырмаланган?
– БУУнун кыйноолор боюнча 

атайын баяндамачысынын реко-
мендацияларынын бири меди-
циналык документтештирїїгє 
тийиштїї болгон, себеби кый-
ноолор далилденїїгє тийиш.  
Атайын баяндамачы кїнєє-
лїїлєрдї жазалоо татаалдыгын, 
себеби жакшы натыйжалуу ме-
дициналык документтештирїї 
жоктугун айткан. “Сорос – 
Кыргызстан” фондунун укук-
тук программасы 2014-жылдан 
баштап кыйноолорду жана ка-
таал мамилелерди медициналык 
документтештирїї тематикасы 
боюнча иштей баштаган. 

Ал мезгилде биз бул иш-
те єз эркин кєрсєткєн Сала-
маттыкты сактоо министрли-
гине (ССМ) натыйжалуу медициналык 
документтештирїї стандарттарын киргизїїгє 
жардам берели дедик. Ошентип кыйноолорду 
документтештирїї стандарттары пайда болду.

2015-жылы бул стандарттарды врачтар-
дын кїнїмдїк практикасына киргизїї менен 
активдїї алектендик. Себеби стандарттын 
болушу бир кеп, а врачтардын кєп миўдеген 
армиясынын бїт єлкє боюнча колдонуусу, 
єз аў-сезимин жана пациентке мамилесин 
єзгєртїїсї – башка кеп.  

Бул иштин чоў катмары, ошондуктан биз 
бул масштабдуу маселеде Саламаттыкты сак-
тоо министрлигине жардам берїї їчїн бизге 
ресурстар жетишсиз экенин тїшїндїк жана 
Европа бирлигине кайрылдык, кошумча ре-
сурстарды тарттык жана акыркы эки жыл-
да биргелешкен долбоорду жїзєгє ашыр-
дык. Долбоордо маселелердин чоў топтому 
медициналык документтештирїїгє, ССМ, 
Милдеттїї медициналык камсыздоо фонду 
(ММКФ), соттук эксперттик кызматтар ме-
нен иштєєгє тийиштїї болду. 

Биз жарандык коом менен да иш-
тештик. Бирок кыйноолор пробле-
масы системалуу. Аны чечїї 
їчїн єтє кєп нерсе жасалды, 
бирок дайыма пробле-
маны тїп-тамырынан, 
чечкиндїї тїрдє че чїїгє 
жардам берїїчї ачкычты, 
маанилїї звенону тапкыбыз 
келди. 

Биз бул процесске башка оюн-
чуларды тартуу зарылдыгын да 
тїшїнгєнбїз, ансыз проблема орду-
нан жылмак эмес. Ошондуктан Евробир-
лик менен долбоордун алкагында Кыйноо-
лорду алдын-алуу боюнча улуттук борбор, 
Кыйноолорго каршы єкмєттїк эмес уюмдар-
дын (ЄЭУ) коалициясы, Башкы прокурату-
ра, адвокатура жана судьялар корпусу ме-
нен активдїї кызматташа баштадык. Бул 
долбоордо биз баарын “Кыйноолорго 
каршы аракеттерди бириктирїї 
менен” урааны астында би-
риктиргибиз келди, себеби 
ар бир звено єз ролун ой-
нойт жана бардык оюнчулардын ортосунда 
байланышты камсыздоо зарыл. 

– Сиздер мында грант берїїчї ка-
тарында болдуўуздарбы же эксперт 
катарындабы?
– Тигиниси да, мунусу да катарында бол-

дук. Биз єзїбїзгє координациялоочу рол-
ду алдык жана алынган ресурстардын кєп 
бєлїгїн гранттар тїрїндє Кыйноолорду 
алдын-алуу боюнча улуттук борборго, Кый-
ноолорго каршы ЄЭУлардын коалициясы-
на бєлдїк. Дагы бир чоў бєлїгїн биз єзїбїз 
имплементациялаган (иш жїзїнє ашырган)  
ишмердїїлїккє – техникалык жана эксперт-
тик колдоого багыттадык. 

– Сизди долбоордун натыйжалары 
канааттандырдыбы?
– Ооба десем да, жок десем да болот. Биз 

Кыргызстанда кыйноолор проблемасын чеч-
тик деп бир жактуу айта албайбыз. Биз буга 
жетишїї кыйындыгын тїшїнгєнбїз. Аны 
биздин фонд эмес, мамлекет єз деўгээлинде 
чече алат. Биздин ролубуз мында кємєкчї 
болуу. Долбоордун алкагында БУУнун Кый-
ноолорго каршы комитетинин тєрагасы 
Йенс Модвиг, БУУнун Кыйноолорго каршы  
атайын баяндамачысы, кыйноолорго кар-
шы комитетчесинин мїчєлєрї Кыргызстан-
га келишти. 

Башкача айтканда, биз Кыргызстанда 
кыйноолор менен кїрєшїїнїн макамын эл 
аралык деўгээлге кєтєрдїк, кєўїл бура ал-

Актуалдуу маек

“Сорос-Кыргызстан” фондунун Европа бирлиги 
тарабынан каржыланган биздин єлкєдє кыйноолорду 
алдын-алуу боюнча мамлекеттик органдар менен 
системалуу иштєєгє тиешелїї долбоору аяктаганга 
жакын калды. Фонддун аткаруучу директорунун 
милдетин аткаруучу Нуриана Картанбаева биздин 
кабарчыбыз менен маегинде долбоордун кайсы 
натыйжаларын “кол менен кармап кєрїїгє” 
боло тургандыгын жана судьялар корпусу жана 
милиция менен иштєє “Сорос-Кыргызстан” 
фонду їчїн жакынкы мезгилге артык- 
чылыктуу болуп каларын айтып берди.

“Сорос-Кыргызстан” фондусу-
нун аткаруучу директорунун 

милдетин аткаруучу  
Нуриана КАРТАНБАЕВА:

Кыргызстан кыйноолорго 
каршы аракеттенїїдє 
эмнелерге жетишти жана 
кандай кєйгєйлєр калды?

дык жана биздин Саламаттыкты сактоо ми-
нистрлиги иштеп чыккан тажрыйбаларды 
кєрсєттїк. Бул єўїттє биз Борбор Азияда 
алдыдабыз, себеби документтештирїї стан-
дарттары постсоветтик мейкиндикте башка эч 
жерде киргизилген эмес. 

Тилекке каршы, 
статистика кыйноо-
лордун ачылуу жана 
кїнєєлїїлєрдї жоопкер-
чиликке тартуу учурла-
ры кєп єзгєрбєгєндїгїн 
кєрсєтєт. Мындан биз 
баары эле медицина-
лык документтештирїїгє 
келип такалбаганды-
гы тыянагына келдик. 
Башында биз долбоор-
ду документтештирїїнїн 
жана жакшы далил ба-
засынын болушу ишти 
тергєєгє жардам берїїгє 
тийиштиги жєнїндє ой 
менен баштаганбыз, би-
рок иш жїзїндє жада кал-
са жакшы кїбєлєндїрїїнїн 
жана корутундунун болушу 
да кїнєєлїїлєрдїн жазала-
нышына алып келбегенди-
гин кєрдїк. Биз проблеманы 

жакшы тїшїнїп калдык жана мындан-ары 
кандай аракеттенїїнї билебиз.

– Сиздерди Евробирлик колдо-
гон долбоор аяктап жатат. Би-
рок кыйноолорду болтурбоо менен 

алектенїїнї уланта бер-
мекчисиздер. Кайсы 

багытта болот?
– Азырынча биз 

2016-жылга чейин- 
кидей эле єз ре-
сурстарыбыз ме - 
нен уланта бер-
мекчибиз. Финан-
сылоонун башка 

мїмкїнчїлїктєрїн 
да издемекчибиз.  

Медициналык доку-
менттештирїї – панацея 

болбогондуктан, кыйноо жа-
сагандар менен кєбїрєєк иштєєнї, 

алар эмне їчїн болуп жатканын анык-
тоону, башкача айтканда ички иштер орган-

дары жана судьялар менен активдїї кызмат-
ташууну, кыйноолорду иликтєє проблемасын 
изилдєєнї чечтик. Биз кєптєгєн иштер жада 
калса жакшы тергєєдє да сотко чейин жетке-
нин, бирок ал жерде жокко чыгып калганын 
же алар тиешелїї тїрдє каралбаганын кєрдїк. 

– Кєбїнчєсї иш укуктук база ме-
нен байланышса керек, себеби мили-

ционерлердин аў-сези-
мин єзгєртїї татаал 
эмеспи? 

– Биз милиция ме-
нен кантип иштешїї, эм-
не натыйжалуу экендиги 
боюнча кєп ойлондук, 
єнєктєштєр менен жо-
лугуштук. Укук коргоо 
органдарын реформа-
лоо кєп жолу баштал-
ган, бирок дайыма ток-
топ калчу. Ошондуктан 
биз анализдеп жана 
кыйноолорду алдын-
алуу боюнча процесс-
ке каерден жана кан-
тип кошулуу жакшы 
экенин тїшїнгїбїз 
келет. Негизги ба-
сымды милиция-
нын ишин баалоо-
нун критерийлерине 
жасамакчыбыз, се-
беби проблемалар-

дын бири – милиционерлердин кылмыш ачуу 
кєрсєткїчїн жакшыртуу, статистика їчїн 
аракеттенїїсїндє турат. 

Биз бир катар изилдєєлєрдї жасагыбыз, 
ал бир нече єлкєдє иштеп жаткан кылмыш-
тарды эсепке алуунун автоматташтырылган 
системасын бизде да киргизїїгє жардам бер-
гибиз келет. Мындай ачык система боюнча 
иш эмне болуп жатканына, ал кандай стадия-
да экенине, кайсы тергєєчї аны менен алек-
тенгенине, соттолгон адам кайда экендигине 
жана башкаларга кєз салууга болот. Биз бул 

тажрыйбаны їйрєнїп чыктык.
– Судьялар корпусу менен кайсы 

багытта иштєєгє болот?
– Биз аяктап жаткан долбоордун ал-

кагында Сот адилеттигинин жогорку 
мектеби менен бирге судьялар менен 
бир тренинг єткєрдїк, судьялар їчїн 
мындай иштерди кандай кароо ке-
ректиги жєнїндє окуу куралын иш-
теп чыгууга жардам бердик. Судьялар 
бул тармакта жетиштїї билимдерге 
ээ эмес. Атап айтканда, алар ошол 
эле соттук медициналык экспертиза-

лардын єзгєчєлїктєрїн тїшїнїїгє муктаж. 
Ошондуктан судьяларды массалык окутуу 
керек. 

Биздин сот системасында качандыр бир 
убакта кыйноолор боюнча болуп єткєн бар-
дык иштердин каралышын анализдеп чыгуу 
да кызыктуу. Алар анчалык кєп эмес: 30-
40тай, бирок алардын объективдїї анализ-
денилиши сот системасында кандай пробле-
малар бар экендигин тїшїнїїгє мїмкїндїк 
берет. Башкача айтканда болочокто биз про-
блеманы жакшы тїшїнїї їчїн аналитикага, 
изилдєєгє кєбїрєєк кєўїл бургубуз келет: 
проблеманы канчалык жакшы билсеў, аны 
чечїї механизмдерин иштеп чыгуу ошончо-
лук жєнєкєй эмеспи. Негизи талылуу чекит-
терди табуу керек. 

– Сиздер жарандык сектор менен 
активдїї иштедиўиздер. Укук кор-
гоочулардын деўгээли єскєнїн жана 
кайсы жерде потенциалды жогорула-
туу керектигин кєрїп турасыздарбы? 
– Аяктап жаткан долбоордун максаттары-

нын бири – ЄЭУлардын кыйноолорго каршы 
потенциалын кїчєтїї. Мен долбоор абдан 
жакшы натыйжаларга жетишти деп ойлойм. 
Жарандык сектор єзїнїн укуктук жардамын 
унификациялады. Мурда уюмдар єздєрїнїн 
мыкты практикаларын колдонушчу, а азыр 
биз баарын бирдиктїї стандартка алып кел-
дик. Азыр ЄЭУлар жалпы статистиканы бере 
алышат, кейстер боюнча кандайдыр бир ана-
лизди жасап жана талылуу жерлерин анык-
тай алышат. Бул – тажрыйба алмашуу жана 
жалпы стратегиялоо. Биз коммуникация-
лык стратегияны иштеп чыгууга да жардам  
бердик. 

– Сиздер мамлекет бул темага ак-
тивдїї тартылат деп эсептейсиз-
дерби же їмїтїўїздєр жокпу?
– Укук коргоо органдарын реформалоо-

го карата саясий эрк билдирилген. Бирок бул 
кайра тїзїїлєр практикада кандайча жїзєгє 
ашырылары белгисиз.

Менин кєз карашымда, кыйноолорго кар-
шы аракеттенїїдє эмнелер маанилїї? Алар 
бул процессти жїргїзїшкєн, контролдош-
кон, мониторингдешкен, кыймылдаткыч кїчї 
болушкан саясий салмагы, саясий эрки бар 
адамдар керек. Мамлекет єзїнє жоопкерчи-
лик алмайынча жана бул боюнча бир нерсе 
жасоону кааламайынча, жарандык коом жа-
на донорлор єз алдынча проблеманы чече  
алышпайт.

Маектешкен Т.ИСХАКОВ  

Кыргыз Республикасын
да кыйноолорду  
жана мамилелердин же  
жазалардын башка катаал, 
адамга жат жана ар намыс
ты кемсинтїїчї тїрлєрїн 
алдыналуу боюнча аракет
терди бириктирїїдє жана 
жазаланбагандыкка  
каршы кїрєштє колдоо”  
долбоору эки жыл аралыгын
да жїзєгє ашырылды.  
Долбоордун наркы 830  
миўге жакын евро болду,  
анын дээрлик 83 миўин  
“Сорос – Кыргыз 

стан” фонду бєлгєн. 


