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Отчетто аты аталган ар бир «номиналдык» компания аталган 
юрисдикцияда катталган ошол гана компанияны билдирет. Ар 
кандай шектенүүлөрдүн алдын алуу үчүн Global Witness башка 
юрисдикцияда катталган аты бирдей же окшош компанияларга 
эч кандай шилтеме жасабайт же алар менен байланыш бар 
деп эсептебейт. Башка өлкөлөрдө катталган компаниялардын 
аттарынын окшоштугу жөн эле дал келгендик болуп саналат. 

Бул от чет биринчи жолу 2012-жылдын июнь айында 
«Grave Secrecy» деген ат менен англис тилинде чыккан 
отчеттун кыргыз тилине котормосу. Эгерде кандайдар 
бир айырмачылыктар же так эместиктер орун алса, англис 
тилиндеги таржымалы негиз катары каралышы керек. 
Баштапкы отчетто орус жана башка тилдерден англис тилине 
которулган басма сөз макалаларынан, документтерден жана 
башка маалымат булактарынан үзүндүлөр келтирилген. Алар 
адабият тизмесинде так көрсөтүлгөн жана бул отчет үчүн 
кыргыз тилине которулган.
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Британияда ээси жашыруун компанияны ачуу ушунча 
жеңил болгондуктан, андай иш жада калса өлгөн адамдын 
да колунан келет. Global Witness уюмунун «Өтө жашыруун» 
деп аталган жаңы иликтөө отчету Улуу Британиядагы, Жаңы 
Зеландиядагы жана башка өлкөлөрдөгү компанияларды 
паракорчулук тан, салык төлөбөгөндөн жана башка 
кылмыштуу иштерден түшкөн кирешелерди адалдоо үчүн 
калканч катары колдонуу мүмкүнчүлүгүн көрсөтөт. 

Бул отчеттогу изилдөөнүн негизин мыйзамсыз кирешени 
адалдоодо катышкан деген Орто Азиялык банкка коюлган 
айыптар түзгөнү менен, табылган жыйынтыктар кеңири 
мааниге ээ, себеби алар дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдө 
компанияларды кат тоону көзөмөлдөөдө орун алган 
жагымсыз кемчиликтердин бетин ачып көрсөтүшөт. 

2010-жылдын апрелиндеги төңкөрүштөн кийин президент 
Бакиевдин режими кулап, Кыргызстандын ири банкы Азия 
Универсал Банкы (АУБ) өлкөнүн бийликтери тарабынан 
банкрот деп табылып улутташтырылган. Өлкөнүн жаңы 
бийлиги АУБду эң чоң көлөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди 
адалдаган деп айыптайт жана эл аралык көз карандысыз 
аудитордук текшерүү бул айыптарды колдойт. Ошого 
карабастан, банктын мурдагы жетекчилиги коюлган 
айыптарды мойнуна албастан, жаңы бийлик ийгиликтүү иштеп 
жаткан банкты мыйзамсыз түрдө өз карамагына өткөрүп 
алганын айтып, жаңы бийлик койгон айыптардын бары саясий 
негизде экендигин билдиришет.

Ушундай карама-каршы билдирүүлөрдүн негизинде эмне 
жатканын түшүнүү максатында Global Witness уюуму Улуу 
Британияда катталган, АУБда эсеби бар он чакты компанияны 
изилдеп, мыйзамсыз акча адалдоо болгонун далилдөөчү бир 
катар маанилүү белгилерди тапты: эч кандай экономикалык 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөнүнө карабастан, бул компаниялардын 
эсептери аркылуу жүздөгөн миллион долларлар өтүп турган.

Эң эле чек тен чыккан мис а л д а Бри т ания лык бир 
компаниянын акционери катары Россиянын жараны 
кат талган эле, бирок ал компания кат талганга чейин 
эле бир нече жыл мурун каза болуп калган болчу. Анын 
өздүк маалыматы компаниянын чыныгы ээсин жашыруу 
максатында колдонулуп, ал катталган компания Улуу 
Британияда эч экономикалык ишмердүүлүк жүргүзбөгөнүнө 
жана тийиштүү түрдө финансылык отчет көрсөтпөгөнүнө 
карабастан, анын АУБдагы эсеби аркылуу 700 миллион 
доллар которулган. Улуу Британияда компанияларды 
к а т т о о д о  к а т у у  к ө з ө м ө л  ж ү р г ү з үл б ө г ө н д ү г ү н ү н 
натыйжасында жогоркудай жагымсыз иштердин гүлдөп-
өсүшү эң эле уятка калтыра турган иш. 

Отчетто аталган көптөгөн компаниялар оффшордук эмес 
юрисдикцияларда катталганы менен, алардын директорлору 
жана акционерлери Британиялык Виргин жана Сейшел 
аралдары сыяктуу оффшордук өлкөлөрдөн болушат. Алар 
компаниялардын чыныгы ээлери эмес. Алар корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү мекемелерге жалданышып, өздүк 
маалыматтарын компаниялардын ‘номиналдык’ директору 
же акционери катары колдонуу үчүн мыйзамдуу түрдө акыга 
сатышып, өз кардарларынын аты-жөнүн, башкача айтканда, 
компаниялардын чыныгы ээлерин көмүскөдө кармоого 
көмөктөшүшөт. Негизи, полиция менен салык салык 
жыйноочу мамлекеттик органдар компаниянын менчик ээси 
жөнүндө маалыматты талап кыла алышат, бирок юридикалык 

процедуралар эл аралык деңгээлди камтыгандыктан мындай 
маалымат алуу өтө көп эмгекти талап кылат. Ошондуктан 
тергөөчүлөр эмнени издеп жаткандарын, башкача айтканда, 
алар «Амал-22» сыяктуу мыйзамсыз кирешелерди адалдоону 
жана компанияларды кыянаттык максатта колдонууну 
токтотуу үчүн эч чара көрбөөчү кырдаал менен күрөшүп 
жатканын жакшы түшүнүүлөрү зарыл. 

Көмүскө кирешени адалдоого каршы мыйзамдын талабына 
ылайык, номиналдык компанияларды түзүп, алардын 
номиналдуу ээси катары катталган корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдар кимдин атынан иштеп жаткандарын жана 
шектүү операциялар жөнүндөгү маалыматты мамлекеттик 
органдарга берип турушу керек. Бирок Улуу Британия жана 
көптөгөн башка өлкөлөр жогорку мыйзамды ишке ашыруу 
үчүн жетишсиз аракет көрүүдө; ошондуктан, аракеттенчү 
мезгил келди.

Global Witness уюму түзүлгөн кырдаалды толук өзгөртүүгө 
мезгил келди деп эсептейт: бардык компаниялардын 
чыныгы, ‘бенефициардык’ ээси тууралуу маалымат 
алар кат талган өлкөнүн коомчулуг уна ачык-айкын 
ж а р ы я л а н ы п ,  н о м и н а л д ы к  д и р е к т о р л о р  м е н е н 
акционерлер өз кардарларынын иш-аракеттери үчүн 
жооп берүүсү керек. Алдыдагы 18 айдын ичинде көмүскө 
кирешелерди адалдоого каршы кайра талкууланып жаткан 
мыйзамдарына кошуп, Евросоюз мындай аракеттерди 
ишке ашыруу боюнча демилге көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алат. 

Бул маселенин мааниси чоң , себеби номиналдык 
компаниялар бир барак кагазга жазылган аты эле бар 
болгону менен, иш жүзүндө паракорчулук жол менен 
табылган каражат ты жүгүртүүдө чечүүчү роль ойноп, 
натыйжада жарды өлкөлөр ого бетер жардыланып кала 
беришкен. Паракорчулук жол менен мамлекеттик байлыкты 
тоноп, салык төлөбөй, мамлекеттин кирешесин кемиткендер 
үчүн банк эсебинен тышкары дагы башка нерсе керек болгон: 
аларга өздөрүнүн чыныгы аты-жөнүн көмүскөдө кармоо үчүн 
калканч болчу корпоративдик структура да керек болгон. 

Улуу Британия сыяктуу мамлекеттер компанияларды каттоо 
системаларын беттерине кармашып, өздөрүн оффшордук 
эмес өлкө деп эсептегени менен, акционерлер тууралуу 
чогултулган маалымат алар компаниянын менчиктигин жаап-
жашырууга жол берип жаткандыгын көрсөтөт – бул алардын 
оффшордук деп эсептелген пальмалар курчаган аралдардан 
эч айырмасы жок экенин тастыктап, алар паракорчулукка, 
салык төлөбөй качууга жана башка мыйзамсыз иштерге 
мындан ары да көмөктөшө берерин билдирет. Бул 
кырдаалды өзгөртүүгө чара көрүлүүсү зарыл.

Мындан тышкары, жүргүзүлгөн изилдөөлөр төмөндөгүлөрдү 
да көрсөттү:

 ×  Кыргызстандын экономикасын башкаруу бир канча гана 
кишинин колунда болуп калгандыктан, пенсия каражаттары 
менен кошо 64миллион долларга жакын мамлекеттик 
акча каражаттары АУБдун эсебинен жоголгон кыязда. 
Кыргызстандын мурдагы президентинин уулу Максим Бакиев 
АУБдун төрагасынын досу болгон жана Кыргызстандын 
бийликтери тарабынан аталган мыйзамсыз иш-аракеттерге 
катышкан деп шектелет. Ошол эле маалда Максим 
Кыргызстандын жаңы өкмөтү мени жок жерден садагага 
чапкан жатат деп, Улуу Британиядан саясий башпаанек сураган.  

КЫсКАчА БАяНдАмА
КЫсКАчА БАяНдАмА



 × АУБдун корреспонденттик байланыштар деп аталган 
чет өлкөлүк банктар менен болгон карым-катнашысыз 
миллиарддаган долларлар шектүү операциялар аркылуу 
АУБдан чыгып кетмек эмес. Швейцариялык UBS банкын АУБ 
олуттуу түрдө кооптондурганынан улам, корреспонденттик 
байланышын токтоткону менен, калган банктар эшиктерин 
АУБ үчүн ачык кармаганын уланта беришкен. Эң чоң 
көлөмдөгү каражаттар АУБдан Нью-Йорктогу Citibank, 
Улуу Британиядагы Standard Chartered жана Австриядагы 
Raiffeisen банктары аркылуу чыгып кеткен. Global Witness 
аталган банктарга АУБдагы мыйзамсыз кирешелерди 
адалдоонун бар-жогун текшерүү үчүн эмне жасагандарын 
сурап кайрылган; Citibank жооп берген эмес, а калган банктар 
кардар тууралуу маалыматты жарыя кыла албайбыз дегенди 
шылтоо кылып, маалымат берүүдөн баш тартышкан. 

 × АУБдун директорлор кеңешинде АКШнын президенттигине 
мурдагы талапкер Боб Доулга кошуп, мурдагы эки сенатордун 
мүчө болуп отурушу АУБдун эл аралык беделин көтөрүүгө 
жардам берген. 

Апрель, 2010-жыл, каршылык көрсөткөнү чыккандар Кыргызстандын өкмөт үйүнө чабуул коюп жатышканда, өлкөнүн эң ири банкындагы акча кайда кетти? 
Photo: Vyacheslav Oseledko/AFP/Getty Images

Global Witness компаниясы бардык 
компаниялардын чыныгы ээлери тууралуу 
маалымат алар катталган өлкөнүн коомчулугуна 
ачык-айкын жарыяланыш керек деп эсептейт.

Улуу Британия жана АКШ сыяктуу муну 
жасоодон баш тарткан өлкөлөр паракорчулукту 
өркүндөтүүгө көмөктөшүп, пальмалар курчаган 
аралдар сыяктуу ‘оффшордук’ системанын бир 
бөлүгү болуп кала беришет. 
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Бул отчетто сөз болгон ишке байланыштуу сунуштар:

АУБга байланыштуу иштин акырына чыгуу жана мамлекеттик 
каражат тарды у урдоо мүмкүнчүлүг үн жоюу боюнча 
Кыргызс тандын жаңы бийлик теринин алдында көп 
иш-аракеттерди жасоо зарылдыгы тургандыгы айкын. Бирок 
акча адалдоо өлкөдөн сырткары башка юрисдикцияларда да 
орун алды деген шектенүүлөрдөн улам, Global Witness уюму 
төмөнкүлөрдү сунуштайт:

 ×  Бул отчетто аты аталган компаниялар катталган өлкөлөрдө 
алардын түпкү бенефициардык ээлерин, алардын эсебинде 
табылган акчалардын түпкү тегин, жана аларды түзгөнгө 
жана калкалоого көмөктөшкөн корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчүлөрдүн ролун аныктоо максатында тез арада 
изилдөө жүргүзүлүүсү зарыл.

 × Максим Бакиевдин Улуу Британиядан башпаанек сураган 
өтүнүчүн, ага кошуп бул отчетто сөз болгон шектенүүлөрдү 
тез арада кайра изилдеп карап чыгуу керек. Эгерде мыйзам 
бузду деген далилдер табылса, ал Британиянын сотунда 
жоопко тартылышы керек.

 × Улуу Британиянын тийиштүү бийликтери бул отчетто аталган, 
Британиянын Компаниялар тууралуу мыйзамын бузган 
номиналдык директорлорду жигердүү түрдө изилдеп, аларды 
төмөнкү себептерге байланыштуу жоопко тартуусу зарыл:

 · алар финансылык отчетторду тапшырышкан эмес;

 · алар компаниялар эч ишмердүүлүк жүргүзбөйт деп кол 
коюшканы менен, алардын банктагы эсептери аркылуу эң 
чоң суммадагы акчалар өтүп турган.

 × Латвиянын тийишт ү ү органдары Dovepark L imited 
компаниясы Aizkraukles банкындагы эсеби аркылуу алды деп 
эсептелген 30 миллион АКШ доллар өлчөмүндөгү төлөмдү 
изилдеп чыгуулары зарыл.

 × Швейцариянын тийиштүү органдары Verwaltungs und Privat 
Bank аркылуу болгон Кыргыз Республикасынын Өнүктүрүү 
фондундагы акча адалдоо амалдарын фонддун иш-аракетин 
текшерген PwC компаниясы которгон чочулоолорго 
байланыштуу изилдеп чыгуусу зарыл.

 × АУБ менен корреспонденттик байланышта болгон банктар 
Кыргызстандын бийликтерине өлкөдөн мүмкүн уурдалып 
чыгып, адалданып кеткен акчалардын изин табууга көмөк 
көрсөтүүлөрү зарыл.

 × АКШнын, Улуу Британиянын жана Австриянын тийиштүү 
бийликтери божомол боюнча АУБдун эң чоң көлөмдөгү 
акчасы өткөн корреспонденттик банктарды көзөмөлдөөдө 
Кыргызстандан уурдалды деген акча ошол банктар аркылуу 
өткөн-өтпөгөнүн тастыктап, эгер зарылдык туулса (жана 
мүмкүн болсо), Кыргызстандагы бул иш боюнча күнөөлүү 
аткаминерлерди жоопко тартуу үчүн өздөрүнүн акча 
адалдоого каршы мыйзамдарын колдонуулары зарыл. 
Ошондой эле алар АУБ менен иштешкен корреспонденттик 

б анк т ар А У Б ду ар т ар ап т у у  т екш ерү ү ж ү р г ү з г ө н -
жүргүзбөгөнүн изилдеп, АУБдун саясый таасири чоң адамдар 
менен байланышын тактап, мындай жоопкерчиликтүү 
иш-чараны аткарбаган банктарды жазалоолору зарыл.

1. Бенефициардык ээлик тууралуу жаңы эрежелер

 × 2012-2013-жылы кайра каралчу Мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы үчүнчү директивасынын алкагында 
Европалык Союз бенефициардык ээлерди кат тоонун 
төмөнкүдөй бөлүктөрдү камтуучу стандарттарын кабыл 
алуусу зарыл: 

 · Мамлекет тик кат тоо мекемеси компаниялардан 
алардын бенефициардык ээлеринин аты-жөнүн, дарегин 
тапшырууну талап кылып, аларды коомчулукка ачык 
маалымат кылуусу зарыл.

 · Мындай маалыматты чогултуу үчүн сарпталган ашыкча 
чыгымдарды жабуу үчүн компанияларды каттоо үчүн 
төлөмдөрдү көбөйтүү керек.

 · Компанияларды кат тоочу мам лекет тик мекеме 
тобокелдиктерди эске алуу менен, өздөрүнүн бенефициардык 
ээлери тууралуу компаниялар тапшырган маалыматтын туура 
же туура эмес экендигин аныктоо үчүн ар тараптуу текшерүү 
жүргүзүүсү зарыл. Бул көп эмгекти талап кылбаш керек: 
мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы дүйнөлүк эрежелерге 
ылайык, корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөр эбактан эле 
куду ушундай талаптарды аткаруулары зарыл. Текшерүүгө 
жана маалымат топтоого кеткен ашыкча чыгымдарды жабуу 
үчүн компанияларды каттоо акысын мындай акы төмөн 
болгон өлкөлөрдө көтөрсө болот.

 · Компаниянын акциясын ээлик ук уг ун кат тоодо 
н о м и н а л д ы к  а д а м д а р д ы  к о л д о н у у г а  у р у к с а а т 
бенефициардык ээлердин аты-жөндөрү ачык катталганда 
гана берилет.

 · Компанияда үчүнчү тараптын көрсөтмөсүнө ылайык, 
жооптуу кызматты аткаргандар (б.а. секретарь, акционер 
же директор) бул жөнүндө ачык билдирип, үчүнчү тарап 
берген көрсөтмөлөрдүн көчүрмөсүн жалпыга маалым 
кылып, кимдин атынан иштеп жаткандарын ачык 
билдирүүлөрү керек.

 · Н о м и н а л д ы к б о л о б у  ж е ж о к п у,  к о м п а н и я н ы н 
директорлору атайын финансылык отчет өткөрбөгөнү 
үчүн, ишеничтүү маалымат бербегени үчүн жана ошондой 
эле компания жасаган бардык иш-аракеттер үчүн жеке 
жоопкерчиликти тартуулары керек. 

 × Оффшордук байланыштары бар Евросоюздун мүчө-
өлкөлөрү бул эрежелерди ошол оффшордук аймактарга да 
таркатуу үчүн өздөрүнүн таасирин колдонуулары зарыл.

 × FATF бул стандартты өзүнүн 24-Сунушту аткаруу боюнча 
милдети катары мүмкүн болушунча эртерээк кабыл алуусу 
зарыл.

сАясАТТЫ ӨзгӨРТүү БоюНчА сУНУШТАР 
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 × Эң жок дегенде, Евросоюз өзүнүн ар бир мүчө-өлкөсүндө 
акционерлерди кат тоонун жалпы коомчулукка ачык 
системасын түзүү жана колдонуу стандартын киргизүүсү 
зарыл жана анын мүчө-өлкөлөрү өз байланыштары бар 
оффшордук юрисдикцияларга да ушундай стандартты кабыл 
алууга басым көрсөтүүлөрү керек.

2. Трасттарга жана корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
ишканаларга карата эрежелерди өркүндөтүү

 × Акча адалдоого каршы мыйзамдарына ылайык трасттарды 
жана корпоративдик кызмат көрсөткөн ишканаларды 
көзөмөлдөбөй келген өлкөлөр мындан ары көзөмөлдөй 
башташ керек жана кыянаттык менен тартип бузгандарды 
кылмыш жообуна тартуулары зарыл. Мындай эрежелерди 
сактабаган өлкөлөргө карата FATF жазалоо иш-чараларын 
колдонушу керек.

 × Акча адалдоого каршы мыйзамдарына ылайык трасттарды 
жана корпоративдик кызмат көрсөткөн ишканаларды 
көзөмөлдөп келген өлкөлөр бул стандарттарды ишке ашыруу 
жана милдеттүү түрдө колдонуу үчүн көбүрөөк аракеттерди 
көрүүлөрү керек.

 × Өлкөлөр компаниялардын номиналдык директорлорун 
т у у р а ж а на т а к  ф инан с ы лык о т ч е т т о р ду б ерү ү г ө 
милдет тендирген жана аларга өздөрү башкарат деп 
эсептелген компаниянын эмне иш кылганын билбейм деген 
шылтоо айтуусуна жол бербөөчү компаниялар тууралуу 
мыйзамдарын жигердүү ишке ашырып, колдонуулары зарыл..

3. FATF уюмунун иштиктүүрөөк баалоосу

FATF уюму өзүнүн биргелешкен баалоолорунда колдонуу 
үчүн талапка жооп берүүнү аныктоонун жаңы ыкмасын иштеп 
чыгуусу зарыл. Бул ыкманы колдонууда эң негизги көңүл 
мыйзамдардын жана жоболордун жөн эле бар экендигине 
эмес, алардын ишке ашырылып же ашырылбай жатканына 
бөлүнүшү керек. Ошондой эле бул ыкманын алкагында FATF 
уюмунун стандарттарына кагаз жана иш жүзүндө жооп бербей 
келе жаткан өлкөлөргө олуттуу басым көргөзүлүүсү зарыл.

Ул у у  Б р и т а н и я н ы н  о ф ф ш о р д у к  н о м и н а л д ы к 
директорлор башкарган компаниялары үчүн мыйзамдык 
жоопкерчиликти ким мойнуна алат?

Улу у Брит аниянын оффшордук зонад а жайг ашкан 
компанияларынын номиналдык директорлору көп учурда 
компанияларды номиналдык түрдө гана башкарабыз, 
компаниялар эмне иш алып барып жатканы жөнүндө көп 
билбейбиз жана алардын банк эсептерине кийлигише албайбыз 
деген шылтоолор менен өздөрү башкарган компаниялар үчүн 
жооп бербейбиз деп билдиришет. Бирок, иш жүзүндө жана 
мыйзамга ылайык, номиналдык директор компанияда башка 

‘чыныгы’ директордукундай эле милдеттерди аткарат жана 
ошого жараша жоопкерчиликти тартат. 

Мына ошондуктан, Улуу Британияда катталган компаниянын 
оффшордук номиналдык директору Улуу Британиянын 
2006-жылкы Компаниялар тууралуу мыйзамын бузуп, 
тийишт ү ү бу хгалтердик маалымат ты жана от чет т у 
бербегендиги үчүн жана компания бизнес жүргүзбөйт деп 
мыйзамсыз түрдө кол коюп көрсөткөндүгү үчүн жооп бериши 
керек. Мындай учурда билбедим деген сөз жоопкерчиликтен 
кутулуу үчүн жетишээрлик себеп болушу мүмкүн эмес, 
себеби компаниянын финансылык отчетторуна кол койгон 
соң, номиналдык директор компаниянын финансылык 
иш-аракеттери жөнүндө жетишээрлик маалымат алган 
эмесмин деп айта албайт. Директор катары өзүнүн 
мыйзамдык кызматын аткарууда номиналдык директор 
ушу сыяктуу эле тийиштүү камкордүк көрүүгө, тажрыйбасын 
колдонууга жана болгон аракетин жумшоого милдеттүү. 

Айрым учурларда номиналдык директорлор өздөрүнүн кардары, 
башкача айтканда, компаниянын чыныгы ээси менен аларды 
адатта компаниянын директоруна артылуучу жоопкерчиликтен 
куткаруу тууралуу келишим түзүп алуулары мүмкүн. Бирок, 
номиналдык директорду ал башкарган ишкана Компаниялар 
тууралуу мыйзамды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтен 
куткарууга багытталган мындай аракеттер аны мыйзамдык 
жоопкерчиликтен бошотпойт жана мыйзамдык күчкө ээ эмес. 

Иш жүзүндө өз кызмат милдетин бузган номиналдык 
директорлор жоопкерчиликке өтө чанда гана тартылат, 
себеби Мыйзамдын жоболору ‘чыныгы’ да, номиналдык 
да директорлорго карата колдонулбай келет. Мындай 
кырдаал өзгөрмөйүнчө, Улуу Британиянын солгун деңгээлде 
колдонулган Компаниялар т ууралуу мыйзамын Улуу 
Британияда катталган компанияларынын анык ээсин жана 
алардын чыныгы иш-аракетин жашыргысы келгендер 
кыяныттык менен пайдалана бермекчи.

Улуу Британиянын өлкөдөн тышкары территориялары жана 
ээси жашыруун компаниялар

Улуу Британиянын өлкөдөн тышкары Британдык Виргин 
аралдары, Кайман аралдары жана Ангилья аралы сыяктуу бир 
катар территориялары жашыруун жана жабык юрисдикциялар 
деп эсептелинет. Бул отчетто көрсөтүлгөндөй, мындай 
юрисдикциялардын маалыматты сактоону жана чектөөнү катуу 
талап кылган мыйзамынан пайдаланып, компаниялар жана 
алардын кызматкерлери ошол жактарда жайгашып, өздөрүнүн 
чыныгы аты-жөнүн корпоративдик структураларга жамынып 
жашырганды каалагандарга ыңгайлуу калканч түзүп беришет. 
Мисалы, Британдык Виргин аралдарынын компанияларды 
кат тоо мекемеси компаниялардын директорлору же 
акционерлери тууралуу эч маалымат бербейт. 

Британиянын жооптуу кызматкерлери Global Witness уюмуна 
Улуу Британия коммерциялык иштерди башкаруу боюнча 
ыйгарым укуктарын ушундай территорияларга өткөрүп берип, 
аларга чектелген гана деңгээлде таасир кылаарын бир нече жолу 
билдиришкен. Бирок бул маселенин өтө эле жөнөкөйлөтүлүп 
коюлганын көрсөткөн төмөнкүдөй белгилер бар:

1) Паракорчулукка байланыштуу олуттуу маселелерден 
улам, Улуу Британия Кариб денизинде жайгашкан Turks жана 
Caicos деген аралдык территорияларына көзөмөл орнотту. 2) 
Экономикалык кызматташуу жана өнүктүрүү организациясынын 
(ЭКӨО) паракорчулукка каршы келишимин Улуу Британия 
тарабынан аткарылышын изилдеген жаңы отчетто мындай 
деп белгиленген: «Улуу Британия эл аралык келишимдердин 
иштешин өзүнүн өлкөдөн тышкары территорияларына да 
жайылтып, буга каршы болгон территорияларга карата чара 
көрө алат жана эбак эле бул багытта айрым аракеттерди 
көрдү. Жакында эле 2000-жылы Улуу Британия адам укугун 
коргоо боюнча эл аралык конвенциялардын талабына 
өлкөдөн тышкары территориялар дагы жооп берүүсүн камсыз 
кылуучу мыйзамды ишке ашыруу үчүн өзүнүн бийлик укугунан 
пайдаланды […] ‘Конституцияга ылайык’ Улуу Британия ‘өзүнүн 
өлкөдөн тышкары территорияларында мыйзамды иштетүүгө 
чексиз бийлиги бар экенин’ мойнуна 418алды.»

Мына ушуга байланыштуу, өзүнүн өлкөдөн тышкары 
территорияларын номиналдык компаниялардын аркасына 
жашынып, чыныгы аты-жөндөрүн жашыргысы келген 
кылмышкерлер пайдаланбасын үчүн Улуу Британия көп 
чечкиндүү иш-чараларды көрүүсү зарыл. Эң жок дегенде, 
Улуу Британия өзүнүн өлкөдөн тышкары территорияларын 
Улуу Британиянын өзүндө ишке ашкан нерсени, мисалы 
катталган компаниялардын мыйзамдуу ээлерин көрсөткөн 
ачык каттоону ал жактарда да жүргүзүүгө мажбурлап, 
алардан өздөрүндө катталган компанияларды жөнгө салып 
башкаруучу мыйзамдарды милдеттүү түрдө ишке ашырууну 
талап кылуусу зарыл. 
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Бул изилдөө Улуу Британияда катталган компаниялар 
миллиарддаган мыйзамсыз долларларды которуп жана 
адалдоо үчүн тирөөчтүн кызматын аткарып келерин жана 
мындай иш акырында акча каражаттары чыгып кеткен 
өлкөлөргө орду толгус зыян алып келерин айгинелейт. 

2010-жылдын биринчи жарымында Борбордук Азиядагы 
кичинекей Кыргызстанда1 жарылганга тете окуя болду. 
Төңкөрүштөн улам президент куулуп чыгып, акыркы беш 
жылдын ичинде өкмөт экинчи жолу күч-зомбулук колдонуу 
менен алмашылып, өлкөнүн айрым жерлеринде баш-
аламандык орун алды. Кыргыз менен өзбектердин ортосунда 
болгон ачыктан-ачык улуттук кагылыштын натыйжасында 
500гө жакын киши набыт болду.2 

Натыйжада, эбактан эле башкаларга салыштырмалуу 
жарды өлкө экономикалык кыйроого жакындап, анын 
каржы тармагы айрыкча жабыркаган. Кыргызстандын 
эң ири банкы Азия Универсал Банк (АУБ) Кыргыз Улуттук 
банктын жетекчилери тарабынан кеңири-масштабдагы 
акча адалдоо амалдарынын айынан банкрот деп табылган 
соң, ал Кыргыз Улуттук банктын көзөмөлүнө өткөн.3 Улуттук 
банктын жетекчилеринин пикиринде, АУБ колдонгон эки-
ача бухгалтердик система жалган операцияларды каттаганга 
жана банктын активдерин санын алардын чыныгы санынан 
да ашыгыраак кылып көрсөткөнгө жол берип келген.4 
АУБдун иш-аракетин Европалык реконструкциялоо жана 
өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ) каржылаган текшерүү дагы бул 
божомолдуу айыптарды далилдегенсийт. Акча АУБдун чет 
өлкөдөгү банктар менен болгон байланыштары (башкача 
айтканда, корреспондент тик байланыштар) аркылуу 
которулуп, эң чоң көлөмдөгү каражаттар Нью-Йорктогу 
«Ситибанк» аркылуу чыгып турган.5 2006-жылы Россиянын 
Борбордук банкы АУБ аркылу у өт үп жаткан шект ү ү 
операциялар жөнүндө Россиялык банктардын эсине салып, 
натыйжада Швейцариялык UBS банкы АУБ менен болгон 
корреспонденттик байланышын токтоткон.6 Бирок батыш 
өлкөлөрүнүн көптөгөн банктары эшиктерин АУБ үчүн ачык 
кармагандыктан, акча агып чыга берген.

Global Witness Европа жана АКШнын банктары аркылуу 
которулган миллиондогон долларларды күбөлөндүрүүчү 
далилдерди көргөн. Бул акчалардын теги кайсы экени 
белгисиз, бирок Кыргызс тандык бир мам лекет тик 
кызматкердин айтымында АУБдан мамлекеттик каражаттарга 
кошулуп пенсиялар да дайынсыз жоголгон.7 Жоголду деп 
эсептелген 64 миллион долларга жакын мамлекеттик акча 
каражаттарынын саны АУБ аркылуу чыгып кеткен шектүү 
акчалардын жалпы көлөмүнөн бир кыйла аз, себеби АУБ 
аркылуу миллиарддаган, Кыргызстандын мамлекеттик дүн 
кирешесинин бир кыйла бөлүгүн түзчү акча чыгып турган. 
Эгерде мыйзамсыз кирешени адалдаган деген шектенүүлөр 
далилденсе, анда АУБду белгисиз акча адалдоочулар менен 
мамлекеттик акча каражаттарын уурдагандар өз максаты 
үчүн колдонгон жыйынтык келип чыгыт. Шектүү операциялар 
аркылуу чыккан акчанын теги белгисиз болгондуктан жана 
тийиштүү бийликтер дагы текшермейинче, мындай каржы 
операциялар акча адалдоо деп саналат же саналбайт деп 
жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес.

Улуу Британиянын ишканаларды каттоо 
системасынындагы көйгөйлүү маселени дагы бир 
мисал ашкерелейт – бул отчетто сөз болуучу бир 
ишкананын мыйзамдуу ээси катары көрсөтүлгөн 
Россиянын алыскы бир бурчунда жашаган адам 
ишкана катталганга чейин эле эбак көз жумган болчу.

Global Witness сүйлөшкөн көп маалымат булактарынын АУБ 
менен президенттин уулу Максим Бакиевдин ортосундагы 
тыгыз байланышты айгинелеши банк өзүнүн кардарларынын 
кызыкчылыктары үчүн иштегенби же өлкөнүн мурдагы 
башкаруу элитасына кызмат кылганбы деген күмөндөрдү 
т у удурат. 8 Кыргызс танда акча адалдады жана банк 
тармагында башка кылмыштарды кылды деген айыптар 
менен 30дан ашуун киши жоопко тартылган жана алардын 
ичинде Максим, АУБдун мурдагы жетекчиси Михаил 
Надель жана АУБдун кеңешинде отурган дагы эки киши – 
Евгений Гуревич менен Алексей Елисеев бар.9 Бул кишилер 
айыптарды мойнуна албай, аларды саясый мааниде жана 
негизсиз деп четке кагышкан.

Төңкөрүшкө чейин АКШ элчилигинин Wikileaks тараткан 
кабелдик билдирүүсүндө «эпчил, паракор жана пайдасы тийчү 
өнөк»10 деп сүрөттөлгөн Максим атасы куулуп чыккандан бир 
нече жумадан кийин Улуу Британияга жеке учак менен учуп 
келген. Ал Улуу Британиядан башпаанек сурап кайрылган11 
учурда да, 2012-жылдын июнь айына чейин да Интерполдун 
интернет-сайтында Кыргызстандын бийликтери издөө салган 
качкын катары катталып турган.12 2011-жылдын декабрь айына 
чейин Кыргызстандын президентинин убактылуу милдетин 
аткарган Роза Отунбаева батыш өлкөлөрүнүн Ливиядагы 
акча чыгарылып кетиш мүмкүнчүлүгүнө болгон мамилесине 
салыштырып, өзүнүн өкмөтүнүн кылмышкерлерди кайтарып 
берүүгө же жоголгон акчаны издөөгө жардам сураган 
өтүнүчтөрүн батыш өлкөлөрү жоопсуз калтырганына 
нааразычылыгын айтты.13

Борбордук Азия эң жогорку деңгээлдеги паракорчулуктан 
жабыркап келет жана бул аймакты шылуун, саткын жана 
ырайымсыз чоң муштум диктаторлордун тобу бийлеп 
келгендиктен, президенттин үй-бүлөсүн кошо камтыган 
акча адалдоо жанжалы эч кимди деле таң калтыра койбойт. 
Ошентсе да, бул отчет жөн гана «биз эч нерсе билбеген 
алыскы өлкө жөнүндө»14 сөз кылбайт. Мында эл аралык 
коомдун кызыкчылыктары чоң, себеби бул жерде сөз 
АУБдун өзүнүн Citibank, Standard Chartered жана Австриянын 
Raiffeisen Zentralbank сыяктуу дүйнөнүн эң ири банктары 
менен болгон байланыштары аркылуу кошулган дүйнөлүк 
каржы системасы жөнүндө болот.15

Жер г и лик т ү ү  ө н ө к т ө р дү н ж ар д а м ынан с ыр т к ар ы, 
АУБдун беделин батыш ишканалары да чыңдап келген: 
компаниялардын ишмердүүлүгүн ар-тараптуу изилдөө 
боюнча адистешкен Kroll компаниясы АУБдун акча адалдоого 
каршы иш-чараларын текшерип, кооптонууга эч кандай негиз 
жок деп жыйынтыктаса, коомчулук менен байланыш боюнча 
адис Вашингтондук АРСО компаниясы АУБга кеңеш берип, 
мурдагы 2 сенаторго кошуп, АКШнын президенттигине 
мурдагы талапкер Боб Доулду дагы АУБдун директорлор 
кеңешине киргизүүгө көмөктөшкөн.16
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Кыргызстандык паракор банктын белгилүү аты бар адамдар 
менен мекемелердин колдоосу аркылуу дүйнөлүк каржы 
системасына киргенине зор көңүл бөлүнүшү керек, себеби бул 
мисал системаны мыйзамсыз кирешени адалдоо үчүн оңой эле 
кыянаттык менен колдонсо болорун көрсөтүп турат. Мындай 
көрүнүш Global Witness уюмун абдан тынчсыздандырат, себеби 
эл аралык каржы тармагында жүргүзүлгөн изилдөөлөр кайра-
кайра көргөзгөндөй, мамлекеттик каражаттарды уурдагандар 
жана мыйзамсыз кирешени адалдагандар өздөрүнүн мүдөөсүнө 
акчага алууга даяр банктардын жана талоончулардын аты-
жөнүн жашырганга жардам берген компаниялардын ээсин 
жашыруучу иш-чаралардын аркасы менен жетишкен.17

Кырг ызс т ан д ын бий лик т ери АУ Б мыйз амс ыз ак ча 
адалдоочу механизм болгон деп айыпташат; ал эми 
АУБдун мурдагы жетекчилиги менен ээлери банкты жаңы 
режим тартып алганын айтышып, коюлган айыптар саясий 
мүнөздө, негизсиз жана мыйзам чегинде жетишсиз деп 
билдиришет. Так маалыматтын жоктугунан, Global Witness 
өзү кеңири изилдөө жүргүзүп, АУБда эсеби бар көптөгөн 
компаниялардын 2010-жылдын апрелиндеги төңкөрүшкө 
чейин эле шектүү операцияларды жасап келишкенин толук 
ачып көргөзгөн. Аталган текшерүүнүн жыйынтыгында 
белгилүү болгондой, Улуу Британия, Жаңы Зеландия, Белиз, 
Болгария жана башка өлкөлөрдө катталган «номиналдык» 
компаниялардын АУБдагы акча адалдоо схемасына катышып, 
анын корреспонденттик банктар менен болгон байланышы 
аркылуу дүйнө жүзүндөгү башка банктарга Кыргызстандан 
акча каражаттарын чыгарып кетүүгө көмөктөш болгондугу 
тынчсызданууну жаратат. Бул окуялар Кыргызстандын эли да, 
жалпы дүйнө коомчулугун да кызыктырат.

Бул отчетто айрым өнүккөн өлкөлөрдө компанияларды 
каттоону көзөмөлдөөдө колдонулган чаралардын үрөй 
учурарлык кемчиликтери жөнүндө да сөз болмокчу. Global 
Witness таанышкан документтердин көрсөтүүсүндө, эки 
жылга жетпеген убакыттын ичинде АУБдагы эсеп аркылуу 
700 миллионго жакын доллар которгон Улуу Британияда 
катталган компаниянын мыйзамдуу ээси Россиянын алыскы 
райондорунда жашаган адам болгон. Бул, албетте, тан 
калыштуу, бирок бул адамдын компания катталганга чейин 
эле өлүп калгандыгы тууралуу маалымат мындан көп 
шектенүүлөрдү туудурат.18

Болгону эки жарым жылдын ичинде эле акылды айран 
кылган 1,2 миллиарддай доллар акча АУБдагы эсеп аркылуу 
Улуу Британияда катталган, бирок жоюлганга чейин эч кандай 
финансылык отчет көрсөтпөгөн үч компанияга которулуп 
кеткен.19

Улуу Британияда катталган дагы эки компания аркылуу 
АУБдун эсебинен миллиондогон акчалар өтүп турган. 
Бул компаниялардын Улуу Британиянын корпоративдик 
кат тоосунда эч кандай ишмердүүлүк жүргүзбөйт деп 
катталышы компаниялар жөнүндөгү мыйзамды бузгандык 
деп эсептелинет.20

Отчетто аталган компаниялар, алардын кирешелеринин түпкү 
теги, Кыргызстандан чыгып кеткен каражаттардын кайда 
экендиги табышмак бойдон калууда. Бул компаниялардын 
ээлери жашыруун болгондуктан, буларга окшогон калган 
бардык номиналдык компаниялардын артында ким 
тургандыгы белгисиз бойдон калды. Global Witness уюму 
таанышкан документтерде көрсөтүлгөндөй, Кыргызстандын 
бийликтери аты аталган компаниялардын айрымдары 
өлкөнүн мурдагы президентини уулу Максим Бакиев жана 
АУБдун мурдагы төрагасы Михаил Надель менен түздөн-түз 
байланыштуу деп эсептейт.21

Global Witness менен болгон маегинде Надель Кыргыз 
бийликтеринин ага акча адалдады деп койгон айыптарын 
жана Максимдин АУБга тиешеси болгон деген сөздү четке 
какты.22 Максим Бакиевдин жообун угуу үчүн жасалган бир 

катар аракеттерге карабастан, Global Witness аны менен 
байланыш түзө алган жок. Британиянын тийиштүү уюмдары 
Кыргызстандагы кесиптештери менен чогуу иштин чын-
төгүнүн аныктоосу зарыл жана кылмышты күбөлөндүргөн 
далилдер табылса, кылмышкерлерди жоопко тартуу үчүн 
бирдикте иш алып баруусу керек.

Бул компани я лар д ын көп ч үл ү г ү  Ул у у Бри т ания д а 
к а т т а л г а н д ы к т а н ,  м ы н д а й  к ы р д а а л  ‘о ф ф ш о р д у к ’ 
юрисдикциянын гана көйгөйү эмес: бул маселе Улуу 
Британия сыяктуу менчиктин чыныгы ээсин жашырууга жол 
берген оффшордук эмес юрисдикцияларга да мүнөздүү. 
Учурдагы тийиштүү деңгээлде иштей албаган мыйзам 
компанияларды кат тоодо так көзөмөл жүргүзбөстөн, 
тескерисинче корпоративдик маалыматты сактоо жана аны 
сыртка чыгарууну чектөө деген көшөгөгө жамынып, шектүү 
адамдардын чыныгы аты-жөнүн жана алардын ишмердигин 
жаап-жашырып, биздин каржы системабызды эч жазасыз 
колдонууга жеңил-желпи мүмкүнчүлүк түзүп берет. Өздөрүнүн 
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Компаниялардын чыныгы ээлери өздөрүнүн аты-жөнүн 
мыйзамдуу структураларга таянып жашыра алышат.  
Photo: Mortal Coil Media
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ким экенин жана ишмердигин жашыргысы келгендер 
жоопкерчилиги чектелүү компанияны каттоо боюнча артыкча 
укукту кыянаттык менен пайдаланып келишет. 

Өзүнүн ишмердигин коомдук көздөн жашыргысы келгендер 
компаниянын чыныгы ээсин жашыруу жолдорун атайы эле 
колдоно алат: отчетто аты аталган бир компания жөнүндө 
Global Witness уюмунун суроосуна берген жообунда бир 
респондент кардарына «ээсин жашырууга мүмкүндүк 
берчү өлкөлөр» жөнүндө кеңеш берүү өтүнүчүн эстеген.23 
Натыйжада мындай компаниялар Белизде кат талган, 
себеби ал өлкө менчик ээси жөнүндө эч маалымат бербейт; 
Жаңы Зеландияда болсо, мыйзамдуу акционерлер ачык 
жарыяланганы менен, акционер номиналдуу түрдө гана 
болгон, башкача айтканда, кимдир бирөө акционердин 
кызматын аткаргандыгы үчүн акы алып жүргөн жана ушул 
аркылуу компаниянын чыныгы ээсинин аты-жөнүн жаап-
жашырууга шарт түзүлгөн. Мына ошондуктан, адамдардын 
өз компаниялары үчүн ушундай юрисдикцияларды жана 
структураны тандаганы жөндөн-жөн кокустук эмес.

Мыйзамсыз кирешени адалдоонун алдын алуу боюнча 
дүйнөлүк стандарт мындай номиналдык компанияларды ачкан 
жана алардын директору, акционери, корпоративдик секретары 
катары иштегендерден кимдин атынан иштеп жаткандыгын 
талап кылып, эгер ушул компаниялар жөнүндө шек жаралса, 
тийиштүү органдарга билдирүү керектигин эске салат.24

Учурдагы көзөмөлдөө стандарттарынын үч көйгөйлүү 
маселеси бар. Биринчиден, АКШ жана Россия сыяктуу 
мамлекеттер мындай мыйзамсыз кирешени адалдоого 
каршы дүйнөлүк стандартты өз мыйзамына киргизишкен 
жок. Экинчиден, Улуу Британия баштаган көптөгөн өлкөлөр 
стандартты өз мыйзамына киргизгени менен, аны иш 
жүзүндө колдонуу боюнча эч чара көргөн жери жок.

Үчүнчүдөн, азыркы у чурд а корпорат ив дик кызмат 
көрсөткөндөр өз кардарларына алар эмне иш кылып 
жатканын эч билбес тен эле өз дөрүнүн аты-жөнүн 
номиналдуу директор же акционер катары колдонгонго 
мыйзамдуу түрдө эле соодалашып, акча адалдоого каршы 
мыйзамдын кардарлардын паспортунун жана дарегин 
далилдөөчү күбөлөндүрмөнүн көчүрмөс үн алу ус ун 
талап кылган суроосуна ‘ооба’ деп жооп беришет. Эгерде 
кийинчерээк компания мыйзамсыз кирешени адалдоодо 
колдонулган же башка бир кылмыш кылган деп аныкталса 
же шек туулса, анда корпоративдик кызмат көрсөткөндөр 
бул жөнүндө эч нерсе билбегендигин айтып чыгышат. Бирок 
акырында мындай иш-аракеттердин натыйжасы кылмышты 
калкалоо болуп саналат.

Улу у Британияда жана башка өлкөлөрдө кат талган 
компаниялар паракорчулар тарабынан кыянаттык түрдө 
гана колдонулбастан, салык төлөөдөн качууга жана жана 
бул отчетто талкууланбаган адамды сатуу, баңги затын 
сатып-таратуу, мыйзамсыз курал-жарак сатуу, террористтик 
иштерди каржылоого акча которуу сыяктуу башка олуттуу 
кылмыштарда колдонулушу ыктымал. Мына ошондуктан, 
ишканаларды каттоо системасын толук түрдө кайра карап 
чыгуу зарыл. 

Эл аралык коом бардык компанияларды аларды иш жүзүндө 
көзөмөлдөгөн чыныгы ээлерин, башкача айтканда, түпкү 
бенефициардык ээлерин ачык көрсөтүүнү милдеттендирген, 
ошондой эле корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөрдү өз 
кардарларынын иштери үчүн жоопкерчиликке тартууну 
талап кылган системаны тандап колдоосу зарыл. Мына 
ушундай системаны орнотуу үчүн жакын арада эле болгон 
мүмкүнчүлүктү экономикасы өнүккөн өлкөлөр колдоно 
алышпады. Мыйзамсыз кирешени адалдоого бөгөт коюучу эл 

аралык уюм (FATF уюму), башкача атаганда өкмөттөр аралык 
акча адалдоого каршы мыйзамга дүйнөлүк стандарттарды 
аныктап киргизүүчү компетенттүү орган акыркы эчи жылдын 
ичинде ушул станддарттарга кошуп, компания катталуучу 
өлкөлөр талап кылуучу ишкана ээси тууралуу маалыматты 
дагы кайра карап чыккан.25 Бирок, жыйынтыгында, FATF уюму 
бир аз гана өзгөртүүлөрдү киргизе алды; ишканалардын 
бенефициардык ээлерин каттоо аларды каттоочу өлкөлөрдүн өз 
ыктыярына жараша болушу учурда орун алган кылмыштуулук 
кырдаалынын мындан ары да улана беришин билдирет. 

Азыркы мезгилде Европалык комиссия бул стандарттарды 
жана эрежелерди кайра карап чыгуу менен алектенүүдө, 
а н д ы к т а н  т ү з үл г ө н  к ы р д а а л д ы  ө з г ө р т ү ү г ө  ж а ң ы 
мүмкүнчүлүктөр бар. Брюссель бул маселени көз жаздымда 
ка л т ыр бас т ан,  2012-2013 -жы л д ар д аг ы мыйз амс ыз 
кирешелерди адалдоого бөгөт коюу чу сис темасын 
кайра кароодо түзүлгөн эрежелерди өзгөртүү максатын 
көздөй алат. Евросоюздун 2010-жылы жарык көргөн Ички 
коопсуздук стратегиясы түзүлгөн кырдаалды өзгөртүүгө 
чакырып, Евросоюздун мыйзамсыз кирешени адалдоого 
каршы эрежелери компаниянын чыныгы ээси жөнүндөгү 
маалыматты ачык-айкын кылуу үчүн колдонулушу керек 
деп үндөйт.26 Компания катталган өлкөдө анын чыныгы, 
бенефициардык ээсин да кат тоо системасына өтүүдө 
Европа үлгү көрсөтүп, коронанын менчигиндеги жерлери 
жана чет элдик территориялары бар Улу у Британия 
сыяктуу оффшордук территориялар менен байланышкан 
Евросоюздун мүчө-мамлекет тери ал жерлерде дагы 
Европалык стандарттарды колдонууга өздөрүнүн таасирин 
колдонуулары керек. 

Отчеттун биринчи бөлүмүндө Кыргызстанда 2010-жылдын 
а п р е л и н д е  б о л г о н  о к у я л а р д а н  б а ш т а п ,  А У Б д у н 
ул у т т а ш т ы р ы л ы ш ы н а  ч е й и н ,  м а м л е к е т т и н  ж а ң ы 
жетекчилигинин банктын ишмердиги банк көрсөткөндөй эмес 
деген билдирүүсү менен кошо АУБдун жетекчиси Михаиль 
Надель жана банктын негизги кызматкерлеринин болгон 
окуялар тууралуу өз таржымалдары жөнүндө сөз болот.

Отчеттун 2-бөлүмү Global Witness уюмунун АУБда эсеби 
бар бир катар номиналдык компанияларды изилдеп, 
алардын башкаруу органдарынын түзүлүшү жана жүргүзгөн 
операциялары мыйзамсыз кирешени адалдоо орун алган 
деген олуттуу шектенүүлөрү тууралуу баяндайт. Ошондой 
эле бул бөлүм мындай номиналдык компанияларды түзгөн 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн аткарган кызматын 
ачык көргөзүп, компанияларды каттоо жаатында эл аралык 
стандарттарда кездешкен кемчиликтерди изилдейт. 

3-бөлүм ушул тапта Кыргызстандын жаңы жетекчилигин 
шекшинткен банк окуясынын башкы күнөкөрлөрү менен 
таныштырып, алардын президент Бакиевдин жетекчилигинин 
акыркы жылдарында өлкөнүн экономикасында жана каржы 
системасында болуп көрбөгөндөй бийликке жетишкенин 
кабарлайт. Ошондой эле бул бөлүмдө ушул адамдардын 
айрымдарынын 2-бөлүмдө сөз болгон бир катар номиналдык 
компаниялар менен болгон кызыктуу байланыштары изилденет.

Акыркы бөлүм АУБдун корреспонденттик банктар менен 
байланыш аркылуу эл аралык каржы системасына кирүүгө 
жол тапкандыгын кыскача сүрөттөп, коомчулук менен 
байланыш боюнча адистешкен Вашингтондук компаниянын 
АУБдун директорлор кеңешине АКШнын мурдагы үч 
сенаторун киргизген кызматы жөнүндө сөз кылат. Отчет 
ээси жашыруун компаниялар менен байланышкан маселени 
жок кылуу үчүн өкмөттөр эмне чара көрүү керек экендигин 
талкуулоо менен жыйынтыктайт.
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1-БӨлүм Азия УНиВеРсАл 
БАНК: эсеп КиТепТеР 
БУРмАлАНгАНБЫ?
Б ул  б ө л ү м д ө  2 01 0 - ж ы л д ы н  а п р е л и н е н  б а ш т а п , 
улутташтырылганга чейин Азия Универсал Банкта (АУБ) 
эмне болуп өткөнү, мамлекеттин жаңы жетекчилигинин 
АУБ өзүнүн финансылык документтерин бурмалап, акча 
адалдоочу курал катары кызмат кылган деген айыптоолору 
жөнүндө сөз болот. Мындан сырткары, бул бөлүм АУБдагы 
көз каранды эмес текшерүүнүн жыйынтыктарын карап, 
ага коюлган айыптарды четке кагып жатышкан банктын 
жетекчиси Михаиль Надель менен банктын башка негизги 
кызматкерлеринин жоопторун талкуулайт.

Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиев 
2010-жылдын 7-апрелинде болгон элдик көтөрүлүштөн 
улам өз жанынан коркуп, борбор шаар Бишкектен качып 
кеткен соң, өлкөнүн жооптуу жетекчилери акчаны өлкөдөн 
сыртка чыгарбоо үчүн дароо эле кам көрүшкөн. Кийинки 
эле күнү Кыргызстандын Улуттук банкы «акча уурдоо же 
уурдоо коркунучунан»27 улам бир нече банктын, аларга 
кошуп, өлкөдөгү эң чоң банк АУБдун дагы башкармачылыгын 
өзгөрткөн. Global Witness уюмунун бир нече булактан алган 
маалыматына караганда, Бакиевдердин үй-бүлөсү АУБдун 
жогорку жетекчилери менен тыгыз байланышты пайдаланып 
жатышат деген коом ичинде көптөн бери айтылып, кеңири 
жайылып кеткен сөздөн улам, АУБ өзгөчө бутага айланган.28

Кыргыз Улуттук банкынын жетекчилеринин прессага берген 
көрсөтмөлөрүнө таянсак, мындай чаралар өтө кеч көрүлгөн, 
себеби акча эбак эле чыгарылып кеткен болчу.29 АУБ 
2010-жылдын октябрында банкрот деп жарыяланып, ага удаа 

эле улутташтырылган.30 Эл аралык валюта фонддун (ЭВФ) 
билдирүүсүнө ылайык, Кыргызстанын каржы системасы 
«кризистин, айрыкча системалык зор мааниге ээ болгон 
Азия Универсал Банкына тийгизген таасиринен улам өтө 
олуттуу түрдө жабыркаган.»31 Дүйнөлүк банк дагы АУБду 
реструктуризациялоону Кыргызстандын экономикасынын 
2010-жылдын ичинде солгундашынан себептеринин бири 
катары белгилеген.32

Улутташтырылгандан кийин банкты текшерген жооптуу 
жетекчилер өтө таң калыштуу көрүнүшкө туш келишкен: 
бир караганда эле, эсеп китептерде төңкөрүш болоордун 
алдында бир жуманын ичинде 240 миллион АКШ доллары 
алынып, Кыргызстандан чыгарылып кеткендиги көрсөтүлгөн 
эле.33 2010-жылдын октябрындагы ЭВФтин отчету дагы өтө 
чоң суммадагы акчалардын чыгарылып кеткенин айгинелейт 
(төмөндөгү схеманы караңыз).34

Прессага берген маалыматында АУБдун мурдагы жетекчиси 
Михаил Надель айрым акча которуулардын болгондугун 
тастыктап, мамлекет кыйроого учураганда акча көбүрөөк 
чыгарылып кеткендигин мойнуна алып, бирок ал мамлекеттик 
төңкөрүштөн улам коопсузданган кардарлар өз акчаларын 
чыгарып кеткен деп түшүндүрдү: «Бул Кыргызстанда беш 
жылдын ичинде экинчи жолу болуп жаткан төңкөрүш экенин 
эстен чыгарбообуз керек. […] Эгер азыр өткөнгө кайрылсак, 
кардарлар жөн жерден дүрбөлөң түшпөптүр. [...] Акчаны 
чыгарып кеткен биздин кардарларыбыз болгон жана, менин 
оюмча, бул алардын окуяга болгон кадимкидей эле көз 

1-БӨлүм Азия УНиВеРсАл БАНК: эсеп-КЫсАп КиТепТеРи БУРмАлАНгАНБЫ?
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карашы болгон.»35 Наделдин юристи Надель өз акчасын 
чыгарып кетпегендигин Global Witness уюмуна билдирди.36

Бирок, окуя ушуну менен токтоп калган жок. Кошумча 
изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин, Улуттук банктын жооптуу 
кызматкерлери басма сөз каражаттарына АУБ көптөгөн 
жылдар бою өлкөдөн үзгүлтүксүз акча чыгарып, мындай 
операциялардын эсеп-каттоосун бурмалап, чыгып кеткен 
акчанын ордун жаап-жашырып келген деп билдиришкен. 
Ошол кездеги Улуттук банктын башкармасынын төрагасынын 
милдетин аткаруучу, азыркы учурда төраганын орун басары 
Бактыгуль Жээнбаева мындай деп билдирди: «Азыр биз 
АУБдун жетекчилери акыркы 10 жылдан бери өздөрүнүн 
документтерин бурмалап келишкен деп толук ишенимдүү 
түрдө айта алабыз.»37 1999-жылдан 2005-жылга чейин 
Кыргызстандын Улуттук банкын жетекчиси болуп иштеген 
жана АКШ элчилигинин жалпыга маалым болуп кеткен 
жашыруун билдирүүсү «ишенимдүү маалымат булагы»38 деп 
сүрөттөгөн Улан Сарбанов дагы ушул сыяктуу пикирлерди 
айтып, Улуттук банкта иштеп жүргөндө АУБдун иш-аракетине 
көз салып, анын «бир күндүн ичинде эле ар башка баланстык 
отчет даярдап көргөзө аларын» байкап шекшигенин Wall 
Street журналына билдирген.39

Улуттук банктын башкармасынын төрагасынын орун басары 
Абдыбалы тегин Сүйөркулдун айтканына таянып, бир 
кыргыз гезити мындай чоң көлөмдөгү акчалар чындыгында 
төңкөрүш болгон жумада чыгарылып кеткен эмес деп 
тастыктап, «апрелдеги окуяга бир күн калганда эч ким 240 
миллион долларды [АУБдан] чыгарып кетпегенин текшерүү 
көрсөттү. Мындай сумма жөн гана жок болчу, себеби бул жөн 
эле кагазга түшүрүлгөн жок нерсе болчу» деп билдирди.40 
Global Witness компаниясынын түшүнүгүндө, миллиондор 
чындыгында эле АУБдан апрелдин биринчи жумасынын 
ичинде чыгып кеткен, бирок бардыгы болуп канча акча 
чыкканы жана алардын кайда кеткени белгисиз бойдон 
калууда. Бир макалада жазылгандай, АУБдун эсебинде 
миң деген жалган төлөмдөр көрсөт үлгөн менен, иш 
жүзүндө АУБдын каражаты анын эсебинде көргөзүлгөндөн 

да бир кыйла аз болгон жана маалымат каражаттарында 
жазылгандай, «банктын капиталынын 80 пайызы абадан 
турган, башкача айтканда, курулай эсеп болгон.»41

Кыргызстандын Финансист деген каржы иштери боюнча 
журналга чыккан иликтөөгө ылайык, төңкөрүш болгон күнү 
АУБдун иш жүзүндөгү каражаттарынын көлөмү анын башка 
банктардагы корреспонденттик эсептериндеги акчалардан 
12 миллиард сомго (265 миллион АКШ доллары) аз болгон.42

Эмне үчүн банкта ушунча аз акча калган? Улуттук Банктын 
башкармасынын ошол кездеги төрагасы Жээнбаеванын 
2011-жылы прессага берген маалыматына ылайык: «мурдакы 
акционерлер жана директорлор банктын активдерин 
алып чыгарып кетишкен […] Баланстык китебинде АУБ 
чоң суммадагы акча бар деп көрсөткөнү менен, 60ка 
жакын корреспонденттик банктарда өткөн салыштырма 
текшерүүдөн кийин акча банкка кирери менен эле дароо 
кайра алынып чыгып кеткени белгилүү болду.»43

Б а ш к а ч а  а й т к а н д а ,  Ул у т т у к  б а н к т ы н  ж о о п т у у 
кызматкерлеринин айтымында, 240 миллион АКШ долларын 
өлкөдөн которулганын көрсөткөн жалган финансылык 
отчеттордун жардамы менен АУБ өзүнүн активдеринин 
жыйынтык эсебин төңкөрүшкө бир жума калганда 
чыгаргансып көрсөткөнгө аракет кылган. Бирок жооптуу 
кызматкерлер бул акча мындан бир топ убакыт мурун 
эле чыгарылып кеткен деп эсептешет. Мына ошондуктан, 
Улуттук банк өзүнүн изилдөөсүн баштаар менен, АУБдун 
төлөөгө кудуретсиз экенин айкындаган, себеби болгон 
каражаттар банктан чыгарылып кеткен эле. Натыйжада, 
банк Кыргызс тандын бийлигинин карамагына өт үп, 
реструктуризациялоого дуушар болгон. 

Кыргыз Республикасынын прокурору андан бери «[АУБдагы] 
паракорчул схемалар эсептерди жана кардарлардын 
операцияларын бурмалоо ү чүн» колдонулган жана 
«жалган компаниялардын эсептерин жүргүзүү менен 
банктын баланстык отчетундагы чоң сумманы камтыган 
көз боемочулуктар мыйзамсыз киреше түшүрүү [жана] 
мамлекеттик каражаттарды уурдоо үчүн курал катары 
кызмат кылган» деген айыптарды жылдырган.44 

Төңкөрүштөн кийин «Финансист» журналына чыккан изилдөө 
АУБ, Улуттук банктын пикиринде, отчет берүү боюнча талапты 
аткарбаганына байланыштуу АУБ менен менен Улуттук 
банктын ортосунда 2000-жылдан бери «белгисиз согуштун» 
болуп келе жатканын далилдеп көрсөткөн.45 Улуттук банктын 
башкармасынын мурдагы төрагасы Улан Сарбанов дагы 
прессага АУБду башкаруу иши анын тынчсыздандырып 
келгенин билдирип, мурда өзү Улуттук банктын төрагасы 
кезинде АУБ менен Россиянын банктарынын ортосундагы 
шектүү операцияларды изилдегенге аракет кылганда, 
президент Бакиев аны кызматынан бошотуп салганын 
маалымдаган.46

АУБ мыйзамсыз иш-аракеттерге катышкан деген жалааларды 
2011-жылдын февраль айында Европа реконстркциялоо 
жана өнүктүрүү банкынын (ЕРӨБ) колдоосунда өткөн 
көз карандысыз текшерүү тастыктаган. Global Witness 
мекемесинин түшүнүгүнө ылайык, BDO аттуу эл аралык 
аудиторлук компания өткөргөн текшерүү 2012-жылдагы 
окуялардын так алдында жасалган төлөмдөргө өзгөчө 
көңүл буруп, АУБ, балким, көбүнчө кылмыштык максатта 
колдонулуп, атайын эле акча адалдоого көмөктөшүп, 
төлөмдөрдү бурмалоо үчүн BANK++ информациялык 
системасында көз боемочулуктар болгондугу мүмкүн жана 
изилденген төлөм операцияларынын 80 пайыздан ашыгы 
SWIFT эл аралык төлөмдөр системасы тарабынан чындык 
деп ырасталган эмес деп жыйынтыктайт. Ошондой эле бул 
текшерүү банктын базар баасынын нөлгө тете экенин жана 
анын карыздары активдеринен да көп экенин тастыктаган.47

Бийликте турган маалында президент Бакиев өлкөдөгү 
паракорчулукту жана тууганчылыкты тыюуга эч чара көргөн эмес. 
Photo: ASSOCIATED PRESS / Alexander Zemlianichenko
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BANK++ системасын АУБга анын акционерлери жана 
кызматкерлери менен тыгыз байланышы бар Россиялык 
Fininfor аттуу компания берген. Михаил Надель Global 
Witness уюмуна BANK++ системасы банк ишин жүргүзүү 
боюнча АУБдагы эң негизги система болгонун тастыктап, аны 
иштетүүгө АУБдун кызматкери Александра Катрин жооптуу 
болгон деп белгилеген.48 Александра Катриндин BANK++ 
системасындагы күмөндүү көз боемочулуктарга катышкан-
катышпаганы белгисиз. Бирок анын 1999-жылдан бери АУБдун 
кеңешинде мүчө болгону жана банктын аудит комиссиясынын 
жетекчиси болуп иштегени чоң мааниге ээ, анткени ушул 
себептен улам ал банктын финансылык иш-аракеттерин 
көзөмөлдөп турган деп эсептөөгө бөлөт. Ал Fininfor менен 
тыгыз иштешкен жана анын ал компаниядагы акционер 
жубайынын АУБда да акциялары болгон.49 Кыргызстандын 
тийиштүү бийликтери Катриндин жубайына эмес, анын өзүнө 
гана акча адалдаган деген айыптарды койгон.50 Global Witness 
уюму өзүнүн суроолоруна Александра Катринден да, жана 
анын жубайынан да жооп ала алган жок. 

Өзүнүн Fininfor менен болгон тыгыз байланышына таянып, 
АУБ, балким, BANK++ системасын мыйзамсыз иштерге 
колдонгон деген Global Witness уюмунун шектенүүлөрү 
«негизсиз» экенин тастыктап, Fininfor компаниясынын башкы 
директору «BANK++ системасын бурмалоо же митаамдык 
менен уурдоо үчүн колдонуу таптакыр мүмкүн эмес. […] 
Маалыматты компьютерлештирүүнүн коопсуздугун камсыз 
кылуу максатында BANK++ системасы көп жолу текшерүүдөн 
өткөрүлгөн. Бир дагы эл аралык аудитордук компания BANK++ 
системасын ката кетирет деп айыптаган эмес. […] Fininfor эч 
качан АУБдун операцияларына катышкан эмес жана катыша 
алмак да эмес, себеби ал банк эмес; ал компьютердик 
программаларды түзүүчү өз алдынча көз каранды эмес ишкана 
деп эсептелинет» деп билдирди. Ошондой эле ал BANK++ 
системасы Кыргыз Улуттук банкы расмий түрдө бекиткен банк 
процедураларына жооп бербеген операцияларды жүргүзүүгө 
жол бербегенге ылайыкталып түзүлгөнүн белгилеп, Fininfor 
компаниясына коюлган айыптар АУБга болгон «саясый 
чабуулдун» бир бөлүгү деп кошумчалады.51

Ошону менен бирге, Надель BANK++ системасы кыянаттык 
менен менен колдонулганын танып жана өзүнүн күнөөлүү 
эместигин жактап, АУБ акча адалдоочу курал болгон эмес 
деп чечкиндүү түрдө каршылыгын билдирди. 

Ал Кыргызстандын Улуттук банкынын жетекчилиги АУБдун 
активдерин мыйзамсыз түрдө ээлеп алуу үчүн атайылап 
эле аны банкрот ахыбалына жеткирди деп билдирет. Global 
Witness уюмунун суроосуна жооп кылып, Наделдин юристи 
мамлекеттин жаңы бийлиги койгон АУБдун убактылуу 
жетекчилиги «АУБга төлөнүлчү бир далай карыздарды 
негизсиз эле эле чийип салып, банктын финансылык наркын 
бурмалап көрсөтүшкөн» деп билдирди.52 Global Witness 
менен болгон маекке Надель АУБда мурда чогуу иштешкен 
кесиптеши Денис Слободянды ала келди. Слободяндын 
айтымында, АУБ өлкөдөгү активдери жеңил эле аныкталган 
эң ири банк болгондуктан, «өлкөнүн активдерин сактап 
калыш керек деген шылтоо менен алар [Кыргызстандын 
Улуттук банкынын жооптуу кызматкерлери] банкты басып 
алып, аны чынында талкалап салышты.»53 Наделдин 
толук актануусу тууралуу бул барактын аркы бетинде 
жазылган. Global Witness уюмундагы маалыматка караганда, 
Кыргызстандын бийликтери Денис Слободянды жоопко 
тарткан эмес жана анын акча адалдоого же мыйзамсыз 
иштерге катышканын тастыктоочу далилдер жок. 

Өзүбүздө болгон далилдерди пайдаланып, бул отчет АУБ 
тууралуу ушундай карама-каршы билдирүүлөрдү талдап, 
Наделдин актануусуна карабай, АУБда абдан шектүү 
финансылык иш-аракет тер болгон жана ал иштердин 
так чордонунда АУБда эсеби бар ондогон компаниялар 
турган; ал компаниялар номиналдык болгон, б.а. алар 
кагаз жүзүндө гана болуп, эч кандай мыйзамдык иш алып 
барышкан эмес деген жыйынтыктарга келген. Мына ушундай 
компаниялардын Улуу Британия жана Жаңы Зеландия 
сыяктуу башка юрисдикцияларда жайгашканы биздин бул 
далилдерди келтиргенибиздин себептеринин бири болуп 
саналат. Ошондуктан бул иштерге катышы бар бардык 
өлкөлөрдүн бийликтери толук изилдөө жүргүзүүлөрү зарыл.
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Азия Универсал Банктын Бишкектеги мурдагы башкы мекемеси. Жаңы бийлик банк мыйзамсыз акчаны адалдоо үчүн курал катары 
кызмат кылган деп эсептейт. 



оКУяНЫН БАШКА 
ТАРЖЫмАлЫ: 
АУБдА АКчА 
АдАлдоо 
БолгоН эмес

АУБдун мурдагы жетекчиси Михаил Надель жана бул отчет-
то сөз болгон башка беделдүү адамдар Global Witness уюму-
на Кыргызстанда 2010-жылдын апрелинде болгон окуялар 
көтөрүлүш эмес, конституцияга төп келбеген, оппозиция 
уюштурган мамлекеттик төңкөрүш болгонун белгилешип, 
АУБга каршы дооматтардын негизсиз экенине ишенээрин 
билдиришти. АУБду улутташтыруу мамлекеттик төңкөрүштүн 
бир максаты болгонун жана мындай иш Кыргызстандын мый-
замын бузаарын Надель белгиледи.

АУБду басып алуу тууралуу Наделдин юристи Global Witness 
уюмуна 2010-жылдын 8-апрелинде таң эрте мыкты курал-
данган адамдардын бир тобу АУБдун башкы кеңсесине эч 
эскертүүсүз эле кирип келишип, банктын компьютердик сер-
верине тез жана чексиз кирүүнү талап кылганын айтып берди. 
Наделдин айтымында, андан кийинки АУБду убактылуу адми-
нистрациянын карамагына өткөрүү, банктын жетекчилигин 
алмаштыруу жана АУБдун акцияларына кошуп анын өзүнүн 
дагы акцияларын божомолдуу улутташтыруу Кыргызстандын 
мыйзамына карама-каршы келээрлик иш болгон. Анын эсе-
би боюнча, бул иштер жаңы өкмөттүн АУБдун каражаттарын 
мыйзамсыз тартып алууну көздөгөнүнөн жана банк мурдагы 
саясый бийлик менен тыгыз байланышта болгон деген туура 
эмес түшүнүктөрдөн улам орун алган.54

Окуянын башка тарабын угуу үчүн Global Witness уюму 
Кыргызстандын Улуттук банкына жазган. Электрондук почта 
менен жөнөткөн жообунда банктын жооптуу кызматкери 
Улуттук банк адегенде АУБдун капиталынын структурасын 
өзгөртүүнү пландаштырганын, бирок андан аркы изилдөөлөр 
АУБдагы, бул кызматкер атагандай, «бурмаланган финансылык 
отчеттордун» бетин ачканын билдирген. Бул кызматкер Надель 
ушул божомолдонгон алдамчылык иштерге катышкан деп эсеп-
теп, «биздин өлкөгө каршы олуттуу экономикалык кылмыштар-
ды жасады деп шектелген адамга банкты реабилитациялап кай-
тарып берүү биз үчүн мүмкүн эмес» деп билдирди.55 

Наделдин юристи: «[Наделдин] ою боюнча, АУБдагы кардар-
ларга таандык депозит салынчу сактык ячейкаларын жаңы 
өкмөттүн мүчөлөрү өз ара бөлүшүп (алар үчүн кол коюп) 
алышкан» деп билдирип, Global Witness уюмуна Надель кол 
коюлган деген документтерди көрсөткөн. Наделдин юристи 
берген бир макалада жазылгандай, АУБдун депозит салынчу 
сактык ячейкаларындагы акчалар Кыргызстандын бюджети-
не келип түшкөн эмес.56 Улуттук банктын жооптуу кызматке-
ри Global Witness уюмуна «банктын сактык ячейкаларындагы 
каражаттар биздин өлкөнүн тийиштүү эрежелерине ылай-
ык арест салынып, өткөрүлүп алынган деп сизди ишендирип 
кетем. […] Бардык акча Улуттук банкта далил катары коопсуз 
жерде сакталууда»57 деп түшүндүрдү.

Global Witness уюмунун оюнча, акчанын банктын сактык ячей-
каларынан уурдалышы – албетте, бул олуттуу кылмыш, эгер-
де чын эле уурдалган болсо – 2010-жылдын апрелинде бан-
ктын эсебинде сакталыш керек болгон миллиондогон АКШ 
долларларынын кантип жоголгондугун түшүндүрүп бере 
албайт. АУБдун активдеринин жоголушун Надель прессага 
төмөнкүдөй деп түшүндүрдү: «эгерде кимдир-бирөө акча-
ны мыйзамсыз тартып алды деп айыптала турган болсо, мен 
дагы кантип аудиттик текшерүүдөн өткөн жана карызынан да 
активи көбүрөөк деп жаңы өкмөт тастыктаган банк бир замат-
та болгон активинен айрылып, техникалык банкрот болууга 
мажбурланып, ошол шылтоо менен улутташтырууга дуушар 
болду деген ачык суроону коер элем. Мына ушунун мен акча-
ны мыйзамсыз уурдоо деп эсептейт элем.»58

Бирок Улуттук банктын жетекчилигинин прессага берген маа-
лыматтары АУБдагы шектүү көз боемочүлүктардын бетин ачу-
уга бир топ убакыт керек болгонун көрсөтөт: Global Witness 
уюмунун оюнча, Наделдин кантип активге бай сыяктангансы-
ган банк зыян тартып калды деген «ачык суроосуна» банкта-
гы шектүү көз боемочулуктардын төңкөрүш бүткөндөн бир 
топ мезгилден кийин бети ачылганын айтып жооп берсе болот. 

Эл аралык коомчулуктун Михаиль Наделге жана анын АУБ банкына 
берешендик кылып берген сыйлыктары шашылыш иш болгон эмеспи?  
Photo: The Asian Banker
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АУБдун өтө аз активи болгон жана ал банктык операциялар-
ды каттап-эсептөө системасын митаамдык менен пайдаланы-
лып келген деп көрсөткөн АУБдагы ЕРӨБ каржылаган текшерүү 
дагы төңкөрүш бүткөндөн он ай өткөндөн кийин аяктаган. 

Наделдин айтымында, бул закондуу текшерүү АУБду мамле-
кет өз карамагына өткөрүп алгандан алты айдан ашуун убакыт-
тан кийин өткөрүлгөн жана ошол убакыттын ичинде убактылуу 
бийлик банктын ахыбалын атайлап эле начардатууга жетиш-
кен. Бирок, Global Witness уюмунун түшүнүгүндө, 2011-жыл-
дын февралында бүткөнү менен бул текшерүүдө негизги көңүл 
2010-жылдын апрелинде болгон төңкөрүштүн так алдында 
АУБда жасалган финансылык отчетторго бөлүнгөн. Наделдин 
юристи мындай деп билдирди: «Биздин кардарыбыз акыр-
кы жолу АУБдун ишине катышкан маалда, б.а. 2010-жылдагы 
төңкөрүштүн алдында АУБ төлөөгө кудуреттүү болгон жана 
биздин кардарыбыздын билишинче, банктын иши мыйзамсыз 
акча адалдоого каршы процедураларга ылайык жүргүзүлүп 
жаткан.» Ошондой эле ал 2010-жылдын апрелине карата 
АУБдун активдери Кыргызстандын банк системасынын бардык 
активдеринин үчтөн бир бөлүгүн түзгөн жана банк мамлекет-
тин карамагына өткөнгө чейин ал каражаттар АУБдун эсебинде 
болчу деп кошумчалады.59

Надель АУБ акча адалдоо жана уурдоо үчүн колдонул-
ган деген жалааны да четке какты. Анын адвокаты мындай 
деп билдирет: Жакында эле 2008-жылдын 31-декабрында 
[Кыргызстандын Улуттук банкы] АУБдун тиешелүү мыйзам-
дык талаптарга жооп бергендигин тастыктаган күбөлөндүрмө 
берген. […] Надель мырза жана башка директорлор АУБда 
мыйзамсыз акча адалдоого каршы кеңири процедураларды 
ишке киргизип, паракорчулук менен күрөшүү ишине чоң маа-
ни беришкен. […] Биздин кардарыбыз АУБдун башкаруусунда 
катышып жүргөн кезде паракорчулукка көмөктөшчү схемалар 
жок болчу жана, эгер алар болгон күндө да, биздин кардары-
быз ал жөнүндө маалымдар болгон эмес.»60

АУБдун башкаруу кеңешинин бул отчетто аты аталбаган дагы 
бир мүчөсү Global Witness уюмуна мындай деди: “кеңештин 
мүчөлөрү катары, биз АУБдун ишин мүмкүн болушунча ачык-
айкын кылыш үчүн колдон келген аракеттерди жасадык […] 
Кеңештин ар бир эле мүчөсү банкта эмне операция кантип 
бүткөрүлүп жатканын көзөмөлдөп биле бербейт. Бирок Kroll 
Associates компаниясынын [62-бетти караңыз] жана банктын 
Башкаруу кеңешинин отчетторунун жардамы менен биз бан-
ктын иш-аракетин ыкылас коюп жана чоң кылдаттык менен 
текшерип турдук жана менин билишимче, банкта мыйзамсыз 
иштер жасалган деген Кыргыз прокуратурасы койгон айыпта-
ры тууралуу биз эч кабардар эмеспиз.»61

Азыркы Кыргыз бийликтери иштин чоо-жайы жөнүндө АУБдун 
жетекчилеринин айткандарына ишенишпейт. 2011-жылдын 
февраль айында Кыргызстандын Башкы прокурору АУБ башта-
ган кыргыз банктарында болжолдуу акча адалдоого жана көз 
боемочулук иштерге байланыштуу 30дан ашуун киши жоопко 
тартылганын жалпыга ачык жарыялаган.62

Бирок Кыргызс тандын жана башка Борбордук Азия 
өлкөлөрүнүн соттук системасынын өз алдынчалыгы көптөгөн 
байкоочуларды жана АКШнын Мамлекеттик департамен-
ти көптөн бери тынчсыздандырып келе жатат.63 Айыпталган 
адамдардын бирөөсүнүн Global Witness уюмуна көрсөткөн 
документтерде көрсөтүлгөндөй, Бишкектеги райондук сот 
кылмыш ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамына каршы 
келген кемчиликтерди жана процессуалдык тескериликтерди 
жоюу үчүн прокурорго кайра кайтарган.64 Мисалы, көпчүлүк 
кишилерге күнөө алардын сыртынан эле коюлган.

2011-жылдын декабрында болгон кийинки соттук каралыш-
та кылмыш иши дагы бир жолу прокурорго «тергөө ишинде-
ги кемчиликтерди жоюу үчүн» кайтарылып берилген. Мунун 
себеби дагы эле процессуалдык кемчиликтер жана далил-
дин жетишпестиги болгон. Сот акча адалдоо боюнча айыптар 

эч далилсиз эле коюлган жана «кылмыш ишинде сот жообу-
на тартылгандардын мыйзамсыз киреше алгандыгын жана 
аны кандай көлөмдө алгандыгын көрсөткөн мыйзамга туу-
ра келчү эч бир процессуалдык документтер жок» деп чечим 
чыгарган. […] Айыптар көбүнчө кылмыш ишинин материалда-
рына эмес, тергөө жоромолдоруна негизделип, […] [кылмыш 
иши] үстүртөдөн гана күнөөлөө багытында жүргүзүлгөн.»65 
Global Witness уюмунун маалыматына ылайык, учурда кыл-
мыш ишин изилдөө дагы деле улантылууда.

2011-жылдын апрелинде Михаиль Наделди кыргыз соту акча 
адалдаган жана башка кылмыш иштерди жасаган деп сырты-
нан күнөөлүү деп тапкан. Надель коюлган айыптарды «такыр 
негизсиз» жана «саясый мүнөздө» деп четке кагууда. Анын 
айтымында, Интерпол да ушундай деп ойлогондуктан, ал 
Интерполдун «издөө салган адамдар» деген интернет бетин-
де көрсөтүлгөн эмес. Ал Global Witness уюмуна «менин сыр-
тыман күнөөлүү деп тапкан мыйзамсыз чечимди Кыргыз 
Республикасынын Апелляциялык соту былтыркы жылдын 
июнь айында прокуратура колдонгон далилдер толук эмес 
деген негизде жокко чыгарган.» Анын юристи төмөнкүлөрдү 
кошумчалаган: «Кыргызстандын мыйзамына ылайык, адам-
дарды сыртынан соттоого болбойт. Бул тийиштүү соттук про-
цедураларга түздөн-түз каршы келет […] [Надель] эч качан 
жоопко тартылган эмес, соттук текшерүү материалдарын 
алган эмес жана жада калса тергөө иштери жөнүндө маалым-
дар да болгон эмес […] Акча адалдаган деген айыпты коюу 
үчүн прокуратура адегенде кирешелер чынында эле мыйзам-
сыз иш-аракеттердин натыйжасында түшкөн деп тастыктоочу 
далилдерди көрсөтүүсү керек. Прокуратура мындай далил-
дерди көрсөткөн жок […] Ал өзүнө туура эмес коюлган айып-
ты жана күнөөлүү деп чыгарылган өкүмдү жокко чыгаруу үчүн 
апелляцияга берүүдө. Надель мырза өзүн мыйзам бузган же 
паракорчул иш-аракеттерге катышкан деген божомолдуу 
айыптарды четке какты.»66

Наделдин адвокатынан жооп алган соң, Global Witness уюму 
2012-жылдын май айында Кыргыз прокуратурасынын жогор-
ку даражадагы жооптуу кызматкери менен байланышкан. 
Наделге чыгарылган өкүм жокко чыгарылдыбы деген суро-
ого жогорку даражадагы жооптуу кызматкер «Ленин район-
дук сотунун өкүмүн эч ким жокко чыгарган эмес жана ал өз 
күчүндө турат» деп билдирди.66b

Коюлган айыптардагы жана жүргүзүлгөн тергөө иштеринде-
ги тактыктын жоктугунан жана айыптардын саясый негизи 
бар деген көрсөтмөлөрдөн улам Global Witness уюму АУБда 
банктык эсеби бар компанияларды өзү изилдөөнү чечкен. 
Мындай ишти жүргүзүүдө биздин уюмдун укугунун чектел-
генине байланыштуу биз бул ишке катышы бар өлкөлөрдүн 
тийиштүү органдардын иштин чын-төгүнүн аныктоо үчүн 
толук изилдөө жүргүзүүсүн сурап кайрылабыз.
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2-БӨлүм. НомиНАлдЫК 
КомпАНиялАРдЫ ШеКТүү 
опеРАЦиялАРгА КолдоНУУ

Бул бөлүм Global Witness уюмунун АУБда эсеби бар бир 
катар номиналдык компанияларды изилдеп, алардын 
башкаруу органдарынын түзүлүшү жана жүргүзгөн 
операциялары мыйзамсыз кирешени адалдоо орун 
алган деген олу т т у у шек тенү үлөрдү т у удурарын 
баяндайт. Ошондой эле бул бөлүм мындай номиналдык 
к о м п а н и я л а р д ы  т ү з г ө н  к о р п о р а т и в д и к  к ы з м а т 
көрсөтүүчүлөрдүн аткарган кызматын ачык көргөзүп, 
компанияларды каттоо жаатында учурдагы дүйнөлүк 
стандарттарда кездешкен кемчиликтерди изилдейт.

i .  Номиналдык компаниялар ортомчулук кылган 
операциялар: далилдерге киришүү

Global Witness уюму АУБда банктык эсеби бар ар кандай 
компаниялар жүргүзгөн операциялардын байда-баратына 
чейин сүрөттөгөн үч документ менен таанышты. Бул бөлүм 
ушул документтерге талдоо жүргүзүп, ал документтер, 
мүмкүн, АУБду күнөөлөөнү көздөгөндөр тарабынан атайын 
түзүлгөн деген таржымалды изилдеп, мындай ишти жасоо 
мүмкүн эмес деп жыйынтыктайт. Андан соң бул бөлүм эмне 
үчүн Global Witness уюму номиналдык компаниялардын 
структурасы менен жүргүзгөн иштеринде мыйзамсыз 
кирешени адалдоого байланышт у у кооптону унун 
белгилери бар деп эсептээрин түшүндүрөт.

Биринчи эки документ Кыргызстандын тийиштүү органдарынын 
АУБда болгон текшерүүсүнөн келип чыкты. Бул ишти жакшы 
билген бир Бишкектик маалымат булагынын айтымында, бул 
документтерде 2008-жылдын июнь айынан 2010-жылдын 
апрелине чейинки убакытта шектүү операцияларда катышкан 
алты компаниянын АУБ аркылуу жүргүзгөн иштерине талдоо 
жүргүзүлгөн. Ошондой эле бул документтерде изилденип 
жаткан операциялардын болгонун далилдеген SWIFT эл 
аралык төлөм системасы да каралган.67 Бардык маалыматтар 
Кыргызстандын тийиштүү органдарынан алынгандыктан, 
Global Witness уюму алардын аныктыгына кепил боло 
албайт, бирок ошентсе да биз төлөмдөр түшкөн бир канча 
компаниялардан алардын төлөмдөрдү алгандыгын тастыктоочу 
бир катар далилдерди ала алдык. Бул отчетто биз бул эки 
документти «SWIFT» деп атайбыз. (Эскерте кетүүчү нерсе, 
бул документтерди SWIFT системасы эмес, Кыргызстандын 
ыйгарым укуктуу органдары SWIFT системасынан түшкөн 
маалыматтарды колдонуу менен түзгөн.)

Үчүнчү документ массалык баш аламандыкка чейинки бир 
жуманын ичинде жүргүзүлгөн банктык операциялардын 
тизмесин көрсөтөт. Ошол мезгилде банкты дагы эле Надель 
башкарып турган.68 Бул документте АУБда эсеби болгон 
жети компаниянын операциялары көрсөтүлүп, алардан 
тышкары дагы ушул жети компанияга төлөм төлөшкөн же 
алардан төлөм алган он чакты компания тууралуу сөз болот. 
Бул документти биз отчетто «АУБ» деп атадык. Эгерде АУБ 

жалган төлөм отчетторун түзүү үчүн BANK++ системасын 
бурмалап колдонгон деген шектенүүлөр аныкталса, анда бул 
документте каралган төлөмдөрдүн кайсынысы чын болгон, 
ал эми кайсынысы кагаз жүзүндө гана болуп, которулган акча 
каражаттарын жаап-жашыруу үчүн колдонулганын аныктоо 
кыйынчылыкты туудурат. АУБдун ишин жакшы билген 
маалымат булагы Global Witness уюмуна аталган документ 
чын жана жалган операциялар жөнүндөгү маалыматты тең 
камтыйт деп билдирген.

Операциялардын аныктыгын текшерүүнүн эки жолу бар: 
чек арадан тышкары чыкчу төлөмдөрдүн бардык түрүн 
мүмкүн кылчу эл аралык корреспондентик банктардан же 
SWIFT системасынан маалымат алуу. Global Witness уюмунун 
бул эки булакка тең маалымат жыйноо үчүн кайрылууга эч 
кандай укугу жок. Бирок Sorento Resources Ltd. компаниясы 
«SWIFT» жана «АУБ» документтеринде тең аталгандыктан, 
операцияларды эки документте көрсөтүлгөндөй салыштырса 
болот. «SWIFT» документи операциялардын SWIFT системасы 
каттаган даталарын АУБдун өзүнүн BANK++ системасы 
каттаган даталар менен салыштыруу жүргүзөт.69

 × Айрым учурларда которулган акча каражаттарынын 
көлөмү жана которгон күндүн датасы «АУБ» менен «SWIFT» 
документтеринин экөөндө тең толук дал келет. Эгерде 
Global Witness уюмунун бул документтерди эки бөлөк 
булактан алганын эске ала турган болсок, мындай айрым 
операциялардын эки документтерде тең дал келиши бул 
эки документ эң кылдат координацияланган бурмалоонун 
натыйжасы экенин же айрым операциялар чын эле орун 
алганын билдирет. 

 × Кээ бир учурларда «АУБ» менен «SWIFT» документтеринде 
которулган акча каражаттарынын көлөмдөрү туура келгени 
менен которуу даталары дал келбей, айырма 75 күндү түзгөн. 
«SWIFT» документиндеги SWIFT системасынан алынган 
маалымат анык болгонуна карабай, которуу даталарындагы 
айырма АУБ так эмес финансылык отчетторду көргөзүп 
келген деген шектенүүлөрдү далилдейт. 

 × Андан аркы салыштыру улар «АУБ» документинде 
көрсөтүлгөн төлөмдөрдүн «SWIFT» документинде жок 
экендигин көрсөттү. Эгерде «SWIFT» документи анык 
болуп, ал эми «АУБ» документи BANK++ системасы каттаган 
операциялардын эсебин камтыса, анда мындай төлөмдөрдүн 
эч орун албагандыгы толук мүмкүн жана бул АУБ жалган 
финансылык отчетторду түзүп келген деген шектенүүлөрдү 
(ЕРӨБ каржылыган текшерүү көрсөткөндөй) толуктайт.

Бул документте көрсөтүлгөн компаниялардын көпчүлүгүнүн 
номиналдык гана аты бар, б.а. акча каражатын которуудан 
сырткары алар эч кандай ишмердүүлүк жүргүзбөгөн 
компаниялар болуп саналат. Анткен менен, «АУБ» 
д ок умен т ин д е номина л д ык компани я лар д ын бир 
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катары чыныгы компанияларга, б.а. жалпыга белгилүү 
иш алып барган ишканаларга – алардын арасында 
белгилүү юридикалык фирма, эң чоң эл аралык нефтегаз 
компаниясынын филиалы, логистика кызматын көрсөтүүчү 
фирма жана коомчулук менен байланыш (PR) түзүү боюнча 
адистешкен компания бар - төлөм которгондорун көрсөтүп 
турат. «АУБ» документинде аталган жети компаниянын 
алтоосуна которулган төлөмдөр «SWIFT» документинде 
көрсөт үлбөгөндүк төн,  Global  Witness уюму төлөм 
чындыгында которулган-которулбаганын билүү үчүн аталган 
чыныгы компанияларга кайрылды. Компаниялардын ар 
биринен аталган фирмалар менен ишкердүүлүк байланышта 
болбогондугу жана эч кандай төлөм албагандыгы жөнүндө 
жооп келди.70 Эгерде «АУБ» документи BANK++ системасы 
тарабынан т үзүлгөн болсо, бул BANK++ сис темасын 
манипуляциялоонун дагы бир далили болуп саналат жана 
АУБ эч качан иш жүзүндө которбогон төлөмдөрүн чыныгы 
компанияларга которулду деп каттап келген.

Бирок бул Кыргызстандын бийликтери берген SWIFT боюнча 
маалыматтар туура деген жыйынтык чыгарууга жол бериши 
мүмкүн. Эгерде «SWIFT» документине кайрылсак, ал дагы 
миңдеген операциялардын ичинде айрым «чыныгы» 
компанияларды төлөм алган деп көрсөтөт. Global Witness 
уюму аталган компанияларга кайрылганында, «АУБ» 
документинде аталган компаниялардан айырмаланып, бул 
жолу ал компаниялар төлөмдөрдү алгандарын күбөлөндүрүп 
беришти (эмне үчүн бул операциялар шектүү ишмердүүлүк 
тууралуу кошумча суроолорду туудурарын ушул барактын 
аркы бетинен караңыз).71 Катталган операциялар абдан 
көп болгондуктан, алардын ар биринин аныктыгын 
тактоо мүмкүн эмес, бирок «чыныгы» компаниялардын 
айрымдарынын төлөм алгандыгы «SWIFT» документинде 
кат т алг ан операциялардын чындыгынд а эле орун 
алгандыгын дагы бир жолу тастыктайт. Ошол эле маалда 
Надель банкты улутташтыруу себептерин түшүндүрүүчү ар 
бир далилди Улуттук банктын жаңы жетекчилиги атайын эле 
жасаган деп билдирет.72

Жыйын т ык т ап ай т канд а,  биз де АУБ аркылу у ак ча 
каражаттарын которгон он чакты компаниянын тизмелери 
бар үч документ бар. Эки документ Кыргызстандын тийиштүү 
органдары тарабынан даярдалып берилгендиктен, Надель 
бийликтер АУБду төлөөгө кудуретсиз кылып көргөзүп, андан 
соң улутташтыруу үчүн сандарды бурмалагандан кийин 
берген маалыматтар деп кабатырланды. Үчүнчү документ 
АУБдагы BANK++ системасы аркылуу түзүлгөн болушу керек, 
ошондуктан, эгерде банктын ишмердүүлүгүнөн шектенүүгө 
анык негиз бар болсо, анда бул документ мурдагы жасалган 
операцияларды жаап-жашыруу үчүн эч качан орун албаган, 
банк системасын митаамдык менен пайдалануу аркылуу 
түзүлгөн операцияларды камтышы мүмкүн.

Бул табышмактын жандырмагы компаниялардын өзүндө 
катылган. Global Witness уюму документте көрсөтүлгөн 
компаниялардын кайсы жерде катталганын жана эмне 
иш жүргүзөөрүн тактоо үчүн издөө салды. корпоративдик 
каттоодо турганынан сырткары көп компаниялар тууралуу 
эч маалымат жок; компаниялардын эмне мыйзамдык иш 
алып барары жөнүндө биз эч маалымат тапкан жокпуз жана 
алар тийиштүү каттоо мекемесине эч отчет тапшырышкан 
эмес. Мындан аркы бөлүмдөрдө Улуу Британияда эч 
кандай ишмердүүлүк кылбайбыз деп колдонулбаган 
эсептери жөнүндөгү отчет тапшырган айрым компаниялар 
жөнүндө сөз болот.73

Бул компаниялар Улуу Британияда, жаңы Зеландияда жана 
Белизде катталган жана алардын баары 2005-жылдын 
мартында Бакиев бийликке келгенден кийин катталышкан. 
Баса белгилөөчү нерсе, булардын көбү өздөрүн каттаган 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар аркылуу өз 
ара байланышта болушу сөзсүз шектенүүнү пайда кылат, 
анткени алар бири-бири менен соода байланыштарында 

(башкача айтканда, керек-жарак жана өнөр жай товарларын 
сатуу) болушу мүмкүн. Бул суроого кененирээк жооп 
36-42-беттерде жана 22-23-беттердеги графикте берилген.

Global Witness уюмунун пикиринде, бул документтердеги 
маалымат тарды АУБду каралоо максатында ойлоп 
ч ы г а р у у н у  к ө з д ө г ө н  а д а м  м ы н д а й  а ш а  ч е к к е н 
а л д а м ч ы л ы к т ы  о й л о н у ш т у р у ш  ү ч ү н  б и р  к ы й л а 
а р а к е т т е р д и  ж а с а ш  к е р е к  б о л ч у.  Б и з  м ы н д а й 
ж ы йы н т ы к к а т ө м ө нк ү с е б е п т е р д е н ул а м ке л д ик: 

 × Бул документте аты аталган компаниялардын көпчүлүгүнүн 
башын бириктирген татаал байланыштар бар: алардын ошол 
эле директорлор, акционерлер жана аларды негиздеген 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар бириктирип 
турат. Мындай байланыштар бул документтерде катталган 
операциялардын болгон же болбогонуна карабастан жашай 
берет. 

 × Мындай байланыштарды компаниялар тууралуу маалымат 
базасынан бирдей эле директору бар компанияларды издеп 
таап түзүүгө мүмкүн эмес, себеби айрым маалыматтарды 
коомчулуктун кеңири чөйрөсү үчүн ачык болгон маалымат 
базаларынан алууга мүмкүн эмес. Мындай маалыматтарды 
компанияларды каттоо мекемелеринин документтерин, 
мисалы, Белиздегидей, сатып алуу жолу аркылуу алса болот. 
Мындай учурда фальсификатор эмне маалымат издеп 
жатканын жакшы билиш керек же бул компаниялардын 
бардыгын өзү негиздеген болуш керек.

 × Ушундан улам «SWIFT» менен «АУБ» документтеринин 
ойлоп чыгаруу үчүн компаниялардын ортосунда өз ара 
байланыш бар экенин алдын-ала билүү керек же алдап 
жаткан адам бул компанияларды өзү түзүш керек болчу. 
Компаниялардын айрымдары 2006-жылы түзүлгөндүктөн, 
мындай иштерди төрт жыл бою пландаштыруу мүмкүн 
эместей көрүнөт.

Ушундан улам Global Witness уюму бул документ тер 
Кыргызстандын тийиштүү органдарынан алынганына 
карабастан, АУБ аркылуу бизнес жүргүзгөн компаниялар 
жөнүндө маалымат тар ойлоп чыгарылган эмес деп 
эсептейт. Биздин оюбузча коомчулукту сөзсүз кызыктыруучу 
изилдөөнү мындан ары да улантуу зарыл. 

Өзүбүз жүргүзгөн изилдөөнүн негизинде биз эч кандай 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөн, бирок, ошол эле маалда 
башка өзүнө окшогон компаниялар байланышкан бир 
катар компаниялар бар экендигин айта алабыз жана алар 
жөнүндө кийинки бөлүктөрдө сөз кылабыз. Бир канча 
документтен алынган маалыматтар бул компаниялардын 
көпчүлүгүнүн АУБда банктык эсеби болгондугун айгинелейт. 
Мындан тышкары, өзгөчө «SWIFT» документтеринде бул 
компаниялардын көпчүлүгү бири бирине ырааттуу түрдө чоң 
көлөмдөгү акча каражаттарын которгондору көрсөтүлгөн.

Б и р д е й  к ы з ы к ч ы л ы к т а р д ы  к ө з д ө г ө н  м ы н д а й 
компаниялардын ортосунда кайра-кайра жүргүзүлгөн 
операциялар кооптонууну жаратып, акча адалдоо тууралуу 
белги берет жана ал жөнүндө кошумча маалымат ты 
кийинки беттен караңыз. АУБ менен болгон байланышта 
болгондугунан улам жана чындыкты аныктоо үчүн, тийиштүү 
ыйгарым укуктуу органдар мындай компаниялардын 
өздөрүн гана эмес, корреспонденттик банктардагы иш 
отчетторун да текшерүүсү зарыл.
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ШеКТүү 
НомиНАлдЫК 
КомпАНиялАР: 
КоопТоНУУНУН 
БелгилеРи 
Номиналдык компанияларга карата, «SWIFT» жана «АУБ» 
документине талдоо жүргүзүп жатып, Global Witness уюму 
шектүү иш-аракеттер орун алган деп көрсөтүүчү бир катар 
факторлордун бетин ачты: 

 × Аталган компаниялардын дээрлик бардык корпоративдик 
кызматкерлери (директор, акционер, компаниянын 
секретары) номиналдуу түрдө гана иштешет, б.а. алар акыга 
бул компаниялар үчүн мыйзамдык жоопкерчиликти мойнуна 
алышып, компаниялар таандык болгон түпкү бенефициардык 
кожоюн деп эсептелген чыныгы адамдардын аты-жөнүн 
жаап-жашырышат. Ошентип, компаниянын чыныгы 
ээсинин мамлекеттик документте аталышы сөзсүз түрдө 
милдеттүү болбогондуктан, анын аты-жөнү көмүскөдө 
жашыруун бойдон калат. Бул схема кеңири таралган жана 
иш жүзүндө мыйзамдуу түрдө колдонулат; компанияда 
номиналдык директордун же акционердин болушу сөзсүз 
түрдө эле шектүү операциялар жүргүзүлөөрүн билдирбейт, 
бирок башка факторлор менен чогуу караганда, терең 
тынчсызданууну туудурат. 

 × Аталган компаниялардын көпчүлүгүнүн корпоративдик 
кызматкерлери Белиз, Вануату, Сейшел, Маршалл жана 
Британиялык Виргин аралдары сыяктуу компаниянын ээсин 
каттоону талап кылбоочу юрисдикцияларда катталган. 

 × Банк т ык котору уларды кат тоо чу док умен т терде 
төлөмдөр көбүнчө спорт шаймандары, кийим же курулуш 
материалдары үчүн жүз миңдеген долларга жеткен суммада 
бир нече күндүн ичинде аз-аздап которулганы көрсөтүлгөн 
(же кредитти кайтаруу төлөмү катары катталган). Бул 
мыйзамсыз кирешени адалдоодо колдонулуучу классикалык 
механизм, себеби аталган товарлар көзгө көп көрүнүктүү 
эмес жана аларды сатуу же сатып алуу операциялары адатта 
эң чоң көлөмдө жүргүзүлөт. 

 × Мындай операциялардын көпчүлүгү ачык соода базарында 
өз ара соода байланышы бар компаниялардын ортосунда 
коммерциялык жана өнөр-жай товарлары үчүн которулган 
төлөмдөр сыяктуу көрүнгөнү менен, чындыгында мындай 
операцияларды бири-бири менен аларды негиздеген 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөр аркылуу байланышып 
турган компаниялар жүргүзүшөт. Айрым учурларда, акчалар 
бир компаниядан экинчисине которулуп, кайра кайтып 
келгени документтерде көрсөтүлгөн.

 × Мындай операциялардын айрымдарынын жалпы көлөмү 
Кыргызстандын Улуттук дүң продукциясынын (УДП) бир 
кыйла бөлүгүн түзөт. Мисалы, Кыргызстанда эч кандай 
ишмердик кылбаган үч компания эки жылга жетпеген 
убакыт тын ичинде АУБдагу эсептерин колдонуп, 1.2 
миллиард долларды – которууга жетишишкен. Бул сумма 
мамлекеттин 2010-жылдагы Улуттук дүң продукциясынын 
төрттөн бир бөлүгүнөн да көп.74

 × Төмөндө сөз болуучу Улуу Британияда жана Жаңы 
Зеландияд а кат т алган компаниялардын көпчүлүг ү 
компанияларды кат тоо мекемесине эч финансылык 
отчет тапшырбаганы менен, Улуу Британияда катталган 
үч компания (2-иш- мисалды караңыз) сыяктуулар бир 
миллиарддан ашык акчаны которгондору көрүнүп турат. 

 × Төмөндө сөз болу у чу Улу у Британияда кат талган 
компаниялардын дагы бир тобу Улуу Британиянын Каттоо 
палатасына эч ишмердүүлүк кылбарын билдиришкен. Ошого 
карабастан, алардын арасынан экөөсү, кыязы, (1- жана 2- 
иш- мисалдарды караңыз) «иштебеген» маалда эле бир 
миллиард доллар көлөмүндө которууларды жасашкан.

 × Банктын документтеринде көрсөтүлгөн көпчүлүк төлөмдөр 
номиналдык компаниялардын ортосундагы болгон акча 
которуулар сыяктуу көрүнөт, бирок ал компаниялардын 
кандайдыр бир мыйзамдуу, ‘чыныгы’ ишмердүүлүк (мисалы, 
өндүрүштүк, соода же консультациялык кызмат) кылгандыгы 
тууралуу эч маалымат жок.75 Кыргызстандагы бул иш 
менен тааныштыгы бар маалымат булагынын айтымында, 
изилдөөлөр АУБда эсеби бар номиналдык компаниялардын 
аз дегенде эле үч миңдейинин бетин ачкан.76

 × Global Witness уюмунун мындай компаниялардын ичинен 
жок дегенде бирөө салык төлөөдөн качуу максатында 
төлөмдөрдү ишке ашыруучу шайман катары колдонулган 
деген пикирди тастыктоочу далилдери бар. Жаңы Зеландияда 
катталган Lenymar Limited компаниясы, кыязы, бир жылдан 
ашуун убакыттын ичинде 1300дөн ашык операцияларды 
жүргүзгөн.77 Бул операциялардын көбү ушул отчетто аталган 
калган башка номиналдык компаниялардын катышуусу менен 
болгон шектүү операциялар сыяктуу көрүнөт. Анткен менен, 
«SWIFT» документтери айрым төлөмдөр ар түркүн товарларды 
жана тейлөө кызматтарын камтыган «чыныгы» компанияларга 
которулганын көрсөтүп турат. 

Global Witness уюму ушул компаниялардын айрымдарына 
суроо менен кайрылган. Германиялык тазалагыч шайман 
чыгаруучу компания алардан Россиялык химиялык компания 
тазалагыч жабдыктарды сатып алып, төлөмдү Lenymar Limited 
компаниясынын АУБдагы эсебинен которгонун кабарлаган. 
Ошондой эле, Lenymar Limited компаниясынын эсеби 
аркылуу төлөм алган дагы бир Германиялык мыйзамдуу 
компания Global Witness уюмуна Россиялык химиялык 
компания менен эч кандай ишкер байланышы жок экендигин, 
анын кардары башка Россиялык компания болгонун жана ал 
флуоресценттик лампаларды сатып алганын билдирген.78

Эгерде бул маалымат чын болсо, анда бир катар компаниялар 
Lenymar Limited компаниясын эсебин Европадан товарларды 
жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алып, аларды Россияга 
жеткирүү үчүн колдонуп келишкен. Эмне үчүн Германиядан 
товар сатып алып жаткан Россиялык компанияларга Жаңы 
Зеландияда катталган компаниянын Кыргыз банкындагы 
эсебин колдонуш керек болгон? Балким, салык төлөөдөн 
качуу үчүндүр. 2006-жылы Россиянын Борбордук банкы 
АУБдун бир катар операциялары «боз импорт» сыяктуу 
амалдуу төлөмдөрүн жаап-жашыруу үчүн, б.а. мурдагы 
советтик республикаларда жашаган кардарларга импорт 
бажысын төлөөдөн качууга мүмкүнчүлүк түзүп берет деп 
көрсөткөн (59-бетти караңыз). 

Жаңы Зеландияда катталган Lenymar Limited номиналдык 
компаниясынын79 АУБдагы эсебин ар кандай орус компаниялар 
колдонгону дагы бул төлөмдөр ушул категорияга кирип 
калышы мүмкүн деп көрсөтөт. Ошондой эле, Lenymar Limited 
ишканасына окшогон компаниялар, балким, АУБ аркылуу салык 
төлөөдөн качуу сыяктуу ар кандай шектүү операцияларды 
жүргүзүүгө колдонулган жана, эгерде алар аркылуу өткөн чоң 
суммадагы акчаларды карай турган болсок, анда алар акча 
адалдоочу куралдар катары кызмат кылышкан деп эсептөөгө 
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болот. Мындай иштерди толук изилдөө үчүн тийиштүү органдар 
өз бийлигин колдонуулары зарыл экени анык.

жыйынтыктап айтканда, биздин изилдөөбүз көрсөткөндөй, 
бул компаниялар көбүнчө ээси жашыруун компаниялар 
менен операцияларды жүргүзүп, алар менен бир эле офисти 
жана бир эле корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарды 
пайдаланганынан улам өз ара байланышта болушу алардын 
бардыгын бир эле адам же бир эле топ белгилүү бир 
максатты ишке ашыруу үчүн негиздеген болуш керек.   

Кыргызстандын кабар агенттиги менен болгон маегинде 
Надель кардарларынын көбү оффшордук компаниялар 
болгондугун төмөнкүдөй деп түшүндүрдү: «Оффшордук 
компаниялар дегенибиз алардын жардамы менен уурдоого 
болот дегенди билдирбейт. Бүткүл дүйнө жүзүндө мындай 
компаниялар алардын ээлери төлөөчү салыкты азайтуу үчүн 
[колдонулат]. Он эл аралык банктын менчик структурасын 
караңыз: алардын негизги ээлери - оффшордук фонддор.»80

Оффшордук компаниялар салык төлөөдөн баш тартуу 
максатында кеңири колдонулат деген Наделдин айтканында 
чын д ык бар.  А зыркы у ч урд а масс а лык маа лымат 
каражаттары жана политика иштеп чыгаруучу органдар 
эл аралык ири компаниялардын салык төлөбөө үчүн 
колдонгон стратегияларына өзгөчө көңүл бурууда. Бул 
отчетто көрсөтүлгөн номиналдык компаниялар мындай ири 
компаниялардын филиалдары болбогондуктан (же алардын 
ортосундагы байланыш өтө кылдат жашырылгандыктан), 
номиналдык компаниялар алардын катарына, албетте, 
кирбейт. Алар, балким, Lenymar компаниясы сыяктуу 
эле импорт жана экспорт менен алектенип, салык төлөө 
милдетинен кутулуу үчүн ушундай төлөм схемаларын 
колдонгон кичирээк фирмалар болушу ыктымал. 

Кыязы, бул компаниялар товар чыгаруу, кызмат көрсөтүү 
же элге жумуш берү ү сыякт у у эч кандай «чыныгы» 
ишмердүүлүк кылышкан эмес, б.а. алар тек гана акча 
каражатын жүгүртүүнүн аспабы катары кызмат кылганы 
т алашсыз.  С алык төлөөдөн качу у акча каражатын 
жүгүртүүнүн максаттарынын бири болуп саналат жана 
андай максат мыйзамдуу-жана-мыйзамсыз деп эки жакка 
бөлгөн сызыктын мыйзамдуу деген жагында турса дагы, 
аны ишке ашыруу үчүн колдонулган салык төлөөдөн 
качуу, паракорчулук жана уюшкан кылмыштуулук сыяктуу 
механизмдер мыйзамсыз каражаттарды жүгүртүүгө жол 
ачып берет жана анык мыйзамсыз деп эсептелинет. Эгерде 
номиналдык компаниялардын түзүлүшү салык төлөөдөн 
мыйзамсыз түрдө качууга колдонулса, анда аны болгон арам 
акчаны да которууга колдонсо боло тургандыгын Рэймонд 
Бэйкер өзүнүн «Капитализмдеги Ахиллестин согончогу» 
деген китебинде өтө түшүнүктүү баяндаган.81

Так ушул себептен улам Global Witness уюму отчетто аты 
аталган номиналдык компаниялар шект үү структ ура 
болгон жана ошондуктан алар АУБда мыйзамсыз кирешени 
адалдоо орун алган деген шектенүүнү тастыктайт деп 
эсептейт. Мындай мыйзамсыз кирешенин кайдан келгени 
белгисиз болгондуктан, алар боюнча толук жыйынтык 
чыгару у кыйындыктарды т у удуруп, андан ары дагы 
изилдөөлөр талап кылынат. Мындан башка түшүндүрмө 
болбогондуктан, жогорудагыдай далилдер бул компаниялар 
жөн эле номиналдык түрдө ачылып, башка иш-аракеттерди, 
балким мыйзамсыз иштерди жаап-жашыруу үчүн түзүлгөн 
деген ойлорду туудурат. Өз кардарынын АУБдун төрагасы 
болгонун жана башкаруу кызматын аткаргандыгын эске алып, 
Наделдин юристи отчетто аты аталган компаниялардын 
АУБда банктык эсептери болгон-болбогондугун Надель 
тастыктай да жана тана да албайт деп түшүндүрдү.82

Вануату: бейиш – айрыкча ишкананы көмүскө атты колдонуп ачууну каалагандар үчүн.
Photo: © Atlantide Phototravel/Corbis
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ii. компаниялар кандайча өз-ара байланышкан

Бүл бөлүмдө аталган компаниялар шектүү иштерди жүргүзөт 
деп кабар берүүчү кооптонуу белгилеринин эң негизгиси, 
башкача айтканда, ал компанияларды түзгөн корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар кантип жана эмне максат менен 
алардын ортосуна тыгыз байланыштарды түзгөндүгү 
тууралуу сөз болот. Улуу Британияда катталган эки компания 
мындай байланыштар бар экендигин толук түрдө далилдеп, 
бул менчиктин ээсин жаап-жашыруунун эң кеңири жайылган 
жолу экенин тастыктап берчү мисал боло алышат. Ошондой 
эле, бул мисал «номиналдык директорлорду» дайындоо 
практикасы Улуу Британиянын компаниялар тууралуу 
мыйзамын маскаралай тургандыгын көрсөтүп турат. Бул 
мыйзам компаниялардын директорлорунан чыныгы 
финансылык отчетту көрсөтүүнү талап кылат, бирок 
номиналдык директорлор көпчүлүк учурда өздөрү директор 
катары кызмат кылган компаниялар эмне иш кыларын 
билишпейт.

«АУБ» документинде жети компаниянын ортосунда орун 
алган операциялар көрсөтүлгөн. Булардын ичинен бешөө 
Кыргызстанда катталган: Tez Mobile, CTC Distributors, 
Furniserv Group, Eurohouse жана Ganytime Goods.83 Президент 
Бакиевдин тушунда Кыргызстанда катталган компаниялардын 
чыныгы ээлери жөнүндөгү маалымат тургай, компаниялардын 
акционердик түзүлүшү тууралуу стандарттык маалыматты 
(айрым өлкөлөр мындай маалыматты ачык көргөзөт) 
алуу кыйынга турчу жана мына ушундан улам, кошумча 
маалыматсыз, бул компаниялардын ортосунда байланыштын 
болгон-болбогондугун аныктоо мүмкүн эмес. 

«АУБ» документине ылайык, Brasfort Limited аттуу алтынчы 
компания Белизде катталган. Белиз дагы компаниянын 

чыныгы ээси жөнүндө маалымат көрсөтпөйт. Белиздин 
кат то о док умен т теринине ы лайык,  бул компания 
2007-жылдын 9-августунда катталган.84

Sorento Resourses Ltd. ат туу жетинчи компания Улуу 
Британияда катталган (ал жөнүндө сөз төмөндөгү биринчи 
Иш-мисалда болмокчу). Global Witness уюму Кыргызстандын 
тийиштүү органдарынан алып таанышкан документтерге 
ылайык, бардык жети компания тең шектүү финансылык 
иш-аракеттерди жүргүзүшкөн, бирок мамлекеттик органдар 
бул жөнүндө ачык айтып чыгышкан эмес. Кыязы, бул 
компаниялар өз ара кийим, бут кийим, металлдан жасалган 
буюмдарды, автомашина жана анын тетиктерин соодалашып, 
бири-бирине финансылык жана консультативдик кызмат 
көрсөтүшкөн.85

Аталган жети компаниянын «АУБ» документинде көрсөтүлгөн 
операциялары алар менен иштешкен дагы он чакты 
компаниялар жөнүндө маалымат беришет. Global Witness 
уюму бул компанияларга аты уйкаш дагы компаниялар 
бар же жок экенин билүү үчүн бир катар өлкөлөрдүн 
компанияларды каттоо маалыматына изилдөө жүргүзүп, 
төмөнкүлөрдү аныктады:

 × Улуу Британияда катталган компанияларга аты уйкаш 
компаниядан аз дегенде эле ону аныкталган. Global Witness 
уюмунун изилдөөлөрү «АУБ» документинде аталган 
компанияларга байланышы бар беш компанияга токтолот. 
Бул байланыштар алардын директорлору, кат талган 
жери, катталган датасы, аларды каттаган компанияларда 
же адамдар аркылуу түзүлгөн. (Калган беш компания 
деле, кыязы, номиналдык болгон, бирок алардын башка 
компаниялар менен болгон байланышын коомчулукка ачык 
документтерди гана колдонуп аныктоого мүмкүн эмес.) Биз 
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A dead man from the Russian city of Kaluga became the owner of a company in the UK

Улуу Британиянын айрым компаниялары Лондондогу мына бул мекемеге окшогон почта жөнөтүүчү мекемелердин дарегине 
катталган.  
Photo: Global Witness
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изилдеген беш компаниянын арасына Delanco Limited, Malvin 
Commodities Ltd, Sofis Untek LLP, Sorento Resourses жана Ltd 
Velion Limited компаниялары кирет. Бул компаниялардын 
ичинен, жок дегенде, акыркы үчөөнүн, кыязы, АУБда банктык 
эсеби болгон.86

 × Craftur Viss Limited, Economic Group Limited, Lenymar Limited 
жана Magali Limited деген төрт компания Жаңы Зеландияда 
катталган, ал эми Rideks Consult аттуу компания Болгарияда 
катталган.87 Бул жерде дагы, бул компанияларды отчетто аты 
аталган компаниялар менен аларды каттаган же башкарып 
турган корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар аркылуу 
байланыштырууга болот.88

 × Бул компаниялардын ичинен бешөөнүн аты Белизде 
катталган уюмдардын аттарына дал келет: Grexton Capital 
Ltd, Dovepark Limited, Merel Marketing Ltd, Leader Pro Limited 
жана Aron Capital Ltd.89 Белизде катталган алты компаниянын 
баары (булардын арасында «АУБ» документинде аталган 
Brasfort кампаниясы дагы бар) 2006-жылдын июнь айы 
менен 2006-жылдын октябрь айынын ортосунда катталган 
жана алар бири-бири менен эки нерсе аркылуу байланышып 
тургансышат: алтоо тең эки корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмунун кызматынан колдонуп, эки даректи пайдаланышкан: 
1 Mapp Street and Suite 102 жана Blake Building, Belize.90 Бул 
эки даректин экинчиси Улуу Британияда катталган дагы эки 
компания менен байланыш түзөт. Бул эки компаниянын бири 
Global Witness уюму Кыргызстандын тийиштүү органдарынан 
алып танышкан документ те, ал эми экинчиси «АУБ» 
документинде аталган.91 Suite 102, Blake Building деген даректе 
Максим Бакиев жана анын жан жөкөрлөрү Кыргызстандагы 
эң ири мобилдик байланыш компаниясын тартып алгандагы 
жаңжалда катышкан бир номиналдык компания катталган 
(56-беттерди караңыз).

Кы р г ы з с т а н д ы н б и й л и к т е р и ш е к т ү ү  ф и н а н с ы л ы к 
иш-аракеттер боюнча өздөрү жүргүзүп жаткан изилдөөлөргө 
АУБда эсеби бар төмөнкү компанияларды кошот:

 × АУБ жүрг үзгөн көз боемочулук схемалар аркылу у 
Кыргызс тандан акча каражат тарын чыгарып кеткен 
компаниялардын катарына дагы Улуу Британияда катталган 
он бир компания кирет. Алар – Aqvenor Ltd,* Avatroniks LLP, 
Demetra Consulting Ltd, Mastequest LLP, Mediton Limited, Nedox 
Limited, Novelta Limited,* Perfect Partner Ltd, Taleford Limited, 
Velcona Limited* жана Vestengold LLP.*

 × Булардан сырткары дагы Жаңы Зеландияда катталган төрт 
компания да кирет: Jorgentur Limited, Lenymar Limited,* Piar 
Active Limited,* and Merbayer & Co Limited.*92

Жылдызча (*) менен белгиленген компаниялар аттары 
«SWIFT» системасынын акча которуу документтеринде 
да аталат. Калган компаниялардын аты «SWIFT» менен 
«АУБ» документтеринин экөөндө тең кездешпейт жана 
мына ушул себептен улам биз Кыргызстандын ыйгарым 
укуктуу органдары изилдеп, бул компаниялардын шектүү 
операцияларга байланышы бар деген жыйынтыгына таянабыз. 
Бирок, бул компаниялардын бардыгынын өз ара байланышкан 
экенин жана алардын операцияларды каттаган документтерде 
аталган калган башка компанияларга да катыштыгы бар 
экенин Global Witness уюму Кыргызстандын ыйгарым укуктуу 
органдарынын маалыматтарына же «SWIFT» менен «АУБ» 
документтерине таянбастан эле тастыктай алды. Бул тизме 
ушуну менен эле бүтүп калбайт: «SWIFT» документинде 
бул уюмдар менен байланышы бар дагы көп сандаган 
компаниялар бар экендиги көрсөтүлөт. Global Witness уюмунун 
изилдөөсүнүн так чордонунда көп сандагы акча которууларга 
катыштыгы бар компаниялар турат.

Шектүү акча которууларды жасаган айрым компаниялар Белиздин Belize City шаарындагы Blake Building имаратында катталган. 
Photo: Global Witness
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шЕкТүү АкчА кОТОргОН кОМпАНиялАр МЕНЕН МeGAсom кОМпАНиясыНыН (56-БЕТТи 
кАрАңыЗ) жАНА АлАрды кАТТООгО көМөкТөшкөН кОрпОрАТивдик кыЗМАТ 
көрсөТүүчү УюМдАрдыН ОрТОсУНдАгы БАйлАНышТАрды чАгылдыргАН схЕМА

Кыскача айтканда, Global Witness уюму 
уюмдардын кат тоо документ терин 
изилдеп, Улуу Британиядагы, Жаңы 
З е л а н д и я д а г ы ,  Б е л и з д е г и  ж а н а 
Болгариядагы бир караганда байланыш 
жок той сезилген компаниялардын 
ортосунда байланыш бар экендигин 
тактай алды. Бул компаниялардын 
б а р д ы г ы  с а л ы ш т ы р м а л у у  к ы с к а 
убакыттын ичинде, көбүн эсе 2006 менен 
2009-жылдын аралыгында катталган. 
Бул бир өзгөчө кырдаалды көрсөтөт: бул 
компаниялар керек жарак товарларын 
сатып алуу сыякт уу коммерциялык 
о п е р а ц и я л а р д ы  ж ү р г ү з г ө н  д е п 
айтылганы менен, Global Witness уюму 
алардын кандайдыр бир ‘чыныгы’ 
ишмердүүлүк жүргүзгөнүн тастыктаган 
бир дагы далил таба алган жок. Мындан 
сырткары, бул компаниялардын өз ара 
байланыштары да болгон. Биз көргөзмө 
курал сүрөттөө катары эки мисалды 
келтиребиз. Төмөндөгү эки мисалда тең 
кенен маалымат берилген; эки мисал 
тең мындай шектүү ишмердүүлүктү 
ишке ашырууга Улуу Британия кандай 
жардамчы болгонун көрсөтүп турат.
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Батыш Беркширдеги @UKplc’s уюмунун мекемеси: Sorento Resources жана 15000ден ашык башка компаниялардын мурунку катталган 
дареги.416

Photo: Global Witness
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АУБда эсеби бар Улуу Британияда катталган Sorento Resourses 
компаниясынын аты «SWIFT» менен «АУБ» документтеринин 
экөөндө тең аталат. Кыргызстандын бийлик органдары 
бул компаниянын өлкөнүн мурдагы президентинин уулу 
Максим Бакиевге түздөн-түз байланышы болгон деп 
шектенгени менен, Global Witness уюму бул байланышты 
тастыктаган эч далилдерди көрө алган жок.93 Бул компания 
АУБда мыйзамсыз кирешени адалдоо операцияларына 
катышкан деп Кыргызстандын бийлик органдары шектенген 
компаниялардын арасында эң көрүнүктүү мисал боло алат.

Sorento компаниясынын директорлор менен акционерлери 
«АУБ» документтеринде аталган компанияларда да отурары 
дароо эле шек туудурат. Бул аталган компанияларды акча 
каражатын жүгүртүү максатында бир эле адамдар негиздеши 
мүмкүн деген божомолду жаратат.

Sorento сыяктуу бир эле директорлору жана акционерлери 
бар дагы бир ишкана – бул Delanco Limited компаниясы. 
Ал 2007-жылдын 22-июнунда катталып, анда Sorento 
компаниясыныкындай эле ошол эле баштапкы акционер менен 
директор (Британиянын Виргин аралдарындагы Mita Consulting 
Ltd компаниясы), ошол эле агент (@UKplc компаниясы) жана 
ошол эле корпоративдик секретарь (Маршалл аралдарындагы 
Rainmore Management Co компаниясы) көрсөтүлгөн.94 Улуу 
Британиянын каттоо палатасына 2008-2009-жылдар үчүн берген 
финансылык отчетунда Delanco Limited компаниясы өзүнүн 
балансында болгону, куду Sorento компаниясыныкындай, 
100 акциянын ар бири 1 фунт стерлинг экенин билдирген 100 
фунт стерлинг гана болгонун көрсөткөн.95 Delanco компаниясы 
2009-жыл үчүн колдонулбаган банктык эсептерин көрсөткөн 
отчет берип, ага баягы эле Панамада жашаган жана Sorento 
компаниясында директор болуп иштеген Марио Кастилло кол 
койгон.96 Delanco компаниясынын катталган дареги - PSS Suite, 
Old Gloucester көчөсү 27, Лондон. 2012-жылдын январь Global 
Witness уюмунун өкүлү бул дарек боюнча барса, ал башка 
компанияларга экспедитордук тейлөө кызмат көрсөткөн почта 
жөнөтчү болуп саналган Monomarks Ltd компаниясы кеңсесинин 
дареги болуп чыккан. Бул ишкананын кабылдамасындагы 
адамдын айтуусунда, ал жерде болжол менен 4,000 компания 
катталуу экен.97 2010-жылы Delanco компаниясы катталган 
дарегин 5 Jupiter House, Reading деп алмаштырган – бул 
Delanco менен Sorento компанияларынын каттоочу агенти деп 
эсептелген @UKplc деген компаниянын дареги болчу.98

Кыргыз бийликтеринин документтерине ылайык, Sorento 
компаниясына байланыштуу дагы бир компания - Demetra 
Consult ing Ltd -  дагы к үмөндү ү иштерге катышкан 
деп шектелет, бирок анын аты «АУБ» менен “SWIFT” 
документтеринде көрсөтүлгөн эмес.99 Бул компания Улуу 
Британияда 2007-жылы 31-октябрда катталган жана ал 
боюнча калган маалымат тар (акционери, директору, 
корпоративдик секретары, агенти, 2008-2009-жылдар үчүн 
эсеп-кысабы) дал ушул Sorento Resources менен Delanco 
компанияларыныкына окшош.100 Үч компания тең эң кыска 
убакыттын ичинде биринин артынан бири директор Мита 
Консалтингдин ордуна Панамалык Марио Кастиллону 
коюшкан: Demetra 2008-жылдын августунда, Delanco - 
2008-жылдын сентябрында, а Sorento - 2008-жылдын 
октябрында.101

22 жана 23-беттеги графикте көрсөтүлгөндөй, корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар аркылуу жогоруда аталган башка 
компаниялар менен болгон кошумча байланыштарды да 
тактаса болот. 

Ошентип, Sorento Resources компаниясы кимге таандык? Улуу 
Британияда катталган бардык компаниялар тууралуу негизги 
маалыматтарды топтогон Улуу Британиянын каттоо палатасы 
Sorento тууралуу төмөнкүдөй маалыматтарды билдирет.

Бул Улуу Британиянын Каттоо палатасы компаниянын 
артында ким турары, башкача айтканда, анын чыныгы 

бенефициардык ээси жөнүндө маалыматты бере албай 
тургандыгын көрсөтөт.

Түзүлгөндөн бери Sorento Resources компаниясы Улуу Британия 
менен болгон байланышы өтө деле тыгыз байланышта болгон 
эмес. Анын жалгыз бир акционери деп эсептелген компания 
Кариб денизиндеги Британиядык Виргин аралдарында 
жайгашса, анын корпоративдик катчысы деп саналган башкаруу 
компаниясы Тынч океандын түштүк жээгиндеги Маршалл 
аралдарында орношкон болчу. Түзүлгөндөн бери өткөн 
убакыттын көпчүлүгүндө компаниянын жалгыз директору болуп 
саналган Панамалык Марио Кастилло, кыязы, номиналдык 
директор болгон, себеби ал эң кеминде эле Улуу Британияда 
катталган 175 компаниянын, Жаңы Зеландияда катталган 100 
компаниянын кызматкери катары дагы көрсөтүлөт.103 Британдык 
Виргин аралдары, Маршалл аралдары жана Панама өздөрүнүн 
финансы тармактары аркылуу адамдарга чыныгы аты-жөнүн 
номиналдык компаниялардын аркасына жаап-жашырууга жол 
берген өлкөлөрдүн классикалык үлгүсү боло алышат.

Global Witness уюму Sorento Resources компаниясынын иш 
дарегин аныктай алган жок. Компаниянын юридикалык 
дареги деп көрсөтүлгөн 6A Vulcan House, Reading деген 
жерде Улуу Британияда компанияларды каттоо боюнча 
кызмат көрсөтүүчү жана өз кардарларынын компаниялары 
үчүн почта жөнөтүүчүнүн кызматын аткарган Британиялык 
@ukple компаниясы жайгашканы анык болду. Бир караганда, 
@ukple компаниясы ишеничтүү уюм эмес экен деген 
ойду калтырбайт. Бул компания Лондондун биржасынын 
альтернативдик инвестиция рыногунда катталган жана Улуу 
Британиянын Улуттук финансы-ревизиялык башкармачылыгы 
жана Улуттук саламаттыкты сактоо кызматы чогуу иш алып 
барган.104 Компаниянын интернет-сайтында ал 200 000ден 
ашуун жоопкерчилиги чектелген компанияларды каттаганга 
жардам көрсөткөнү сыймык менен белгиленген.105 Аталган 
компаниянын Рединг шарындагы Jupiter Housе106 деген 
дарегинде дагы да 15 000дей компания катталганы таң 
калтырат, себеби бул эки кабат имараттын алдында 20дан 
ашпаган машина үчүн гана токтоочу жай бар. 

2008-жылдын 30-ноябрына чейин Sorento Resources 
компаниясы Улуу Британиянын Каттоо палатасына компания 
эч иш алып барбайт жана эч ишке катышпайт деген 
финансылык отчетторду берип келген. Булл отчетко @ukple 
компаниясынын кызматкери жана Sorento компаниясынын 
атынан «кол коюуга укугу бар» деп эсептелген Алис Морвуд-
Лейланд кол койгон. «SWIFT» документтери бул убакытты 
камтыбайт жана ушундан улам Global Witness уюму бул мезгил 
аралыгында Sorento Resources компаниясы кандайдыр бир 
операцияларды жүргүзгөнүн тастыктай албайт. 
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Аты: Sorento Resources Ltd.

2007-жылы 6-ноябрда катталган.

Дареги: 6A Vulcan House, Calleva Park, Reading.

Агенти: @UKplc Client Director Ltd, 5 Jupiter House,  
Calleva Park, Reading.

Акционер жана баштапкы директору: Mita Consulting 
Ltd, British Virgin Islands.

Корпоративдик секретары: Rainmore Management Co, 
Marshall Islands.

2008 жана 2009-жылдары иштетилбеген банктык 
эсептер.

2008-жылдын 3-октябрында директор 
алмаштырылып, ордуна Пнамалык Марио Кастилло 
дайындалган.

Компания 2010-жылдын 12-октябрында жоюлган.102



Директор 
Панамадан болгон

Sorento Resources
Улуу Британия

Акционер Британияга таандык 
Виргин Аралдарынан болгон Секретарь Маршалл 

Аралдарынан болгон

2009-жылдын ноябрына чейинки кийинки жылдар үчүн 
банктык эсептер колдонулбайт деген финансылык отчетторго 
эбак эле Sorento компаниясынын номиналдык директору 
болуп дайындалган Панамалык Марио Кастилло кол койгон. 
Аны директор болушу мындай сөздөр менен коштолгон: 
«директорлор компаниянын иш-аракетин […] чын жана так 
сүрөттөгөн финансылык отчет даярдоо […] жоопкерчилигин 
мойнуна алышат.»107

Ошентсе да, акча каражаттарын которуу дал ушул мезгилде 
ишке ашкан болушу керек. «SWIFT» документине ылайык, 
Sorento компаниясынын эсебинен которуулар 2008-жылдын 
декабрынан 2010-жылдын 7-апрелине чейин жүргүзүлүп, 
анын ичинде Dovepark Limited аттуу компанияга 32 миллионго 
жакын АКШ доллары Sorento компаниясынын эсебинен 
төлөм катары 2009-жылдын ноябры менен 2010-жылдын 
апрелинин ортосунда которулган108 (кошумча маалыматты 
кийинки беттен караңыз). Эгерде бул операциялар чын эле 
орун алган болсо, анда Марио Кастилло банктык эсептер 
иштетилбейт деп кол коюп, 2009-жылдын 30-ноябрына карата 
отчет тапшырган кезде, компания ошол эле финансылык 
жыл үчүн 1.1 миллион АКШ долларына тете чыныгы «иш» 
жүргүзгөн.108 Көлөмдүү финансылык операциялар жүргүзгөн 
маал үчүн банктык эсептер колдонулбайт деп финансылык 
отчет тапшыруу Global Witness уюмунун түшүнүгүндө 
Улуу Британиянын 2006-жылкы Компаниялар тууралуу 
мыйзамын кылмыш жоопкерчилигине чейин алып баруучу 
деңгээлге чейин бузгандык деп эсептелет.109 Мындай учурда 
номиналдык директор бардык башка директорлор сыяктуу 
эле жоопкерчилик тартышы керек. 

Кастилло Global Witness уюмуна берген жообунда «мен 
кандайдыр бир түрдөгү финансылык отчетко кол коюумду 
биздин Кесиптик кызматтан пайдаланган кардарларыбыз 
суранышты жана кандай отчетко кол коюу керектигин 
көрсөтүп беришти [...] Мен банктык эсептерден акча 
которуулар же ачылган банктык эсептер жөнүндө эч 
маалымдар болгон эмесмин» деп билдирди. Аталган 
компанияларга кызмат көрсөтүүдөгү өз кызматын ал «ооба, 
мен номиналдык директор ГАНА катары иш алып баргам 
[…] бирок менде алардын күнүмдүк операциялары, банктык 
эсепти башкаруу жана башка ишмердүүлүктөрү жөнүндө 
эч маалымат жок болчу» деп белгиледи. Global Witness 
уюмунун түшүнүгүндө, билген эмесмин дегендик Улуу 
Британиянын компаниялар жөнүндөгү мыйзамын бузууда 
коргонуу үчүн жетишээрлик жүйө болуп бербейт, бирок 
сот бардык шарттарды сөзсүз түрдө эске алат. Кастилло 
бизге мыйзамсыз кирешени адалдоого катыштыгы бар 
адамдардын аты-тегин жашырбаганын жана андай ишке 

барбастыгын айтып, Панаманын «Өз кардарыңды бил» деген 
мыйзамын тутаарын билдирди.110

Мындан сырткары, АУБга тиешелүү иштен кабары бар 
Кыргызстандагы маалымат булагы АУБдагы эсеби аркылуу 
Sorento компаниясы бардыгы болуп 11 миллиард сом (255 
миллион АКШ долларына жакын) алганын жана АУБдагы 
эсеби аркылуу чет өлкөгө 1,6 миллиард сом (37 миллион АКШ 
долларына жакын) которгонун билдирген.111 Бирок Global 
Witness уюму бул сөздүн чын-төгүнүн териштире алган жок.

Биз Алис Морвуд-Лейландга жана @UKPLS компаниясынын 
жетекчилигине алардын оюн билүү үчүн кат жүзүндө 
кайрылдык. Кийинки эле күнү Морвуд-Лейланд айымдан «Мен 
Global Witness уюму жөнүндө эч нерсе билбейм жана жеке 
өзүм жана @UKPLS компаниясы өз кардарларыбыз тууралуу 
маалыматтарды башка адамдарга ачып берүүгө укугубуз жок» 
деген жооп келди.112 Үч күндөн кийин @UKPLS компаниясынын 
директорлор кеңешинин аткару у төрагасы Рональд 
Дункандан төмөнкүдөй толугураак жооп келди: «Сиздердин 
катыныздарга ылайык, биздин кардарларыбыздын кимдир 
бирөөсү биздин уюмдун кызматынан кыянаттык менен 
пайдаланып келген. […] Мындай кырдаалда бул маселени 
чечүүнүн эки жолу бар: (1) Улуу Британиянын ыйгарым укуктуу 
органдары менен биргеликте текшерүү жүргүзүү; (2) ички 
изилдөөнү жүргүзүү. Эгерде Улуу Британиянын ыйгарым 
укуктуу органдары текшерүү жүргүзө турган болсо, биз 
аталган текшерүүнүн чегинде алар менен кызматташ болууну 
каалар элек. […] Аталган ишке биздин мамилебиз өтө олуттуу 
экендигине сиздерди ишендирип кетмекчимин.»113

Андан кийинки, 2012-жылдын март айында берген жообунда 
Дункан мырза мындай деп билдирди: «Сиздер орун алды 
деп эсептеген иштер боюнча бизге Улуу Британиянын же 
Кыргыз бийликтеринен эч кайрылуу болгон жок.»114

Директору, акционери жана корпоративдик катчысы үч 
бөлөк оффшордук аймакта жайгашкан, иштеген кеңсеси 
жок, адегенде эле эч кандай ишмердүүлүк жүргүзбөйм деп 
жарыялаган, миллиондогон долларларды которуу менен 
алектенип жатып финансылык отчет тапшырбаган бул эмне 
болгон компания? Эмне үчүн Улуу Британия өлкөдө эч кандай 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөн компаниянын катталуусуна жол 
берет? Бир документте Sorento компаниясы «металл чыгаруучу 
жана кайра иштетүүчү компания»120 экендиги айтылып, «АУБ» 
документинде көрсөтүлгөн көпчүлүк төлөмдөр «металл 
продукциялары» үчүн деп которулган.121 Global Witness уюму 
аталган компания Улуу Британияда ушундай ишмердүүлүк алып 
барганын тастыктагын эч бир далил таба алган жок.

Улуу Британияда катталганына карабастан, Sorento компаниясынын корпоративдик кызматкерлери абдан алыс жактардан келишет.
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Латвиядагы ABLV банкы АУБдагы эсептен 30 миллион долларга жакын алганы көрүнүп турат.
Photo: Janis Jaunarajs/Creative Commons

еВРопАлЫК БАНК КАБЫл АлгАН 
ШеКТүү опеРАЦиялАР 

«SWIFT» документине ылайык, Улуу Британияда катталган 
Sorento Resources Ltd компаниясы АУБдагы өз эсебинен 
Латвиянын Aizkraukles (ABLV) банкындагы Довпарк Лтд 
компаниясынын (Белиз) эсебине жалпы эсеби менен 31.7 
миллион АКШ долларын которгон.115

Кыязы, аталган акча каражаттары 2009-жылдын ноябрь 
айынан 2010-жылдын 7-апрелине - Кыргызстанда массалык 
башаламандык башталган күнгө чейин төлөм катары бир 
нече ирет которулган. Так ушул күнү эле 825,000ден кем 
эмес АКШ доллары бир төлөм катары чыгарылып кеткен. 
Төлөмдөрдүн бирөө да бир миллион АКШ долларынан 
ашкан эмес. Ишке ашкан төлөмдөрдүн дээрлик бардыгы 
тен «муздак иштетилип, ысык цинк менен капталып боелгон 
металл продукциялары» үчүн жасалган.116

Бул төлөмдөр «АУБ» документинде да көрсөт үлгөн. 
Документтер боюнча аталган төлөмдөрдүн бир канчасы 
Dovepark компаниясына он күндүн ичинде которулуп жаткан 
маалда Sorento компаниясы Улуу Британиянын Каттоо 
палатасына эч кандай ишмердүүлүк жүргүзбөгөндүгүн 
билдирген (2009-жылдын 20-30-ноябрынан тарта). Sorento 
компаниясы төлөмдөрдүн калганы которулган кийинки жыл 

үчүн отчет тапшырган эмес жана ушундан көп өтпөй эле 
2010-жылдын октябрь айында жоюлуп кеткен.117

Бул өзгөчө көңүл бөлүнчү окуя, себеби Евросоюздун 
мүчөсү катары Латвия Евросоюздун Мыйзамсыз кирешени 
а д а л д о ого каршы ү ч ү нч ү д ир ек т ив ас ын11 8 өзү н ү н 
мыйзамына киргизгендиктен, Латвиянын банктары эсеп 
ачып жаткан Dovepark сыяктуу компаниялардын чыныгы 
ээлери ким экендигин тактап, эгерде мыйзамсыз кирешени 
адалдоо коркунучу туулса, алардын эсеби аркылуу өткөн 
операцияларга көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү. 

Global Witness уюму ABLV банкына аталган төлөмдөр 
боюнча жана Dovepark компаниясынын бенефициардык 
ээлерине эсеп ачууга уруксат берээрдин алдында анын 
ишеничтүүлүгүн аныктоо үчүн эмне текшерүү жүргүзгөнүн 
сурап, кайрылуу жөнөттү.

Global Witness уюмуна берген жообунда ABLV өз ишин 
Евросоюздун мыйзамына шайкеш келген мыйзамсыз 
кирешени адалдоого каршы Латвиянын мыйзамына жараша 
жүргүзөөрүн билдирип, маалыматты коргоо жаатында 
мамлекеттик мыйзамдын талабына ылайык, сөз болуп 
жаткан иш тууралуу ой-пикир бере албарын кошумчалады.119
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2-иШ-мисАл:
ӨлгӨН АдАм ээлиК КЫлгАН 
БРиТАНдЫК КомпАНия

Кыргызстандын тийиштүү органдары даярдаган «SWIFT» 
док умент теринин бирөөндө АУБд а эсеби бар беш 
компаниянын SWIFT системасы кат таган төлөмдөрү 
көрсөтүлгөн.122 Бул компаниялардын ичинен төртөө - 
Vestengold LLP, Velcona Limited, Velion Limited, Novelta 
Limited - Улуу Британияда, а бирөө - Lenymar Limited - Жаңы 
Зеландияда катталган.

«SWIFT» документи көрсөткөндөй, бул компаниялардын 
жүргүзгөн операцияларынын көлөмдөрү өтө таң калтырат: 

 × 2009-жылдын февралынан 2010-жылдын апрелине чейин 
Novelta компаниясы Volnegar Limited деген компанияга 
болжол менен 115 миллион АКШ долларын которгон.123 
Которуулар бир жуманын ичинде бир нече жолу жасалгансып 
көрүнөт: 428,000ден бир аз көбүрөөк АКШ доллары - 
2009-жылдын 11-декабрында, 399,000 АКШ доллары - 
2009-жылдын 14 декабрында, 2.91 миллион АКШ доллары - 
2009-жылдын 16-декабрында, жана ушу сыяктуу которула 
берген.

 × 2008-жылдын июнь айынан 2009-жылдын октябрына 
чейин Velcona компаниясы Kintex Limited деген компанияга 
болжол менен 124 миллион АКШ долларын которгон.124

 × Ошол эле маалда Velcona компаниясы Nastek Limited деген 
компанияга бардыгы болуп 97 миллиондой АКШ долларын 
которгон.125

Жо г о р уд а  к е л т и р и л г е н  ү ч  м и с а л д а  т е ң  « S W I F T» 
документтери ири суммадагы акчалардын кайра которулуп 
келгенин көрсөтөт (мындай которуулар кооптонууну 
жаратат жана компания жөн гана акча жүгүртүү үчүн 
колдонуп жатканын билдириши ыктымал). Маңдайдагы 
таблицада көрүнүп тургандай, бул компаниялардын эсебине 
которулган суммалар ушул эле эсептен чыгарылып кеткен 
каражаттардын көлөмүнө дал келип турат. 

«SWIFT» документине ылайык, акылга сыйбаган 1,2 миллиард 
доллар өлчөмүндөгү ири каражат Novelta, Velcona жана Velion 
компанияларынын АУБдагы эсептери аркылуу эки жылдын 
ичинде, башкача айтканда, катталган мезгилинен баштап, 
2010-жылдын 7-апрелиндеги массалык баш-аламандыкка 
чейин которулган. Андан да, айрым которуулар бул үч 
компания эч кандай финансылык отчетун көрсөтпөстөн 
жоюлгандан кийин жасалган.127 Global Witness уюмунун 
түшүнүгүндө, Улуу Британиянын Компаниялар тууралуу 
мыйзамына ылайык жылдык финансылык эсептерди жана 
отчетторду тапшырбоо кылмыш деп саналат. Аталган 
компаниялардын миллиарддаган долларларды которуп, 
анан эч кандай финансылык отчет бербестен жоюлуп кетиши 
шек туудурат.

Ошондой эле, Vestengold компаниясы эч кандай ишмердүүлүк 
алып барбаганы тууралуу отчет берип коюп,128 ошол эле 
маалда операцияларды жүргүзгөнү Улуу Британиянын 
Компаниялар жөнүндөгү мыйзамын одоно бузгандык болуп 
саналат (61-бетти караңыз).

«SWIFT» документинде аталган Novelta, Velcona жана 
Velion компанияларынын жана Улуу Британияда катталган 
mediton Limited жана Nedox Limited аттуу дагы эки 
компаниянын ортосунда тыгыз байланыш бар (39-беттеги 
графикти караңыз). АУБда эсеби бул беш компанияны тең 
кыргызстандын тийиштүү органдары шектүү иштерге 
катышкан деп эсептейт,129 жана бул компаниялардын 
бирөөсү да Улуу Британияда финансылык отчет берген 
эмес.

Velcona, Mediton жана Nedox компаниялары бир эле күнү, 
2008-жылдын 23-апрелинде кат талган, ал эми Velion 
менен Novelta компаниялары 2008-жылдын 29-майында 
катталган.130 Velion, Mediton жана Nedox компаниялары 
Лондондо бир эле дарек менен катталган.131 Мунун өзү бул 
компаниялардын артында бир эле адам же адамдардын тобу 
турарын көрсөтүп турат.

Бул компаниялар жогоруда сөз болгон Улуу Британияда 
катталган башка компаниялардан айырмаланып, алардын 
акционерлери катары компаниялар эмес, а жөнөкөй эле 
адамдар көрсөтүлгөн. Бирок, Global Witness уюмунун 
пикиринде, акционер деп көрсөтүлгөн бардык адамдар 
Россияда жашашат жана, кыязы, бирөө үчүн «калканч» 
катары кызмат кылышып, компаниялардын чыныгы ээлерин 
көмүскөдө кармоого көмөктөшүшөт. Мисалы, Россиянын 
бир жаңылык интернет-сайты Россиянын федералдык 
салык кызматынын чечими менен, Михаил Леонов деген 
жаранга 2006-жылы Россияда компанияларды каттоого үч 
жылга тыюу салынганын билдирген.132 Россиянын башка бир 
интернет-сайты бул жаран тыюу салганга чейин Россияда 
350го жакын компанияны каттатканын билдирет.133 Ошондой 
эле, ушундай ысымдагы адам төмөндө сөз болчу Velion 
компаниясынын акционери болуп турган.134

Улуу Британиянын Каттоо палатасынын маалыматына 
ылайык, 2008-жылдын 23-апрелинде Mediton компаниясы 
к а т т а л г а н  к ү н ү  Эл и з а н а  Л а б о н ш т е й н д и н о р д у н а 
компаниянын директорунун кызматына келген Россиянын 
жараны Екатерина Боброва Mediton компаниясынын 
Лондондогу Suite 2, 23-24 Great James St. дарегинде 
акционерлердин жалпы чогулушун өткөргөн. Мунун таң 
калыштуусу, дал ошол күнү, ошол эле даректе Москвадан 
70км алыс шаарчада жашаган Россиянын жараны Павел 
Кузнецов Nedox компаниясынын, ал эми Россиянын Калуга 
шаарынын жашоочусу Юрий Возняк Velcona компаниясынын 
акционерлеринин жалпы чогулушун өткөрүшкөн.135 Бул 
директорлор ушул чогулуштарды өткөрүү үчүн алыс жол 
жүргөнү акылга сыйбаган иштей көрүнөт. 

Юрий Возняктын Velcona компаниясынын ээси болуп, 
чогулуш өткөргөнгө чейин эле үч жыл мурун, 2005-жылы 
каза болгонун билгенден кийин, чогулуш өттү деген сөз 
мындан да катуу таң калтырат. Россиянын юридикалык 
интернет-базасында жайгаштырылган бул ишке тиешеси 
жок бир сот ишинде Юрий Возняктын ысымы ал өлгөндөн 
кийин компания башкаруу максатында алдамчылык негизде 
колдонулдагы тууралуу айтылган. Маркум Юрий Возняктын 
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УлУУ БРиТАНиядА КАТТАлгАН БеШ КомпАНияНЫН 
НомиНАлдЫК ӨКүлдӨРүН ТАлдоо

«sWiFt» доКУмеНТиНде КӨРсӨТүлгӨН КомпАНиялАР 
КоТоРгоН КАРАЖАТТАРдЫН ЖАлпЫ КӨлӨмү126 

АКШ доллары  
менен которуу

АКШ доллары менен 
каражатты чыгарып кетүү

Которуу датасы

Velcona limited  
(Улуу Британия)

699 миллион 700 миллион 17.6.08 – 7.4.10

Velion limited
(Улуу Британия)

365.4 миллион 365.4 миллион 1.8.08 – 7.4.10

lenymar limited  
(Жаңы зеландия)

224 миллион 224 миллион 1.4.09 – 7.4.10

novelta limited  
(Улуу Британия)

184.6 миллион 183.2 миллион 7.8.08 – 7.4.10

Vestengold llP  
(Улуу Британия)

41.3 миллион 41.3 миллион 6.8.09 – 7.4.10
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Компаниянын 
аталышы

Компаниянын 
ишмердигинин негизги 
даталары

Баштапкы 
директору

Акционер жана 
кийинки директор

Корпоративдик 
катчы

Mediton ltd 2008 жылдын 
23-апрелинде катталган, 
2009-жылдын 
3-ноябрында жоюлган

elisana labonte,
сейшел аралдары

екатерина Боброва, 
Россия, Калуга

eurodata ltd.,
сейшел аралдары

nedox ltd. 2008-жылдын 
23-апрелинде катталган, 
2009-жылдын 
3-ноябрында жоюлган

Cinthia Julie alcindor, 
сейшел аралдары

павел Кузнецов, 
Нарофоминск, 
Россия

eurodata ltd.,
сейшел аралдары

novelta ltd. 2008-жылдын 
29-майында катталган, 
2009-жылдын 
3-ноябрында жоюлган

Cinthia Julie alcindor, 
сейшел аралдары

галина Ахмедова, 
Россия, Вольск

eurodata ltd.,
сейшел аралдары

Velcona ltd. 2008-жылдын 
23-апрелинде катталган, 
2009-жылдын 
1-декабрында жоюлган

Joahna alcindor, 
сейшел аралдары

юрий Возняк, 
Россия, Калуга

United services ltd, 
Белиз.

Velion ltd 2008-жылдын 
29-майында каттлган, 
2010-жылдын 
12-январында жоюлган

elisana labonte,
сейшел аралдары

михаил леонов, 
москва 

Joahna alcindor, 
сейшел аралдары
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Калуга, Россия: Global Witness таанышкан документтерге караганда, эсебинен 700 миллион доллар өткөргөн Британиялык 
компаниянын ээси деп эсептелген өлгөн адам ушул шаардан болгон.
Photo: Wikimedia Commons
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соттук документте көрсөтүлгөн дареги Velcona компаниясы 
Ул у у Бри т аниянын Кат т о о па лат ас ына т апшырг ан 
документтерде көрсөтүлгөн дарекке дал келет.136

2008-жылы 28-майда өлгөн бул жаран, кыязы, Лондонго 
барып келгенден бир айдан кийин Москванын жашоочусу 
Михаил Леонов менен Галина Ахмедова (Россиянын жараны, 
калкынын саны 70 000 түзгөн, өлкөнүн түштүк-батышында 
орун алган Вольск шаарынын жашоочусу, Казахстандын чек 
арасынан 200км жана Москвадан 800 км аралыкта) менен 
бирге кайра эле Лондондогу Suite 2, 23-24 Great James St. 
дарегинде - компаниялардын маалыматтарына ылайык - 
Velion жана Novelta компанияларынын акционерлеринин 
жалпы жыйналышын өткөрүшкөн.137

Эгерде, бул окуялардын болгону анык болсо, анда Галина 
Ахмедовага өзү ээлик кылган жана эч кандай финансылык 
отчет көрсөтпөстөн бир жылдан кийин жоюлуп кеткен 
компаниянын жыйынына катышуу үчүн жалпысынан алганда 
400км түзгөн саякатты жасоого туура келген (эң жакын деген 
аэропорт Вольск шаарынан 100км алыстыкта жайгашкан.)

G l o b a l  W i t n e s s  у ю м у  а т а л г а н  а к ц и о н е р л е р д и н 
чогулуштарынын өткөндүгүнөн шектенет. Эгерде Россиянын 
соттук териштирүү документиндеги маалымат чын болсо, 
анда Калуга шаарынын жашоочусу, маркум Юрий Возняк 
Лондонго келген эмес.

Эч иш жасабастан, түзүлгөндөн бир жыл 
өткөндө эле жоюлуп кеткен компанияны түзүү 
үчүн 4000км аралыкты басып, Лондонго барып-
келиш Россияда жашаган аялга эмнени берет? 

Global Witness уюму Лондондогу Great James көчөсүндөгү 
бул дарекке барып, анда корпоративдик кызмат көрсөтүү 
Apollo International аттуу компаниянын кеңсеси жайгашканын 
билди. Компаниянын бир кызматкерлеринин айтымында, сөз 
болгон жалпы чогулуштар чын эле орун алгандыгы «мүмкүн» 
жана Россиянын жарандары Улуу Британиянын Каттоо 
палатасынын документтеринде коюлган колдорун берип 
жибергендери да ыктымал болгон. Ал компаниялар бир эле 
күнү катталгандыктан бардык компаниялардын артында бир 
эле адам турушу мүмкүн деген өз оюн айтты.

Ал жогоруда аттары аталган компаниялардын акционерлери 
A p o l l o  Inte r nat i o na l  к о м п а н и я с ы н ы н к а р д а р л а р ы 
болбогондугун эскерип, бардык суроолор боюнча биз 
алардын бул иште кардары болгон Егор Титов деген агентке 
кайрылуубузду сунуштады. Егор Титов Global Witness 
уюмунун электрондук почта менен жиберген суроолоруна 
жооп берген жок.

Ал Титов Apollo International компаниясы аркылуу Россиянын 
акционерлерине Улуу Британияда компанияларды каттоодо 
жардам берүүчү негизги агент болгондуктан, кардарларды 
текшерүүгө жана «алардын чыныгы экендигин» тактоого 
Титов жооп бериши керек деп эсептээрин билдирди.138

Global Witness уюмунун т үшүнүг үндө, эгерде Apollo 
International үзгүлтүксүз кызмат көрсөтүп келген болсо, анда 
ал Улуу Британиянын талабына ылайык, өз кардарларынын 
ишеничтүүлүгүн текшерүүгө милдеттүү болмок, бирок өз 
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i i i .  компанияларды кат тоодо Улу у Бри т аниянын 
‘оффшордук’ юрисдикциялардан эч айырмасы жок

Бул бөлүм Акционерлерди каттоо системасынын ачыктыгына 
карабастан, Улуу Британия дагы, башка ‘оффшордук’ 
финансылык борборлор сыяктуу эле, ээси жашыруун 
компанияларды ачууга мүмкүндүк берген эл аралык 
системанын бөлүгү болуп саналаарын көрсөтөт. Мунун себеби, 
Улуу Британияда компанияны акционерлер жөнүндөгү 
маалыматты талап кылбаган юрисдикцияда катталган, 
чыныгы ээси жашыруун компанияларга жамынып же каттоо 
документтерин толтурууда номиналдык экендиги жөнүндөгү 
маалымат талап кылынбаган номиналдык адамдардын 
ортомчулугу аркылуу ачса болот. чектелген жоопкерчиликтин 
натыйжасында алынчу артыкчылык адегенде компанияны 
түзүүнүн эң баштапкы себеби болгон, бирок азыркы учурда 
ал өздүк активдер жөнүндөгү маалыматты жашыруу үчүн 
кыянаттык түрдө пайдаланылып жатат. 

Көп жылдардан бери Global Witness уюму өз изилдөөлөрүндө 
Европада катталган ондогон компаниялардын артында 
колунда байлыгы жана бийлиги барлардын кызыкчылыктары 
жашырылганы жөнүндө жазып келген. Мисалы, анын 
2006-жылдагы «It ’s a Gas» отчет унда Туркмениядан 
Украинага жаратылыш газын ташымыш болуп, миллиондогон 
долларларды жасап үлгүргөн Венгриялык компаниянын бир 
канча убакытка мыйзамдуу кожоюну боло калган улгайган 
Румын актрисасы телефон эсебин төлөөгө акча керек 
болгондуктан бул компания менен иштешкени тууралуу 
сөз болгон.139 Мындай көп сандаган компанияларды 
аныктаганыбызга карабастан, бул отчетто Улуу Британияда 
катталган он бешке жакын гана номиналдык компаниялар 
каралган. Мындай иш-аракеттин Улуу Британияда ушунча 
кеңири колдонулушуна эмне шарт түзөт?

Бир караганда, Улуу Британияда корпоративдик маалымат 
берүү жаатында абдан эле катуу талап коюлгандай көрүнөт. 
Улуу Британиянын 2006-жылкы Компаниялар тууралуу 
мыйзамына ылайык, Улуу Британияда катталган компания 
өлкөнүн Каттоо палатасына компаниянын кеңсесинин 
юридикалык дареги, директорлору жана секретары (эгер 
бар болсо), уставдык капиталы, алгачкы акционерлери 
(компаниянын мыйзамдуу ээси) тууралуу толук маалыматты 
жана компаниянын Жобосун тапшырышы керек.140

Арийне, Sorento Resources компаниясынын мисалында 
көрсөтүлгөндөй, номиналдык директорлорду, корпоративдик 
катчыларды жана акционерлерди, ошондой эле почта 
ящиктеринин юридикалык дарегин жана шаблонго 
айланган компания уставдарын колдонуу кадыресе жана 
толук мыйзамдуу көрүнүшкө айланган. Көпчүлүк учурда 
номиналдык адамдар жана акционерлер – булар оффшордук 
юрисдикцияда катталган дагы башка компаниялар болуп 
чыгышат да жана ушунун айынан Улуу Британияда талап 
кылынган компаниянын мыйзамдуу ээси тууралуу эң 
жөнөкөй маалыматты алуу да кыйынга турат. Натыйжада 
бенефициардык кожоюн тууралуу маалымат көмүскөдө калат.

Компаниянын чыныгы ээсин жаап-жашыруунун дагы бир 
себеби мыйзамсыз кирешени дүйнө жүзү боюнча жүгүртүүнү 
жеңилдетүүгө багытталган. Көптөгөн өлкөлөрдө мыйзамсыз 
кирешени адалдоого каршы күрөшүүнүн стандарттары кабыл 
алынган (бирок алар бардык эле өлкөлөрдө ишке ашырылган 
эмес) жана ал стандарттарга ылайык, банктар өзүндө эсеп 
ачууну каалаган компаниянын бенефициардык кожоюну ким 
экендигин такташы зарыл, себеби бул аркылуу алар кылмышкер, 
террорист, эл аралык деңгээлде тыюу салынган уюм же чет 
элдик паракор саясатчы эместигин эң натыйжалуу түрдө 
тактап алууга мүмкүн. Мыйзамсыз кирешени адалдоочулар 
белгисиз оффшордук зонада жайгашкан номиналдык адамдар 
аркылуу компаниянын чыныгы бенефициардык ээси тууралуу 
маалыматты алууну кыйла татаалдатууну көздөшөт. Мындай 
учурларда банк үчүн кардардын ишеничтүүлүгүн текшерүү оор 
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Өлгөн адам чын эле Лондондогу ушул дарекке ишкананын 
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дарегин «акционерлердин чогулушуна» бергенден сырткары, 
бул компанияларды каттоодо Apollo International дагы эмне 
кызмат кылганы Global Witness уюмуна эч түшүнүксүз бойдон 
калды.

Бир сөз менен айтканда, Улуу Британияда кат талган 
беш компанияны Сейшелл аралдарында жашашкан үч 
номиналдык директор жана Лондондо жыл сайын бир эле 
жерде жана бир эле күнү жылдык чогулуштарын «өткөрүп» 
турган Россиялык кожоюндар (бири өлүп калганына карабай) 
бириктирип турган. Аталгандардын ичинен Mediton, Novelta 
жана Nedox деген үч компания бир эле күндүн ичинде 
жоюлуп кеткен. Мындай далилдер аталган компаниялардын 
артында бир эле адам же адамдардын тобу турарын 
билдирип, алардын ким экендиги тууралуу маалымат 
жашыруун бойдон кала бермекчи деген ойду калтырат.

Жогоруда көрсөтүлгөн маалымат ушул беш компаниянын 
чыныг ы б ене ф иц иар д ык э э л ер ин жаап -жашыр г ан 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар же номиналдык 
адамдар мыйзамсыз иш кылды дегенди билдирбейт. 
Ошондой эле, мындай маалымат компаниялардын чыныгы 
бенефициардык ээлери мыйзамсыз иштерди жүргүзүшкөн 
деп тастыктай да албайт. Бирок, жогоруда сөз болгон 
кооптонуу белгилерин эске алып жана Кыргызстандын 
бийликтеринин бул компаниялар шектүү операцияларга 
катышкан деген шектенүүлөрүнөн улам, Улуу Британиянын 
өкмөт бийлиги аталган компаниялардын ишмердүүлүгүн 
текшерүүсү зарыл.

Global Witness уюму бул бөлүмдө аталган номиналдык 
адамдар менен байланышууга аракет кылды, бирок, биз 
тапкандардын бирөөсү да жооп берген жок. 
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болуп, кылмыш иш жасалган соң чыныгы кылмышкерлерди 
табуу милдети да укук коргоо органдары үчүн татаалданат. 

Ошондой эле, бул отчет Улуу Британияда кат талган 
компанияларды чындыгында ким ээлеп, көзөмөлдөп 
турганын оңой эле жаап-жашырса боло тургандыгын 
көрсөтөт. Компанияларды чындыгында көзөмөлдөп турган 
бенефициардык ээлер тууралуу толук кандуу жана так 
маалыматты өз убагында алууга укук коргоо жана башка 
ыйгарым укуктуу органдарга көмөк көрсөтө албагандыгы 
үчүн Улуу Британия кыйладан бери эл аралык коомчулук 
тарабынан сынга алынып келген.

Мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы стандарттарды 
киргизген эл аралык уюмдун (FATF) акыркы изилдөөсүнө 
ылайык, Улуу Британия FATF уюмунун 33- Сунушунун 
(азыр мунун номери өзгөрүп, 24-Сунуш болуп калган) 
бенефициардык кожоюндар тууралуу маалыматты алуу 
талабына «жарым-жартылай гана жооп берип», ылдыйдан 
санаганда экинчи орунда турган. FATF уюму «компанияларды 
каттоо документинде берилген маалымат компанияларга 
юридикалык жактан гана ким ээ болуп, ким көзөмөлдөөрүн 
(бенефициардык ээлерин эмес) гана көрсөтөт жана ал 
маалымат ишеничтүү болбогондуктан, аны тактоого мүмкүн 
эместигин аныктаган.»141

Мына ошондуктан, маселенин бир бөлүгү Улуу Британиянын 
Каттоо палатасы өлкөдө катталып жаткан компаниялардын 
б е н е ф и ц и а р д ы к  э э л е р и  т у у р а л у у  м а а л ы м а т т ы 
талап кылбагандыгында жана адамдар оффшордук 
компанияларды жана/же номиналдык акционерлерди 
пайдаланып, өздөрүнүн ким экенидигин жашыра алышат.

Улуу Британиянын Каттоо палатасынын компания тууралуу 
тийиштүү маалыматты бербеген компаниялардын артынан 
сая кууп, аныктагысы келбегендиги дагы бир олуттуу маселе 
болуп саналат. Ричард Мэрфи (Richard Murphy) деген финансы 
бухгалтеринин жүргүзгөн изилдөөсүнүн натыйжасында болгону 
бир жылдын ичинде 500 000 компания Каттоо палатасы 
тарабынан жоюлуп, анан да алардын көпчүлүгү мамлекеттик 
каттоо органына эч кандай маалымат бербегендиги аныкталган. 
Мерфи бул компаниялардын басымдуу бөлүгү мыйзамга 
ылайык талап кылынган документтерди көрсөтпөгөндугүнөн 
улам жоюлгандыгын түшүндүрүп, «аларды издеп таап, жоопко 
тарткандын ордуна Каттоо палатасы эрежелерди бузган 
компанияларды жоюп, мыйзамдарга баш ийбөө маселесинен 
жөн гана кутулуп кетет» деп кошумчалады.142

Он миндеген компаниялар өздөрүнүн отчетторун көрсөткүчө 
эле жоюлуп кеткен. Айрым учурларда компанияны негиздеген 
адамдар чынында эле компания түзүлгөндөн кийин тийиштүү 
каражат таба албай калып же компаниянын ишин башка бир 
себептерден улам уланта албай калышы мүмкүн, бирок бир 
эле жылдын ичинде 500 000 компания мына ушуга окшош 
себептерден жоюлуп кетти деп айтыш мүмкүн эмес.

Мерфи Улуу Британиянын Каттоо палатасына маалымат 
бербегендиги үчүн кандайдыр бир санкция колдонулуш 
коркунучу анча деле чоң эмес экендигин аныктаган. Мындан 
сырткары, каттоо органдары берилген маалыматтарды 
текшеришпегендиктен, берилген маалымат туура деп эч ким 
кепилдик бере албайт.

Бул өзү тууралуу чыныгы маалыматты жашырып, шектүү 
каражаттарды дүйнө жүзү боюнча жүгүртүү максатында жалган 
тирөөч компанияларды колдонууну көздөгөндөр үчүн Улуу 
Британия бейиштин шартын түзүп берет дегенди түшүндүрөт. 
Адилеттүүлүк үчүн, Улуу Британия мыйзамсыз кирешени 
адалдоого жардам берүүчү жогоркудай шарт түзүп берген 
жалгыз гана мамлекет эмес экенин белгилей кетүү зарыл.

Акыркы жылдары ар т үркүн алдамчылар өздөрүнүн 
ишмердүүлүгүн жаап-жашырууга ыңгайлуу калканч болуучу 

«оффшордук» юрисдикцияларды колдонуп келатканы бир 
нече жолу талкууга алынган. Өзүнүн чыныгы жүзүн жашыргысы 
келгендер өз максатына компаниянын ээлеринен турган 
«чынжырды» түзүү аркылуу жетише алышат, башкача айтканда, 
бир компаниянын ээси экинчи компания болсо, анын ээси 
дагы үчүнчүсү болуп, ар башка мамлекеттерде катталышып 
отурушуп, орто жерде жада калса компаниянын мыйзамдуу 
ээси тууралуу маалыматты талап кылбаган же акционерлерге 
номиналдык адамдарды калканч катары пайдаланууга 
уруксат берген мамлекетти кошо койгондо, чынжыр үзүлөт 
да, андан ары изилдөө мүмкүн болбой калат. Дал ошондуктан, 
оффшордук жана оффшордук эмес компаниялардын ортосуна 
чек коюунун пайдасы деле жок. Компания Улуу Британия 
сыяктуу ири финансылык борбордо катталганда, ал оффшордук 
эместей көрүнүп, көбүрөөк ишенимди жаратат. Арийне, бул 
отчетто сөз болгон Улуу Британияда катталган компаниялардын 
көпчүлүгүнүн корпоративдик кызматкерлери Британдык Виргин, 
Маршалл аралдары жана Вануату сыяктуу маалыматтарды 
жабык кармоого кенен жол берген чуулгандуу оффшордук 
финансылык юрисдикцияларда жайгашкан. Ушундан улам 
түзүлгөн кырдаалга оффшордук юрисдикция канчалык 
деңгээлде күнөлүү болсо, Улуу Британиянын да ошончолук 
тиешеси бар.

Мисалы, жогоруда аталган Sorento, Delanco жана Demetra 
сыяктуу компаниялар Улуу Британияда катталганы менен, 
алардын директору Панамада, акционери Британдык Виргин 
аралдарында, ал эми корпоративдик катчысы Маршалл 
аралдарында жайгашышкан. 

Бул отчетто көбүнчө Улуу Британия жөнүндө сөз болгону менен, 
мунун АКШга деле тиешеси бар, себеби анын Делавер штатында 
эле жалпысынан 217000 компания бир даректе катталган.143 Биз 
баарыбыз «оффшордун» бир бөлүгү болуп саналабыз.144

Жоопкерчилиги чектелген компанияларды түзүүнүн башкы 
себеби болуп бизнести жана ишмердүүлүктү өнүктүрүү 
үчүн иш баштоону каалагандардын жеке жоопкерчилигин 
азайтуу болгон. ‘Жөнөкөй адамдан’ ‘юридикалык адамды’ 
айырмалап, мындай жоопкерчилиги чектелген компанияны 
түзүүнүн жагымсыз жагы бар: бул адамга өзүнүн чыныгы 
аты-жөнүн компаниянын артына жаап-жашырууга жардам 
берет. Активдердин ээлиги тууралуу маалыматты көмүскөдө 
кармоо азыркы учурда дүйнө жүзүндө катталып жаткан 
көпчүлүк компаниялардын негизги максаты болуп саналат. 
Натыйжада, жоопкерчилиги чектелген компанияларды 
паракорчулар гана эмес, салык төлөөдөн качкандар, митаам 
алдамчылар, адам саткандар, наркотик ташыгандар жана 
террорчулар кенен-кесир маалымат жаап-жашыруу үчүн 
кыянаттык менен колдонуп келе жатышат. 

Компанияны түзүү укук эмес, жеңилдик болуп саналат. Бул 
жеңилдикти мамлекет бергендиктен, анын ордуна мамлекет 
дагы бир нерсени талап кыла алат. Бардык өлкөлөрдүн 
компанияларды каттоочу уюмдарына ишти жакшыртуучу 
мезгил келди. Алар компаниялардын юридикалык гана 
эмес, чыныгы бенефициардык ээлери тууралуу маалымат 
чогултуп жана тастыктап, ал компаниялар катталган өлкөдө 
чын эле иш жүргүзүп же жүргүзбөй жатканын текшерип, 
жалган маалымат берген корпоративдик кызматкерлерге 
карата олуттуу жаза колдонуп жана компания эмне иш алып 
бараарын билбей туруп, өздүк маалыматын номиналдык 
катары пайдалануу үчүн саткан адамдарга да карата чара 
көрүүлөрү зарыл. Эгерде муну жасоо үчүн каражат көбүрөөк 
керек болсо, анда алар компанияларды каттоо акысын 
азыркы учурдагыдан да көбөйтүүлөрү зарыл.

Бирок, бул жерде дагы бир кошумча тоскоолдук бар. 
Номиналдык компанияларды пайд алану у с хемасы 
компанияларды каттоого алган мамлекеттик органдардын 
жетишсиз көзөмөлүнүн гана эмес, корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдардын да ишмердүүлүгүнүн натыйжасы 
болуп саналат.
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iv. корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар номиналдык 
компаниялар аркылуу алардын чыныгы ээлерин жаап-
жашырууга кантип жардам берет

Бул бөлүмдө аталган отчетто аттары эскерилген номиналдык 
тирөөч компанияларды негиздеп, аларды номиналдык 
директорлор, акционерлер жана корпоративдик катчылар 
менен камсыз кылып, компаниялардын чыныгы ээлери 
көмүскө жаап-жашырууга көмөкчү болгон корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдардын кызматы тууралуу сөз болот. 
Бул бөлүмдө корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын 
иш-аракетин, банктардыкындай эле, акча адалдоонун 
алдын алуу үчүн көзөмөлдөө жана алар кимдин атынан иш 
алып бараары жөнүндө маалыматты берүүсүн талап кылуу 
жолдору теория жүзүндө түшүндүрүлөт. Бирок, бул талаптар 
иш жүзүндө жетиштүү эмес же такыр эле иш жүзүнө 
ашырылбайт.

Бул отчетто сурөттөлгөндөй, компаниялардын ‘чиеленген 
тармагын’ негиздөө номиналдык тирөөч компанияларды 
каттоо жана өзүнүн аты-жөнүн номиналдык катары колдонуу 
үчүн сатууга даяр кесипкөй уюмдардын гана колунан келет. 
Ошондой эле, мындай уюмдар адатта каттарды ары-бери 
жөнөтүп, белгилүү бир юрисдикцияларда эбак катталган 
даяр компанияларды кардарларга сатып кызмат көрсөтүшөт. 
Адатта номиналдык тирөөч компаниялар бир маалда бир 
канча корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарды ар башка 
кызматтарды аткаруу үчүн пайдаланышат. Мындай иш толук 
түрдө мыйзамдуу болуп саналат. 

Биз бул жерде болгон сөз жеке гана ‘оффшордук’ корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдарга тиешелүү деп айтуудан алыспыз, 
себеби алардын айрымдары, жогоруда көрсөтүлгөндөй, Улуу 
Британия сыяктуу ‘оффшордук эмес’ гана компанияларды 
каттоочу беделдүү өлкөлөрдө иш жүргүзүшөт.

Жөнөкөй эле адам эч кимге эч нерсеси белгисиз компанияны 
кантип оңой эле ала алаарын Австралиялык илимий 
кызматкер Джейсон Шарман (Jason Sharman) көрсөтүп 
берген. Ал корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 45 уюмдун 
кызматынан пайдаланып, дүйнө жүзүнүн ар кандай бурчунда 
боюнча көптөгөн компанияларды негиздөөгө жетишкен. Бай 
мамлекеттерде жайгашкан 17 уюмдун 13ү компаниянын 
чыныгы ээси тууралуу маалымат ты жашыруу шартын 
сунушташкан. Бул изилдөөнүн өзгөчө тан калтыраарлык 
жагы болуп ушундай корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
компаниялардын Улуу Британияда (7), АКШда (4) жана башка 
ушундай көмүскө шарттарды түзүп берүүгө даяр өнүккөн 
өлкөлөрдө жайгашканы саналат.145

Мындай уюмдар көрсөткөн кызматтан мыйзам жагынан 
таза ишмердүүлүк жүргүзгөн адамдар да пайдалана алышат; 
мисалы, алар кээде компанияны бат жана эч тоскоолдуксуз 
түзүшкүсү келсе, кээде негиздөө ишин өздөрү жүргүзүүгө 
тийиштуу тажрыйбалары жетишпейт. Төлөнүлчү салыкты 
азайтыш үчүн айрым компаниялар башка юрисдикцияларда 
өз филиалдарын ачышы толук мыйзамдуу болгону менен, бул 
көбүнчө кыянаттык менен пайдаланылып, ал эми финансылык 
тартыштык маалында өзгөчө талаш пикирлерди пайда кылат. 

Корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар жана алардын 
ишмердүүлүгү толук мыйзамдуу болгону менен, айрым 
адамдар алардын кызматтарын мыйзамсыз иш-аракетти 
калкалоочу тирөөч компанияны түзүү үчүн колдонуп кетиш 
коркунучу бар.

Global Witness уюмунун акыркы он беш жылда Африка менен 
Азиядагы паракорчулук боюнча жүргүзгөн изилдөөлөрүндө 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар (банктар менен 
катар эле) каражаттарды жүгүртүүдө чоң кызмат аткараары 
көрсөтүлгөн. Биздин оюбузча, алардын иш-аракеттери толук 
мыйзамдуу болгонуна карабастан, алар паракорчулукка 
көмөктөшүшкөн жана мындай паракорчулук иштер 

корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын өзүндө 
да билинбестен орун алышы мүмкүн. Мунун себеби ири 
көлөмдөгү каражаттарды коопсуз жайга котормоюнча уурдоо 
мүмкүн эмес; мындай коопсуз жай болуп көбүнчө кызмат 
көрсөтүүчү корпоративдик уюмдар түзгөн номиналдык тирөөч 
компаниянын атынан ачылган банктык эсептер саналат.

Мисалы, Global Witness уюмунун 2010-жылкы «Эл аралык 
ууру: британиялык банктардын Нигериядагы паракорчулук 
иштерде катышуусу жөнүндө» аттуу отчетунда Британиялык 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдун Нигериянын 
паракор мамлекеттик губернатору үчүн номиналдык тирөөч 
компанияны Улуу Британияда каттап берип, ал компаниянын 
банктык эсебине которулуп келип турган параларды алып 
турууга көмөктөшкөн.146

Мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы күрөшүү боюнча эл 
аралык уюмунун (FATF) маалыматына ылайык, корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар финансылык кылмыштарга 
каршы күрөшүүдө алсыз бөлүк болушу мүмкүн жана алар «өз 
кардарлары жүргүзгөн кылмыштуу иштеринде катышышы же 
алардын максаты жөнүндө ар кандай маалыматты» билиши 
мүмкүн.147 Дал ушундай коркунучтун себебинен улам, FATF 
уюмунун 22-Сунушу мамлекеттерден трасттардын жана 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын мыйзамсыз 
кирешени адалдоого колдонулган-колдонулбаганын 
текшерип, көзөмөлдөп турууну талап кылат.148 FATF уюмунун 
ишти туура жүргүзүү боюнча эл аралык кысым жасоо 
эрежелерине – бул эрежелер эл аралык макулдашууларга 
негизделген эмес – ылайык, финансы органдарынан 
талап кылгандай эле, мамлекеттер корпоративдик кызмат 
көрсөт ү ү чү уюмдардан дагы мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы текшерү үлөрдү жүрг үзүшү талап 
кылган мыйзамдарды кабыл алуулары керек. Булардын 
катарына бенефициардык ээлер жөнүндөгү маалыматты 
териштирип, алар мамлекеттик кызматкер экенин же жогун 
(саясий таасирдүү адам) талдоо жана ушуга байланыштуу 
паракорчулук коркунучун эске алып, ишмердүүлүктүн 
максатын изилдеп, кардардын иш-аракетинде байкалган 
күмөндүү иштерди тийиштүү органдарга билдирүү кирет. 

v. корпоративдик кызмат көрсөт ү ү чү уюмдардын 
ишмердүүлүгүн көзөмөлдөөдө кезиккен кемчиликтер

FATF уюмунун корпоративдик кызмат көрсөт ү ү чү 
уюмдардан өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн текшерүүнү 
талап кылуучу эрежесине байланыштуу эки маселе бар. 
Биринчиден, бир катар мамлекеттер аталган эрежеге 
баш ийишпейт жана корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдарынын иш-аракеттерин акча адалдоого байланыштуу 
көзөмөлдөөнүн жөн гана көз жаздымында калтырышат. 
Мындай мамлекеттердин катарына (2012-жылдын июнь 
айына карата) Акш жана жаңы Зеландия кирет.149

Экинчиден, FATF уюмунун эрежесин өз мыйзамдарына 
киргизген бир канча мамлекеттерде бул толук бүтүрүлгөн 
эмес жана/же иш жүзүндө натыйжалуу колдонулбайт. 
Мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы күрөшү ү 
максатында Улуу Британиядагы корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчүлөрдүн иш-аракети 2003-жылдан баштап 
көзөмөлгө алына баштаган.150 2007-жылы ал эрежелер 
бекемдетилген.151 Бирок, буга карабастан, эрежелер 
натыйжалуу түрдө ишке ашырылган эмес.

Эрежени колдонууну ишке ашырууну талкуулоонун алдында, 
адегенде Улуу Британиянын стандарттарында кездешкен 
айла-амал жылчыктарына көңүл бөлүү зарыл: Корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар өз кардарларынын ким экендигин 
жана алардын каражаттары кайдан келип жатканын аныктап, 
шектүү ишмердүүлүкту тийиштүү органдарга билдирип 
турууга милдеттүү болгону менен, эгерде компания менен 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдун ортосунда 
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үзгүлтүксүз байланыш болбосо, компанияны негиздөөдө 
мындай шарттарды аткаруу талап деле кылынбайт.

Улу у Бри т аниянын C алык жана бажы төлөм дөрүн 
жыйноочу мамлекеттик башкармалыгы (НМРС) өлкөдөгү 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарды көзөмөлдөөгө 
жооп берет. Компания т үзүү бир гана жолу болуучу 
көрүнүш болгондуктан, НМРС жана Компанияларды 
каттоочу агенттердин ассоциациясы ага карата мыйзамсыз 
кирешени адалдоонун алдын алуу үчүн компаниялардын 
ишеничтүүлүгүн алдын ала текшерүү талабы колдонулбай 
турганына келишим түзүп алгандарын НМРС башкармалыгы 
Global Witness уюмуна билдирди.152

Global Witness уюмунун өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн 
алдын ала текшеришкенби деген суроосуна Velion, Velcona, 
Mediton, Novelta жана Nedox компанияларын каттаган 
Бристолдо жайгашкан Jordans корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюм так ушундай жооп берди. Jordans дагы 
«жогоруда аталган компанияларга карата биз компанияны 
негиздөөчү агент катары гана иш алып барганбыз жана андан 
кийин аларга дайыма эле кызмат көрсөтүп турган эмеспиз 
[…] 2007-жылкы Мыйзамсыз кирешени адалдоого бөгөт 
коюу боюнча мыйзамдын 7-Жобосуна ылайык, компанияны 
негиздеп жатканда аны алдын-ала ар тараптуу текшерүү 
шарты агенттен талап кылынбайт деген биздин оюбузду QC 
юристтери колдошот. Мындан сырткары, Каттоо палатасына 
бардык эле адамдар түздөн-түз барып, эч кандай алдын-
ала жүргүзүлгөн ар тараптуу текшерүүсүз эле компания ача 
ала тургандыгы тууралуу сиздер маалымдар болушуңуздар 
керек» деп кошумчалады. Jordans компаниясы өзү дайыма 
байланышта болгон компанияларды ар тараптуу текшерээрин 
кошумчалап, «Jordans компаниясы Улуу Британиянын 
мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы чараларынын бардык 
талаптарына толук баш ийет» деп билдирди.153

Бирок, жогоруда көрсөтүлгөндөй, FATF стандартына ылайык, 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар мыйзамсыз 
кирешени адалдоого каршы чараларынын талаптарына 
«юридикалык ишканалардын түзүүчү агенти катары кызмат 
аткарганда» да, башкача айтканда, компания түзүп жатканда 
да баш ийуусу зарыл. FATF уюмунун стандартына мындай дал 
келбөөчүлүк Улуу Британиядагы кызмат көрсөтүүчү уюмдар 
белгисиз адамдар үчүн эч кандай текшерүүсүз эле - эгерде 
алар бул компанияга номиналдык директор, акционер же почта 
жөнөтүүчү сыяктуу үзгүлтүксүз кызмат көрсөтүп келбеген болсо 

- компания негиздей алаарын билдирет. Global Witness уюму 
изилдеген бир катар компания ушул категорияга кирет: алардын 
директорлору жана акционерлери Сейшел аралдарында, 
Россияда же Панамада жайгашкан номиналдык адамдар 
болгондуктан (алар кандай алдын ала текшерүү жүргүзгөндүгү 
тууралуу биз бир аздан кийин сөз кылабыз), Улуу Британияда 
компания каттаган корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар 
эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Натыйжада, мындай 
компания көз жаздымда калып калат. Эгерде мындай 
компаниялар банктардан кардарлардын ишеничтүүлүгүн 
алдын ала текшерүүнү талап кылбаган өлкөлөрдө банктык эсеп 
ачып алган болсо, анда алар мыйзамсыз кирешени адалдоо 
үчүн эң жакшы уюштурулган механизмге айланышы мүмкүн.

Албетте, Jordans компаниясынын жообунда көрсөтүлгөндөй, 
башка өлкөлөрдөн айырмаланып, Улуу Британияда компания 
каттоо үчүн корпоративдик кызмат көрсөтүүчү ортомчу 
уюмдун кызматынан пайдалануу милдеттүү шарт эмес, 
анткени компанияны Каттоо палатасына түздөн-түз барып 
эле ачып каттаса болот. Ушундан улам, корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдарга коюлган талаптардагы мындай 
айла-амал жылчыктар берилген маалыматты териштирбеген 
Каттоо палатасынын өзүндөгү чоң жылчыкты толуктап турат. 

Кийинки суроо: Британиялык корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдар өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн 
текшерүүнү милдеттендирген шарттар бар болсо, ал талапка 

канчалык деңгээлде жакшы жооп берилет? Чынында, бул 
белгисиз. 2007-жылы Улуу Британиянын мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы иш-стандарттарын баалоодо FATF уюму 
ага «жарым-жартылай гана жооп берет» деп баа берген, 
бирок, бул баалоонун негизин мындай стандарттардын иш 
жүзүндө колдонулушу эмес, алардын жөн гана мыйзамдарга 
киргизилгенин же киргизилбегенин аныктоо т үзгөн; 
2009-жылкы аткарылган иш-чаралар тууралуу отчету деле бул 
стандарттардын иш жүзүндө аткарылышын көз жаздымда 
калтырган.154 Улуу Британиянын салык жана бажы төлөмдөрүн 
жыйноо боюнча башкармалыгы (HMRC) Global Witness уюмуна 
аталган тармактагы ишмердүүлүктү көзөмөлдөө милдетин төрт 
жыл мурун өткөрүп алганын жана ушул тапта деле анын талапка 
жооп берүүсүнө баалоо жүргүзүп жаткандыгын билдирди 
Башкармалык мыйзамсыз кирешелерге каршы иш-чараларга 
карата учурда жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөргө кошуп, өзүнө 
баш ийген бардык тармактардын талапка жооп берүүсүн 
аныктоо үчүн изилдөө жүргүзүшү тапшырганын билдирди.155

HMRC уюму алардын текшерүүчүлөрү аларга берилген 
маалыматка таянышаарын түшүндүрүп, алар тергөөчү 
болбогон соң, конкреттүү тартип бузууларды изилдешпейт 
деп кошумчалады. Эгерде олуттуу шектенүү болсо, иш 
HMRC уюмунун тергөө бөлүмүнө өткөрүлүп берилет, бирок, 
мындай учурлар сейрек кездешет. Ушул себептен улам, 
бул тармак дээрлик өздүк отчетко таянгансып көрүнөт: 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар HMRC уюмуна 
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ЖЕтиШЭЭрлиК ЖаКШы ЭМЕс:
Корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарды көзөмөлдөө 
боюнча FATF уюмунун сунуштарына кошуп, Евросоюздун 
талапка ‘жооп берген’ (жашыл түс, бир дагы өлкө жооп 
бербейт), ‘негизинен жооп берген’ (көк түс), ‘жарым-
жартылай жооп берген’ (кызгыл сары) жана ‘жооп бербеген’ 
(кызыл) өлкөлөрүн көрсөткөн карта.414
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өздөрүнүн ою боюнча канчалык деңгээлде талапка жооп 
берээрин билдиришет. Мына ушундан улам, митаам 
кызмат көрсөтүүчү уюмдардын жана өз кардарларынын 
ишеничтүүлүгүн жетишээрлик текшербеген компаниялардын 
системаны кыянаттык менен пайдалануусүн токтотмок түгүл, 
аларга жөн гана тыюу салуу кыйынга тураары айдан ачык. 

2011-жылдын сентябрь айына карата, HMRC башкармалыгы 
2385 компанияны мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы 
аракеттенүү жаатында талапка жооп берер-бербесин 
текшерүү жүргүзүү үчүн каттаган. Global Witness уюму HMRC 
башкармалыгынан ушундай текшерүүдөн кийин канча 
компанияга карата тийиштүү тартип чаралары көрүлгөнүн 
сурады. Мындай чаралар али көрүлө элек болчу. Талапка 
жооп бербей, тартип бузгандарга карата айып салуу жөнүндө 
суроого HMRC башкармалыгы «[корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдарга] карата 22, ал эми бир эле маалда 
бир канча багытта иш жүргүзгөн компанияларга карата, 
анын ичинде бирөө [корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
болгон] 17 айып салынганын»156 билдирген. Бирок, бул 
айыптар компанияларга каттоосуз жүргөндугү же HMRC 
башкармалыгында кеч кат талгандыгы үчүн салынган. 
Кыскача айтканда, өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн 
алдын ала текшербегендиги же мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы иш-чараларды көрбөгөндүгү үчүн алиге 
чейин бир дагы корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюм 
жазаланган эмес. Мындай укук колдонуу системасы өтө 
иштиктүү болбогондуктан, Улуу Британиянын эшиги шектүү 
номиналдык компанияларды ачып, аларды кийин кыянаттык 
менен пайдаланууну көздөгөндөр үчүн ачык бойдон кала 
бермекчи. 

жаңы Зеландияда мыйзамдардагы жылчыктар бүтөлдүбү? 

Бул отчетто аталган компаниялардын бир канчасы катталган 
Жаңы Зеландияда ушул тапта мыйзамсыз кирешени 

адалдоого каршы мыйзамдар корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдарга карата колдонулбайт жана мына 
ошондуктан алар мындай көзөмөлдөөгө алынбайт.157

2013-жылы июнь айында күчүнө кирчү жаңы мыйзамга 
ылайык, компания негиздөөчү агент тер мындан ары 
мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы мыйзамдын 
талабына жооп берүүгө, компаниялардын бенефициардык 
ээлерин аныктоо үчүн алдын ала толук текшерү үнү 
жүргүзүүгө жана байкалган шектүү иш-аракеттер тууралуу 
отчет берип турууга милдеттүү.158

Өкмөт тарабынан компанияларды каттоо эрежелерине али 
жактырыла элек башка түзөтүүлөр да сунушталды. Аталган 
түзөтүүлөргө ылайык, Жаңы Зеландияда катталган ар бир 
компаниянын ушул мамлекетте жашаган агентинин болушу, 
Компанияларды каттоо башкармалыгына жаңы ыйгарым 
укуктарды берүү жана өз милдеттенмесин олуттуу түрдө 
бузган директорлорду кылмыш жоопкерчилигине тартуу 
каралган.159 Жаңы Зеландиянын бийликтери мындай жаңы 
эрежелердин ишке ашышына жана колдонулушуна тийиштүү 
түрдө көз салуулары керек.

vi. Ондогон компаниялар жана аларды тейлеген бир нече 
уюмдар 

Бул бөлүмдө АУБ аркылуу шект ү ү операцияларды 
жүргүзгөн компаниялардын көбү корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдардын ошол эле чакан тобу тарабынан 
негизделгени тууралуу сөз болот. Мындан сырткары, бул 
бөлүм корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын 
өздөрү иш жүргүзгөн өлкөлөрдө мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы күрөшүү боюнча алган милдеттери жана 
өз кардарларынын аты-тегин аныктоо үчүн кандай алдын-
ала текшерүү жүргүзгөндөрү тууралуу Global Witness 
уюмунун суроолоруна берген жоопторун баяндайт.

Global Witness уюму жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасында 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү беш уюмдун жана алар 
менен байланышкан адамдардын кандайдыр бир кызмат 
көрсөтүү аркылуу отчетто аталган Улуу Британия менен Жаңы 
Зеландияа катталган бардык номиналдык компанияларга, 
ал эми Белизде катталган номиналдык компаниялардын 
айрымдарына тиешеси болгондугун аныкталган. Бул 
уюмдардын катарына Сейшел аралдарында катталган Apollo 
International, Улуу Британияда жана Сейшел аралдарында 
катталган Chaplin Bénédicte & Co, Вануатуда катталган GT 
Group, Жаңы Зеландияда катталган Company Net, Кипрде, 
Россияда жана башка юрисдикцияларда катталган Midland 
Group компаниялары кирет. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, бардык эле корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар компанияны каттоо агенти же 
корпоративдик секретары катары кызмат кылганы менен, 
Global Witness уюмунун баамында ушул бөлүмдүн мындан 
аркы бөлүгүндө сөз болуучу уюмдар бул бөлүмдө аталган 
бир катар компаниялар менен үзгүлтүксүз иштешип, аларга, 
кыязы, көптөн бери кызмат көрсөтүп келгенсийт. 

Аталган чуулгандуу ишке катыштыгы бар башка номиналдык 
компаниялар катталган Сейшел аралдары, Кыргызстан жана 
Белиз160 сыяктуу өлкөлөр компаниянын директорлору же 
акционерлери жөнүндө маалымат бербейт; ушул себептен 
улам, мындай юрисдикцияларда катталган компаниялардын 
башка компаниялардын белгилүү бир тармагы менен 
байланышынын бар-жогун аныктоо кыйла татаал маселе 
болуп саналат. Мындай байланыштар бар да, жок да болушу 
мүмкүн. Бирок, 22-23-беттерде көрсөтүлгөндөй, Белизде 
катталган бир катар компаниянын Улуу Британияда катталган 
бир нече компанияларга байланыштуу экенин аныктоого 
болот.
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Chaplin, Bénédicte & Co компаниясынын Лондондогу мекемеси 
ушул кафенин үстүндө – ден соолукка өтө деле жагымдуу эмес 
жерде – жайгашкан. 
Photo: Global Witness
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a) Apollo International жана Chaplin, bénédicte & Co Ltd  

Корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын көпчүлүгү 
биргелешип иштешет же компанияны каттоодо кездешкен 
айрым маселелерди чечү ү ү чүн башка бир кызмат 
көрсөтүүчүлөрдүн кызматынан пайдаланышат. Мына ушул 
себептен улам, кайсы корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюм 
бенефициардык кожоюндан көрсөтмө алып, акыр аягында 
жоопкерчиликти мойнуна аларын тактоо оор болот.

Дал ушундай ахыбалда иштеген компаниялардын катарына 
Улуу Британияда катталган жана АУБда банктык эсептери 
бар Novelta, Velcona, Velion, Mediton жана Nedox деген беш 
компания кирген жана алардын ээлеринин арасында эч качан 
отчет тапшырбастан өтүп кеткен Россиянын маркум жараны 
да бар. Global Witness уюму таанышкан документтерге 
ылайык, бул компаниялардын үчөөсүнүн АУБдагы эсеби 
аркылуу эле эки жылдын ичинде 1,2 миллиард АКШ доллары 
өткөн (39-беттеги 2-иш-мисалды караңыз).161

Аталган компаниялардын баштапкы директорлорунун баары 
Улуу Британияда катталган жана Сейшел аралдарында 
кеңсеси бар Chaplin, Bénédicte & Co Ltd компаниясына 
иштешкен.162 Бирок, бул компаниялардын акционерлеринин 
биринчи чогулушу өттү делген дарек Apollo Internanional 
аттуу корпоративдик кызмат көрсөтүүчү компаниянын Улуу 
Британиядагы кеңсесинин дареги болуп эсептелет. Мындан 
сырткары, Mediton, Novelta жана Nedox компанияларынын 
корпоративдик секретарынын дареги Apollo Internanional 
компаниясынын Сейшел аралдарындагы башкы кеңсесинин 
дареги болуп саналат.163

31-бетте сөз болгондой, Apollo Internanional компаниясынын 
Улуу Британиядагы кеңсесинин кызматкери Global Witness 
уюмуна бул компанияларга жооптуу болуп Егор Титов 
эсептелээрин билдирген. Бирок, Global Witness уюмунун 
суроолоруна Титов да, Apollo Internanional компаниясынын 
Сейшел аралдарындагы башкы кеңсеси да жооп беришкен 
жок. Ушул себептен улам, бул компаниялар үчүн Apollo 
Internanional компаниясы эмне кызмат аткарганын тактоо 
кыйын, бирок, Apollo компаниясы Chaplin компаниясынын 
Сейшел аралдарындагы кеңсесинде иштеген кызматкерлерди 
номиналдык директору катары ишке тартып, пайдаланган 
болушу мүмкүн. Бул чындык болушу мүмкүн, анткени Chaplin 
компаниясынын Сейшел аралдарындагы кеңсеси Apollo 
компаниясынын башкы кеңсеси менен кошуна жайгашкан.164

Улу у Британиянын мыйзамсыз кирешени адалдоого 
каршы күрөшүү талаптарына ылайык, Улуу Британияда 
жайгашкан жана компанияларды каттап жана номиналдык 
д и р е к т о р л о р д у  т а а п  к ө м ө к т ө ш к ө н C ha p l i n  а т т у у 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюм компаниялардын 
бенефициардык ээси ким экендигин, алардын эмне 
ишмердүүлүк жүргүзөөрүн текшерип тактап жана аларга 
үзгүлтүксүз көз салып турууга милдеттүү (буга карабастан, 
директор менен акционерлердин милдеттери бир жуманын 
ичинде эле Россиянын өкүлдөрүнө өтүп кеткен).165

Chaplin менен Apollo компанияларынын кеңселери жайгашкан 
Сейшел аралдары корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардан 
өз кардарларынын бенефициардык ээлери ким экендигин 
тактоону жана алардын шектүү иш-аракеттерин ыйгарым 
укуктуу органдарга билдирүүнү талап кылат. Бирок, 2006-
жылы Сейшел аралдарынын мыйзамсыз кирешени адалдоого 
каршы мыйзамын баалаган FATF уюмунун биргелешкен тобу 
«иш жүзүндө компаниянын бенефициардык ээлерин аныктоо 
өтө оор» деген маалымат алгандан кийин, «[кыймылсыз мүлк 
агенттери, казино жана юридикалык компаниялар сыяктуу башка 
финансылык эмес ишканаларга салыштырмалуу] корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү уюмдар Акча адалдоо мыйзамынынын 
талабына ылайык өз милдеттерин көбүрөөк билгени менен, 
ал милдеттерди аткаруу деңгээли өтө төмөн, анткени алар 
бул милдеттенмелер өтө эле көп түйшүктү талап кылат деп 

эсептешет»166 деген бүтүмгө келген. FATF уюмунун отчетунда 
Сейшелде жайгашкан корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдардын кайсынысынын ишмердүүлүгүнүн негизинде 
мындай бүтүм чыгарылганы анык көрсөтүлгөн эмес.

Кыязы, Chaplin менен Apollo компаниялары кат таган 
компанияларды белгилүү бир адам же адамдардын тобу 
АУБ аркылуу шектүү операцияларды ишке ашыруу үчүн 
колдонушкан. Global Witness уюму Chaplin менен Apollo 
компанияларына катталган компаниялардын бенефициардык 
ээлери ким экендигин тактоо үчүн алдын ала кандай текшерүү 
жүргүзгөндугүн жана шектүү иш-аракеттер тууралуу бийлик 
органдарына билдиришкенби деген суроо менен кайрылган.

Chaplin, Bénédicte & Co компаниясынын өнөктөшү Фабьен 
Бенедикт Суанттын (Fabien Bénédicte Suant) Global Witness 
уюмуна анын компаниясы «өз кардарыңды бил» деген 
ишенимди бекем колдонуп иш алып бараарын жана Улуу 
Британия болобу же Сейшел аралдары болобу, трасттар менен 
компанияларга корпоративдик кызмат көрсөтүүдө биз ошол 
мамлекет талап кылган бардык эрежерлерди, нормативдик 
жоболорду, милдеттенмелерди, мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы аракеттенүү жаатындагы талаптын чегинде 
иш алып барабыз» деп билдирген. Бирок, Mediton, Nedox, 
Novelta, Velion жана Velcona компаниялары тууралуу Суант 
«биз [аталган компанияларга] компания каттоочу агент катары 
да, корпоративдик катчы катары да, же кандайдыр бир башка 
кызмат көрсөткөн эмеспиз» деп белгиледи.167

Мындай билдирүүлөр өтө таң калыштуу, себеби аталган 
компаниялардын үчөө (Nedox, Mediton, Novelta) Chaplin кеңсеси 
жайгашкан даректе (126 Aldersgate St, London) катталган жана, 
жогоруда көрсөтүлгөндөй, бул компаниялардын бардыгынын 
баштапкы корпоративдик кызматкерлери Сейшел аралдарында 
жашаган адамдар болгон жана алардын аттары Сейшелдеги 
Chaplin уюмунун кеңсесинде иштеген кызматкерлеринин 
аттары менен дал келет. Биз Суант мырзага мындай карама-
каршылыкты түшүндүрүп берүүсүн сурап кайрылдык, бирок 
жооп ала алган жокпуз.

Apollo International компаниясы жооп берген жок.

б) GT Group компаниясы

GT Group уюму «SWIFT» системасында АУБ аркылуу өттү деп 
катталган көп миллиондогон төлөмдөрдү алган же жөнөткөн 
Nastek Limited жана Kintex Limited аттуу эки компанияны 
каттоого катышкан.168 «АУБ» документинде Magali Limited 
компаниясы да көрсөтүлгөн.169 Ушул документтер бул 
компаниялардын каякта катталгандыгын көрсөтпөгөнү 
менен, алардын аталыштары Жаңы Зеландияда катталган 
компаниялардын аттары менен дал келет. Жаңы Зеландияда 
бул үч компанияга тең бир эле дарек көрсөтүлгөн: Үчөөнүн 
тең дареги катары C/-GT Group, Level 5, 369 Queen Street, 
Auckland, New Zealand көрсөтүлгөн.170

Мындан сырткары, GT Group Ltd. компаниясынын Иен Тэйлор 
(Ian Taylor) деген өкүлү банктык которууларды каттаган 
документтерде АУБда эсеби бар башка компаниялар менен 
бирге операцияларды жүргүзгөн Malvin Commodities Ltd жана 
Aqvenor Ltd аттуу Улуу Британияда катталган эки компаниянын 
акционери жана директору катары эскерилет.171

Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары 
шектүү операцияларды жүргүзгөн деп шектенген Улуу 
Британияда катталган дагы үч компаниянын (Avatroniks 
LLP, Mastequest LLP, Vestengold LLP) жана «АУБ» которуу 
документинде аталган дагы бир компаниянын (Sofs Untek 
LLP) GT Group менен байланышы бар.172

GT Group компаниясынын кыйла чуулгандуу аты аны негиздеген 
Англиянын Cleethorpes деген чакан шаарында туулуп, 
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1960-жылдары Жаңы Зеландияга көчүп кеткен Британиянын 
жараны Джеффри Тейлор менен байланышкан.173 Ал өзүн Лорд 
Стаббингтон (Lord Stubbington) жана рыцарь деп атап, «Сэр» 
деген наамды ага Австралиянын Hutt River Principality деп 
аталган аймагы ыйгарганын билдирет, бирок ошол эле маалда 
«рыцарь» наамы жана Hutt River «атуулдугу» андан тартылып 
алынган деген маалымат бар.174 Ал пенсияга кеткенден кийин, 
GT Group компаниясын жетектөө анын уулдарына өткөн.

GT Group компаниясы Тынч океандын түштүк бөлүгүндөгү 
Вануату аралында тарабынан катталган жана Джеффринин 
уулу Иен Тэйлордун айтымында, GT Group «Жаңы Зеландияда 
компанияларды каттоочу чакан компания болгон» жана 
ошондой эле Вануатуну кошкондо беш же алты башка 
юрисдикцияларда аз эле сандагы компанияларды каттаган.175

Жогоруда айтылгандай, корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдар көбүнчө адамдардын кара ниет максаттарын жаап-
жашыруу үчүн иштешет. Бир жолу GT Group компаниясы 
мындай деп ачык эле жарыялаган: «[Джеффри Тэйлор] өз 
кардарларынын директору жана акционери катары эч шек 
алдырбастан номиналдык адам катары гана иштеп бере алат. 
Мына ушундой жол аркылуу ал сизге калканч катары кызмат 
кылып, сизди көздөн далдоо кыла алат.»176

GT Group компаниясы чындыгында эле шектүү адамдар үчүн 
«далдоо калканчтын» кызматын аткаруу жагынан жетишкен эң 
мыкты тажрыйбасы менен мактана алат. Мыйзамсыз акчаны 
адалдоо боюнча АКШда каралган иште, б.а. Wachovia банкы 
АКШнын Юстиция департаменти менен болгон талашты 160 
миллион доллар өлчөмүндөгү айып төлөп жапкан иште Жаңы 

Зеландиялык төрт компания кокаин сатуучу мексикалык 
контрабандисттердин кирешесин адалдоодо шектүү деп 
табылган.177 Жаңы Зеландиянын Компания каттоо мекемеси 
бул төрт компаниянын бардыгынын каттоо дарегин GT Group 
компаниясы камсыз кылганы көрсөтөт.178 Экинчи чуулгандуу 
окуя GT Group каттаган Bristoll Export компаниясынын аты менен 
байланышкан. Bristoll Export компаниясы Россиянын тарыхында 
болгон салык төлөмдөрүнө байланыштуу эң кеңири жайылган 
алдамчылыкта колдонулган деп эсептелет. Кыязы, бул окуяда 
Hermitage Capital Management инвестициялык фирмасынан 
мамлекеттин казынасына багытталган салыктарды Россиянын 
атка минерлери уурдашкан.179 Hermitage инвестициялык 
компаниясы изилдөө жүргүзүшү талап кылган.

GT Group катышкан үчүнчү чуулгандуу окуя бул уюм каттаган SP 
Trading компаниясына байланышкан жана анда бул компания 
Тундүк Кореядан Иранга куралды ташуу үчүн учакты ижарага 
алуу үчүн колдонулган.180 Ошол учурда GT Group компаниясынын 
атынан Иен Тэйлордун прессага берген маалыматында GT Group 
«Улуу Британияда жайгашкан кесипкөй кардарларыбыздын 
бирөөсүнүн өтүнүчү менен» жөн гана SP Trading компаниясын 
каттап, анын каттоо агенти катары кызмат кылган деп көрсөтүп, 
кардар бенефициардык кожоюнду аныктоо үчүн жүргүзүлгөн 
зарыл текшерүүнүн талабына жооп берген жана SP Trading 
компаниясынын ишмердүүлүгүнө эч кандай тиешебиз болгон 
эмес деп билдирген. Алардын жалпы көз карашында, «GT 
Group Limited өзү каттаган компаниялардын иштетилиши жана 
ишмердүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартпайт.»181

Мындай кадыресе жоопту Global Witness уюму паракорчулукка 
жана мыйзамсыз иш терге кат ышкан номина лдык 
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компанияларды түзгөн корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдарга кайрылган сайын алат. Тейлордун айтымында, SP 
Trading компаниясынын байланышы тууралуу белгилүү болгон 
күнү эле GT Group Жаңы Зеландияга тергөөчүлөр менен 
жолугуп, аларга SP Trading компаниясынын бенефициардык 
ээсинин паспортунун көчүрмөсүн жана дарегин берүү үчүн өкүл 
жөнөткөн. Ал GT Group бардык болгон мыйзамдык талаптарга 
жооп берген деп кошумчалады.182

У ш у н д а й  ч у ул г а н д у у  о к у я л а р д а н  к и й и н  б е р г е н 
билдирүүсүндө Иен Тэйлор «прессадагы туура эмес жана 
терс маалыматтардан кийин» GT Group компаниясынын 
директорунун чечими менен 2011-жылдын июлунда компания 
жабылган деп көрсөттү.183 Прессага берген маегинде ал 
өтө ачуусу келип, алардын компаниясы жөнү жок жерден 
куугунтукталып жатканын айтып, «биз акыркы 10 жылды 
ишенимдүү бедел куралы, жакшы кардарлары көбөйтөлү 
жана жакшы ишмердүүлүк жүргүзөлү деп өткөргөнбүз; эми 
жоопкерчиликсиз массалык маалымат каражаттарынан уялып 
эмне кыларын билбей, күнөөкөрдү издеген мамлекеттик 
бөлүмдүн иш-аракетинин натыйжасында биз анын баарынан 
айрылып калдык»184 деп билдирүү жасаган.

АУБдагы эсептери аркылуу миллиондогон долларды 
которгонсуган компаниялардын GT Group тарабынан катталганы 
тууралуу Тэйлор мындай деп ой бөлүштү: «Бул жөнүндө GT 
Group компаниясында да жана жеке өзүмдө дагы бул тууралуу 
эч маалымат жок. […] GT Group дагы, жеке өзүм дагы, GT Group 
компаниясынын бир дагы мүчөсү же кызматкери [Global 
Witness уюму] көрсөткөн өлчөмдөгү каражатты которууга 
жардам берген эмеспиз. Биздин иш компанияны негиздеп 
жана номиналдык адамдардын кызматын көрсөтүү менен гана 
чектелчү». Ал GT Group компаниясы иш-аракети кандайдыр 
бир жол аркылуу кылмыш ишине көмөктөшкөн болуш керек 
дегенди танып, «GT Group салык түйшүгүнөн мыйзамдуу түрдө 
кутулуу үчүн жана активдерди коргоо максатында номиналдык 
адамдарды дайындап, кызмат көрсөткөн. Кылмышкерлерге 
жардам берүүгө эч кандай сунуш болгон эмес. Эгерде кайсы-
бир кардар кылмышкер экендиги жөнүндө шектенүү пайда 
болсо, ага кызмат көрсөтүлчү эмес. Эгерде кайсы-бир кардар 
салыктан мыйзамсыз баш тартуу максатын көздөп жаткандыгы 
билинсе, уюм ага кызмат көрсөтүүдөн баш тартчу.»185 Global 
Witness уюму Джеффри Тэйлор менен анын көз карашын билүү 
үчүн байланыша алган жок. 

28-бетте көрсөтүлгөндөй жана «SWIFT» документине ылайык, 
Vestengold LLP компаниясы дал эч кандай ишмердүүлүк 
кылбайбыз деп отчет берген мезгилде186 бир канча операция 
жүргүзгөнү Улуу Британиянын Компаниялар тууралуу мыйзамын 
ачык эле бузгандык болуп саналат. Адатта мындай тартип бузуу 
үчүн директор жооптуу болот. Бирок, Иен Тэйлор Global Witness 
уюмуна Vestengold LLP компаниясынын бенефициардык ээсинен 
алынган деп көрсөткөн документте: «Мен/биз/бенефициардык 
ээлер, өзүбүздүн сервистик агенттерибизди, компанияны 
каттоо агенттерибизди, номиналдык директор(лор)убузду, 
акционер(лер)ибизди, корпоративдик катчыбызды, дипломдуу 
бухгалтерлерибизди тапшырылган салык жана финансылык 
отчеттордогу бурмаланган маалыматтын натыйжасында 
келип чыккан жоопкерчиликтен толугу менен бошотобуз»187 
деп айтылган. Global Witness уюмунун түшүнүгүндө, мындай 
документ өтө чоң көлөмдөгү финансылык операцияларды 
жүргүзүп жаткан мезгилде эч кандай ишмердүүлүк кылбайбыз 
деп отчет берип, Улуу Британиянын Компаниялар тууралуу 
мыйзамын бузгандыгы үчүн жоопкерчиликтен куткарууга 
жеткиликтүү коргонуч болуп бере албайт.188

Мындан сырткары, Тэйлор Vestengold компаниясын «GT 
Group компаниясы же анын кызматкери кат таган же 
башкарган эмес. Анын GT Group компаниясы менен болгон 
жалгыз байланышы болуп GT Group компаниясынын Улуу 
Британиядагы бир кардарынын өтүнүчү менен [анын эки 
мүчөсүн] каттаганы жана андан соң бул эки компанияга 
номиналдык директорлорду дайындап бергендиги саналат. 

Алардын [мүчөлөрдүн] бири дагы, GT Group уюму же анын 
кызматкерлери тарабынан башкарылган эмес.»189

Негизи, Вануату корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардан 
өз кардарларын мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы 
эмне иш-чара көрөөрүн алдын-ала текшерүүсүн талап 
кылат. Бирок, бул иш жүзүндө мыйзам жетишээрлик түрдө 
колдонулбагандыгы жөнүндө FATF уюму өз кооптонуусун 
билдирген.190 Иен Тейлор Global Witness уюмуна «GT Group 
кесипкөй уюмдарга кызмат көрсөтүп, алардын бенефициардык 
ээлеринин паспортунун көчүрмөсүн жана алардын даректерин 
күбөлөндүрүүчү далилдерди компаниянын документтеринин 
арасына кошуп сактоону талап кылчу»191 деп билдирди.

в) The Company Net

Колдо бар корпоративдик маалыматка ылайык, Жаңы 
Зеландиялык корпоративдик кызмат көрсөт үүчү The 
Company Net аттуу дагы бир уюм аталган отчетто аталган 
жети компанияны (андан сырткары, бул отчетто аталбаган, 
бирок «SWIFT» документтеринде аттары көрсөтүлгөн дагы 
төрт компанияны) каттоого же башкаруу ишин алып барууга 
катышкан.192 Төмөндө сөз болуучу компаниялардын бири 
Vesatel United Ltd жана анын иши менен тааныш маалымат 
булакка ылайык, бул компания Кыргызстандын MegaCom 
мобилдик байланыш операторун басып алууга байланышкан 
чуулгандуу ишке катышкан (56-бетти караңыз).

Global Witness The Company Net компаниясынын директору 
Гленн Смиттин (Glenn Smith) оюн билүү үчүн ага электрондук 
кабар да, кат да жөнөтту. Бирок ал жооп берген жок.
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Company Net тарабынан катталган бардык жети ишкананын 
н о м и н а л д ы к  д и р е к т о р у н у н  к ы з м а т ы н  П а н а м а д а 
жашаган Изет Тапия аткарган. Ал Global Witness уюмунун 
кайрылуусуна мындай деп жооп берди: «мыйзамга ылайык, 
мен мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы күрөшүү үчүн 
мен алдын-ала текшерүү жүргүзүүгө милдеттүүмүн […] Сөз 
болуп жаткан мезгилдин ичинде мыйзамсыз иш-аракеттер 
болуп жатат деген шектенүүнү пайда кылуучу эч себеп 
болгон эмес.» Тапия компаниялардын бенефициардык 
ээлеринин ким экендигин аныктаганын жана алар эмне иш 
алып барганы тууралуу маалымат алганын тастыктады.193

Ал кайсы компанияга иштегенин билүү үчүн Global Witness 
уюму ага электрондук почта аркылуу кийинки жолу 
кайрылганда, ал «мен кичине балам менен борбордон алыс 
кичинекей шаарчада жашайм. Менин жумушум жок жана 
эч кимге иштебейм. Мен бул корпорацияларды жөн гана 
номиналдуу жетектегем жана бул боюнча башка эч нерсе 
айта албайм»194 деп жооп берген.

Бул компаниялар The Company Net тарабынан түзүлүп жаткан 
кезде Жаңы Зеландия жергиликтүү корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчүлөрдүн мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы 
аракет жасаган-жасабаганын көзөмөлдөгөн эмес, бирок, 
ушул тапта бул өлкө мындай нормативдик талаптарды ишке 
киргизүүнү пландаштырууда (36-бетти караңыз).

г) midland Group

Midland Group уюму Кыргызстандын бийликтери тарабынан 
АУБдагы болжолдуу акча адалдоо схемасында катышкан деп 
шектелген бир катар компанияларды каттоого катышкан. «SWIFT» 
документтерине ылайык, бул компаниялардын арасында 
Белиздеги эч кимге белгисиз компанияга Кыргызстанда баш-
аламандык болоорго чейинки төрт айдын ичинде 32 миллион 
АКШ долларын которуп жиберген Sorento Resources компаниясы 
да бар. Midland Group менен байланыштыруучу звено болуп 
Панамадагы Midland Counselors at Law компаниясына иштеген 
Марио Кастилло болду. Ал ошондой эле Sorento, Demetra жана 
Delanco компанияларынын жана Болгариялык Ridex Consult 
фирмасынын директору катары кызмат кылган.195 Мындан 
сырткары Midland компаниясы Merel Marketing Ltd, Brasfort 
Limited жана Grexton Capital Ltd компанияларын Белизде жана 
Kintex Limited, Magali Limited жана Nastek Limited компанияларын 
Жаңы Зеландияда каттоого катышкан.196

M i d l a n d  C o n s u l t  д е п  а т а л г а н  M i d l a n d  C o u n s e l o r 
к о м п а н и я с ы н ы н ф и л и а л ы ко р п о р а т и в д и к к ы з м а т 
көрсөтүүчү компания болуп саналат жана анын Кипрдеги 
башка кеңсесинин негизги милдети болуп компанияларды 
каттоо жана номиналдык акционерлер менен директорду 
сунуш кылуу болуп эсептелет. Бул компаниянын Гонконгдо, 
Никосияда, Панамада, Ригада, Москвада, Санкт-Петербургда 
жана Киевде кеңселери бар.197 Бир интернет-сайттагы 
маалыматка ылайык, аталган топтун башчысы Максим 
Степанов 1997-жылга чейин Россиянын Латын Американын 
бир катар өлкөлөрүндө жайгашкан бир канча элчиликтеринде 
жана өкүлчүлүктөрүндө дипломат болуп эмгектенген.198

2007-жылы Midland компаниясынын интернет-сайты «атайын 
заказ менен түзүлгөн» компанияларды 20 иш күндүн ичинде 
каттоо мүмкүн экендигин жарыя кылып, ошону менен бирге 
«даяр» компанияларды дароо эле сатып алууга болоорун 
кошумчалаган («даяр компаниялардын тизмеси менен 
таанышуу үчүн бул жерди басыңыз») жана номиналдык 
директор же акционер кызматтарын бир жыл үчүн 300 АКШ 
доллары өлчөмүндөгү кошумча акыга сунуштаган.199 Учурда 
интернет-сайттагы мындай кошумча маалыматы жардам 
катары жарыялаган: «Бенефициар тууралуу маалымат: Улуу 
Британияда директорлор жана катчылар тууралуу маалымат 
ачык. Бенефициардык ээлер тууралуу маалымат корпоративдик 
катчыга гана берилет жана ал жашыруун болот.»200

Midland компаниясынын кайсы жерде эмне иш алып барса, 
ошого жараша ар түрдүү мыйзамдык талаптар колдонулат. 
Жогоруда сөз болгондой, Улуу Британияда корпоративдик 
кызмат көрсөткөндөргө карата мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы аракеттенүү жаатында нормативдик 
талаптар бар болгону менен, ал талаптарды ишке ашырууда 
жана алардын аткарылышын көзөмөлдөөдө жетишсиздиктер 
бар. Белиз дагы корпоративдик кызмат көрсөт ү үчү 
уюмдардан өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн алдын-ала 
текшерүүнү талап кылат.201 Отчетто сөз болгон операциялар 
ишке ашып аткан кезде Панамада мыйзамсыз кирешени 
адалдоого каршы аракеттенүү жаатында корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчүлөргө карата нормативдик талаптар 
коюлчу эмес; эрежелерге баш ийүүнү талап кылган жаңы 
мыйзам 2011-жылдын февраль айында күчүнө кирди. 
Россияда мындай нормативдик талаптар жок.202 Sorento, 
Demetra жана Delanco компанияларын корпоративдик катчы 
менен камсыз кылган Rainmore Management Co компаниясы 
катталган Маршалл аралдары дагы корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчүлөргө карата нормативдик талаптарды койбойт.203

Бул отчет тогу Midland Group компаниясына тиешеси 
бар компаниялар жөнүндө маалымат алуу үчүн жана өз 
кардарларынын ишеничтүүлүгүн аныктоо үчүн эмне текшерүү 
жүргүзүлгөнүн билүү максатында Global Witness уюму 
Midland Group компаниясынын башчысы Максим Степановго 
кат жүзүндө суроо менен кайрылган. Степанов Midland «өз 
кардарыңды бил» деген ишеним менен текшерүү жүргүзөөрүн 
жана «Midland компаниясынын Панамадагы кеңсеси 
юридикалык кеңсе экендигин жана ал жерде компаниялардын 
бенефициарлары [ишеничтүүлүгү] тууралуу маалымат 
сакталаарын» билдирген. Ал «ыйгарым укуктуу органдар 
талап кылаары менен өзүбүз каттаган ар бир компанияга 
тийиштүү бардык кардарларыбыз тууралуу маалыматты 
жана алардын байланыш маалыматын бере алабыз» деп 
кошумчалады (бул маалымат Global Witness уюмуна берилбейт, 
анткени «силер бул маалыматты ачып берүүнү талап кылууга 
акысы бар тийиштүү укуктуу орган эмессиңер».)205

Степанов Midland компаниясы корпоративдик агент катары 
гана иштеген жана аталган компаниялардын финансылык 
операцияларына же күнүмдүк иштерине кийлигишкен эмес. 
Global Witness уюму таанышкан Midland компаниясынын 
интернет-сайтында 2007-жылы жайгаштырылган маалыматта 
Midland «Европанын ири банктарына» кошуп АУБ менен 
Латвиянын Aizkraukles банкында да эсептерди ачып бере 
аларын сунуштаган.204 Степанов Midland компаниясы бул 
компанияларга эч кандай эсеп ачпагандыгын белгиледи. 
Мындан сырткары, Степанов «катталган компаниялардын 
документтери кесипкөй ортомчуларга жана финансылык 
уюмдарга өтөөр менен»205 Midland компаниясы катыштыгын 
токтотоорун кошумчалады.

Бирок, анын бул акыркы сөзүнүн Delanco, Demetra жана 
Sorento Resources компанияларына гана тиешеси бар. Global 
Witness уюму Степанов негиздеген Панамадагы Midland 
Counselors at Law компаниясынын206 өкүлү Марио Кастилло 
аталган компаниялардын эч кандай ишмердүүлүк кылбайбыз 
деп Каттоо палатасына тапшырылган отчетторуна кол койгон 
номиналдык директору болгондугун жана бул Midland 
компаниясынын бул компанияларга болгон катыштыгы 
каттоо бүткөндөн кийин деле улана бергендигин белгилеп 
көрсөткүсү келет.207 Степанов кийинки катында Кастилло 
номиналдык директордун милдетин аткарганы менен, 
ал «бул компаниялардын финансы операцияларына же 
күнүмдүк иш-аракеттерине кийлигише алган эмес» жана 
«аталган компаниялардын атынан иш алып барган жана 
кесипкөй кызматтан пайдаланган кардарлардан кандай 
отчетко кол коюу керек экендиги тууралуу көрсөтмөлөрдү 
алып турган»208 деп билдирген.

Бул номиналдык кызмат көрсөт ү үнүн табиятын эң 
айкын сүрөттөп берет: адатта номиналдык «директор» 
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компаниянын чыныгы ээси компанияны чындыгында 
кандай максатка колдонуп жатканынан түшүнүгү болбойт. 
Мындан сырткары, 7-бетте сөз болгондой, компанияларды 
ири көлөмдөгү финансылык операцияларды жүргүзүп 
жаткан мезгилде эч кандай ишмердүүлүк жүргүзбөйт деп 
отчет берүү жеке эле номиналдык директор тарабынан 
эмес, «чыныгы» директор тарабынан да Улуу Британиянын 
Компаниялар т у уралу у мыйзамын бузгандык болуп 
эсептелет

Бирок, чынында эле мындай эреже ишке ашырылбайт. Дал 
ушул себептен улам, бул компаниялар аларды чындыгында 
көзөмөлдөп турган адамдар тарабынан оңой эле кыянаттык 
менен пайдаланылып, номиналдык адамдар үчүн да 
компаниянын чыныгы ээлерине кылмыш иштерди жасоого 
атайылап болбосо да көмөктөшүшү жеңил. Степановдун 
жообунда «биз, Midland компаниясында иштегендер […] 
эч кандай мыйзамсыз ишмердүүлүк жөнүндө билбейбиз 
[жана] аталган компаниялардын болжолдуу мыйзамсыз 
иш-аракет терине эч кандай катыштыгыбыз жок» деп 
көрсөтүлгөн. Ал «бардык компанияларды кесипкөй кызмат 
көрсөтүүчү кардарлар сатып алышкан жана биздин акыркы 
бенефициарларга жана алардын ишмердүүлүктөрүнө да эч 
кандай тиешебиз жок болчу» деп түшүндүрдү.»209

Степанов Global Witness уюмуна GT Group уюму Midland 
Group компаниясынын өт үнүчү менен Kintex менен 
Nastek компанияларына кошуп бир катар компанияларды 
каттагандыгы жөнүндө билдирди. 28-бетте көрсөтүлгөндөй, 
А У Б д а г ы э с е п т е р и а р к ы л у у  K i nte x  м е н е н N as te k 
компаниялары, кыязы, 20 08-жылдын июнь айынан 
2009-жылдын октябрына чейин миллиондогон долларларды 
алышкан.210 Анын айтымында, каттоо үч түрдүү кесипкөй 
фирмалар үчүн даярдалган: бирөө Россиялык жана экөө 
Латвиялык. Ошондой эле ал GT Group компаниясынын 
башчысы Джеффри Тэйлор менен 2002-жылы Женеванын 
Noga Hilton мейманканасында өткөн бай адамдардын 
активдерин башкаруу боюнча конференцияда (Shorex 
Wealth Management Forum) жекече түрдө кезиккенин 
билдирген. Степанов «конференциянын катышуучулары 
ишеничт үү адамдар экендигинде менин шегим жок 
болчу» деп айтты. Анын айтымында, GT Group компаниясы 
Midland компаниясына 2009-жылдын октябрына чейин 
Жаңы Зеландияда компанияларды каттоо боюнча кызмат 
көрсөткөн.211

М ы н д а н  с ы р т к а р ы ,  M i d l a n d  N e w  Z e a l a n d  а т т у у 
компаниясынын жеке менчигиндеги Bristol l  Expor t 
компаниясы, кыязы, жогоруда сөз болгон Россиядагы 
Hermitage Capital Management инвестициялык компаниясы 
төлөгөн салыкты алдамчылык жол менен уурдоого катышкан; 
бул компания GT Group компаниянын дарегинде катталган. 
Мындай божомолдогон шектенүүлөргө жооп кылып, 
Степанов прессага өз кардарлары «чынчыл, абийирдүү ишкер 
адамдар экенин жана алар бир дагы сот тарабынан кылмыш 
жообуна тартылбаган»212 деп билдирген деген маалымат бар. 

Midland компаниясы Улуу Британия менен Жаңы Зеландияда 
катталган бул компаниялар менен гана эмес, Белизде 
да катталган компаниялардын бир канчасы менен да 
байланышта болгон. Бул отчетто аталган Белизде катталган 
үч компанияга (Merel Marketing Ltd, Brasfort Limited жана 
Grexton Capital Ltd) карата, Степанов Global Witness уюмуна 
«Midland Group Белиздеги каттоо агенти менен бардык 
буйруктарды берип турган Москвадагы кесипкөй фирманын 
ортосунда ортомчунун гана ролун аткарган»213 деп билдирди. 
Кыргызстандын бийликтери Grexton Capital менен Brasfort 
деген эки компания тең Максим Бакиев менен байланышта 
болгон деп шектенишет.214 (55-бетти караңыз).

Midland компаниясы бул отчетто сөз болгон, Белизде 
кат талган калган башка компанияларды кат того же 
башкарууда катышкан эмес.215

корутунду

FATF уюмунун мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы иш 
алып баруучу адистери корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдарга карата белгилүү бир нормативдик талаптарды 
киргизүү зарыл деген чечим кабыл алышты, анткени 
дал ушул уюмдар мыйзамсыз кирешени адалдоо менен 
күрөшүү аракетинде чынжырдын негизги бөлүгү болушу 
мүмкүн. Корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын 
өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн алдын-ала текшерүүсү 
зарыл, себеби мындай текшерүүнүн натыйжасында алар 
ким менен иштешип жаткандарын тактап, эгер шектүү 
ишмердүүлүк жөнүндө күмөн санашса, тийиштүү органдарга 
билдириши керек. Чынында, корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдар өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн 
тийиштүү түрдө алдын-ала текшерген-текшербегенин 
аларды көзөмөлдөөчү инспекторлор же тартип сактоо 
органдар гана текшере алышат. Global Witness уюму болсо 
алардан кандай алдын-ала текшерүү жүргүзгөндөрүн гана 
сурай алат: алынган жооптордун баарын биз жогоруда 
киргиздик. Мындан сырткары, биз өзүбүз байланышкан 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарга алар ушул 
отчетто аталган компаниялардын кандайдыр бир шектүү 
ишмердүүлүгүн байкап отчет (SARs) берген-бербегенин сурап 
кайрылдык. Жооп берген уюмдардын бири дагы мындай 
отчет тапшырганы тууралуу сөз кылган жок. 

Көптөгөн юрисдикцияларда корпоративдик кызмат көрсөтүүчү 
уюмдардын иш-аракетин көзөмөлдөөчү мыйзамдык 
талаптардын жоктугу тынчсызданууну жаратат, ал эми мындай 
мыйзамдык талаптары бар мамлекеттерде алардын өтө төмөн 
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Hermitage Capital компаниясынын юристи Сергей Магницкий 
камакта отурган маалында шектүү шарттарда каза болгон. Ал 
Россияда номиналдык компанияларды колдонуп, салык төлөөдө 
орун алган көз боемочулукту изилдеп жаткан болчу.
Photo: Hermitage Fund  
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деңгээлде колдонулганы мындан да катуу тынчсыздандырат. 
FATF уюму өзүнүн с тандарт тарына жооп бербеген 
мамлекеттерге көбүрөөк кысым жасашы керек жана мындай 
стандарттар мыйзамга киргизилген өлкөлөрдө алардын иш 
жүзүндө колдонулушуна катуу көзөмөл жүргүзүүсү зарыл.
 
Корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарга жазган 
каттарында Global Witness уюму мындай деген пикирди 
бөлүштү: кызмат көрсөтүүчү уюмдар эч бир мыйзам бузбаганы 
менен, алардын биз сөз кылып жаткан иштерде номиналдык 
компанияларды кат таганы жана ал компаниялардын 
номиналдык жетекчилери катары кызмат аткарганы алар 
мыйзамсыз кирешени адалдоого көмөктөшкөн дегенге 
барабар, себеби азыркы учурдагы көзөмөлдөө системасынын 
мындай иш-аракетти болтурбоого күчү жетпейт. Бизге жооп 
берген уюмдар мындай пикирди чечкиндүү түрдө четке 
кагышып, айрымдары алардын компанияларында мыйзамдын 
талабына жооп берүүнү көзөмөлдөөчү адистер иштешээрин 
жана компаниянын жүргүзгөн иш-аракеттери тартипке 
салынганын билдиришкен. GT Group компаниясынын мурдагы 
жетекчиси Иен Тейлордун айтымында, эгерде Global Witness 
уюмунун корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын 
иш-аракеттери чынында эле мыйзамсыз кирешени адалдоого 
көмөктөшкөн деген жоромолдоосу анык болсо, «анда силер 
Жаңы Зеландиянын өкмөтү компанияларды каттоого уруксаат 
берип, мындай ишмердүүлүккө көмөктөш болгон деп да айта 
аласыңар»216 деп белгиледи. Global Witness уюму мындай 
пикирге каршы эмес. Степановдун айтымында, Midland 
компаниясынын кеңселери «Гонконг жана Россия сыяктуу 
жакшы көзөмөлдөнгөн юрисдикцияларда жайгашкан.»217

Көптөгөн уюмдар компаниялардын бенефициардык ээлерин 
жаап-жашырышпаганын билдирип, тийиштүү органдар расмий 
түрдө талап кылаары менен мындай маалыматты берүүгө даяр 
экендиктерин көрсөтүштү. Бул, негизи, юридикалык жардам 

көрсөтүү боюнча эки тараптуу келишимдер жана салык 
маалыматтарын алмашуу боюнча макулдашуулар аркылуу 
өкмөттөр бири биринен компаниялардын бенефициардык 
ээлери тууралуу маалыматтарды ала аларын көрсөтүп турат. 
Мындай макулдашуулар тартип сактоо органдарына жоголгон 
каражаттардын каякта экенин аныктоого жардам бериши 
мүмкүн, бирок бул процесс жеңил эмес. Бирок, төлөнүлбөгөн 
салыктарды же уурдалган активдерди кайтарууда тергөөчүлөр 
эмне издеп жаткандыгын так билип, маалымат табуу үчүн 
«балык уулоодон» алыс болуулары зарыл, себеби бул 
көпчүлүк учурда изилдөө ишин тунгуюкка алып келет. Мындан 
сырткары, мындай макулдашуулар номиналдык тирөөч 
компанияларды жана номиналдык адамдарды кыянаттык 
менен пайдаланууну токтотууга көмөктөшө албайт.

Натыйжада, бул маселе өтө кеңири жайылып кеткен жана 
азыркы мезгилдеги нормативдик эрежелер жана стандарттар 
аны камтый да албайт; Global Witness уюму компаниялардын 
чыныгы ээлерин жашырып, аларга калканч катары кызмат 
кылган номиналдык адамдар эгер компаниянын көмүскөдөгү 
чыныгы ээлери мыйзамсыз кирешелерди адалдаса же 
кылмыш кылса, жоопко тартылуулары керек деп эсептейт.

vii. Ошентсе да, бул компаниялар кимге таандык?

Global  Witness т аанышкан док умент терге ылайык, 
Кыргызстандын бийлиги төмөнкүдөй деп эсептейт:

 × Мурдагы президенттин уулу Максим Бакиев банктык акча 
которуу документтеринде көрсөтүлгөн бир нече компаниялар 
менен байланышта болгону ыктымал: Aron Capital Ltd, Brasfort 
Ltd, Grexton Capital Ltd, Leader Pro Limited (баары Белизде 
катталган), Craftur Viss Ltd, Lenymar Ltd, Magali Ltd, Piar Active 
Ltd (Жаңы Зеландия), Perfect Partner Ltd, Sofs Untek LLP, Sorento 
Resources Ltd, Velion Ltd (Улуу Британия) жана Eurohouse, 
Ganytime Goods, Tez Mobile, CTC Distributors (Кыргызстан).218

 × АУБдун мурдагы жетекчиси Михаил Наделдин Aqvenor Ltd 
(Улуу Британия) компаниясына байланышы болгону ыктымал.219

Бул Кыргызстандын ыйгарым укуктуу органдары бул 
адамдарды аталган компаниялардын бенефициардык ээлери 
деп ишенет дегенди билдирбейт. Global Witness уюму бул 
маалыматты тактай албаса да, Grexton Capital компаниясы 
Максим Бакиевдин бизнес өнөгүнүн көзөмөлүндө турат 
деп эсептейт (55-бетти караңыз). Жогоруда сөз болгондой, 
компаниялардын кат тоо тизмесинде компаниянын 
ишмердигинен финансылык пайда көргөн бенефициардык 
ээси эмес, юридикалык адамдын аты гана көрсөтүлөт. Мына 
ушинтип, чыныгы менчик ээси көмүскөдө тургандыктан, 
коомчулукка ачык каттоо мекемесинин деле пайдасы жок, 
себеби тигил же бул компаниянын ишмердүүлүгү үчүн 
акырында ким жооптуу экендигин аныктоо үчүн маалымат 
алуу мүмкүн эмес. Так ушундан улам, Global Witness уюму 
аталган компаниялар катталган мамлекеттердин ыйгарым 
укуктуу органдарын Кыргызстандын ыйгарым укуктуу 
органдарынын шектенүүлөрүн изилдөөгө чакырат.

Global Witness Наделден Aqvenor компаниясы менен 
эмне байланышы болгонун сурап кайрылды; Наделдин 
адвокаты анын ага эч байланышы жогун айтып, ал банкты 
күнүмдүк башкарууга катышпаган соң, ал жөнүндө эч нерсе 
билбегенин да белгиледи.220

Global Witness уюму жогоруда аталган жана ушул отчетто 
сөз болгон башка дагы компаниялар үчүн жооп берген 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдарга Максим 
Бакиев ошол компаниялардын бенефициардык ээси болгон-
болбогонун билүү үчүн кайрылуу жөнөткөн.

Бул отчетто сөз болгон жети компаниянын директору 
Изет Тапия мындай деп билдирди: «Соттун өкүмүсүз, 
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Максим Степанов - Midland Consult жана Midland Counselors at 
Law компанияларынын негиздөөчүсү.
Photo: panamaoffshore.com
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Изет Тапия менен Марио Кастилло (ички сүрөттө) экөө тең Панамадагы ушул Century Tower деген имаратта ар башка компаниялар 
үчүн иштешкен. Экөө тең ушул отчетто аты аталган бир катар компаниялардын номиналдык директорлору катары иштешкен.415

Photo: Global Witness
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бенефициардык ээлер т ууралуу маалымат ты ачыкка 
чыгарууга мага мыйзам жана өзүмдүн кардарларымдын 
алдында алган жоопкерчилигим тыюу салат. Ошондой болсо 
да, мен Бакиевдин үй-бүлө мүчөлөрүнүн же Бакиевдин 
үй-бүлөсүнүн жакын катышынын [түп нускасындагыдай] 
атынан иш алып барбаганымды тастыктагым келет. […] 
Менин билишимче, сөз болуп жаткан компаниялардын бирөө 
да Бакиевдин үй-бүлөсү менен байланышта болгон эмес.»221

Sorento Resources компаниясынын номиналдык директору222 

жана Midland Counselors компаниясынын кызматкери Марио 
Кастилло мындай деп жооп берди: «Өз иш кагаздарыбызды, 
кардарларды алдын-ала жана ар тараптуу текшерүүнүн 
жыйынтыктарын, агент тер менен алышкан кат тарды, 
көрсөтмөлөрдү, биздин кеңседе жана башка өлкөлөрдөгү 
биздин кеңселерде кол коюлган ишеним каттарды жана Улуу 
Британиядагы жана башка өлкөлөрдөгү биздин агенттер 
жыйнаган маалыматтарды талдап, тактагандан кийин 
биз силер МАКСИМ БАКИЕВ деп көрсөткөн адам эч качан 
биздин кардар болгон эмес жана силердин катта аталган 
Компаниялардын Бенефициардык Ээси болгон эмес деген 
жыйынтыкка келдик.»223

Brasfort, Grexton Capital жана Magali компанияларын 
негиздөөгө катышкан Midland Group аттуу компаниялар 
тобунун башчысы Максим Степанов Кыргызстанда эч 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөндүгүн айтып, «мен өзүм, менин 
кесиптештерим жана Midland Group компанияларынын 
атынан номиналдык кызмат аткарган Midland Group 
ке ң с е л е р ин д е о т у р г а н б и з д ин пр о ф е с с и о н а л д ы к 
директорлордун эч кимиси эч качан Кыргызстандын мурдагы 
президенти (Курманбек Бакиев) же анын үй-бүлө мүчөлөрү 
менен кезигишкен эмес, аларды таанышкан эмес, эч кандай 
байланышта болушкан эмес жана иштешишкен эмес. Эрежеге 
ылайык, биз саясый таасири чоң адамдар менен иш алып 
барбайбыз» деп кошумчалады.224

Aqvenor Ltd, Lenymar Ltd (Улуу Британия) жана Malvin 
Commodities Ltd компанияларынын корпоративдик катчысы 
болгон Улуу Британияда катталган The Fitton Legal Company 
Бакиевдин үй-бүлө мүчөлөрү менен же Михаил Надель 
менен «эч кандай байланышта болбогонун» билдирип, ал 
мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы нормативдик 
талаптарга ылайык иш жүргүзөөрүн, кардарларынын 
ишеничтүүлүгүн толук жана ар тараптуу текшерүүгө кошуп, 
коркунуч мүмкүнчүлүктөрүн да изилдээрин» кошумчалады. 
Бул  к о м п а н и я  а т а л г а н  к о м п а н и я л а р  м ы й з а м с ы з 
ишмердүүлүк жүргүзгөндүгү тууралуу эч кандай маалымат 
алган эмес. Fitton компаниясы тигил же бул компаниянын 
бенефициардык ээси ким экендигин аныктоо жүргүзөөрүн 
айтып, аталган үч компаниянын ээлери Валентин Саригинс 
(Valentins Sarigins), Антонс Бриедитис (Antons Brieditis) жана 
Леонидс Казаковс (Leonids Kazakovs) экендигин жана бул 
үчөөнүн бири да, Fitton компаниясынын маалыматы боюнча, 
саясий таасирдүү адамдар болбогондорун көрсөткөн.225 
Алардын аттарынан улам, бул кишилер Латвиядан болушу 
мүмкүн экендиги көрүнүп турат, бирок Global Witness 
уюму алар чын эле бул компаниялар үчүн жооп берген 
бенефициардык ээлер экенин же кимдир-бирөөнүн атынан 
иш жүргүзүп жатканын тастыктоо үчүн аларды таба албай 
койду. Global Witness уюму Fitton компаниясынын өкүлүнө 
аталган адамдарга жиберип коюусун өтүнүп кат жөнөткөн, 
бирок эч жооп ала алган жок.

Максим Бакиев тууралуу суроого GT Group компаниясынын 
мурдагы жетекчиси Иен Тэйлор «GT Group [дагы], жеке өзүм 
дагы бул үй-бүлөнүн бар экендигин билген да эмеспиз жана 
ошондой эле бул үй-бүлө менен эч кандай байланышыбыз 
болгон эмес»226 деп билдирди. Тэйлор мырза Global 
Witness уюмуна мурдагы кардарынан алган Vestengold 
LLP227 компаниясына байланыштуу документти берген (бул 
GT Group компаниясынын Вануатуда Улуу Британиялык 

кардар үчүн Vestengold компаниясынын «мүчөлөрү» катары 
эки компания каттаганын жана алар үчүн номиналдык 
директорлорду таап бергенин көрсөткөн документ болчу). 

Б у л  д о к у м е н т  V e s t e n g o l d  L L P  к о м п а н и я с ы н ы н 
«Компаниянын ээси тууралуу декларациясы» болчу жана 
анда бенефициардык кожоюн деп көрсөтүлгөн Дмитрий 
Трифоновдун дареги делип Кыргыз Республикасы, Бишкек 
шаары, Токтогул көчөсү 187 көрсөтүлгөн.228 Мурда, бул 
документке кол коюлган кезде, бул даректе АУБдун башкы 
кеңсеси жайгашкан болчу.229

Кыргызс тандын азыркы у чурдагы бийлик терине эч 
тиешеси жок маалымат булактан алынган бул далил АУБ 
аркылуу шектүү операцияларды жүргүзгөн жок дегенде 
бир номиналдык компаниянын ээси менен болгон АУБдун 
байланышын күбөлөндүрөт. 2009-жылдын 15-декабрында 
Трифонов кол койгон документте компания ошол отчеттук 
убакыттын ичинде эч кандай ишмердүүлүк кылбаганы 
айтылат. Бирок, «SWIFT» документтерине ылайык, дал ушул 
мезгилде, б.а. компания эч кандай ишмердүүлүк кылбайт 
деп билдирген кезде (мындай отчет Улуу Британиянын 
Каттоо палатасына да берилген), Vestengold компаниясынын 
АУБдагы эсеби аркылуу миллиондогон долларлардын 
өтүшү Улуу Британиянын Компаниялар тууралуу мыйзамын 
отчетко кол койгон номиналдык директор тарабынан одоно 
бузгандык болуп эсептелет.

Ушундан улам, мындай кырдаалда (39-бет тегидей) 
номиналдык директорлорду жана корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчүлөрдү «жоопкерчиликтен бошотуучу», Трифонов 
кол койгон бул документтин, кыязы, жетишерлик күчү 
жок.230 Global Witness уюму Дмитрий Трифоновдун көз 
карашын билүү үчүн аны таба алган жок, себеби документте 
көрсөтүлгөн анын байланыш маалыматы колдонуудан чыгып 
калган.

Global Witness уюму GT Group компаниясынын мурдагы 
жетекчиси Иен Тейлорго бул отчетто аталган Vestengold 
LLP компаниясынын эки мүчөсү көзөмөлдөгөн башка 
компаниялардын (Avatroniks, Mastequest, Sofs Untek 
жана дагы Eriksonnel LLP, 39-бетти караңыз) артында 
бир эле бенефициардык кожоюн турарын жана ушул 
компаниялардын ишмердүүлүгүнө жооп берген адам 
менен байланышсак болобу деп кайрылганда, ал «мен 
силердин суроолорго жооп берип жатып көп убактымды 
кетирдим. Мен болгон маалыматты силерге кенен бергем 
жана өз отчетуңарда силер белгилүү маалыматтарга гана 
таянышыңар керек деп сунуштайм. Жана мындан ары менин 
убактымды албооңуздарды өтүнөм»231 деп жооп берген.

Жогоруда айтылгандай, Chaplin, Bénédicte & Co компаниясы 
41-бет те сөз болгон беш компаниянын бири Velion 
компаниясына эч тиешеси жок экенин таң калуу менен 
белгиледи. Apollo International жана Company Net Trust жооп 
беришкен жок.

Бул отчеттогу айыптар боюнча Global Witness Максим Бакиев 
менен байланышканга бир нече ирет аракет жасады. Global 
Witness Бакиев менен байланышуу үчүн анын мурдагы 
бизнес өнөктөшү Валерий Белоконь менен досу Михаил 
Наделге Бакиевдин электрондук адресин же дарегин 
берүүлөрүн сурап кайрылган. Белоконь мырза мындай 
маалыматты бергенге укугу жок экенин билдирди. Наделден 
бул өтүнүчкө эч жооп болгон жок. Global Witness уюму 2010-
жылы Максим Бакиевдин мыйзамдык кызыкчылыктарын 
коргоду деп айтылган юридикалык фирманын дарегине кат 
жөнөттү. Аталган фирма катты жөнөтүүгө милдеттүү эмес 
экендигин жана Максим Бакиевдин кызыкчылыгын мындан 
ары коргобой тургандыгын билдирип жооп жөнөткөн.232

2-БӨлүм. НомиНАлдЫК КомпАНиялАРдЫ ШеКТүү опеРАЦиялАРгА КолдоНУУ
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3-БӨлүм.КЫРгЫзсТАНдЫН 
эКоНомиКАсЫ БиР-эКи  
КиШиНиН КолУНдА 
Бул бөлүмдө Азия Универсал Банк (АУБ) окуясындагы 
башкы каармандар жөнүндө жана алардын кыргыз 
республикасынын мамлекеттик активдеринин үстүнөн 
жүргүзгөн өзгөчө бийлиги жана ошондой эле АУБдан 
жоголгон мамлекеттик акча каражаттары жөнүндө сөз 
болот. 

Ошондой эле бул бөлүмдө жогоруда сөз болгон Белиздеги 
айрым компаниялар жана алардын алардын Максим Бакиев 
жана анын жан-жөкөрлөрү менен болгон байланышы 
жөнүндө айтылат. Мындан сырткары, отчетто аттары 
эскерилген корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар 
түзгөн компаниялар тууралуу сөз болуп, АУБ директорлор 
кеңешинин мурдагы эки мү чөс ү катышкан Кыргыз 
Республикасындагы компанияны шектүү басып алууда 
компаниялардын аткарган кызматы талдоого алынат. Бул 
бөлүм корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдар негиздеген 
оффшордук номиналдык компанияларды пайдаланып, 
таасирдүү адамдардын чакан тобу акча каражатын жүгүртүп 
жана ийгиликтүү компанияларды басып алуу жолу менен 
акырындап мамлекеттин экономикасына бийлик кыла 
баштаган деген шектенүүлөр тууралуу да баяндайт.

i. АУБдун келип чыгышы

1999-жылы орус ишкери Михаил Надель Батыш Самоанын 
Кыргызстандагы Эл аралык бизнес банкы деп аталган 
филиалын 150,000 АКШ долларына сатып алган. 2000-
жылы бул банк Азия Универсал Банк деп атын өзгөрткөн. 
На д е л д ин а й т ы м ы н д а,  а ны Кы р г ы з с т а н д ы н б а нк 
боюнча либералдуу мыйзамдары кызыктырып, банк 
тармагын кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн алганына кубанган. 
Ал 2006-жылы Forbes деген орус журналына мындай 
деген: «Кыргызстандын валютасы менен банк боюнча 
мыйзамдары менен таанышкан соң, мен аларга укмуштуу 
деп баа бердим, себеби алар экономикага бөгөт болбостон, 
тескерисинче көмөктөшчү.»233 Надель банкты ошол кезде 
Москвада төрөлгөн АКШнын жараны Евгений Гуревич менен 
Джибутидеги бир банкта шериктеш болгон Илья Карас деген 
өнөктөштөн сатып алган.234 Гуревичтин АУБдагы иши жок 
дегенде эле 2002-жылы башталган.235 Ал АУБдун кеңешине 
2006-жылы мүчө болуп кирип, 2009-жылдын июнь айында 
ал банктын акциясынын дээрлик 9 пайызын ээлеп турган.236 
АУБду Наделге саткан соң Илья Карастын аны менен эч иши 
болгон эмес.

Global Witness уюмуна эки маалымат булагы билдиргендей, 
өлкөнүн банк тармагында АУБ өзгөчө орунду ээлеп турган. 
Анын бирөөсүнүн айтымында, чет өлкөлүк ишкерлерге 
АУБдан эсеп ачмайынча өлкөдө иш жүргүзө албарын 
ишенимдүү түрдө кеңеш берилген.238 2010-жылдын октябрь 
айында прессага берген маегинде Надель Кыргызстандагы 
ишканаларды АУБ менен иштөөгө эч кандай мажбурлоо 

болбогонун айтып, эл АУБду өлкөнүн эң мыкты банк экенинен 
улам өздөрү тандашарын далил кылып белгиледи.239

ii. Евгений гуревич: АУБдун кеңешинин мурдагы мүчөсү 
жана кыргызстандын мамлекеттик каражаттарына жана 
ишканаларына чоң таасири бар ишкер

Гуревичтин Кыргыз экономикасына чечкиндүү таасири 2009-
жылы анын MGN Group деген бир нече ишканадан турган 
компаниясы маанилүү мамлекеттик активдерди башкара 
баштагандан тарта тие баштаган. Компаниянын вебсайтында 
MGN Социалдык фондго тиешелүү активдерди 2009-жылы 
январда тендерди утуп алган соң башкара баштаган.240 
Социалдык фондго тиешелүү капиталды, ага кошулуп 
мамлекеттик пенсияларды АУБ кармаганын Михаил Надель 
Global Witness уюмуна тастыктады.241

2009-жылдын апрель жана май айларында Гуревич 
Кыргызстандын үч мамлекеттик компаниясынын кеңешине 
шайланып, ал эми анын MGN боюнча шериктештери 
дагы алты ишкананын кеңешине мүчө болуп киришкен.242 
Массалык маалымат каражаттары менен болгон маегинде 
Гуревичтен эмне үчүн ал мынча көп кеңеште отурарын 
сурашканда, ал мындай деп жооп берген: «Бул биздин [б.а. 
MGN компаниясынын] Социалдык фонддун активдери менен 
болгон ишибиздин бир бөлүгү. Бул активдерди натыйжалуу 
иштетүүнүн бирден-бир жолу болуп саналат […] Социалдык 
фонд бул компаниялардын акцияларынын кичине бөлүгүнө 
гана, 3 же 4 пайызына ээ.»243

Кийинчерээк, 2009-2010-жылдардын ичинде кеңешинде 
MGN компаниясынын жетекчилери отурган бир катар 
ишканалар шектүү түрдө менчиктештирилип кеткен.244 ЭВФ 
ишканалардын атын так атабастан президент Бакиевдин 
маалында менчиктештирүү көп учурда «тез жана жабык»245 
т үрдө жүргүзүлгөнүн билдирет. Дүйнөлүк банк дагы 
өзүнүн күмөндөрү менен ой бөлүшүп, «электр энергиясын 
чыгаруу тармагын менчиктештирүү 2010-жылы кыска 
эле убакыттын ичинде орун алып, ал энергия баасынын 
кескин көтөрүлүшү менен коштолуп, паракордук жол 
менен бүткөнсүгөнүн»247 айтат. 2011-жылы Башкы прокурор 
кеңешинде MGN компаниясынын кызматкерлери отурган 
бир катар ишканалардын менчиктештирилгенине каршы 
айрым операциялар АУБдун бурмаланган маалыматтарын 
камтыган эсеп-кысаптарын жана оффшордук ишканаларды 
пайдаланып түзүлгөн деген айып менен кылмыш тергөө 
ишин козгогон.311

2009-жылдын сентябрь айында Гуревичтин MGN ишканасы 
Кыргызстандын дагы мамлекеттик фондун – Өнүктүрүү 
фондун – башкаруу үчүн атаандашсыз тендерди утуп алганы 
жарыяланган. Бул фонд экономикалык өнүгүүгө түрткү берүү 
үчүн түзүлүп, көбүн эсе 2009-жылдын башында Россия берген 

3-БӨлүм. КЫРгЫзсТАНдЫН эКоНомиКАсЫ БиР-эКи КиШиНиН КолУНдА Men 
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300 миллион АКШ долларынан турган кредитти камтыган.248 
Бул акча бир аз убакытка АУБда кармалган.249 

Башка ылайыктуу ишканалар жоктугунан MGN заявка берген 
жалгыз ишкана болгонун Өнүктүрүү фонддун башчысы, 
Кыргызстандык юрист Алексей Елисеев пресс конференцияда 
билдирген - Алексей Елисеев 2009-жылдын июль айына чейин 
АУБдун кеңешинин жетекчисинин орун басары болгон.250 
Гуревич АУБдун кеңешинен жакында чыгып кеткенине 
карабастан251, АУБдагы өзүнүн акцияларын кармап кала берген. 
Global Witness уюмуна Надель менен чогуу маек берген 
Денис Слободяндын – MGN компаниясынын жана АУБдун 
мурдагы кызматкери252 – айтканына караганда, Гуревич өзүнүн 
акцияларын 2010-жылдын апрелинде сатып жиберген.253

2009-жылдын сентябрында өз блог унда калтырган 
билдирүүсүндө Гуревич анын MGN Group компаниялар 
тобу «Кыргыз Республикасынын өнөр жайын жана финансы 
тармагынын үстүнөн көзөмөлдү басып алууга аракет кылган» 
деген бир катар макалаларга ачууланып жооп берип, MGN 
Group жана АУБ экөө тең «операциялардын ачыктыгы 
жана көрсөткөн кызматынын сапаты менен дүйнө жүзүнө 
таанымал» экенин айткан.254

Гуревич өзүнүн Кыргызстандагы бизнесин Бакиевдердин 
үй - бүлөс ү менен болгон байланыш т ын негизинде 
жүргүзгөнүн дагы танды: 2009-жылы октябрь айында 
бир радиостанция Гуревичке анын Кыргызстандагы иши 
президент Бакиевдин үй-бүлөсү, айрыкча анын уулу Максим 
менен болгон тыгыз байланыштан улам ийгиликтүү болгон 
деген сөздөргө анын жообун угуу үчүн кайрылганда, ал 
мындай деп жооп берген: «Бул болбогон калп. Биринчиден, 
бизнес [MGN Group] 100 пайыз меники жана коммерциялык 
жоопкерчиликти толук бойдон мен өз мойнума алгам. 
[…] Мен муну биздин жакшы ийгиликтерге жетишип 
жатканыбызды көрө албаган сөз болушу керек деп ойлойм. 
Ошондуктан, президенттин үй-бүлөсүнөн же өкмөттө 
иштеген кимдир-бирөөдөн эч жардам келбей эле.»255

Бирок, 2010-жылдын мартында Италиянын ыйгарым 
укуктуу органдары 2,7 миллиард доллар256 өлчөмүндөгү 
телекоммуникация тармагындагы алдамчылык схемага 
катыштыгы бар деп шектенип, Гуревичтин өзүн жана 
башка адамдарды камакка алуу боюнча чечим чыгарганда 
Гуревичтин иши оңкос унан т үшүп, ушул себептен 
улам ал MGN компаниясындагы жана Кыргызстанда 
ээлеген кызмат орундарын бошотууга аргасыз болгон. 
Италияда баштапкы изилдөөлөрдү жүрг үзгөн судья-
м а г и с т р а т т ы н б ож о м о л д о о с у н а ы л а й ы к ,  Гу р е в и ч 
«компанияларды уюштуруу жана мыйзамсыз кирешени 
адалдоо боюнча эл аралык масштабдагы эксперт» катары 
«кылмышт уу келишимдин мүчөлөрүнө арналган ири 
өлчөмдөгү акча каражат тарын жүгүрт үү максатында 
бир катар компанияларды негиздеген, башкарган жана 
пайдаланган.»257

Алдын-ала изилдөө отчетуна ылайык, Кипр Республикасынын 
мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы күрөшүү уюмунун 
катында Гуревич Кипрде катталган эки компанияны «карусель 
алдамчылыгы деп аталган кылмыштуу иш-аракеттерден 
т үшкөн кирешени жана, кыязы, Италия менен Улу у 
Британияда банги заттарын жана тамеки сатуудан түшкөн 
акчаларды адалдоо»258 үчүн пайдаланган деп айтылган. 
Гуревич бул айыптардын бирөөсүн да мойнуна алган эмес259, 
жана Global Witness уюмунун билишинче, изилдөө иштери 
дагы деле болсо уланууда. 2012-жылдын февралына карата 
Гуревич АКШнын Нью-Йорк шаарында болчу.

2010-жылы апрель окуясынан кийин Эл аралык валюта 
фонду Гуревичге байланышкан өзүнүн тынчсыздануусун 
билдирген: «2009-жылдын сентябрында өлкөнүн мурдагы 
жетекчилигинин (б.а президент Бакиев) 2009-жылы эки 
тараптуу финансылык жардамдын негизинде түшкөн 
акчанын басымдуу бөлүгүн чет элдик инвестицияларга 
айлантуу чечими башкаруунун ачыктыгы жана мамлекеттик 
каражаттардын сакталышы боюнча шектенүүнү жаратты. 
2010-жылдын мартында Италиянын бийликтери тарабынан 
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КыргызТелеком 2009-жылы жаңжалдуу шарттарда менчиктештирилип кеткен.
Photo: Global Witness
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MGN Group компаниясынын жетекчисин алдамчылыкка 
катышкан деген айыптын тегерегинде камоого буйрук 
бериши бул кооптонууну ого бетер күчөттү.»260

2010-жылдын октябрында Эл аралык валюта фонду АУБда 
калган акчанын жоголгону тууралуу дагы тынчсыздануусун 
билдирген: «[АУБдагы] болгон активдердин басымдуу 
бөлүгү мурдагы саясий режимдин тушунда активдерди 
башкаруу боюнча чет элдик компанияларга берилип, 
кайра кайтарууга мүмкүн эместиги билингенден кийин, 
[Кыргызс т андын Улу т т ук банкы] АУБд а убак тылу у 
жетекчиликти дайындады.»261 Global Witness уюмунун 
маалымында, «активдерди башкаруу боюнча компаниясы» 
болуп Гуревичтин MGN Group компаниясы эсептелген.

Кыргызс т андын Өнүк т үрү ү фондунд агы PwC ат т у у 
бухгалтердик фирма жүргүзгөн аудитордук текшерүү MGN 
Group компаниясы фонддун каражаттарынын ири бөлүгүн 
АУБдан Liechtenstein деген банктын Швейцариядагы 
фи лиа лына ко т оргонун,  бир ок а л каражат т ард ын 
2010-жылдын апрелине чейин Улуттук банктагы Өнүктүрүү 
фонддун эсебине кайра келгенсигени көрсөтүлгөнүн 
тастыктаган (52-бетти караңыз).262

Гуревичке АУБда мыйзамсыз кирешени адалдоо иши 
боюнча айып тагылып,263 2011-жылдын апрелинде MGN 
Group компаниясынын Кыргызстанда жүргүзгөн иштеринин 
бирине байланыштуу сырттан күнөөлүү деп табылды деген 
маалымат тараган.264

Global Witness уюму Гуревичке тагылган айыптар боюнча 
анын пикирин билүү үчүн кайрылды. Анын юристи мындай 
деп жооп берди: «2010-жылдагы төңкөрүштөн кийин 
Кыргызстандын жаңы өкмөтү мурдагы өкмөт башында 
тургандарга жана алардын өнөктөштөрүнө кыянат жана 
кылмыш иштерин жасашкан деп күнөөлөгөн саясий 
компанияны баштаганы талашсыз иш. Тилекке каршы, жаңы 

өкмөт өзүнүн саясий максатына жетүү үчүн мамлекеттик 
соттук системага өзүнүн таасиринен кыянат колдонду. 
Гуревичке каршы эч себепсиз кылмыш изилдөө ишин 
баштап, ага өкмөт койгон далилдерди жана көрсөтмөлөрдү 
териштиргенге, өзүнүн атынан күбөлөрдү чакырып 
коргонууга эч мүмкүндүк бербестен, аны күнөөлүү деп таап 
соттогону мындай кыянаттыктын эң негизги мисалы болуп 
эсептелет. Чындыгында, Гуревичке айтпай мындай кылмыш 
ишин изилдөөнү жүргүзүү жеке эле Кыргызстанда эмес, 
кылмыш-процессуалдык системасы бар өнүккөн өлкөлөрдө 
да түздөн-түз мыйзам бузуу болуп эсептелет.»265

Гу р е в и ч т и н  ю р и с т и  G l o b a l  W i t n e s s  у ю м у н у н 
телекоммуникация тармагындагы көз боемочулукка 
катышкандыгынан улам, 2010-жылы Италиянын тийиштүү 
органдары тарабынан Гуревичти камоого берилген ордер 
тууралуу суроосуна жооп берген жок.

Global Witness уюму Италиянын магистрат-соту Гуревич 
компания негиздөө жагынан жетиккен адис болгон деп 
тапканын айтып, анын бул тажрыйбасы мүмкүн АУБдан акча 
каражатын мыйзамсыз алып чыгуусуна жардам берген болуш 
керек деген божомолдуу оюн Надель менен Слободянга 
билдирген. Слободян «менин билишимче, Евгений банктын 
эл аралык байланышы үчүн жооп берген жана АУБдун 
башкаруу кеңешинин мүчөсү катары банк операцияларына 
кийлигише алган эмес. Башкаруу кеңештин мүчөлөрү 
банкты башкаруунун күнүмдүк иштерине кийлигишчү эмес, 
ошондуктан бул кандайча байланыш [Италиядагы ишке 
байланыштуу айыптарга] экени мага түшүнүксүз» жооп 
берген.266
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Москвада туулган АКШ жараны Евгений Гуревич Кыргызстандагы көптөгөн иштерге ортоктош болгон.
Photo: Azattyk ünalgysy
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iii. кыргызстандын экономикасын МАксиМдештирүү?

Кыргыз Республикасынын прокуратурасы мамлекеттин 
мурдагы президентинин уулу Максим Бакиевге карата 
АУБдан жана башка кыргыз банктарынан акча каражаттарын 
адалдаган деген божомолдуу шектин негизинде айып 
койгон.267 көптөгөн маалымат булактары (жеке эле Бакиевге 
каршы тургандар эмес) Максимдин АУБ менен мамлекеттик 
каражаттар эле эмес, Кыргызстандын болгон бизнесине 
тийгизген өзгөчө таасирин тастыкташкан. 

Максимдин Кыргызстандын экономикасына тийгизген ар 
тараптуу таасири тууралуу мындай божомолдоолорду АКШ 
элчилигинин дипломатиялык билдирүүлөрү да тастыктаган. 
Ушундай маалыматтардын биринде 2010-жылдын октябрь 
айындагы Улуу Британиянын эл аралык соода боюнча 
ошол кездеги дипломатиялык элчиси принц Эндрю жана 
ошондой эле Кыргызстанда жашаган бир катар чет элдик 
бизнесмендер чакырылган түштөнүү тууралуу сөз болот; 
анда: «Бардык чакырылган бизнесмендер […] Кыргызстандын 
президентинин уулу Максим Бакиев өзүнүн «үлүшүн» 
алмайынча бир дагы бизнестин болушу мүмкүн эместигин 
бир ооздон айтышкан […] Принц Эндрю ушул өлкөнүн кайсыл 
гана жеринде бизнес жүргүзүү тууралуу сөз болбосун, ал 
Максим деген атты «кайра-кайра» угаарын билдирген.268

Башка бир дипломатиялык маалыматта «ар кандай маалымат 
булактар [АКШ элчилигинин өкүлдөрүнө] Бакиевдин 
[Максимдин] шериктери алардан акча алгандыктарын же 
бизнесин сатууга мажбурлаганын» билдиришкен. Ушундай 
маалымат булагынан түшкөн Америкалык ишкер тууралуу 
бир мисалда Максим Бакиевдин кишилери пайдалуу 
кенди иштетүү долбоорунда жергиликтүү калк менен 
болуучу маселеден арылууга жардам беребиз деп, андан 
12 миллион АКШ долларын талап кылышканы сүрөттөлгөн. 
Ишкердин айтымында, ал төлөөдөн баш тарткандан кийин 
жергиликтүү элдин нааразычылык билдиргенин шылтоо 
кылып, жергиликтүү сот анын кен казып алуу лицензиясын 
кайра кайтаруу боюнча чечим чыгарган.269 The Wall Street 

журналында 2010-жылдын майында чыккан макаласында 
бир нече ишкер Максим Бакиевдин салык инспекциясын 
жана прокуратураны колдонуп, алардын бизнестерин 
тартып алганы жана алардын тапкан акчасы түздөн-түз АУБга 
бурулуп агып кеткенине ачык даттанып чыгышкан.270 Global 
Witness суйлөшкөн Бишкектик дагы бир ишкер мындай 
тактика региондордо «кадыресе адат» болуп калганын айтып, 
ушуга окшош окуяларды Кыргызстандын борборунан да 
укканын билдирген.271 Наделдин адвокатынын айтымында, 
Надель кимдир-бирөөлөрдүн бизнесин сатууга же акчасын 
АУБга бурууга кыстоого алынганын билген эмес.272

Максимдин АУБга таасир тийгизүү мүмкүндүгү тууралуу 
да суроолор туулган. 2007-жылдын май айында орус 
гезитине чыккан макалада Максим банктын контролдук 
пакетин кармоору тууралуу сөз болгон.273 АКШ элчилигинин 
коомчулукка маалым болуп кеткен дипломатиялык 
билдирүүсүндө айтылгандай, АКШнын жооптуу жетекчиси 
менен болгон маегинде Максим АУБга тиешем жок деп 
билдирген; ал жетекчи дипломатиялык билдирү үдө 
Максимдин «АУБга жашыруун катыштыгы бар деген сөз 
кенен тараган» деп айткан.274 Wall Street Journal макаласында 
Кыргыз Улуттук банкынын мурдагы жетекчиси Улан Сарбанов 
АУБдун жетекчилери «жаш Бакиев мырза (б.а. Максим) менен 
банктын иштери тууралуу» дайыма кеңешип турушарын 
белгилеген.275

2011-жылдын башында Euromoney маалымат каражаты 
менен болгон маег ин де Кырг ыз Улу т т ук банк т ын 
жетекчисинин у чурд агы орун басарларынын бири 
Закир Чокоев «Бакиевдин режими АУБду коргогон. […] 
Финансылык документтерге Максим өзү жалгыз кол койгон 
эмес. Документтерге кол койгон кишилердин баарынын 
Максимге түздөн-түз тиешеси болгон - алар Максимдин 
кишилери болгон. АУБдун кеңешинде отурбаганына жана 
документ терге кол койбогонуна карабастан, Максим 
бардык башкаруучулар менен түздөн-түз байланышта 
болгон.»276 2007-жылы орус гезити менен болгон маегинде 
Максим «Менин бул банкка эч тиешем жок. Мен ага жакын 
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Максим Бакиев атасы бийликте отурган кезде Кыргызстандын экономикасын чектен аша көзөмөлдөөгө жетише алган жана ал АКШ 
элчилигинин билдирүүсүндө «эпчил, паракор жана пайдасы тийчү өнөк» деп сүрөттөлгөн.
Photo: ASSOCIATED PRESS / Sultan Dosaliyev
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да жологон эмесмин» деп, банк менен болгон байланышын 
четке каккан.277 Наделдин жолдошу Денис Слободяндын 
айтымында, Кыргызстанда эгер ишкана ийгиликтүү болсо, ал 
сөзсүз Максим Бакиевдики болуш керек деген жалпы түшүнүк 
орун алган болчу, бирок мындай түшүнүктүн АУБга эч тиешеси 
жок болчу. Слободян АУБдун Бакиев бийликке келгенче эле 
эң ири корпоративдик банк болгонун, жана ошондуктан 
президенттин үй-бүлөсүнүн жардамына муктаж болбогонун 
кошумчалап кетти.278 Наделдин адвокаты анын Максим 
Бакиев менен эч иш алып барбаганын жана Максимдин 
АУБга эч кандай көзөмөлдөө таасири болбогонун айтып, 
банктын «ишенимдүү мекеме болгонун жана ал мамлекеттин 
колундагы куурчак болбогонун» түшүндүрүп кетти.279

Ошентсе да банкты башкарган Надель Максим менен эң 
жакшы дос болгон. Надель Global Witness уюмуна Максимди 
2002/2003-жылдан бери билгенин, аны менен Кыргызстанда 
«эң жакын» болгонун айтып, «мындай достук пайда үчүн 
болбогонун» кошумчалады.280 Бирок, АКШ элчилигинин 
дипломатиялык билдирүүсүнө ылайык, 2009-жылдын июнь 
айында Максим Ысык-Көлдөгү белгилүү эс алуу жайында 
жаңы мейманкана ачып жатканда, алар чынында эле өтө 
жакын көрүнүшкөн: «бир топ коноктор өздөрүн Максим 
менен кенен-кесир мамиледе алып жүрүштү. Алардын ичинде 
эң жогорку даражадагы конок Азия Универсал Банктын (АУБ) 
жетекчиси Михаил Надель [sic] болду окшойт – ал эркектер 
менен бакылдап тост которуп, аялдар менен тамашалашып, 
өзүн кеченин экинчи кожоюну катары алып жүрдү».281

Мындан сырткары, Максим Бакиевдин дагы бир Кыргыз 
банкы менен байланышы болгон. Манас банкынын ээси 
(ошондой эле Улуу Британиянын Blackpool футбол клубунун 
биргелешкен ээси) Валерий Белоконь Global Witness 
уюмуна Максимдин Манас банкынын Бишкектеги штаб-
квартирасында кеңсеси болгонун жана Манас банктын өзү 
Максимдин сунушу менен ачылганын тастыктаган.282 Ошол 
учурда Белоконь менен Максим Латвиялык компанияга 
бирге ээ болгон бизнес өнөктөр болушкан.283 2010-жылдын 
апрелиндеги көтөрүлүштөн кийин Манас банкы дагы Кыргыз 
бийлигинин убактылуу карамагына өтүп, Белоконго кошуп 
32 кишиге Кыргыз бийлиги акча адалдоого катышкан деген 
айып койгон.284

Анткен менен, андан аркы маегинде, Белоконь Global Witness 
уюмуна Максимдин Манас банкында эч кызыкчылыгы 
болбогонун жана анда ал эч роль ойнобогонун айтып, 
Максимдин Манас банкы жайгашкан даректе Манас 
банкы ачыла электе эле кеңсеси болгонун билдирген. Ал 
Максимдин кеңсесинин эшиги Манас банкынын эшигинен 
бөлөк жайгашканын дагы эскерип кетти.285 Ал мындай 
деди: «Мен өзүмдүн Максим менен болгон достугумдун 
Манас банкынын ачылышына жана менин банктагы 
иш-аракеттериме жардам бербегенин түшүндүрөйүн деп 
аракет кылып жатам. […] Манас банкы толук бойдон эркин 
болчу жана Максим Бакиевдин кийлигишүүсүз эле иштеп 
келген.» Белоконь өзүнө коюлган айыпты четке кагып, 
«эрежелер сакталбагандыктан, мени кылмыш кылгандыгы 
үчүн күнөөлүү деген чечим эмдигиче өз күчүнө кире элек 
[15-бетти караңыз] […] Мени айыптагыдай мен эч кылмыш 
кылган жокмун» деп билдирди. Манас банкына убактылуу 
жетекчиликтин дайындалышына байланыштуу ал Манас 
банкын иштетүүдө мыйзамды бузгудай эч нерсе болбогонун 
айтып, банктын жетекчилигинин ордуна «Улуттук банктын 
куурчактарын коюу мыйзамсыз жана саясый мүнөздө» деп 
билдирди. Буга карата ал арбитраждык доо коюп жатканын 
кошумчалады.286

жогоруда сөз болгон маалымат булактары Максимдин 
таасири күч болгондуг ун көрсөт үп т урат. Мындан 
сырткары, бул булактар анын өзгөчө таасири айрыкча акча 
каражаттарына жана мамлекеттик структураларга тийгенин 
так көрсөтөт. 2009-жылдын октябрь айынын аягында 
Максим Инновацияларды, инвестицияларды өнүктүрүү 
боюнча борбордук агенттиги (орусча ЦАРИИ) деп аталган 
мамлекеттик мекеменин башчысы болуп дайындалган.287 
Бул кызматтык орун ага Россия Федерациясынан кредит 
катары алынган 300 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү 
каражатты кармаган негизги Өнүктүрүү фондун көзөмөлдүк 
кылууга мүмкүнчүлүк берген.288 Бул Евгений Гуревичтин 
MCN Asset Management компаниясы тендерге жалгыз өзү 
катышып, аталган мамлекеттик фондду башкаруу укугун 
утуп алгандан бир нече жумадан кийин болду. Өнүктүрүү 
фонддун аткаруучу директору АУБдун төрагасынын мурдагы 
орун басары, кийинчерээк ЦАРИИнин кызматкери болгон 
Алексей Елисеев болчу.289

Жогоруда көрсөтүлгөндөй, аталган каражаттар бир канча 
убакыт Максимдин досу Надель башкарган жана башкаруу 
кеңешинде Гуревич мүчө болуп отурган АУБда кармалып 
турган. 2009-жылдын октябрында деле Гуревич АУБдун 
акционери болуп турган болуш керек; Global Witness 
уюмунун билишинче, 2010-жылдын апрелиндеги массалык 
баш-аламандыкта ал өз акцияларын сатуу менен алектенген.

Максимдин ЦАРИИге кызматка олтурушу байкоочулар 
тарабынан жакшы жылыш деп эсептелген эмес: 2010-жылдын 
апрелиндеги окуядан кийин ООНдун мурдагы жетекчи 
кызматкерлери жана Борбордук Азиядагы ОБСЕ уюмунун 
атайын өкүлү жүргүзгөн көз карандысыз иликтөөдө «Кыргыз 
Республикасынын өкмөтү үй-бүлөнүн көзөмөлүндөгү 
бизнеске дээрлик айланган болчу»290 деп көрсөтүлгөн. 

А К Ш  э л ч и л и г и н и н  б и р  к а т а р  д и п л о м а т и я л ы к 
м а а л ы м а т т а р ы н д а  Б и ш к е к т е  и ш т е г е н  ч е т  э л д и к 
дипломаттардын Максимге болгон мамилеси көрсөтүлүп, 
анын биринде АКШ элчилигинин бир кызматкери Максимди 
«жөндөмдүү, паракор жана пайдалуу өнөктөш»291 деп атаган. 
АКШ Максимдин паракор экендигин билсе да, бул аны 
менен мамиле түзүүгө эч тоскоолдук кылган жок; мүмкүн, 
бул АКШнын Афганистандагы өз аскер күчтөрүн чыңдоого 
жардам берчү Бишкектин жанындагы Манас аэропортунда 
жайгашкан АКШнын авиабазасына байланыштуу болушу 
ыктымал. Россия авиабазаны жабууну талап кылганда, 
Кыргызстан геосаясий тирешүүнүн ортосунда калган. 
Коомчулукка ачык тарап кеткен башка бир дипломатиялык 
маалыматта Кыргызстандагы Максим менен мамилелеш бир 
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Blackpool Football Club аттуу клубдун ортоктош ээси Валерий  
Белоконь Латвияда Максим Бакиев менен бирге бизнес жүргүзгөн.
Photo: Vesti Segodnya
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өкмөт ишмери АКШ элчилигинин кызматкерине эгерде АКШ 
өкмөтү Максимге төлөп берүүгө макул болсо, авиабазаны 
жаппоого Максимди «кайра көндүрсө» болоорун билдирген. 
Бул билдирүү мамлекеттик ишмер Максимдин буйругусуз 
эле иштеп жатканын белгилеп, «президент Бакиевдин 
оюн өзгөртүү үчүн Максимге төлөп берүү таптакыр мүмкүн 
эмес» деп көрсөткөнү менен, «эмне долбоор болбосун, 
аны ишке ашыруу үчүн сөзсүз Бакиевдердин үй-бүлөсүнүн 
(жок дегенде бирөөсүнүн) колдоосу керек деген сөз кеңири 
тараган» деп кошумчалаган.292

Төңкөрүштөн кийин Кыргызстандын жаңы жетекчилиги 
Максимди көзөмөлдөгөн кыргыз компанияларында алардын 
авиабазага күйүүчү май ташуу боюнча Пентагон менен 
келишим түзгөн компаниялары менен болгон байланыштары 
үчүн текшерүү жүргүзүлөөрүн жарыялаган.293 Борбордук 
Азиядагы ОБСЕ парламенттик ассамблеясынын атайын өкүлү 
түзгөн эл аралык көз карандысыз комиссиянын 2010-жылдын 
июнь айында болгон улуттар аралык кагылышуу себептерин 
изилдөөдөсүндө мындай деп корутундулаган: «[Манас 
авиабаз ас ы]  А каев д ин [Кырг ыз Ре с п у бликас ынын 
биринчи президенти] Бакиевдердин үй-бүлөсүн жеткирүү 
контракттарын [көбүнчө, күйүүчү майды] тандап тапшыруу 
жолу аркылуу байыткан паракорлукчулукт ун булагы 
болгон.»294 Бирок, АКШ Конгрессинин көмөкчү комитети 
күйүүчү май ташуу боюнча келишимдерди изилдеп, ал 
келишимдер менен Бакиевдин режиминин ортосундагы 
байланышты тастыктаган шексиз далилдерди таба албаганы 
менен, АКШнын Коргоо департаментинин күйүүчү май ташуу 
боюнча келишимдер үчүн жооп берүүчү башкы бөлүмү 
паракорчулук тууралуу айыптоолорго көз жумуп, Манас 
авиабазасына Бакиевдин үй-бүлөсү кийлигишкен деген 
божомолдоолорду изилдөөгө эч аракет кылган эмес деп 
көрсөткөн. Максим көмөкчү комитет менен маектешүүдөн 
баш тарткан.295

Жогоруда сөз болгондой, Global Witness уюму Максим 
Бакиевдин ага коюлган айыптар жөнүндө эмне айтарын 
билүү үчүн аны менен байланышууга көп ирет аракет кылды, 
бирок ал аракеттер ишке ашкан жок. 2010-жылдын июнь 
айында Кыргызстандын бир бөлүгүндө кыргын башталганда, 
Максим Бакиев Лондондогу өзүнүн юристтери аркылуу 
билдирүү жасап, анда «мен керт башыма келген коркунучтан 
улам өз өлкөмдү таштап кетүүгө туура келди. Кыргызстандын 
убактылуу өкмөтү күн сайын мага жаңы айыптарды тагып 
жатат. Ал айыптардын бардыгы жасалма жана алар муну өз 
кылмыштарын көз жаздымда калтыруу үчүн жасап жатышат. 
Алар мени эч изилдөө мүмкүнчүлүгүн бербей эле айыптап 
жатышат. Мени өлкөдө болуп жаткан башаламандык 
үчүн садага чапкылары келип атканы айдан ачык. Мен өз 
мекенимде болуп жаткан окуяларды үйдөн төбө чачым тик 
туруп көрүп жатам жана бул зомбулуктун бүтүшүн кудайдан 
тилейм»296 деп айтылган.

iv. Алексей Елисеев: кыргыз мамлекеттик активдерин 
көзөмөлдөй алган АУБдун кеңешинин дагы бир мурдагы 
мүчөсү

Бул баяндын дагы бир негизги каарманы болгон жана 
Кыргызстандын бийликтери тарабынан акча адалдады деп 
айыпталган Алексей Елисеевдин бир катар роль ойногону 
бул отчетто көрсөтүлгөн. Елисеев бул отчеттун 46-бетинде 
Өнүктүрүү фондунун аткаруучу жетекчиси катары фонддун 
активдерин башкаруучу жападан жалгыз подрядчик 
Гуревичтин MGN Group компаниясы болгонун түшүндүрүп 
кетет. Ошондой эле 2008-жылдан 2009-жылдын июль 
айына чейин Елисеев АУБдун кеңешинин жетекчисинин 
орун басары болуп иштеген. 2009-жылдын ноябрында ал 
Өнүктүрүү фондуна жооп берүүчү ЦАРИИ агенттигинин 
жетекчисинин орун басары болуп дайындалган. Анын Global 

3-БӨлүм. КЫРгЫзсТАНдЫН эКоНомиКАсЫ БиР-эКи КиШиНиН КолУНдА Men 

МАксиМ жАНА АНыН өНөкТөрү кыргыЗ ЭкОНОМикАсыН 
Бийлөө үчүН чОң БийликкЕ жЕТишишкЕН.

2002-жылдан 
бери дос

Божомол 
боюнча, 

таасир эткен 

Төрага (1999 –10-апрель) жана 17 пайыздуу 
акционер (9-июлга карата)

Башчысы (9-ноябрь 
–10-апрель)

Жетекчинин 
орун басары 
(9-ноябрь – 
10-апрель) 

Башкаруу кеңешинин 
жетекчисинин орун 

басары (2008 – 
9-июль)

Эсеби болгон 
(2008)

Каражаттарын 
башкарган 
(9-ноябрь 

–10-апрель)

Аткаруучу директор 
(август –9-ноябрь)

Акча сакталган (2009-
жыл –10-жылдын башы)

Каражаттарды башкарган 
(9-октябрдан баштап)

Башкы аткаруучу директор 
(8-август – 10-март)

Директорлор кеңешинин 
мүчөсү (6-июль – 9-сентябрь) 

8.95 пайыздуу акционер 
(9-июль)

Стратегия жана 
корпоративдик каржы 

боюнча төраганын орун 
басары (май – 9-июль)

Корпоративдик унааларды 
жаңы ээсине каттатууга 

жардамдашкан (2009-жыл)

Университетте 
“сабак берген 
болуш керек”

Божомол боюнча, 
кызыкчылыгы болгон

Өнүктүрүү фонду MGN Group

AsiaUniversalBank

Maxim Bakiyev

Mikhail Nadel

Alexei YeliseevКыргыз 
Республикасынын 
Өнүктүрүү боюнча 

борбордук агенттиги

Eugene Gourevitch

MegaCom
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Witness уюмуна берген маалыматына ылайык, ал Максимдин 
кол алдында иштеген беш орун басарынын бири болгон.302

АКШ элчилигинин дипломат иялык билдирү үс үндө 
Елисеевдин Максимдин «мурдагы классташы»303 экени, 
экөө тең Бишкектеги бир университетте ар башка жылдары 
окуганы жана аны бир жыл айырма менен аяктагандары 
айтылган.304 Бул окуу жайды жакшы билген маалымат 
булактын айтымында, бул экөө ал жакта окуп жүргөндө 
«киндиктеш дос» болушкан.305 Global Witness менен болгон 
маегинде Елисеев Максимди университетте окуп жүргөндө 
билгенин мойнуна албастан, «мен окууну бүтөөрүм менен 
сабак берип, семинарларды жана атайын курстарды өткөм, 
мүмкүн мен аны окутсам керек»306 деген.

Global Witness уюмуна Бишкектеги бир маалымат булагы 
Елисеевди көпчүлүк учурда «Максимдин адвокаты»307 
деп аташканын маалымдаган. Качан Global Witness муну 
Елисеевге айтканда, ал мындай деди:

Мен эч качан аны жеке өзүм жактаган эмесмин [...] бирок 
кийинчерээк билингендей, мен анын бир нече ишканасы үчүн 
иштептирмин, бирок ошол ишканаларда иштеген менин 
кардарларым эч качан аны бенефициардык ээ деп ачык 
маалымдашкан эмес.308

Электрондук почта менен жөнөткөн жообунда Елисеев 
кардардын маалыматынын жашыруундугуна байланыштуу, 
алар кайсы ишканалар болгондугун атай албастыгын 
билдирди.309

АУБдун иши боюнча ага коюлган айып жөнүндө сураганда, 
Елисеев мындай деп жооп берди:

2010-жылдын июнь айында бир канча убакыт Латвияда же, 
балким, Германияда, өткөргөндөн кийин Максим Бакиев 
өзүнүн менчик учагы менен Улуу Британияга учуп келип, 
башпаанек сурагандыгы тууралуу маалымдалган.297 Улуу 
Британиянын бийлик органдары бул ишти жашыруун 
кармашууда: Улуу Британиянын парламентинин мүчөсүнүн 
Ички иштер министрлигине Максим Бакиевдин башпаанек 
сураганы жөнүндөгү суроосуна ал мекеме мындай иштер 
боюнча ой-пикирлер адатта жарыяланбайт деген жооп 
алынган.298 2011-жылдын апрелинде Кыргызстандын бюджет 
жана финансы комитетинин төрагасы парламенттик чогулушта 
Максим Бакиев Лондондон 5,8 миллион фунт стерлингге үй 
сатып алганын кабарлаганы тууралуу сөз болгон.299

2011-жылдын декабрь айына чейин Кыргызс тандын 
президентинин убактылуу милдетин аткаруучу Роза 
Отунбаева батыш өлкөлөрүнүн бийликтери өлкөдөгү мурунку 
режимдин кылган кылмыштарын изилдөөгө жардам берүүшү 
каалабай жатышат деп нааразычылыгын айтты: «Ливиядагы 
бүгүнкү ахыбалдан айырмаланып, Бакиевдердин чоң уруу 
башчыларынын биринин дагы активдери же банктагы 
эсептери тоңдурулган жок. Биздин аларды жоопкерчиликке 
тарталы деген бардык аракеттерибизге да, аларды батыш 
өлкөлөрүнөн чыгарып бергиле деген өтүнүчтөрүбүзгө да 
эч көңүл бурулган жок».300 Улуу Британиянын Ички иштер 
министрлиги Global Witness уюмуна мындай жардам сураган 
өтүнүч түшкөнү жана ал өтүнүчкө карата иш-чара көрүлгөнү 
тууралуу маалыматты тастыктай да албайбыз жана жокко да 
чыгара албайбыз деп билдирген.301

мАКсим БАКиеВ АзЫР КАяКТА?

Кыргызстанда Максим Бакиевдики делген үйдү төңкөрүш убагында 
каршылык акциясына чыккандар өрттөп жиберишкен.
Photo: Dalton Bennett
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Алексей Елисеев: анын Максим Бакиев менен кандай 
байланышы болгон?
Photo: Kyrgyz Development Fund website
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Мен бул жөнүндө эч нерсе билбейм. [...] Расмий түрдө 
мен Латвияда жашайм. […] Мен өзүмдү дарегимди ачык 
жарыялагам, Кыргызстанда менин расмий юристим бар 
жана андан мен расмий өтүнүчтөр менен айыптоолорду 
мага расмий түрдө жөнөтүүнү сурагам. [төңкөрүш 
болгондон] бир жарым жылдан бери эч ким мындай өтүнүч 
жөнөткөн жок жана эч кандай чакыруулар болгон жок. 
Мына ошондуктан бул иште мен жөнүндө расмий түрдө сөз 
болгон деп эсептебейм.

Ал ошондой эле Кыргыз өкмөтүнүн АУБга байланыштуу 
койгон айыптарын да четке какты (54-бетти караңыз).310

v. АУБдан мамлекеттик каражаттар жоголгонбу?

Жогоруда маалым болгондой, Өнүктүрүү фондун башкарган 
өзгөчө жана өтө тыгыз байланышкан адамдардын катарына 
төмөндөгүлөр кирген:

 × каражат тарды күзөт үүгө жооп берген агент тиктин 
башчысы, мамлекеттин президентинин уулу Максим Бакиев,

 × фонд дук каражат тар сакталган АУБдун жетекчиси, 
Максимдин досу Михаиль Надель, 

 × АУБдун кеңешинин мурдагы мүчөсү, Өнүктүрүү фонддун 
жетекчиси Алексей Елисеев, жана

 × АУБдун кеңешинин дагы бир мурдагы мүчөсү Евгений 
Гуревичтин MGN компаниясы фонддун каражаттарын 
башкаруу ишин алып барган.

Кыргызстандын Генералдык прокуратурасынын маалыматына 
ылайык, «Кыргызстандын мурдагы президенти К.С.Бакиев 
жана анын жогорку деңгээлдеги жооптуу кызматтарды 
ээлеген [ЦАРИИ агенттигине кошуп] жакындары мамлекеттик 
каражаттарды жана коммерциялык банктардын активдерин 
чоң масштабда уурдоо боюнча бир катар паракорчулук 
схемасын түзүшкөн.» Ошондой эле бул билдирүүдө уурдалган 
мамлекеттик каражаттардын айрымдары «АУБдун өз 
милдеттенмелерин убагында аткарып турушун камсыздоого» 
көздөлгөнү менен, «ал каражаттар кийин оффшордук 
компаниялардын эсебине которулуп, сыртка чыгып кеткен» 
жана «акча каражаттарынын мыйзамсыз экендигин жашыруу 
жана андай каражаттарды кармоого мыйзамдык түр берүү 
үчүн ушуга окшогон бир катар мыйзамсыз иштер жасалган»311 
деп маалымдалган.

Бирок жоголгон акчанын көлөмүн көрсөткөн сандар ар 
кандай.

Иштин чоо-жайын билген бир нече маалымат булактарынын 
айтканына караганда, жоголгон акчанын суммасы 2.9 
миллиардга (64 миллион АКШ доллары) чейин болушу 
ыктымал, себеби 2010-жылдын башында АУБда так ушундай 
көлөмдө мамлекеттик каражаттар кармалып турган. АУБ 
2010-жылкы апрель төңкөрүшүнөн кийин банкрот деп 
жарыяланган. Маалыматка караганда, жоголгон акча үч 
башка мамлекеттик фондго тиешелүү болгон:

 × Социалдык фонд мамлекеттик пенсияларды камтыган (1.5 
миллиард сом/33 миллион АКШ доллары),

 ×  Өнүктүрүү фонду экономикалык өнүгүүнү камсыздоо үчүн 
түзүлгөн (0.9 миллиард сом 20 миллион АКШ доллары),

 × Мамлекеттик мүлк фонду мамлекеттик активдерди 
башкаруу жана сатуу үчүн жооп берет (0.5 миллиард сом/11 
миллион АКШ доллары).312

Эл аралык валюта фондунун маалыматына ылайык, АУБда 
2.5 миллиард сом (55 миллион АКШ доллары) кыргыз 
мамлекеттик каражаттары, «анын ичинде Социалдык 
фонд дун жана Кыргызстандын Өнүкт үрү ү фондунун 
депозит тери» сакталып т урган.313 Мамлекет тик мүлк 
фондунун акча каражат тары кайда кеткени жөнүндө 
маалымат өтө аз. Ал эми Социалдык фонддун активдерин 
башкарууну Гуревичтин MCN компаниясы колуна алган. 
Бул боюнча ошол кезде Кыргызстандын Улуттук банкынын 
төрагасынын милдетин аткарып турган Бактыгуль Жээнбаева 
прессага берген маалыматында АУБдун эсебиндеги 
кармалып турган 33миллион АКШ доллары уурдалып 
кеткени тууралуу мындай деп билдирген: «Банк [АУБ] иш 
жүзүндө мамлекеттик каражатты чыгарып кетүү үчүн гана 
иштечү [...]Социалдык фонддон түшкөн акчалар дароо эле 
банктан кайра чыгарылып кетчү. Бул акча каражаттары 2009-
жылы эле чыгарылып кеткен. Банк өзүндө жок каражаттарды 
жөн гана эсебинде экенин көрсөтүп отчет берчү». Ал бул 
акчалар «пенсионерлердики болгону өтө көңүл кейитет. [....] 
Фонддун мурдагы жетекчилиги акчаны алып, жоготуп койду. 
[…] Бирок, эң жаманы бул акчалар жөн гана уурдалып кетти, 
эми аларды кайтарып алуу үчүн биз болгон күч-аракетибизди 
жумшашыбыз керек»314 деп кошумчалады. Наделдин 
кесиптеши Денис Слободян акчанын жоголушун «[АУБтан] 
мамлекеттик каражаттын бир дагы тыйыны жоголгон эмес» 
деп жокко чыгарган. Наделдин өзү болсо 2010-жылдын 
7-апрелине АУБда Социалдык фонддун 50 миллион доллары 
бар болчу деп билдирди.315 Гуревич өзүнүн интернет 
блогунда фонддун активдерин башкарууда MGN компаниясы 
накта акча каражаттарын эмес, мамлекеттик ишканаларды 
камтыган деп жазган.316

Биздин маалымат булагыбыздын билишинче, жогоруда 
сөз болгон өзгөчө түрдө башкарылган Өнүктүрүү фондунун 
АУБда 2010-жылдын башына карата 0,9 миллион сом (20 
миллион АКШ доллары) каражаты болгон.317 Бирок Денис 
Слободян Global Witness уюмуна көрсөткөн аты-жөнү жок 
отчеттун бир барагында Өнүктүрүү фондунун 880 миллион 
сому (19,6 миллион АКШ доллары) 2010-жылдын мартында 
Дүйнөлүк банктын талабы менен АУБдан Улуттук банкка 
кайтарылгандан кийин АУБда Өнүктүрүү фондунун 3миллион 
сомго (67 миллион АКШ доллары) жетпеген каражаты калганы 
көрсөтүлгөн. Муну менен Слободян Өнүктүрүү фондунун 
миллиондогон долларлары АУБдан жоголушу мүмкүн 
эмес, анткени 2010-жылдын апрелиндеги окуя башталганда 
Өнүктүрүү фонддун АУБда кармалып турган каражаттарынын 
басым ду у бөлүг ү Кыргызс тандын Улу т т ук банкына 
кайтарылып берилген деп айткысы келгени көрүнүп турат.

2011-жылдын августунда Улуу Британиянын Эл аралык өнүгүү 
боюнча министрлигинин тапшырмасы менен Өнүктүрүү 
фондунун ишин «кылмыш жаатында изилдеген» PwC эл 
аралык бухгалтердик фирмасынын өтө маанилүү текшерүүсү 
фонддун каражаттарын башкаруу боюнча отчеттордун 
жетишсиздигинин бетин ачып, акча адалдоо жана башка 
мыйзамсыз иштер болгон деген тынчсыздануулар дагы деле 
болсо бар деп жыйынтык чыгарган. Текшерүү төмөнкүдөй 
жагымсыз иштердин бетин ачкан: 

 × Фонд Улуттук банкка ай сайын, ал эми коомчулукка ар 
бир квартал сайын отчет берип турушу керек болчу, бирок 
ал эч качан мындай отчетторду көрсөткөн эмес. Кыязы, 
фонд ЦАРИИ агенттигине отчет берип келген, бирок PwC 
компаниясы мындай отчетторду таба алган жок.318

 × Ц А Р И И  а г е н т т и г и н и н  б а ш ч ы л ы г ы н д а  ф о н д д у н 
төрагасы Максим Бакиевдин, ал эми ЦАРИИ агенттигинин 
башчысынын орун басарлыгында фонддун директорлор 
кеңешинин мүчөсүнүн турганына карабай, фонддун ЦАРИИ 
агенттигине отчет берип келгени кызыкчылыктардын 
карама-каршылыгын туудурган. Бул фонддун үстүнөн көз 
карандысыз көзөмөл болбогондугун көрсөтүп турат.319
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 × Бир нече ай өтүп, төмөнкүлөр орун алганга чейин фонддо 
тийиштүү башкаруу структуралары болгон эмес:

 · фонд ду башкару у боюнча келишим Гуревичтин 
MGN компаниялар тобуна 2009-жылдын августунда 
ыйг ар ы лг ан. 320 (4 6 - б е т т е көр с ө т үлгөн д өй,  MGN 
компаниясынын тендерге жалгыз өзү катышып, утуп 
алганы т у уралу у 2009-жылдын сентябрында гана 
жарыяланган).

 · А к ч а  к а р а ж а т т а р ы Ө н ү к т ү р ү ү  ф о н д у н а н  M G N 
компаниясынын АУБдагы активдерди башкаруу (Asset 
Management) эсебине 2009-жылдын сентябрында 
которулган.321 Өнүктүрүү фонду бул эсеп үчүн толук 
көзөмөлдү MGN компаниясына өткөрүп берип, акча 
каражаттары которулгандан кийин аларга кол сала алган 
эмес. Бул эсеп Өнүктүрүү фондунун каражаттары үчүн 
атайы түзүлүшү мүмкүн эмес, себеби ал бир жылдан бери 
эле колдонулуп келе жаткан болчу.

«Биз [Өнүктүрүү]фонддун иш-аракетинин 
ачык жана айкын болушун каалайбыз […] фонд 
өзүнүн чечим кабыл алуу тартиптери жана 
иш-аракеттери ачык-айкын экенин бүткүл 
өлкөгө көрсөтүү үчүн фонд жада калса […][өзүнүн 
иш тартиптерин] телевизор аркылуу түз 
байланышта көрсөтө алат.» 
Максим Бакиев, ЦАрии агенттигинин жетекчиси413

Кыязы, 306,8 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү каражат 
MGN компаниясынын АУБдагы эсебинен Liechtenstein 
банкынын Швейцариядагы Verwaltungs und Privat (VP Bank) 
деген филиалына которулган, бирок отчетто которулган 
сумманын канчасы Өнүктүрүү фондунун каражаты экендиги 
ачык көрсөт үлгөн эмес. Мамлекет тик каражат тарды 
башкаруу боюнча адис Global Witness уюмуна коркунучту 
азайтуу үчүн мамлекеттик каражаттар көбүнчө чет элдик 
банктарда жайгашат деп түшүндүрдү, бирок мындай 
практика акчаны кыянаттык менен мыйзамсыз түрдө ээлеп 
калууга да жардам берет деп кошумчалады.322 46-бетте 
көрсөтүлгөндөй, Эл аралык валюта фонду да бул боюнча 
өзүнүн тынчсыздануусун билдирген. 

PwC бухгалтердик компаниясы Өнүкт үрүү фондунун 
акча каражаттары АУБга, анан барып, VP Bank банкка 
которулгандан кийин эмне болгонун тактай алган жок, 
бирок ал MGN компаниясы бул каражаттарды АУБга, андан 
соң Улуттук банкка кайтарып бергенин көрсөткөн.323 Global 
Witness уюмунун билишинче, ал каражаттар Эл аралык 
валюта фонддун тынчсыздануусунан кийин кайтарылып 
келген.324

PwC компаниясы фонддун каражаттарынын басымдуу 
бөлүгү мыйзамсыз жол менен менчиктештирилип кеткенин 
тастыктоочу далил таппай жана Швейцарияга которулгандан 
кийин акчалар эмне максатка колдонулганын тактай 
албагандыктан, «фондун каражаттары акча адалдоодо 
же башка мыйзамсыз ишмердүүлүктө колдонулган деген 
тынчсыздануулар бар» деп жыйынтыктады.325 VP Bank 
кардарларынын иштери жөнүндө маалыматты жарыялабоо 
милдеттенмесин шылтоолоп, өз оюн айтуудан баш тартты.326

3-БӨлүм. КЫРгЫзсТАНдЫН эКоНомиКАсЫ БиР-эКи КиШиНиН КолУНдА Men Men Men 

Лихтенштейнде жайгашкан VP банктын башкы мекемеси: текшерүү көрсөткөндөй, Кыргызстандын мамлекеттик каражаттарын 
кошкондогу 300 миллиондон ашуун доллар Швейцариядагы VP банктын филиалындагы MGN компаниясынын эсебине которулган.
Photo: VP BANK website
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Global Witness уюму менен болгон маегинде Алексей 
Елисеев Өнүктүрүү фондунан ЦАРИИге кеткенин жана, PwC 
компаниясынын текшерүүсүндө жазылгандай, эки жерден 
тең орун ээлебегин билдирди. Ошондой эле ал фонддун иши 
жана өзүнүн иш-аракеттери мыйзам чегинде, ачык-айкын 
жана туура болгонун айтып, АУБ акча адалдоочу шайман 
болгон жана Өнүктүрүү фонддун каражаттары жоголгон 
деген прокуратуранын айыптарын четке кагып, «менин 
билишимче, Өнүктүрүү фондунун каражаттары дагы эле 
өз ордунда турат»327 деп билдирди. Мындан ары дагы ой 
бөлүшүү тууралуу өтүнүчтөргө ал жооп берген жок.

Наделдин юристи Global Witness уюмуна Наделдин 
би лишинче АУБг а ко торулг ан каражат т ар боюнча 
кылмыштык изилдөө АУБдун өзүнө эмес, бул каражаттарды 
которууга уруксат берген өкмөттүн жетекчилерине тиешелүү 
деп билдирди. Ал мындай деди:

«Биздин кардарыбыздын мыйзамсыз менчиктештирилип 
кеткен мамлекеттик каражаттар боюнча эч кошумча 
маалыматы жок [...] Бакиевдердин үй-бүлөсү уурдап 
басып алган акча каражаттары тууралуу ал эч нерсе 
билген эмес [...] Социалдык жана Мамлекеттик мүлк 
фонддорунун каражаттары АУБда тийиштүү эрежелерге 
ылайык жайгаштырылган болчу. Биздин кардардын 
билишинче, [эки фондго таандык] каражаттар АУБдан 
мамлекеттен сырткары же кайсы бир оффшордук 
компанияларга чыгарылган эмес; бул каражаттар АУБдун 
же [Кыргызстандын Улуттук банкынын] корреспонденттик 
эсептеринде же накталай каражат катары банктын 
өзүндө жайгаштырылган болчу. […] Биздин билишибизче, 
АУБ өкмөттүн карамагына өткөрүлгөнгө чейин аталган 
каражаттар АУБдун эсебинде болчу, б.а. алар мыйзамсыз 
түрдө басып алынган эмес болчу. […] Биздин кардардын 
билишинче, эч бир мамлекеттик каражат кыянаттык 
менен пайдаланылган эмес жана мамлекеттен сырткары 
кайсы бир оффшордук компанияларга которулган эмес.328 

Жыйынтыктап айтканда, Кыргыз прокуратурасы Бакиев 
президенттик бийликте турганда «мамлекеттик каражаттарды 
чоң көлөмдө уурдоо үчүн бир топ коррупциялык схемалар 
түзүлгөн» деген айыпты жарыялады.329 Өзгөчө тан калтыруучу 
нерсе – бул, эгерде чындыгында 64 миллион долларлык 
мамлекеттик каражат АУБдан жоголгон болсо, анда бул банкта 
эсеби бар номиналдык компаниялар ишке ашырган шектүү 
ишмердүүлүктүн кичине гана бөлүгү болушу мүмкүн; ушундай 
үч компаниянын гана ишмердүүлүгүнүн натыйжасында эки 
жылга жетпеген мезгилдин ичинде 1,2 миллион доллар 
өлчөмүндөгү акчаны жүгүртүшкөн – бул мамлекеттик 
төңкөрүш болгон 2010-жылдагы Улуттук дүң продукциянын 
бир чейрегинен да көбүн түзгөн.330 Мындай мыйзамсыз 
кирешени адалдоо жалгыз гана мамлекетти тоноо дегенди 
билдирбейт. Мындай акча адалдоо азыркы учурда бизге 
белгисиз адамдардын кызыкчылыгында да жүргүзүлгөн.

3-БӨлүм. КЫРгЫзсТАНдЫН эКоНомиКАсЫ БиР-эКи КиШиНиН КолУНдА Men Men 

БАкиЕвдиН шЕриги сЕргЕй кОсТыриН АУБ АркылУУ АкчА 
кОТОргОН Бир кАТАр кОМпАНиялАрды көЗөМөлдөп ТУргАН.

Бир катар маалымат булактарына караганда, өнөктөштөр

Brasfort Ltd (Belize) АУБда эсеби болгон

Алтын казып чыгарууга 
лицензиялар

Leader Pro Ltd
(Belize) АУБда эсеби болгон

Grexton Capital Ltd (Belize) АУБда эсеби болгон

30 млн. доллар

Maxim Bakiyev

Sergei Kostyrin

Кыргыз бийликтеринин 
пикири боюнча, 

директор

Кыргыз бийликтеринин 
пикири боюнча, 

директор

Текшерүүчүлөргө жакын 
маалымат булагынын 
айтымында, көзөмөл 

жүргүзгөн деген божомол бар

Божомол боюнча, АУБ аркылуу 
30 миллион доллар төлөнгөн

Божомол боюнча, АУБ аркылуу 
Кыргызстандан акча которгон

Кыргызстанда алтын казып 
чыгарууда катышкан



2-бөлүмдө биз АУБ аркылуу шектүү операцияларды 
жүргүзгөн бир катар номиналдык компаниялар жана 
алардын өз ара байланыштары тууралуу сөз кылганбыз. Эми 
биз аталган компаниялардын Максим Бакиевдин бир жан-
жөкөрү менен кандай байланышта болгонун бир мисалда 
көрсөткөнү турабыз. Аталган компаниялардын чыныгы 
бенефициардык ээлеринин аты-тегин тактоодо кездешүүчү 
адаттагы маселеден улам, биз бул байланыштын болгон-
болбогондугун тастыктай албайбыз; бул тийиштүү бийлик 
органдарынан изилдөө жүргүзүүнү талап кылат.

Белизде катталган Grexton Capital компаниясы экинчи 
бөлүмдө АУБ аркылуу шектүү операцияларды жүргүзгөн 
компаниялардын бири катары эскерилген.

Кыргызстанда пайдалуу кендерди казууга жана иштетүүгө 
лицензия алган ишканаларды көрсөткөн мамлекеттик 
интернет-сайтка ылайык,331 Кыргызстандын финансы 
полиц ияс ынын ин т ерне т аркы л у у из дө ө с а лг ан 332 

адамдардын тизмесинде турган жана мамлекеттик ыйгарым 
укуктуу органдар тарабынан мыйзамсыз кирешени адалдоо 
боюнча айыпталган333 Сергей Костырин деген адам Grexton 
Capital Ltd компаниясынын директору болгон.

«АУБ» документине ылайык, ушул отчеттун 42-бетинде 
кыскача сөз болгон Grexton Capital компаниясынын АУБдагы 
эсеби аркылуу 2009-2010-жылдарда шект ү ү кыргыз 
компанияларына миллиондогон доллар өлчөмүндөгү 
күмөндүү каражаттар которулган.334 Кыргызстандагы маалымат 
булактар Global Witness уюмуна АУБ аркылуу миллиондогон 
доллар өлчөмүндөгү шектүү операцияларды жүргүзгөн 
башка компаниялар менен бирге Grexton дагы Костыриндин 
көзөмөлүнүн астындагы компания болгон деп билдиришти.

Кыргызстандын тийиштүү органдарынан алынган башка 
документтер Grexton Capital Белизде катталган компания 
экендигин көрсөтөт.335 Ал эми Белизде жана башка ушуга 
окшогон жерлерде компанияларды каттоодогу орун алган 
жашыруундуктун айынан, ал жерде, албетте, Grexton 
компаниясынын дирек торлору жана акционерлери 
(бенефициардык ээлери мындай эле турсун) тууралуу 
маалымат жокко эсе. Мына ушундан улам, Белизден 
компанияларды ким көзөмөлдөөрү жөнүндө маалыматты 
алууга болот деп кимдир-бирөө акылга негиздеп ойлогон 
менен, Кос тырин компанияны көзөмөлдөйт деген 
маалыматты Белиздин компанияларды каттоо мекемеси 
аркылуу тастыктоого аракет кылуу пайдасыз иш. Бул иште 
корпоративдик кызмат көрсөтүүчү уюмдардын, алардын 
арасында жок дегенде биз тапкан бир компаниянын дагы 
жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү жок. 41-бетте көрсөтүлгөндөй, 
Grexton компаниясын каттоого катышкан Midland Group 
компаниясынын өкүлү Максим Степанов Global Witness 
уюмуна Midland Group Белиздеги агент менен компанияны 
каттоону суранган Москвадагы кесипкөй бир фирманын жана 
дагы эки компаниянын ортосунда ортомчу каттоочу катары 
аракет кылганын билдирген. Ал Костырин менен эч качан 

кездешпегенин жана Костырин Midland компаниясынын 
кардары болбогонун билдирген.336

Бир катар маалымат булактарынын билишинче, Костырин 
Максим Бакиевдин шериги болгон.337 Бул анын Максим 
Бакиевдин белгилү ү кызыкчылыктарын коргоо үчүн 
«калканч» катары кызмат кылганы толук ыктымал болгонун 
билдирет. 

Global Witness уюму муну тастыктай албаса да, ушундай аттуу 
адамдын президент Бакиев башкарып турган маалда, кыязы, 
Кыргызстандагы бир канча компанияларынын иштерине 
катышканы жана Максим Бакиевди билгени көрүнүп турат.

Мисалы, 2009-жылдын февралынан баштап, Сергей 
Костырин Максим Бакиевдин ишкер өнөгү, Латвиялык 
ишкер Валерий Белокондун менчигиндеги – бул тууралуу 
3-бөлүмдө сөз болгон - Манас банктын байкоочу кеңешинин 
төрагасы болуп иштеген.338 Белоконь Global Witness уюмуна 
Манас банкы анын (Белокондун) адамдарынын ортосунда 
тил табыша алчу адамды сырттан алып келүү максатында 
издөө жүргүзгөндө, Максим Бакиев Костыринди алууну 
сунуштаганын билдирген.339 Бул Максим Бакиев Сергей 
Костыринди билген дегенди көрсөтөт. 

Grexton Capital АУБ аркылуу шектүү операцияларды жүргүзгөн 
компаниялардын арасында Костырин контролдогон жападан-
жалгыз компания болгон эмес: бул иш менен тааныштыгы бар 
бир маалымат булагы Белизде катталган Leader Pro Limited 
жана Brasfort Limited компанияларын да атаган. Белиздеги 
компанияларды каттоо мекемесинен бул эки компаниянын 
бенефициардык ээлери жөнүндө кайра эле маалымат ала 
албагандыктан, биз буларды Костырин көзөмөлдөгөн деген 
божомолдоону тастыктай алган жокпуз. Аталган булак 
2010-жылдын 6-апрелинде 30 миллион АКШ доллары Leader 
Pro Limited компаниясынан Brasfort Limited компаниясынын 
АУБдагы банктык эсебине көтөрүлүп келген жана бул 
каражаттар андан ары өлкөдөн чыгарылып кеткен деп 
эсептейт.340 Аталган төлөм «АУБ» документинде көрсөтүлгөнү 
менен, Global Witness уюму бул төлөмдүн SWIFT эл аралык 
төлөм системасында катталганын көрө алган жок. «АУБ» 
документинде 30 миллион АКШ долларынын андан ары 
Brasfort Limited компаниясынын эсебине «менчик каражатты 
которуу»341 деген эскертүү менен которулуп кеткенин көрсөтөт. 
Төлөмдөрдү каттоо документине ылайык, бул акча АУБдагы 
башка эсепке же башка банкка которулганы белгисиз.

Global Witness уюму Костыринге бул айыптоолор боюнча 
анын көз карашын билүү үчүн анын турган жайын тактай 
албай койду. Бир маалымат булагы Global Witness уюмуна 
Костырин учурда Россияда же Белоруссияда болушу мүмкүн 
экендигин айткан. Биз өз суроолорубузду электрондук 
почта аркылуу Костыринге Grexton Capital компаниясына 
таандык дарекке жөнөттүк, бирок бул дарек дагы деле болсо 
колдонулабы жана аны Костырин текшерип турабы белгисиз; 
биз эч жооп алган жокпуз.
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сеРгей КосТЫРиН, мАКсим 
БАКиеВ ЖАНА Белизде 
КАТТАлгАН КомпАНиялАР



Бул бөлүктө кыргызстандын генералдык прокуратурасы 
т а р а б ы н а н  ө л к ө д ө г ү  и р и  м о б и л д и к  б а й л а н ы ш 
компаниясын мыйзамсыз басып алуу аракети үчүн 
айыпталып жаткан АУБдун башкармалыгынын мурдагы 
эки мүчөсү жана Максим Бакиевдин ишкер өнөктөрү 
болгон Евгений гуревич жана Алексей Елисеев жөнүндө сөз 
болот.342

кыргызстанда бул окуя кеңири белгилүү, бирок биз бул 
окуянын ар кырдуу тараптары тууралуу кыскача баяндоого 
аракет кылабыз. Бул жерде сөз ири бизнестин үстүнөн 
көзөмөлдөөнү ээси жашыруун компаниялардын колуна 
өткөрүп берүү жөнүндө эле болбойт; Global Witness уюму 
жүргүзгөн изилдөө бул чуулгандуу ишке катыштыгы 
үчүн шектелип жаткан компаниялар менен мыйзамсыз 
кирешени ад алдоо боюнча АУБ дун алд амчылык 
схемасына катыштыгы бар компаниялардын ортосундагы 
байланышты көрсөтөт. Бул окуя тыгыз байланышкан 
адамдардын чакан тобу бир эле корпоративдик кызмат 
көрсөтүүчү уюмдар негиздеген оффшордук номиналдык 
компаниялардын жардамы менен акча каражаттарын 
жүгүртүп жана ийгиликтүү иштеп жаткан компанияларды 
өз көзөмөлүнө өткөрүп алуу менен кыргызстандын 
экономикасын көзөмөлдөө рычагына ээ болууга аракет 
кылганын ырастоочу далилдердин катарына кирет.

2009-жылдын май айында Евгений Гуревич MegaCom 
компаниясынын стратегия жана корпорациялык финансылоо 
боюнча директордун орун басары болуп шайланып, ал 
орунда үч ай отурган.343 Ошол учурда Гуревич эбак эле АУБдун 
башкармалыгынын мүчөсү жана акционери болуп калган 
жана өзүнүн MGN компаниясынын Социалдык фонддун 
активдерин башкарып аткандыктан, бир катар мамлекеттик 
компаниялардын директорлор кеңешинин курамына кирип 
калган болчу. Ошол эле жылдын ичинде MGN компаниясы 
Өнүктүрүү фондунун да активдерин башкаруу укугуна ээ 
болгон. 

Гуревич MegaCom компаниясындагы жаңы кызматы жөнүндө 
өз блогунда «бул компаниядагы бир катар процесстерди 
оптималдаштыруу үчүн мага жардам сурап кайрылган 
MegaCom компаниясынын директорлор кеңешинин мени 
менен түзгөн жекече келишими болчу. Мен муну аткардым. 
Бул таң калгыдай нерсе эмес»345 деп жазган. Дал ушул 
учурда бул компания шектүү түрдө өз ээсин алмаштырган.
Ээлери жашыруун эки компаниянын - Белизде катталган жана 
акциянын 99 пайызынын ээси болгон Southfeld Management 
Inc жана калган 1 найыздын ээси, Жаңы Зеландияда катталган 
Vesatel United Ltd - менчигиндеги Alfa Telecom деген компания 
MegaCom компаниясынын жаңы ээси болуп калды.346 Southfeld 
менен Vesatel компаниялары жөнүндө маалыматты Global 
Witness уюмуна Alfa Telecom компаниясынын мыйзамдык 
менчиктигин түзгөн Алексей Елисеев берген. Елисеевдин аты 
буга чейин бул отчетто а) АУБдун башкармалыгынын мурдагы 
мүчөсү, б) ЦАРИИде Максим Бакиевдин мурдагы орун 
басарларынын бири жана в) мамлекеттик Өнүктүрүү фондунун 
мурунку аткаруучу директору катары аталган.

Vesatel менен Southfeld компанияларынын 2009-жылдын 

июль жана февраль айларында, башкача айтканда, MegaCom 
компаниясын басып алуудан бир аз эле мурда катталганы 
аларды атайлап эле акциялардын контролдук пакетин 
алуу үчүн негиздешкен деген божомолду туудурат. Бул эки 
компания тең мындай келишимден пайда көрүп, бирок 
көмүскөдө калууну көздөгөн адам үчүн курал болуп кызмат 
кылмак. Белиз сыяктуу юрисдикцияларда (ошондой эле 
Улуу Британияга окшоп, өзүндө катталган компанияларды 
оффшордук номиналдык компаниялар менчиктешине 
каршы болбогон Жаңы Зеландияда да кошо) түзүлгөн 
жашыруундук шарттары биз бул компаниялардын чыныгы 
ээлерин ким экендигин эзели текшере албасыбызды жана 
бул компаниялардын артында Максим Бакиев турган деген 
шектенүүлөрдөн арыла албасыбызды билдирет. 

Елисеев Global Witness уюмуна бул иште анын кардары 
Казахстандык инвесторлор тобунун кызыкчылыгын колдогон 
Казахстандык ишкер Виталий Кучура болгондугун билдирген: 
«Мен Alfa Telecom компаниясын Кучуранын кызыкчылыгы 
ү чүн кат тат тыргам. Кийин бул компания MegaCom 
компаниясын менин катыштыгым жок эле сатып алган.» 
Global Witness уюмунун бул соодалашууга Максимдин 
божомолдуу катыштыгы тууралуу суроосуна ал «бул 
[Кучуранын артында турган] топтун Максим Бакиев менен 
мамилеси болгонун айтуу кыйын. Кандай болбосун, менде 
бул жөнүндө эч маалымат жок. […] Менде Кучура Southfeld 
компаниясынын жалгыз бенефициардык ээси деп көрсөткөн 
документ бар жана эгер мындан сырткары да мамилелер 
болгон болсо, мен алар тууралуу эч нерсе билбейм»347 деп 
жооп берген. Global Witness Кучурага анын аткарган кызматы 
жана кимдин кызыкчылыктарын колдогонун билүү үчүн кат 
жөнөтүп, бирок ага жооп ала алган жок.

Southfeld жана Vesatel компанияларынын артында ким 
тургандыгын билүү үчүн мамлекеттик компания каттоо 
мекемелери эмне маалымат бере алат? Vesatel компаниясы 
акционерлердин тизмесин ачык көрсөткөн Жаңы Зеландияда 
катталган, бирок анын ээсинин ким экенин билүү үчүн биз 
кийинки кадамды жасаар менен, жашыруундук шарттарына 
кабылдык: компания 2009-жылдын 9-февралында Панамада 
жашаган Изет Тапияны номиналдык директору жана акционери 
катары көрсөтүп катталган.348 Мындан сырткары, Тапия АУБ 
аркылуу күмөндүү соодалашуу жасашкан Жаңы Зеландияда 
катталган алты компаниянын директору жана акционери 
катары катталган (22-23-беттерди караңыз).349 Тапия MegaComду 
мыйзамсыз алууга Vesatel катышкан деген бир дагы далилди 
көрбөгөнүн Global Witness уюмуна билдирди.350

Жогоруда сөз болгондой, Белиздин каттоосунда директорлор 
же акционерлер тууралуу эч маалымат жок. Бирок, Southfield 
компаниясынын Белиздеги катталган Suite 102, Blake Building 
деген дареги жана каттоо агенти (бул маалымат каттоо 
мекемесинен берилген) АУБ аркылуу шектүү операцияларды 
жүргүзгөн Dovepark Limited (27-бетти караңыз)жана Leader 
Pro Limited деген эки компанияныкына окшош.351 Мурунку 
бетте сөз болгондой жана иштин чоо-жайын билген маалымат 
булагына ылайык, Leader Prо компаниясынын директору 
Максим Бакиевдин жолдошу Сергей Костырин болгон. Ушул 
эле даректи Россиянын өлгөн жаранына катталган Velcona 
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Limited аттуу Улуу Британиялык компаниянын номиналдык 
катчысы да колдонгон (31-бетти караңыз).352

Албет те, бул сөзсүз түрдө Southfield компаниясынын 
артында дал Костырин же АУБ аркылуу шектүү иштерди 
жасаган компанияларга Елисеевдин катыштыгы бар дегенди 
билдирбейт. Мындай байланыштар жөн гана дал келгендик 
болушу ыктымал, компанияларды каттоого мүмкүндүк 
берчү бардык эл аралык юрисдикциялардын ичинен жана 
бардык корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн арасынан 
Жаңы Зеландияда жана Белизде жайгашкан дал ушул 
эки компаниянын чуулгандуу иштерге катышканы өтө таң 
калтырат. Эгерде Белиздеги мамлекеттик интернет-сайтта 
2011-жылы эл аралык бизнес үчүн иштеген 78 агенттин 
катталганы көрсөтүлгөнүн эске алсак, анда мындай дал 
келүүчүлүк ого бетер таң калтырат.353 Бул дал келүүчүлүк 
адамдардын чакан тобу биргелешкен шектүү максаттар үчүн 
бир эле корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөрдү пайдаланып, 
бир катар компанияларды түзгөн болуш керек деген шектүү 
божомолдоолорду ошол компаниялар катталган өлкөлөр 
изилдеши керек.

Global Witness уюму Елисеев менен телефон аркылуу 
маектешкенде, ага ал негиздеген Vesatel Limited жана 
Southfield Management деген эки компанияны тең АУБ 
аркылуу күмөндүү операцияларды жүргүзгөн деп шектелген 
бир катар компанияларды каттаган бир эле корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчү каттаганы тууралуу оюн билүү үчүн суроо 
жөнөткөн. Елисеев Global Witness уюмуна: «мен бул иштин 
майда-чүйдөсүнө чейин кийлигишкен эмесмин […] Кучура 
ээси жашыруун юрисдикциялар тууралуу кеңеш сураганынан, 
мен ага бир нече юрисдикцияларды сунуштагам […] 
Менин оффшордук юрисдикцияларда компанияларды 
каттап иштешкен өнөктөрүм бар, анан мен алардан бул 
компанияларды сурадым» деп билдирди. 

АУБ менен байланышы бар башка компанияларды ушул 
юрисдикцияларда каттаганбы деген суроого Елисеев Alfa 
Telecom компаниясына байланышы жок компанияларды 
каттабаганын билдирген.354 Кийин электрондук почта 
аркылуу Global Witness уюму Елисеевден оффшордук 
компанияларды сунуштаган өнөктөрү ким болгонун сураган. 
Елисеев жооп берген жок. Гуревичтин юристи өзүнүн 
жообунда MegaCom компаниясы тууралуу сөз кылган жок. 

Елисеевдин Кучура ээси жашыруун компанияларды ачууга 
уруксат берчү юрисдикциялар жөнүндө сурады деп айтканы 
өзгөчө көңүлдү бурат. Жада калса мыйзамдуу акционерлер 
тууралуу маалыматты ачык көрсөтүүнү талап кылбаган 
Белизди тандоо жөн гана дал келүүчүлүк эмес: Белизди 
ээси жашыруун структураны түзүүгө жол бергендиги 
үчүн тандашкан. Ал эми Жаңы Зеландияда катталган 
компаниянын номиналдык ээсинин Панамада жайгашканы 
менчиктин чыныгы ээси тууралуу маалыматты коомчулуктун 
көзөмөлүнөн жашыруунун дагы бир ыкмасы болуп саналат.

Кыргызстандын Генералдык прокуратурасынын койгон 
айыптоолоруна ылайык, Гуревич менен Елисеев атайылап 
эле MegaCom компаниясынын мурунку ээсин банкрот 
абалына жеткиришкен.344 Кыргызстандын бийлик органдары 
Eriksonnel LLP деген дагы бир компанияны бул иште 
колдонулган деп шектөөдө.355 Eriksonnel компаниясынын 
эки акционеринин (GT Group тобу каттаган эки Вануатулук 
компания) Vestengold LLP жана дагы башка уч компанияга 
(38-бет ти караңыз)356 да акционер болушу ушул беш 
компаниянын артында бир эле адамдардын тобу тураарын 
көрсөтүп турат. GT Group тобунун өкүлү Иен Тэйлор Global 
Witness уюмунун Eriksonnel компаниясынын бул ишке 
катыштыгы бары-жогун билүү үчүн жөнөткөн суроосуна 
жооп берген жок. Global Witness уюмунун суроосуна жооп 
берип жатып, Елисеев өзүнүн MegaCom компаниясынын 
мурдагы ээсин банкротко жеткирүүгө катыштыгы бар деген 
айыптарды четке какты.354

Компанияларды каттоодо чыныгы ээсин жашырууга жол 
берүүчү шарттардан улам жана менчиктин чыныгы ээси 
тууралуу маалыматты талап кылуу үчүн тартип коргоо 
органдарыныкындай укугу болбогондуктан, Global Witness 
уюму аталган компаниялардын артында ким тураарын 
жана бул чуулгандуу ишке акыры ким жооп берээрин 
тастыктай алган жок. Коомчулуктун кызыгуусун эске 
алып, бул компаниялар негизделген мамлекеттер толук 
изилдөө жүргүзүү үчүн болгон укуктарын пайдалануусу 
керек.  Мынд ан сыр т кары, менчик т ин ачык-айкын 
структурасын көрсөтүү эң зарыл экендиги анык: бул саясый 
бийликтегилерге жана шектүү адамдарга демократияны, 
стабилдүүлүктү жана карапайым элдин экономикалык 
кызыкчылыктарына көз жумуп, негизги активдерге оңой 
көзөмөл орнотууга бөгөт койот.

кыргыЗ ТЕлЕкОМгО 
БАйлАНышТУУ meGACom 
кОМпАНиясыНыН чыНыгы 
ЭЭси киМ БОлгОН?

Каттоону уюштурган

1% акцияга ээ 99% акцияга ээ 

Каттоону уюштурган

Максимдин бул структура аркылуу Megacom компаниясында көмүскө кызыкчылыгы болгонбу?

Стратегия жана 
корпоративдик каржы 
боюнча директордун 
орун басары (май – 

июль, 2009-жыл)

Елисеевдин айтымында, Казахстандык инвестициялык группа анын кардары болгон

Акционер (2009)
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4 - БӨлүм. дүйНӨлүК 
ФиНАНсЫ сисТемАсЫНА 
АУБ КАНТип КиРе АлдЫ
2-бөлүмдө Улуу Британия сыяктуу ири юрисдикцияларда 
кат талган номиналдык компаниялар мыйзамсыз 
кирешелерди адалдоого мүмкүнчүлүк түзгөнү тууралуу 
сөз болгон. Бирок бул АУБ өз иш-аракетин кыргызстандан 
ары сырткары жайылтууга мүмкүнчүлүк берген бирден-
бир жолу эмес. Бул бөлүмдө АУБга эл аралык финансы 
структурасына кирүүгө мүмкүнчүлүк берген башка 
механизмдер жөнүндө да айтылмакчы. 

i. корреспонденттик банктар: дүйнөлүк банк системасы 
кантип АУБга жардам берген

Кыргызстандын бийликтери АУБ мыйзамсыз кирешелерди 
адалдоо жана алардын изин жашырып, өлкөдөн сырткары 
чыгарып кетүү үчүн инструмент катары колдонулган деп 
билдиришет. Чет өлкөдөгү банктар менен байланыш 
т ү з үл м ө й ү н ч ө,  ф и н а н с ы  м е к е м е л е р и н д е г и  а к ч а 
каражаттарды белгилүү бир улуттук валюта мейкиндигинен 
чыгарып кетүүгө мүмкүн эмес; мындай байланыштар 
корреспонденттик байланыштар деп аталат. АУБдун көптөгөн 
дүйнөлүк белгилүү банктар менен түзгөн байланыштары 
ага Орто Азиядан сырткары мамлекеттердин финансы 
структураларына кирүүгө мүмкүнчүлүк берип турган. 
Эгерде Кыргыз бийликтеринин койгон айыптоолору анык 
болсо, анда Global Witness уюму банктар арасындагы 
корреспонденттик байланыштар мыйзамсыз кирешелерди 
адалдоого көмөктөшкөн деп эсептейт.

Банк аралык корреспондент тик байланыштарда акча 
каражат т арын ад алдоо тобоке лчилиги абд ан чоң . 
Жакында эле Улуу Британиянын Финансылык көзөмөлдөө 
мекемеси «көпчүлүк учурда корреспонденттик банктар 
операциялардын артында турган компаниялар менен 
түздөн-түз байланышта болбогондуктан, алар жөнүндө 
маалыматты текшере албастыгын мойнуна алды. Мындан 
сырткары, көпчүлүк учурда, айрыкча электрондук же чек 
түрүндөгү төлөмдөрдү тейлөөдө алардын жасалып жаткан 
операциялардын түрлөрү же алардын максаты тууралуу 
өтө чектелген маалымат ала алышат. Мына ошондуктан 
мындай байланыштар негизинен кыйыр байланыштар деп 
саналат да, алар мыйзамсыз акча адалдоо жана террористик 
иш-аракеттерди каржылоо үчүн колдонулушу ыктымал деген 
тобокелчиликтер менен коштолот.»357

АУБдун жылдык отчетторуна ылайык, 2003-жылы анын 
120дан ашык банк менен корреспонденттик байланышы бар 
болгон358, ал эми 2009-жылы алардын катарын Bank of China, 
Citibank(АКШ, Улуу Британия), Credit Suisse (Швейцария), 
Nordea Bank Finland plc, Raffeisen Zentralbank( Австрия), 
Handelsbanken (Швеция), Societe Generale (Франция) жана 
Standart Chartered (Улуу Британия) банктары толуктаган.359 
Ошентип бул байланыштар аркылуу АУБ АКШ, Европа, 
Кытайдын финансы структураларына кире алган. Ошондой 
эле АУБдун Евросоюздун эки өлкөсүндө (Австрия жана 

Латвия) жана Украинада өкүлчүлүк мекемелери болгон.360

Бул маселе менен тааныш маалымат булагынын Global 
Witness уюмуна билдиргендей, акча каражаттарын которуу 
боюнча эң маанилүү корреспонденттик байланыштарды 
АУБ Citibank, Raiffeisen Zentralbank жана Standart Chartered 
банк тары менен т үзгөн. 361 Global Witness уюмунун 
билдирүүсүнө ылайык, айрым шектүү уюмдар аркылуу 
АУБдан чыгарылган каражаттардын басымдуу көпчүлүгү 
Нью-Йорктогу Citibank аркылуу которулган (Citibank Global 
Witness уюмунун отчётунда биринчи жолу аталып жаткан 
жок: 2012-жылдын апрелинде согуш кылмыштарын жана 
адамзатка каршы кылмыштарды жасаган деп айыпталган 
Либериянын мурдагы президенти Чарльз Тэйлор үчүн 
паракорчулук жол менен табылган акча каражаттарын 
которууда Citibank аткарган кызматты биз 2009 жылы 
изилдегенбиз.362)

Э к о н о м и к а л ы к  к ы з м а т т а ш т ы к  ж а н а  ө н ү г ү ү 
организациясынын (ЭКӨО/OECD) бир бутагы болуп саналган 
Мыйзамсыз кирешени адалдоого каршы эл аралык уюмдун 
(FATF) стандарттарын кабыл алууда мындай коркунуч 
эске алынган. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү 
организациясынын с тандарт тары дүйнөнүн бардык 
өлкөлөрүнүн акча адалдоого каршы мыйзамдарына 
киргизилиши керек. FATF уюмунун 13-Сунушу банктардан 
алардын корреспондент тик өнөк-банктары жөнүндө 
маалымат топтоону талап кылат; алардын катарына банктын 
бедели жөнүндө билүү, банктагы акча адалдоого каршы 
иш-чараларды баалоо, тактоо, банктын ишин көзөмөлдөө 
кандай уюштурулганын аныктоо жана ага карата колдонулган 
жазалоо чаралары жөнүндө маалыматтар кирет.363

АУБдун корреспонденттик банктары жайгашкан өлкөлөрүнүн 
арасынан АКШ, Евросоюздун мүчө-өлкөлөрү сыяктуу эле, 
өз банктарынан алардын корреспонденттик банктарынын 
ишеничтүүлүгүн алдын ала ар тараптуу текшерүүсүн талап 
кылат.364 FATF уюмунун жакында эле жүргүзүлгөн өз ара 
баалоосуна ылайык, Финляндия, Щвейцария жана Кытай 
өз банктарынан алардын корреспонденттик банктарын 
ишеничтүүлүгүн алдын-ала ар тараптуу текшерүүсүн талап 
кылуучу бул эрежелерди кабыл ала элек болчу.365

Ушул себептерге байланыштуу, АУБ менен корреспонденттик 
карым-катнашка кирген АКШнын же Евросоюздун банктары 
АУБдун ишеничтүүлүгү жана башкаруусу тууралуу кандай 
текшерүүлөр жүргүзүлгөнү тууралуу маалымат тарды 
алыш керек болчу. FATF уюмунун стандарттарын өзүнүн 
мыйзамдарына киргизе элек өлкөлөрдөгү акча адалдоо 
коркунучун азайтууну көздөгөн сак банктар дагы ар тараптуу 
изилдөө жүргүзүүлөөрү зарыл болчу. Global Witness уюмунун 
оюнда, кайсы жерде болбосун, так банктар сөз болуп 
жаткан АУБ сыяктуу респонденттик банктарга жогорку 
деңгээлдеги саясый жетекчилердин тийиштиги барын же 
алар банкты башкарууга кийлигишээрин же кийлигишпесин 
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аныктагылары келет. Мына ошондуктан, АУБ менен түзгөн 
байланыштан төмөнкүдөй коркунуч белгилерин байкоого 
мүмкүн болчу:

 × 2006-жылы Россиянын Борбордук банкы өзүнүн интернет-
сайтынд а аймак тык банк тарды АУБдун россиялык 
банктардагы корреспонденттик эсеп-кысап счету аркылуу 
«шектүү операциялар» өтүп жатканын эскертип ачык кат 
жарыялаган.366 Бул катта 2005-жылдын биринчи жарымында 
АУБ катышкан күмөндүү акча которуулар 170 миллиард рубль, 
б.а. 6 миллиондой долларды түзгөн. Бул сумма Кыргызстандын 
ошол кездеги бир жылдык Улуттук дүң продукциясынан эки 
эседен да көбүрөөк болгон. Мындай операциялардын көлөмү 
жана үзгүлтүксүз болуп турушу «анын артындагы ‘боз импорт’ 
төлөмдөрүн, башкача айтканда, мурдагы СССРде жашаган 
кардарларга салык төлөөдөн качууга көмөктөшчү механизмди 
жаап-жашырып турган.»367

 × Ро с с и я  Ф е д е р а ц и я с ы н ы н Б о р б о р д у к  б а н к ы н ы н 
айыптоолорунан кийин АУБдун жылдык отчётун караган 
адам Deloitte&Touche компаниясы АУБда 2003- жана 
2004-жылдары текшерүү жүргүзүп, бирок 2005-жылы 
мындай текшерүү жүргүзбөгөнүн көрөт368. 2010-жылкы 
төңкөрүштөн кийин Deloitte&Touche компаниясы АУБда 
текшерү ү жүрг үзү үсүн токтоткон жана анын ордуна 
башка компания дайындалган.369 (Global Witness уюму 
Deloit te&Touche компаниясынан ушул маалымат ты 
ырастоосун сураган, бирок ал өзүнүн кардарларынын 
иштерин талкуулоого укугу жоктугун айткан370). АУБ менен 
корреспондент тик байланышын кайра карап чыгууну 
көздөгөн банк эмне үчүн АУБ Deloitte компаниясы менен 
карым-катнашын үзгөнүн текшерип билүүсү зарыл.

 × 2007-жылы орус прессасында Максим Бакиевдин 
Кыргызстандын бизнес тармагына тийгизген таасирин 
иликтеген жана анын АУБ менен байланышы бар деп 
божомолдогон макала чыккан.371 

Биз АУБ менен корреспондент тик мамиледе болгон 
көптөгөн банк т арг а алардын милдет т ү ү текшерү ү 
процедуралары жөнүндө сурап билүү үчүн кат тарды 
жөнөттүк. Өз кардарларынын маалыматын сыртка чыгарууга 
болбойт деген шылтоо менен көпчүлүк банктар АУБдун 
ишеничтүүлүгүн текшергендиги жөнүндө бизге жооп 
кайтарган жок, бирок алардын айрымдары өздөрүнүн жалпы 
текшерүү тартиби тууралуу бир аз маалымат беришкен.

Биз Société Générale банкынын АУБ биздин кардар болгон 
эмес372 деген кыска жообу, албетте, талашсыз, себеби 
Кыргызстандын бийликтери улутташтыргандан кийин ал 
өз ишин токтоткон. Global Witness уюмунун суроосуна АУБ 
мурун алардын кардары болгонбу деген суроого Société 
Générale жооп бербей, мурунку берген кыска жообуна 
көңүл бурууну сураган.373 Standart Chartered банкы өзүнүн 
конкреттүү кардарлары жөнүндө маалымат бербесин 
айтып, бирок финансы кылмыштарына каршы өздөрүнүн 
иш-чарасын талкуулоо үчүн Global Witness уюму менен 
кездешүүгө даяр экенин билдирген.374

Credit Suisse, Svenska Handelsbanken жана Raffeisen Zentralbank 
банктары банк мыйзамдарына ылайык АУБ алардын кардары 
болгон-болбогонун тактай албасын билдиришип, бирок өз 
кардарларынын ишеничтүүлүгүн ар тараптуу текшерүүдө 
жана мыйзамсыз каражаттарды адалдоого каршы колдонгон 
иш-чаралары жөнүндө кеңири маалымат беришти. Svenska 
Handelsbanken корреспонденттик банктардын башкаруу 
кеңешинде «саясый таасирдүү адамдар» отурар-отурбасын 
тактоо аркылуу өз кардарларынын ишеничтүүлүгүн ар 
тараптуу текшерээрин билдирген; Raffeisen Zentralbank 
өзүнүн кардарларынын ким менен байланышта экенине көз 
салаарын маалымдаган.375

N o r d ea  B a n k  «к о р р е с п о н д е н т т и к  б а н к т а р  б а ш к а 
корпоративдик банктар сыяктуу эле эсептелээрин» жана 
алар эсеп ачканда алардын ишеничтүүлүгү «милдеттүү» 

Кыргыз бийликтеринин пикиринде, акчанын көбү АУБ иштешкен көптөгөн корреспонденттик банктардын ичинен Нью-Йорктогу Citibank 
аркылуу өтүп турган.
Photo: Ramin Talaie/Corbis

4 - БӨлүм. дүйНӨлүК ФиНАНсЫ сисТемАсЫНА АУБ КАНТип КиРе АлдЫ



60

т ү р д ө  т е к ш е р и л э э р и н  к ө р с ө т ү п ,  б а н к  и ш и н д е г и 
конфиденциалдуулуктан улам кардар байланыштары 
жөнүндө маалымат бере албаг аны менен, Россия 
Федерациясынын Борбордук банкынын «божомолдуу кара 
тизмесине» кирген банк менен болгон операцияларга карата 
күчөтүлгөн текшерүү жүргүзмөгүн билдирген.376

U B S  б а н к ы  А У Б д у н  а н д а  б и р  ж ы л д а н  а ш у у н 
корреспонденттик эсеби болгонун айткан. Бирок «бул 
байланыш [UBS] өткөргөн ар тараптуу текшерүүдөн кийин 
пайда болгон [UBS банкынын] тынчсыздануудан улам жана 
2006-жылы февраль айындагы Россия Федерациясынын 
Борбордук банкынын билдирүүсүнөн кийин токтотулган.»377

Бир кезде салык төлөөдөн качкан Америкалык кардарлары 
үчүн Акшнын бийлик органдарынын алдында жооп 
берген378 эң чоң швейцариялык UBS банкынын АУБ 
менен болгон кирешелүү байланышын токтотушу өтө таң 
калдырарлык, себеби АУБдун башка корреспонденттик 
банктары анын байланышын үзбөстөн уланта беришкен.

Кыргызстандын бийликтери күмөндүү операциялардын 
эң басымдуу бөлүгүн өткөргөн деп шектеген Citibank жооп 
берген жок.

АУБдун мурдагы башкы жетекчилеринин айрымдарына 
коюлган айыптар ачык жарыяланган соң, АУБ менен 
корреспондеттик мамиледе болгон банктар ушул окуяда 
байкабай калган коркунуч белгилери болгон-болбогонун 
жана тийишт үү стратегиялар жана процедуралар өз 
ордуна болгонун аныктоо үчүн өздөрүнүн кардарлардын 
ишеничтүүлүгүн текшерүү процедураларын кайра карап 
чыгуулары зарыл жана аларды көзөмөлдөгөн тийиштүү 
органдар банктар өздөрү менен корреспондент тик 
байланышта болгон банктардын ишеничтүүлүгүн текшерүүдө 
тийиштүү стандарттарды колдонууларына көз салышы керек

ii. APCo жана Kroll компаниялары: кандайча Америкалык 
компаниялар АУБга анын бедели менен байланышкан 
кыйынчылыктардан арылууга көмөктөшкөн

АУБдун эл аралык деңгээлге чыгышынын эң негизги 
жолдорунун бири анын директорлор кеңешинде үч 
Америкалык сенатордун - Боб Доул, Дж.Беннет Джонстондун 
жана Дональд В. Ригл-кичүүсүнүн - мүчө болуп отурушу 
болгон. Россия Федерациясынын Борбордун банкы 
Россиялык банктарды АУБ менен иш жүргүзүү кооптуу 
экенин эскерткенден кийин деле бул кандайча болуп кеткен?

Россия Федерациясынын Борбордук банкынын 2006-жылдагы 
аракетинен кийин, АУБ Колумбия Федералдык округунун 
Вашингтон шаарындагы коомчулук менен байланыш боюнча 
адис АРСО Worldwide  компаниясын, АРСО компаниясынын 
өз сөзү менен айтканда, «АУБдун стратегиялык кеңешчиси 
катары» жана ошондой эле «[АУБга] банк сферасында 
бардык эл аралык стандарттарга жооп берүүгө көмөктөшүү 
үчүн»379 жалдаган. Денис Слободяндын пикири боюнча бул 
макулдашууда Евгений Гуревич ортомчу болгон.380

APCO «АУБ менен көз каранды эмес директорлор кеңешин 
куруу боюнча макулдашуу» жүргүзгөнүн билдирди. Мурдагы 
сенаторлор Дж. Беннет Джонстон жана Боб Доул – Боб Доул 
мурун президенттикке талапкер болгон жана 2004-жылдан 
2008-жылга чейин APCO компаниясында ага кеңешчи болуп 
иштеген381 – АУБдун кеңешине мүчө болуп 2007-жылдын июнь 
айында шайланышкан.382 Кийинки жылы, 2008-жылдын апрель 

айында Евгений Гуревич жубайы экөө Элизабет Доулдун АКШ 
сенатына болгон шайлоо кампаниясына 4,600 доллар кошуп, 
демөөрчүлүк кылышкан.383 2010-жылдын башында сенатор 
Доул АУБдун кеңешинен көп жол жүрүү муктаждыгынан улам 
бошонуп, анын ордуна дагы бир мурдагы сенатор Дональд 
Дж. Ригл кенже – APCO компаниясынын кызматкери – келген. 
Кыргызстанда 2010-жылдын апрелинде болгон төңкөрүштүн 
маалында Ригл кенже менен Джонстон экөө тең АУБдун 
кеңешинде мүчө болуп турушкан.384

“Менин оюмча, бул [APCO компаниясын жалдоо] 
башкача бир өзгөртүү пайда кылды. Мурун 
«Кыргызстан? Ал кайда жайгашкан?» деп 
сурачусуң. Азыр болсо «Боб Доул кеңештин 
мүчөсүбү? Өтө кызыктуу экен, дагы айта 
түшсөңүз?” деп сурайсын.394

АУБдун өкүлү денис слободян

АУБду кардар катары кабыл алардан мурун анын 
ишенимдүүлүгүн текшерүү үчүн алар эмне аракет кылгандарын 
жана мыйзамсыз кирешелерди тазалоого катышкан деген 
АУБга коюлган айыптар жөнүндө алардын ойлорун билүү үчүн 
Global Witness APCO компаниясына жана ошондой эле мурдагы 
үч сенаторго тең жазуу түрүндө кайрылган. 

APCO компаниясы АУБ жөнүндө билүү үчүн интернет аркылуу 
маалымат издегенин, Вашингтондогу (Колумбия округу) 
АКШ өкмөтүндө, Кыргызстанда жана Казахстанда иштеген 
регионалдык эксперттер менен байланышканын түшүндүрдү. 
Мындан сырткары, АУБду кардар катары кабыл алардан 
мурун APCO компаниясы АУБга эгер АУБдун башкармалыгы 
көз карандысыз кеңештин мүчөлөрүнүн сунуштарын кабыл 
алса жана өзүнүн акча адалдоого каршы процедураларын 
текшерүү жана жакшыртуу үчүн кардар ишеничтүүлүгүн 
изилдөө боюнча адистешкен көз карандысыз компанияны 
жалдаса гана өз кызматын аткараарын билдирген.385

APCO компаниясынын айтымында, анын демилгеси менен 
банкта өткөрүлгөн ички реформаларга акча адалдоого 
каршы күрөшүү жана «өз кардарыңды бил» талаптарынын 
аткарылышына жооп берүүчү ички көзөмөл боюнча ага 
адисти дайындоо жана биринчи жолу Кыргызстандын 
банкында Эрежелердин аткарылышына көз салуучу атайы 
бөлүмдүн ачылышы кирет.386 Мурдагы үч сенатор тең APCO 
компаниясы банктын ишеничтүүлүгүн текшергендигин 
биргелешип билдирип, «эгерде АУБ бул кадамдарды 
аткарбаса же чакырылган көз карандысыз кеңешчи 
компаниялардын азыркы учурда же келечекте берүүчү 
сунуштарын аткаруудан баш тартса, биз кызматтан кетебиз 
деп макулдашканбыз»387 деп кошумчалады.

А н д а н  б е р и ,  2 0 11- ж ы л д ы н  ф е в р а л ы н д а  Е в р о п а 
реконструкциялоо жана өнүктүрүү (ЕРӨБ) банкынын 
каржылоосунда өткөн аудит Кыргыз прокурорунун АУБда 
акча адалдоого каршы мыйзам көңүл бурулган эмес жана 
банктын өзүнүн системасы акча адалдоо үчүн митаамдык 
менен пайдаланылган деген айыптарын колдоп тастыктаган. 
АРСО компаниясынын айтымында, компания жана мурдагы 
сенаторлор мындай иштин болгондугун тастыктоочу 
«далилдерди мындай эле турсун, бул болгон деп көрсөтмөк 
т үгүл, божомолдогон маалымат тарды да эч жерде» 
көрбөгөндөрүн маалымдаган. АРСО компаниясы Global Witness 
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†  Бул отчетто APCO Worldwide аттуу Америкалык компаниянын сөз болуп жаткан окуяларга катыштыгы жөнүндө сөз болот. Дал ушул эле маалда, АКШда жайгашкан 
Global Witness фондунун кенешини мүчөсү (анын бул отчетту түзүүгө эч катыштыгы жок экенин биз баса белгилейбиз) APCO компаниясына иштейт; ушул себептен 
улам жана кызыкчылыктардын карама каршы келүүсүн болтурбоо үчүн ал Global Witness фондунун кенешиндеги өз ыктыяры менен ээлеген ордун бошотуп берди.
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уюмуна «Биздин билишибизче, өлкөнүн мурдагы бийлигин 
кулаткан төңкөрүштүн жол башчылары АУБду улутташтырган 
соң, өздөрүнүн саясий каршылаштарына жана аларга жан тартат 
деп божомолдогон шериктерине айрым банк жетекчилерин да 
кошуп куугунтуктай башташкан» деп билдирген.388

Мурдагы сенаторлор менен APCO кызматкерлери АУБ менен 
иштешип жатканда банктын акча адалдоочу курал катары 
колдонулуп жатканын билишкен же алар кеңештин мүчөсү 
же кеңешчи катары (APCO компаниясынын кызматкерлери) 
кылган кызматы үчүн алган акыдан тышкары дагы АУБдан 
пайда көрүшкөн деп божомолдош үчүн Global Witness уюмунун 
далилдери жок. Мурдагы сенаторлор АУБ жабык акционердик 
коом болгон деген шылтоону айтып, банктан кандай көлөмдө 
акы алып жүргөндөрүн айтуудан баш тартышты.389

Ошентсе да, АУБдун эл аралык беделин тазартууда APCO 
компаниясы менен мурдагы сенаторлордун тийгизген 
таасирин танууга болбойт; башкача айтканда, АУБдун кадыр-
барктуу адамдар жана уюмдар менен болгон байланышы, 
тагыраак айтканда, анын кеңешинде мурдагы сенаторлордун 
мүчө болуп отурушу анын эл аралык деңгээлде мыйзамдуу 
беделин арттырды. АУБдун өкүлү Денис Слободян Global 
Witness уюмуна мындай деди: «Менин оюмча, бул [APCO 
компаниясын жалдоо] бир башкача өзгөртүү киргизди. 
Мурун «Кыргызстан? Ал кайда жайгашкан?» деп сурачусуң. 
Азыр болсо, «Боб Доул кеңештин мүчөсү бекен? Өтө 
кызыктуу экен, дагы айта түшсөңүз деп сурайсың».390 Бир 
макаладагы маалыматка ылайык, 2010-жылдын январында 
Гуревич Твиттерде мыйзамсыз кирешелерди адалдоого 
катышкан деген АУБга коюлган айыптардын негизсиз экенин 
жазган, себеби «АУБдун директорлор кеңешине мүчө болуп 

кирүүгө АКШнын мурдагы сенаторлору […] сыяктуу бедели 
таза белгилүү адамдар макулдугун беришкен.»391 АУБдун 
башкаруу кеңешинин мурдагы мүчөсү Алексей Елисеев 
Global Witness уюмуна мындай деди: «АУБ Кыргызстандагы 
кеңешинде көз каранды эмес америкалык директорлор, 
кадырман сенаторлор, жада калса президенттике талапкер 
отурган жападан-жалгыз банк болчу. Америкалык мыйзам 
ченеминде ачык-айкындыкты камсыз кылуу үчүн өтө олуттуу 
аракеттер жасалган болчу.»392

Global Witness уюмунун колдонуусунда «репутацияны 
адалдап алуу» деген термин мыйзамсыз иш-аракетти 
эмес, сөз болуп жаткан иштерде катышкан адамдардын 
же мекеме лердин иш -аракет инен кок ус т ан ке лип 
чыккан натыйжасын билдирет. АУБду кардар катары 
алууну макулдашып жатканда APCO компаниясы мүмкүн 
Кыргызстандын банк тармагын өнүктүрүү сыяктуу эң жакшы 
ниеттерди көздөгөн. Ошентсе да, эгерде АУБга коюлган 
айыптар анык чыкса, Global Witness уюмунун пикиринде 
APCO кылмыштуу мекемеге байкабастыктан көмөк көрсөтүп 
келген. 

APCO компаниясынын айтымында, мындай жыйынтык 
«чындыкка төп келбейт жана шылдындагандыкка жатат. 
АРСО компаниясы банктын жетекчилигине үзгүлтүксүз 
байкоо жана көзөмөл жүргүзүп турууну талап кылган эл 
аралык стандарттар аткарылып турса, кеңешчи катары 
кызмат көрсөтүүсүн уланта берээрин так билдирген.» 
АРСО компаниясынын оюнда, Global Witness уюмунун 
АРСО компаниясынын иш-аракеттери АУБдун «беделин 
адалдоого» көмөктөштү деген пикири «эч мааниге ээ эмес 
жана ал туура же акылга сыярлык ой эмес.»393

Бактылуу карылык? АКШнын мурдагы сенаторлору Боб Доул, Дональд Ригл кенже жана Беннет Джонстон АУБдун кеңешинин көз 
каранды эмес мүчөлөрү катары иштешкен. 
Photo: US Senate / US Senate Historical Office
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АУБ Kroll Associates компаниясын APCO ага ушундай компанияны 
жалдоосун сунуштаган соң тандаган. Кролл компаниясы акча 
адалдоо боюнча бир канча текшерүү жүргүзүп, АУБдун беделин, 
тарыхын ага байланыштуу карама-каршылыктарды изилдөө үчүн 
толук жана ар тараптуу текшерүү өткөргөн. Надель менен Гуревич 
экөө тең банктын Кролл компаниясы менен болгон байланышы 
анын ишеничтүүлүгүн, процедураларынын туура экендигин жана 
беделинин жакшы экендигин далилдейт деп билдиришет.395

Global Witness уюму Кролл компаниясынын АУБ банкы 
боюнча 2009-жылдагы эки отчету менен таанышкан. Биринчи 
отчетту Кролл компаниясы АУБдун акча адалдоого жана 
терроризмди каржылоого каршы процедуралары ишеничтүү 
экенин аныктоо үчүн «операцияларды текшергенден» кийин 
түзгөн. Экинчи отчетто банктын беделин изилдөөнү көздөгөн 
ар тараптуу текшерүүнүн жыйынтыктары чагылдырылган. 
Акча адалдоого каршы процедураларды караштырган отчет 
банктын иш-аракетин этиятүү түрдө канааттандыраарлык 
деп баалап, өткөн жылга салыштырмалуу банк системасында 
жылыштар болгону менен, жогорку деңгээлдеги коопчулукту 
туудурган иш-аракеттерге көңүл бургандын ордуна, банк 
коопсуз иш-аракет терди жүргүзүү менен көп убакыт 
өткөргөнүн белгилеп, «ишти үзгүлтүксүз жакшыртуунун» ар 
кандай жолдорун киргизип турууну сунуштаган.396

Эгерде ЕРӨБ каржылаган аудит көрсөткөндөй, АУБ 
чындыгында эле банктын операциялар сис темасын 
митаамдык менен колдонуп келген болсо, анда Кролл 
компаниясы мындай иш-аракеттин далилин таба алмак 
эмес, себеби мындайды тактоо өтө эле оор; бул отчет 
көбүнчө АУБдун кардарларынын тандалып алынган банктык 
эсептерине таянып түзүлгөн. 

Акча адалдоого каршы аракеттерди изилдөө отчет АУБдун 
кардарларынын менен оффшордук компаниялардын банктык 
эсептеринин ортосунда кеңири байланыш бар экендигн байкап, 
эч мыйзамсыз иш-аракеттер аныкталбаганына карабастан, 
отчет бул байланыштар аркылуу жүргүзүлгөн операциялардын 
мыйзам чегинде жана жөндүү болгонун тактоо үчүн толук 
кандуу текшерүү жүргүзүү керек экендигин сунуштаган.397

Бирок, Global Witness уюмунун пикиринде, Кролл компаниясынын 
АУБдун тарыхын жана беделин ар тараптуу текшерүнүн 
негизинде түзүлгөн отчетунда олуттуу жетишпегендиктер бар. 
Global Witness уюмунун оюнда, отчеттун айрым жерлерин окуган 
кишиге аны түзгөндөр банкты коргоп жаткансып сезилет. Мисалы, 
банктын Максим Бакиев менен байланышы жөнүндө отчетто 
айтылган көз караш менен Global Witness уюму маектешкен 
АУБга эч тиешеси жок маалымат булактары (эл аралык финансы 
уюмдары менен батыш өлкөсүнүн дипломатын кошо) берген 
маалыматтардын ортосунда олуттуу айырма бар. Наделдин 
юристи бул 2010-жылдын апрелиндеги окуядан улам бүтпөй 
калган толук эмес отчет экенин айткан,398 бирок Global Witness 
уюму таанышкан отчет бүткөн отчеттой таасир калтырат жана 
анда адепки вариант деген белги жок.Максим Бакиев менен 
АУБдун ортосундагы болжолдуу байланыш жана мындай 
байланыштын банктын иш-аракетине тийгизген таасири сыяктуу 
олуттуу маселенин отчеттун негизинен ЭСКЕРТҮҮЛӨР бөлүмүндө 
гана каралышы таң калдырбай койбойт. Эскертүүлөрдө мындай 
деп жазылган: 

Мындай такталбаган ушактар АУБ менен президент 
Бакиевдин уулу, бай жана ийгиликтүү ишкер Максим Бакиевдин 
ортосундагы байланыштар жөнүндө да бар. Бакиевдин 
колдоосунан жеке гана АУБ эмес, [Кыргызстандын дагы эки 

банкы]дагы пайдаланганы тууралуу коомчулукка ачык эле 
тараган божомолдуу сөздөр адатта интернетке түшкөн 
блогдордо жайгашканын белгилей кетүү зарыл. Мындай 
маалыматты таркатуу эгерде адамдар Максим Бакиев 
[Кыргызстандын] бизнесинин же банк тармагынын артында 
турат деп ойлогусу келсе, демек, дал ошондой болот дегенди 
гана билдирет. Кролл компаниясы Михаил Надель менен 
Максим Бакиевдин ортосунда кандайдыр бир коммерциялык 
байланышы бар экенин тастыктай алган жок. Биздин 
маалымат булактарыбыздын айтымында, алар 2003-жылы 
таанышышкан жана Максим Бакиевдин атасы [2005-жылкы] 
Жоогазын көтөрүлүшүнүн натыйжасында мамлекеттин 
президенти болгонго чейин эле достошуп жүрүшкөн.399

Максим Бакиев менен Михаил Наделдин ортосунда эч кандай 
коммерциялык байланыш жок болгондо же Максимде АУБдун 
эч кандай акциясы болбогондо деле, Максимдин Наделге 
болгон таасири же анын башкача жолдор менен банкты 
көзөмөлдөй алышы жөнүндө эмне айтса болот? Global Witness 
уюмунун пикиринде, Кролл компаниясы бул маселеге олуттуу 
көңүл бурушу керек болчу, жана, эң жок дегенде, компания 
жогоруда көрсөтүлгөн тыянакка келиш үчүн эмне жасаганын 
түшүндүрүшү керек болчу. 

АРСО компаниясы Global Witness уюмуна Бишкекте жашаган 
дипломаттардан Максимдин таасири жөнүндө сөздөрдү укканын, 
бирок компания бул дипломаттар менен байланышканда, алар 
ал сөздөрдү тастыктоого далилдери жок экенин билдиришкен. 
АРСО компаниясынын айтымында, Кролл компаниясы 
Максим Бакиевдин АУБда жашыруун акциялары болгон же 
АУБга «таасир» эткен деген сөздөр «иш жүзүндө негизсиз 
болгонун» билдирип, бул тыянактар Кролл компаниясы банктын 
директорлор кеңешине көрсөткөн отчетунда чагылдырылган. 
Бирок, Global Witness уюму таанышкан бул отчет акциялардын 
ээлери ким экендиги жөнүндө гана маселени карап, таасир 
тийгизүү тууралуу эч нерсе маалымдаган эмес.400 Global Witness 
уюмуна аталган маселе боюнча Кролл компаниясынын кийинки 
отчеттору болгон-болбогондугу жөнүндө белгисиз; эгерде болгон 
күндө да, биз аларды көрө алган жокпуз.

АРСО компаниясы «Kroll Associates компаниясынын АУБ 
банкы боюнча кандайдыр бир тыянактарын туура эмес 
деп тактоочу маалымат жок экендигин» билдирген жана 
Максимдин АУБга таасирин тийгизүүгө кызыкчылыгы же 
мүмкүнчүлүгү болгонун тастыктоочу конкреттүү далилдер 
же ырастоолор жөнүндө эч качан билген эмес.401

Биз оюн билүү үчүн жазган өтүнүчүбүзгө Kroll компаниясы 
жооп берген жок.

Kroll компаниясынын Нью-Йорктогу башкы имараты.
Photo: Global Witness

KRoll КомпАНиясЫНЫН  
АУБ БоюНчА оТчеТТоРУ
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КоРУТУНдУ
Бакиевдин тушунда Кыргызстан зордук-зомбулук402 жана 
репрессия күч алган жагымсыз жана ырайымсыз жайга 
айланган. 2011-жылкы «Араб жазында» лидерлерин 
кулаткан Түндүк Африка өлкөлөрүндөгүдөй, Кыргызстандын 
экономикасынын бир кичинекей топтун көзөмөлүнө өтүшү 
элди жакырчылыкка батырып, алардын турмуш ахыбалын 
кескин түрдө начарлаткан. Өзгөчө ырайымсыз уурулардын 
өзүн байытуу максатында мамлекеттик активдерди басып 
алуусунун акыр натыйжасында өлкөдө төңкөрүш чыгып, 
бир жагынан ал 2010-жылдын июнь айында өлкөнүн 
жарандарынынын өз ара кайгылуу кагылышуусуна алып 
келди. Кыргызстандагы 2010-жылкы окуялар өлкөнү толук 
кыйроого жакындатып алып келди. Бул баяндын чордонунда 
турган өлкөдөгү ири банк АУБ кийин улутташтырылып, 
Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы (ЕРӨБ) 
каржылаган аудитордук текшерүү АУБ мыйзамсыз акча 
каражаттарын адалдоого катышкан деген тыянакка келди.

Б а н к т а р  а р а л ы к  к о р р е с п о н д е н т т и к  б а й л а н ы ш т ы 
көзөмөлдөөнүн жетишсиздиги АУБга шектүү ишмердүүлүк 
жүргүзүүгө мүмкүндүк берген бирден-бир себеп болуп 
эсептелет. Экинчи себеп болуп, 2-бөлүмдө көрсөтүлгөндөй, 
дагы бир себеп компанияларды каттоо боюнча дүйнөлүк 
системадагы жылчыктар эсептелет. Учурда Улуу Британия 
сыяктуу ири юрисдикцияларда чыныгы ээлери көмүскөдө 
турган номиналдык компанияларды негиздөө ушунчалык 
жеңил болгондугуна – себеби мындай ишти жада калса 
өлгөн адамдардын аты-жөнүн колдонуп жасаса болот – 
байланыштуу, саясый туруксуз жана өнүгүп келе жаткан 
өлкөлөрдөн капиталдын агып чыгып кетиши шексиз иш. 

Учурда мыйзамсыз кирешени адалдоону чындап көздөгөндөр 
мындай операцияларды банктык эсепти өз атына ачып 
өткөргүсү келбейт. Компанияларды каттоодогу кемчиликтер 
менен айрым учурларда мамлекеттик каттоо системасында 
кездешкен жашыруундук шарттары эле маселе болбостон, 
өз кардарларынын эмне иш жүргүзөөрүн толук билбей 
туруп, аларды мыйзамдуу түрдө жаап-жашырып, калканч 
катары кызмат кылган корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөр 
да көйгөйлүү маселе болуп саналат. Улуу Британия, 
Жаңы Зеландия жана эл аралык коомчулук ‘оффшордук 
эмес’ юрисдикциялар күнөстүү Кариб аралдары сыяктуу 

‘оффшордук’ маселенин бир бөлүгү болуп калганына жана 
ошондуктан паракорчулук ‘чынжырынын’ негизги бөлүгүн 
түзөөрүнө көңүл бөлүүлөрү зарыл. Биз мыйзамсыз акчаларды 
адалдоого жана өлкөнүн байлыктарын уурдоого бөгөт коюу 
үчүн тез арада чара көрүшүбүз керек. Азыркы учурдагы 
мыйзамдар күчтүү эмес жана алар жада калса колдонулбайт

Ээлери жашыруун компанияларга байланышкан маселени 
чечүү жоопкерчилиги эл аралык коомчулуктун колунда. 
Мындай кырдаалды өзгөртүү үчүн жалгыз бир өлкөнүн 
кылган аракетинен эч пайда болбойт, себеби шектүү 
ишмердүүлүк системадагы эң алсыз мамлекеттерге жылып 
улана берет. Акыркы 20 жыл бою акча адалдоого каршы 
күрөшүү боюнча эл аралык мыйзамдарды иштеп чыгууда 
ушундай кырдаалдар эске алынган. Акча адалдоого каршы 
күрөшүүнүн дүйнөлүк стандарттары иштелип, ишке киргизилип 
жана кеңири жайылтылып, алардын колдонулушуна 
Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмунун (OECD) 
алдында негизделген Мыйзамсыз кирешени адалдоого бөгөт 
коюучу эл аралык уюму (FATF) мамлекеттик деңгээлде баалоо 
жүргүзгөн. FATF уюмунун мүчөлүгүндө көбүнчө Экономикалык 
кызматташуу жана өнүгүү уюмуна (OECD) кирген бай жана 

айрым өнүгүп келе жаткан негизги өлкөлөр турганы менен, 
FATF уюмунун стандарттары бүткүл дүйнө жүзү боюнча 
колдонулат жана бул стандарттардын FATF уюмуна кирбеген 
өлкөлөрдө колдонулушуна FATF сыяктуу регионалдык 
уюмдар жана Эл аралык валюта фонду баалоо жүргүзүшөт. 
Банктарды өз кардарлары жөнүндө толук маалыматты 
берүүгө милдеттендирип, мындай эрежени учурда көптөгөн 
өлкөлөрдүн мамлекеттик мыйзамдарына киргизүүгө түрткү 
берип, белгилүү ийгиликтерге жетише алган FATF уюмунун ээси 
жашыруун менчик компанияларга байланышкан маселелерди 
чечүүгө али күчү жете элек. 

Бул FATF уюму ээси жашыруун компания менчиктигинин тескери 
таасирин түшүнбөйт дегенди билдирбейт; башка уюмдар 
сыяктуу эле FATF дагы бул маселени бир нече ирет которгон. 
2001-жылы эле Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму 
(OECD) ‘корпоративдик механизмдер’ (анын колдонуусунда 
бул сөз компания дегенди билдирет) жана трасттар канчалык 
деңгээлде кыянаттык менен пайдаланыларын «дээрлик ар 
бир экономикалык кылмышта корпоративдик компаниялар 
кыянаттык менен колдонулат» деп билдирген.403 2006-жылкы 
отчетунда FATF уюму компаниялар мыйзамсыз акчаларды 
адалдоого кыянаттык менен колдонулуп жатат деген маселени 
көтөргөн, бирок, FATF уюмунун Азия-Тынч океан регионунда 
паракорчулукка байланышкан 2007-жылкы отчетунда 
көрсөтүлгөндөй, 2007-жылдын февраль айындагы FATF 
уюмунун пленардык жыйынында бул отчет көрсөтүлгөндөн 
бери бул маселени чечүү боюнча эч аракет жасалган эмес. 
Анда «эгерде эч чара көрүлбөсө, мындай талуу жер мындан 
ары да коргоосуз кала берет»404 деп айтылган. Global Witness 
уюму менчиктин жашыруун структурасындагы компаниялар 
паракорчулукка байланышкан иштердин так чордонунда кала 
берүүдө деп кайра-кайра билдирген. 

Бул маселени чечүү боюнча FATF уюмунун өзүнүн белгилүү 
стандарттары бар, бирок алар талаш маселе бойдон калууда.

корпоративдик кызмат көрсөтүүчүлөрдү өз кардарлары 
тууралуу маалыматты берүүгө милдеттендирген акча 
адалдоого каршы күрөшүү боюнча мыйзамдарга баш 
ийдирүү

Биринчиден, FATF уюмунун 22-Сунушу корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчүлөрдү жана трасттарды, банк сыяктуу 
эле, акча адалдоого бөгөт коюу үчүн толук жана ар тараптуу 
текшерүү жүргүзүүнү талап кылган мыйзамдарды аткарууга 
милдеттендирүү зарыл деп эсептейт, башкача айтканда, алар 
компаниянын бенефициардык ээлери ким экендигин, алар 
саясый таасирдүү адамдар эмес экендигин жана акча кайдан 
келип жатканын аныктап, керек болсо байкалган шектүү 
иш-аракеттер тууралуу тийиштүү органдарга билдирүүгө 
милдеттүү.405 Бирок, бул отчеттун 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөндөй, 
Россия жана Жаңы Зеландия сыяктуу көп өлкөлөрдө аталган 
талаптар мамлекеттик мыйзамдарга киргизилген эмес; учурда 
Жаңы Зеландияда ушундай ишти жасоону сунуштап жатат. Жада 
калса, Улуу Британия жана Сейшел аралдары сыяктуу өлкөлөрдө 
бул талаптар мамлекеттик мыйзамдарга киргизилген менен, 
алар иш жүзүндө жетишсиз колдонулуп жатат. Дал ушул себептен 
улам Global Witness уюму FATF өлкөлөр боюнча өз баалоосун жөн 
гана мыйзам кагаз жүзүндө бар экенин аныкташ үчүн эмес, алар 
иш жүзүндө колдонууларын текшерүү үчүн жүргүзүүсү зарыл 
жана анын стандарттарына жооп бербеген мамлекеттерге 
көбүрөөк басым жасоосу керек деп сунуштайт.
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компаниянын менчик структурасы жөнүндө маалымат 
берүү

Экинчиден, FATF уюмунун 24-Сунушунда «корпоративдик 
механизмдерди» кыянаттык түрдө пайдаланууга бөгөт 
коюу үчүн мамлекеттер компаниялардын бенефициардык 
ээлери жөнүндө маалыматты алууга жеңилирээк шарттарды 
түзүүлөрү керек деп көрсөтүлгөн.406 Бул сунуш ушул 
жылга чейин каралып келе жаткандыктан, мамлекеттер 
компаниялардын бенефициардык ээлери жөнүндө маалымат 
топтоону талап деле кылбай, бирок кылмыш болгондон кийин 
бенефициардык ээлерди табууну тартип коргоо органдарына 
ыйгарып келишкен. Ар кандай юрисдикцияларда орун алган 
татаал структуралардан улам, мындай издөө иши көптөгөн 
жылдарга созулуп кетип, бул убакыттын ичинде изделип 
жаткан акча эбак жоголуп, тартип коргоо органдарынын 
изилдөөгө бөлүнгөн каражаттары да толугу менен түгөнөт.

FATF жакында эле өз стандарттарын жакшыртууга жана ал 
стандарттардагы ушундай чоң жылчыкты жабууга мүмкүнчүлүк 
алган. Эки жыл бою FATF өз сунуштарын кайра карап чыгуу 
менен алектенип, 2012-жылдын февралында жыйынтыгын 
жарыялаган. Global Witness уюму жана атуулдук коомдогу 
биздин көптөгөн кесиптештерибиз FATF уюмуна мамлекеттерди 
24-Сунуштун талабына жооп бердирүү үчүн аларда катталган 
компаниялардын бенефициардык ээлери тууралуу маалыматты 
топтоого жана тактоого милдеттендирчү өзгөртүүлөрдү өз 
стандарттарына киргизиши керек деген ойду сунуштап келгенбиз. 
Мындан сырткары, алар компаниянын иш-аракеттери үчүн 
жоопкерчиликти номиналдык адамдарга жүктөшү керек 
жана бул корпоративдик компанияларды кыянаттык менен 
пайдалануунун алдын алууда эң негизги баскыч болуп саналат.

Ошентсе да, FATF уюму өз ишинде бир кыйла кемчиликтерди 
кетирди. Кайра каралып чыккан 24-Сунушка ылайык, 
мамлекеттер FATF уюмунун стандарттарына жооп берүү үчүн 
төмөнкүлөрдүн бир же эки жолун жасаса болот:

1)  К о м п а н и я л а р д а н  ж е  к о м п а н и я л а р д ы  к а т т о о 
мекемелеринен компаниялардын бенефициардык ээлери 
жөнүндө азыркы учурдагы маалымат ты алууну жана 
сактоону талап кылуу;

2) Компаниялардын бенефициардык ээлери жөнүндө 
азыркы учурдагы маалыматты алуу жана сактоо максатында 
бардык ылайыктуу чараларды көрүүгө компанияларды 
милдеттендирүү;

3)  Тө м ө н к үд ө й  м а а л ы м а т т а р д ы  п а й д а л а н у у :  ( i ) 
Кардарлардын ишеничтүүлүгүн ар тараптуу текшерүүнүн 
натыйжасында финансылык уюмдар же корпоративдик 
кызмат көрсөтүүчүлөр алган маалыматтар, (ii) салык же 
финансы башкармалыгы сыяктуу мамлекеттик ыйгарым 
укуктуу органдарында сакталган маалыматтар, жана (iii) 
компаниянын өзүндө болгон маалыматтар.407

Буларга ылайык, компаниялардын бенефициардык ээлери 
жөнүндөгү маалыматты каттоо сунушталган варианттардын 
бирөөсү гана болуп саналат жана аны коомчулукка ачык 
көрсөтүү талабы коюлбайт. Бирок FATF уюму муну милдеттүү 
түрдө аткарылуучу стандартка айландыруу мүмкүнчүлүгүн 
колдон чыгарып жиберди. Бенефициардык кожоюндар 
жөнүндөгү маалыматты каттоо милдеттүү болбогондуктан, 
жашыруундук шарттарын сунуштоодон пайда көрүүшү 
көздөгөн юрисдикциялар сунушталган варианттардын 
ичинен түзүлгөн кырдаалды ондоп жардам бербеген 
бирөөнү тандап алышат. Экинчи, б вариантында айтылган 
«ылайыктуу чаралар» юристтерге ар түркүн юрисдикцияларда 
бенефициардык кожоюну ким экендигин аныктай албасын 
айтууга укук берүүчү ар түрдүү структурадагы компанияларды 
түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. в варианты өзүнчө эле айланма 
сыяктуу көрүнөт: эгерде мындай маалыматты компаниялар 

өздөрү сактабаса, анда банктардын жана салык органдарынын 
аны табары күмөндүү. (Албетте, активдердин бенефициардык 
ээлери жөнүндө маалыматты жашыруу мүмкүнчүлүгү салык 
төлөөдөн качуунун негизги жолу болуп саналат.)

FATF уюмунун өз стандарттарын кайра кароодо көргөн 
прогрессивдү ү чаралардын бири болуп, 24-Сунушт у 
аткаруунунун алкагында өлкөлөр компаниялардын атынан 
иштеген номиналдык директорлор менен акционерлерден 
алардын артында ким тураары тууралуу маалыматты алууга 
тийиш экендиги саналат. Бул номиналдык адамдардан 
алар кимдин атынан иштеп жаткандарын тийиштүү каттоо 
мекемелерине билдирүүнү талап кылууну же – өтө олуттуу 
эмес түрдө - номиналдык статусун каттоо мекемелеринде 
кагазга түшүрүү үчүн жана укуктуу органдардын талабына 
ылайык аларды номиналдык кылып дайындаган адамдар 
т у уралу у маалымат ты бердирт ү ү үчүн номиналдык 
директорлор менен акционерлерди лиценция алууга 
милдеттендирүүнү билдирет. Албетте, юрисдикциялар өтө 
олуттуу талапты койбогон вариантты тандай алышат.

Жалпысынан алганда, компаниялардын бенефициардык 
ээлери тууралуу маалыматты чогултуу ишинде кездешкен 
кемчиликтердин жоголбогону өзгөчө бир кырдаалды билдирет. 
Мыйзамсыз акча адалдоого каршы туура жүргүзүлгөн 
иш-аракеттер башка адамдардын жалган өздүк маалыматтары 
колдонулуп жаткан-жатпаганын текшерүүшү камтыйт. Дал 
ушундан улам банктар эсеп ачкысы келгендердин өздүк 
маалыматын тастыктоого милдеттүү. Ушуга карабастан, 
мамлекет каржылаган жана мамлекет башкарган компания 
каттоо агенттиктерге белгисиз адамдар үчүн алардын өздүк 
маалыматын жана ишеничтүүлүгүн текшербестен жана 
тактабастан, көп сандаган корпоративдик структураларды 
түзүүгө уруксат берилген. Бул мыйзамсыз кирешени адалдоого 
каршы күрөшүүдө колдонуулуучу эл аралык стандарттарда 
орун алган эң олуттуу карама-каршылык болуп эсептелет.

Ошентсе да, кырдаалды өзгөртүүгө мүмкүнчүлүктөр али 
да болсо бар жана алар Евросоюздун колунда. FATF уюму 
бенефициардык кожоюндарды каттоону бир вариант катары 
көтөрүп жаткан соң, мамлекеттер бирдикте аракеттенип, 
бул эл аралык стандартты ишке киргизип, жайылта алышат. 
Эми FATF уюмунун жаңы стандарттары макулдашылган 
соң, мамлекеттер акча адалдоого каршы өз мыйзамдарына 
түзөтүүлөрдү киргизип жаңыртуулары керек. Евросоюзга 
мүчө-мамлекеттер мындай биргелешкен ишти Брюсселде 
аткарышат жана ал жерде Европа комиссиясы бардык мүчө-
мамлекеттерди милдеттендирген жана азыркы учурда 
колдонулуп жаткан Евросоюздун Акча адалдоого каршы 
үчүнчү директивасына 2012-2013-жылдары киргизилчү 
өзгөртүүлөрдү караштырып жатат.

G l o b a l  W i tn e s s  у ю м у Ев р о с о ю з к о м п а н и я л а р д ы н 
бенефициардык ээлерин кат тоо боюнча стандарт ты 
өз мү чө -мам лекет терине милдет катары киргизиш 
керек жана мындай кадам бул стандартты эл аралык 
деңгээлде жайылтууга жол ачып, Евросоюздун оффшордук 
юрисдикциялар менен байланышы бар мүчө-мамлекеттери 
бул стандартты ошол жерлерге да жайылтып, колдонууга өз 
таасирлерин колдонушу зарыл деп эсептейт. Эч болбогондо, 
бул Евросоюзга мүчө-мамлекеттерде азыркы учурда жок деп 
айтса эч ким ишенбөөчү компаниянын мыйзамдуу ээлерин 
ачык каттоону камсыз кылуу үчүн жасалган биринчи кадам 
болушу керек. Ушундан кийин Евросоюздун мүчөлөрү өз 
байланыштары бар оффшордук юрисдикцияларга ушундай 
каттоолорду жүргүзүүгө кысым көрсөтүшү керек.

Азыркы учурда биздин уюм компаниялардын менчик 
структурасы жөнүндөгү толук маалыматты ачык көрсөтүүнү 
талап кылып жаткан жалгыз гана уюм эмес:

 × Евросоюздун 2010-жылдагы Ички коопсуздук боюнча 
с тратегиясы дагы өзгөрт ү үлөрдү талап кылган. Бул 
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стратегия Евросоюздун Акча адалдоого каршы күрөшүү 
боюнча директивасын «юридикалык адамдардын жана 
механизмдердин ачык-айкындыгын күчөт үү» 408 үчүн 
колдонууга үндөйт.

 × Е в р о с о ю з д у н  ф и н а н с ы  м е к е м е л е р и н и н  б а ш ы н 
бириктирген Европалык банк ассоцияциясы кардарлардын 
ишеничтүүлүгүн ар тараптуу текшерүүнүн жеңилдетиш үчүн 
мүчө-мамлекеттердин өкмөттөрүн компаниялардын менчик 
структурасы жөнүндө толук маалыматты берүүгө чакырды.409

 × 2012-жылдын январь айында Экономист журналына 
ч ы к к а н б а ш м а к а л а д а «Жо о пке р ч и л иг и ч е к т е л г е н 
компанияны кат татып жаткандар компаниянын иш 
жүзүндөгү чыныгы ээлери кайсыл жерде болушпасын, 
алардын аты-жөнүн эле билдирип эле тим болбостон, 
мындай маалыматтарда болгон өзгөрүүлөрдү да маалымдап 
туруулары зарыл. Бул тууралуу жалган маалыматты берүү 
кылмыш катары каралышы керек. Амалкөй юрисдикциялар 
муну аттап өтүүгө аракет кылышы шексиз. Бирок мыйзамсыз 
кирешени адалдоого каршы эрежелер ага каршы күрөшүүдө 
эл аралык кызматташтык көмөктөшө алаарын көрсөтүп 
турат. Учурда бир чемодан толтура акчаны беделдүү банкка 
көтөрүп келип, эсеп ачтырууга мүмкүн эмес. Ушундай 
эле тартип жоопкерчилиги чектелген компанияларды 
негиздөөдө да колдонулушу керек»410 деп айтылган.

 × 2011-жы лы Европанын парламен т и юридика лык 
адамдарды каттоодо көбүрөөк ачыктык болушуна чакырган 
чечимди жактап, 2012-жылы Еврокомиссияга «кылмыштуу 
финансылык каражат тарды жүгүртүү үчүн жашыруун 
юрисдикцияларга жалган номиналдык компанияларды 
кыянаттык менен пайдаланууга каршы күрөш алдыдагы 
Акча адалдоого каршы Директиваны реформалоодо негизги 
маселе катары каралышы керек»411 деп кайрылган. 

Компаниялардын бенефициардык ээлерин каттоого каршы 
болгондор көбүнчө өз каршылыктарын мунун айынан 
бизнестен кетчү чыгымдарга же кичи жана орточо бизнестин 
ишине залакасын тийгизүүчү бюрократиялык тоскоолдуктарга 
байланыштырышат. Бирок, кичи жана орточо бизнестер өз 
бенефициардык ээлеринин ким экендигин эң жакшы билишет 
жана чыныгы ээлери тууралуу маалыматты башка милдеттүү 
түрдө көрсөтүлүүчү маалыматка кошуп, берип коюу алар 
үчүн оор деле эмес. Ар башка юрисдикцияларда катталган 
татаал структурадагы компаниялар адатта чоңураак болот 
же өздөрү жашап жана бизнес жүргүзүп жаткан өлкөлөрдө 
салык төлөөдөн качкан бай адамдарга таандык болот. Алар 
мындай компанияларды ачыш үчүн чоң акыга юристтерди 
жалдашып, аларга корпоративдик структуранын тигил же бул 
бөлүгү катталган юрисдикцияларда кандай маалымат берүүгө 
көрсөтмө беришет. Компанияларды каттоодо берилген 
маалыматтарды текшерүү жана мындай маалыматтарда 
болгон өзгөрүүлөрдү билдирбеген компаниялардын 
артынан сая кубалап билүү үчүн кошумча кызматкерлерди 
жумушка алуу компания негиздөө акысынын жогорулашына 
алып келээри шексиз. Бирок, биздин оюбузча, чектелген 
жоопкерчилик мамлекет тарабынан берилген артыкчылык 
болгондуктан, андай артыкчылык үчүн көбүрөөк акы төлөөнү 
талап кылуу өтө дэле чектен чыгаарлык иш эмес.

Номиналдык директорлор жана компаниялар жөнүндө 
мыйзам

Жыйынтыктап айтканда, учурда Улуу Британияда колдонулуп 
жаткан система өлкөнүн компаниялар тууралуу мыйзамы 
үчүн маселелерди жаратат. 2-бөлүмдө Улуу Британиянын 
алкагында келтирилген мисалдарда көрсөтүлгөндөй, 
Global Witness уюмуна номиналдык директорлор өздөрү 
«жетектеген» компания эмне иш кылгандыгын билбегендигин 
жана ошондуктан ал компаниялардын иш-аракеттери үчүн 
жооптуу эмес экендигин билдиришкен. Ошол эле маалда Улуу 

Британиянын Компаниялар жөнүндөгү мыйзамына ылайык, 
номиналдыкбы же жокпу, компаниянын иш-аракети үчүн 
жоопкерчиликти анын директору тартат жана билбегендик 
теория жүзүндө актануу болуп саналбайт.412 Ушундан улам, 
компаниянын номиналдык директорунун болушунун өзү 
эле Улуу Британиянын Компаниялар тууралуу мыйзамын 
шылдың дагансып т урат. Иш жүзүндө, номиналдык 
директорлор өз иштерин эч жазасыз эле улантып жатышат, 
анткени мыйзамдын жоболорун натыйжалуу түрдө ишке 
ашырылбай келет. Аларды ишке ашырууга мезгил келди.

Ушундай негизги стандарттардын түзүлүшүн жана ишке 
ашырылышын түп тамырынан бери кайра карап чыкмайын, 
Кыргызстан өңдүү – мындан да жакыр Африка өлкөлөрүн 
айтпай эле коелу – өнүгөйүн деп тырышып жаткан 
мамлекеттердин улам-улам алмашкан жетекчилери алсыз 
башкаруу системасынан пайдаланып, өлкөнүн байлыгын 
тоношот. Бул отчетто сөз болгон бардык жылчыктар салык 
төлөөдөн качууну көздөгөн адамдарга дагы деле болсо 
кызмат кылып, мамлекеттик бюджетке түшчү кирешелерди 
башка жолго салат. Оффшордук жана оффшордук эмес 
финансылык борборлор, ошондой эле аларды көзөмөлдөөчү 
өкмөттөр дагы өз милдетин аткарышпаса, анда алар да бул 
иштерге тиешеси бар деп эсептелинет. 

КоРУТУНдУ

Компаниянын менчиктиги боюнча жаңы эрежелер Кыргызстанга 
окшогон өлкөлөрдөн шектүү акча каражаттарын чыгарып кетүүгө 
бөгөт коет. 
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1 Өлкөнүн расмий аты Кыргыз Республикасы. Анлисче сүйлөөчү 
ок урман д арг а «Кырг ызс т ан» деген ат көбүрөөк т ааныш 
болгондуктан, бул отчетто башынан-аягына чейин өлкөнүн ушул 
аты колдонулат. Ошондой эле, Кыргызстан жөнүндө баянда 
колдонулуучу «Кыргызстандыктар» деген тийиштүү сын атооч 
барына карабастан, биз текстте орундун аздыгынан жана айтканга 
ылайыктуулугунан улам, «Кыргыз» деген терминди колдондук.

2 2012-жылдын июнь айындагы окуяларды изилдөө боюнча Көз 
карандысыз комиссия Кыргызстандын президентинин милдетин 
аткаруучу Роза Отунбаеванын өтүнүчү менен ОБСЕ парламенттик 
ассамблеясында түзүлгөн. Аталган комиссиянын эсеби боюнча, каза 
болгондордун саны 470ке жетип, андан ары өсүшү күтүлгөн («Көз 
каранды эмес эл аралык комиссиянын Кыргызстандын түштүгүндөгү 
окуяларды изилдөө боюнча отчету» май, 2010-жыл). Британиянын 
BBC компаниясынын билдиргенине караганда, өлгөндөрдүн саны 
2000ге жеткен; «Кыргызстандагы референдум Конституцияны 
өзгөртүүнү колдойт», BBC, 28-июнь, 2010-жыл.

3 Улуттук банктын төрагасынын милдетин аткаруучу Бактыгуль 
Жээнбаева менен маек, КырТАГ, 4-апрель, 2011-жыл; «Махинации 
в АУБе», Слово Кыргызстана, 9-февраль, 2011-жыл. Орус тилинен 
Global Witness тарабынан которулду.

4 Слово Кыргызстана (орус тилинде), 9-февраль, 2011-жыл.

5 Улуттук банк 2010-жылдагы өз отчетунун 76-бетиндеги текшерүүнү 
эскерет. ://www.nbkr.kg/DOC/28062011/000000000011400.pdf, 
материал 2012-жылдын 22-мартында алынды, бул Эл аралык валюта 
фонддун Өлкө боюнча №11/156, «Кыргыз Республикасы: тандалган 
суроолор» аттуу отчетунда да көрсөтүлгөн, 25-июнь, 2011-жыл, 4-бет, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11156.pdf, материал 
2012-жылдын 22-мартында алынды. Ник Кочандын макаласы 
(«Кыргызстан өз кайрылуусун калыбында калтырат»,” Euromoney, 
январь, 2011-жыл), текшерүүнү ВДО компаниясы жүргүзгөн деп 
билдирет. Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы (ЕБРР) 
өзүнүн аудитке катышканын Global Witness уюмуна электрондук 
почта аркылуу жиберген маалыматында тастыктады.

6 Игнатьев М., Россиянын Борбордук банкынын төрагасы, «Азия 
Универсал Банк» акционердик коомунун эсеби аркылуу өтүп жаткан 
шектуу операциялардын бар экендиги тууралуу Россиянын Борбордук 
Банкынын негизги бөлүмдөрүнө», 10-февраль, 2006-жыл, http://
www.cbr.ru/other/print.asp?file=20-t.htm, (орус тилинде), материал 
2012-жылдын 10-майында алынды; Россия Борбордук банкы: 
Борбордук банктын 2006-жылдын 10-февралындагы #20-T «Азия 
Универсал Банкынын эсеби аркылуу өтүп жаткан шектүү операциялар» 
деп аталган каты тууралуу прессага маалымат, 13-февраль, 2006-жыл, 
http://www.cbr.ru/Press/Archive_get_blob.asp?doc_id=060213_1014031.
htm, материал 2012-жылдын 23-мартында алынды. Global Witness-ке 
2011-жылдын 21-сентябрында UBS аркылуу берилген жооп.
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да катталган. Улуу Британиядагы Lenymar Ltd. жана Magali Ltd 
компанияларын Жаңы Зеландиядагы аты уйкаш компанияларга 
эмне тиешеси бар экени белгисиз бойдон калууда.

88 Башкача айтканда, Company Net, Midland Group жана GT Group 
компаниялары.

89 Белиздин чет элдик компанияларды кат тоо мекемеси, 
Коомчулукка ачык маалымат: Бул компания менен Улуу Британияда 
катталган Dovepark Ltd компаниясынын ортосунда эч кандай 
байланыш жок. Муну Global Witness уюмуна Улуу Британияда 
кат талган компаниянын өкүлү 2012-жылдын 27-мартында 
тастыктаган.

90 Aron Capital, Grexton, Merel жана Brasfort компанияларынын 
баары 1 Mapp Street дарегинде жайгашкан. Dovepark жана Leader Pro 
компаниялары Suite 102, Blake Building дарегинде жайгашкан.

91 Улуу Британиянын Velcona Limited компаниясынын аты 2010-жылы 
август айында Global Witness уюму Кыргызстандын бийликтеринен 
алып таанышкан шектүү операциялар тууралуу документтерде 
аталган. Бул компаниянын Белиздеги United Services Ltd. деп 
аталган корпоративдик секретарынын Suite 102, Blake Building деген 
дарегинде Dovepark Limited жана Leader Pro Ltd компаниялары дагы 
катталган. Улуу Британиянын Каттоо палатасынын маалыматына 
караганда, «АУБ» документинде аталган Parkvale Industries LLP 
компаниясынын эки «мүчөсүнүн» дареги катары дагы Белиздеги 
Suite 102, Blake Building көрсөтүлгөн.

92 Global Witness уюму Кыргызстандын бийликтеринен алып 
таанышкан документтер, август, 2010-жыл.

416 Улуу Британиянын Каттоо палатасы. FAME маалыматтар базасы 
аркылуу изилдөө жүргүзүү, март, 2012-жыл

93 Ошол эле жерде.
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94 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери. Британдык 
Виргин аралдарына катталган Mita Consulting компаниясы менен 
Улуу Британияда катталган аты уйкаш компаниянын ортосунда эч 
кандай байланыш жок. Муну Global Witness уюмуна Улуу Британияда 
кат талган компаниянын өкүлү 2012-жылдын 27-мартында 
тастыктаган.

95 Улуу Британиянын Каттоо палатасы, Delanco Limited Dormant 
компаниясынын эч ишмердүүлүк жүргүзбөгөндүгү тууралуу 
финансылык отчету, 30-июнь, 2009-жыл.

96 Ошол эле жерде.

97 Global Witness уюмунун 27 Old Gloucester St. дарегине барышы, 
январь, 2012-жыл.

98 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери.

99 Global Witness уюму Кыргызстандын бийликтеринен алып 
таанышкан документтер, август, 2010-жыл.

10 0 Demetra Consulting Ltd компаниясынын 2009-жылкы эч 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөндүгү тууралуу финансылык отчетун 
камтыган Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери, 
31-октябрь, 2009-жыл.

101 Demetra Consulting Ltd: компаниянын директору болуп Марио 
Антонио Алварадо Кастилло (Mario Antonio Alvarado Castillo) 
2008-жылдын 11-август унда дайындалган; Delanco Limited: 
компаниянын директору болуп Марио Антонио Алварадо Кастилло 
(Mario Antonio Alvarado Castillo) 2008-жылдын 4-сентябрында 
дайындалган; Sorento Resources Ltd: компаниянын директору болуп 
Марио Антонио Алварадо Кастилло (Mario Antonio Alvarado Castillo) 
2008-жылдын 3-октябрында дайындалган.

102 Sorento Resources Ltd. компаниясынын Каттоо сертификатын 
камтыган Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери.

103 2011-жылдын 15-сентябрына карата Жаңы Зеландиянын 
Компанияларды каттоосунан ‘Марио Кастилло’ деп салынган 
издөөнүн жыйынтыгында бул ат 108 жолу кездешкен. Global Witness 
уюму Кастиллонун Улуу Британияда катталган 175 компания менен 
коомдордо кызмат ээлегенин аныктаган.

104 @UKPlc компаниясынын прессага берген маалыматы, 5-сентябрь, 
2011-жыл; @UKPlc компаниясынын прессага берген маалыматы, 
Тиричилик аракеттеринин айлана-чөйрөгө тийгизген тескери 
таасирлерин изилдөө боюнча Улуу Британиянын Улуттук саламаттык 
сактоо кызматы менен биргелешкен долбоорду баштоо, 19-сентябрь, 
2011-жыл.

105 http://www.uk-plc.net/about-us.htm

106 http://www.uk-plc.net/contact-us.htm

107 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери: Sorento 
Resources Ltd компаниясынын 2008 жана 2009-жылдар үчүн эч 
ишмердүүлүк жүргүзбөгөндүгү тууралуу финансылык отчетторун 
Дирек торлор кенеши 20 0 8 -жы л д ын 8 -декабрын д а жана 
2009-жылдын 2-декабрында карап, кабыл алган.

108 «SWIFT» документтери: Sorento Resources Ltd (Улуу Британия) 
компаниясы жүргүзгөн операциялар тууралуу BANK++ жана SWIFT 
системалары каттаган маалыматтарды салыштыруу.

108 «SWIFT» документтери: Sorento Resources Ltd (Улуу Британия) 
компаниясы жүргүзгөн операциялар тууралуу BANK++ жана SWIFT 
системалары каттаган маалыматтарды салыштыруу.

109 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын өкүлү менен маек, 
6-февраль, 2012-жыл. Улуу Британиянын 2006-жылкы Компаниялар 
тууралуу мыйзамынын 386 жана 480 бөлүктөрү жана Global Witness 
уюмуна берилген көз каранды эмес юридикалык корутунду, апрель, 
2010-жыл.

110 Марио Кастиллонун Global Witness уюмуна жазган каты, 9-март, 
2012-жыл.

111 Global Witness уюмунун маалымат булагы менен телефон аркылуу 
маеги, июнь, 2011-жыл.

112 Алис Морвуд-Лейланд ишканасынын Global Witness уюмуна 
жазган каты, 15-сентябрь, 2011-жыл.

113 Рональда Дункандын Global Witness уюмуна электрондук почта 
аркылуу берген маалыматы, 18-сентябрь, 2011-жыл.

114 Рональд Дункандын Global Witness уюмуна жазган каты, 2-март, 
2012-жыл.

120 Global Witness уюму Кыргызстандын бийликтеринен алып 
таанышкан документтер, август, 2010-жыл

121 «АУБ» документи.

115 «SWIFT» документтери: Sorento Resources Ltd. компаниясынын 
банктык операциялары.

116 «SWIFT» жана «AUB» документтери.

117 «SWIFT» жана «AUB» документтери. Улуу Британиянын Каттоо 
палатасы.

118 FSAP Дирек тиваларын транспозициялоо, 2010 -жылдын 
25-августуна карата иштин абалы, http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/fnances/docs/ actionplan/index/100825-transposition_en.pdf.

119 ABLV банкынын Global Witness уюмуна берген жообу, 1-февраль, 
2012-жыл.

120 Global Witness уюму Кыргызстандын бийликтеринен алып 
таанышкан документтер, август, 2010-жыл.

121 «АУБ» документи.

122 «SWIFT» документи.

123 102 миллион АКШ доллары АКШ доллары түрүндө, 3 миллион 
АКШ доллары орус акча бирдигинде (91,4 миллион рубль) жана 
10 миллиондой АКШ доллары Евро түрүндө (7,07 миллион Евро) 
которулган.

124 109,54 миллион АКШ доллары АКШ доллары түрүндө, 10,3 
миллиондой АКШ доллары орус акча бирдигинде (250,97 миллион 
рубль) жана 4,1 миллион АКШ доллары Евро түрүндө (3 миллион 
Евро) которулган.

125 88,36 миллион АКШ доллары АКШ доллары түрүндө, 4,6 
миллиондой АКШ доллары орус акча бирдигинде (147,7 миллион 
рубль) жана 4,19 миллион АКШ доллары Евро түрүндө (3,1 миллион 
Евро) которулган.

126 Акча каражаттары ар кандай акча бирдиктеринде, көбүн эсе 
АКШ доллары, ошондой эле орус рубль, кыргыздын сому жана фунт 
стерлинг түрүндө которулган. Акча каражаттары кайсы валютада 
которулса, аларды ошол эле валютада кошуп эсептеп, алынган 
сумманы ошол которуулар болгон кездеги валюта алмаштыруу 
курсу менен АКШ долларына которуп, акчанын жалпы көлөмү 
чыгарылган.
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127 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери.

128 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын маалыматына ылайык, 
Vestengold LLP компаниясы эч ишмердү үлүк жүрг үзбөгөнү 
тууралуу отчетту акыркы жолу 2009-жылдын 24-декабрында 
тапшырган. «SWIFT» документинде Vestengold LLP компаниясы 
финансылык операцияларды, кыязы, 2009-жылдын 6-августунан 
баштап жүргүзгөнүн көрсөтөт. 2010-жылы компания эч отчет 
тапшырбагандыктан, «First Gazette» деп аталган чечим, б.а. 
компанияны каттоодон чыгаруу чечими кабыл алынган. Компания 
тараптан эч каршылык көрсөтүлүп, отчет тапшырылбаган сон, 
2011-жылдын 28-июнунда аны каттоодон чыгаруу жана жоюу 
тууралуу чечим кабыл алынган.

129 Global Witness уюму Кыргыз бийликтеринен алып таанышкан 
документтер, август, 2010-жыл.

130 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери.

131 126 Aldergate St, EC1A 4JQ. Улуу Британиянын Каттоо палатасынын 
документтери.

132 Кооптуу байланыштар, http://www.centryug.ru (орус тилинде), 
датасы көргөзүлгөн эмес.

133 http://www.j-service.ru (орус тилинде), датасы көргөзүлгөн эмес.

134 Макала ‘Михаил Валентинович Леонов’ деп анын толук атын 
берет. Кат тоо мекемесине берилген аты жөн гана ‘Михаил 
Леонов’, бирок «SWIFT» документи жана Кыргызстандын тийиштүү 
органдары берген документ ‘Михаил Валентинович Леонов’ деп 
анын толук атын берген.

135 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документи.

136 Төртүнчү арбитраждык апелляциялык соттун чечими, 2-апрель, 
2009 #04AP-568/09 (орус тилинде); Чыгыш-Сибирь аймагындагы 
Федералдык арбитраждык соттун чечими, 24 -июнь, 2009 #A19-
6227/08-F02-2859/2009 (үзүндү) (орус тилинде).

126 Акча каражаттары ар кандай акча бирдиктеринде, көбүн эсе 
АКШ доллары, ошондой эле орус рубль, кыргыздын сому жана фунт 
стерлинг түрүндө которулган. Акча каражаттары кайсы валютада 
которулса, аларды ошол эле валютада кошуп эсептеп, алынган 
сумманы ошол которуулар болгон кездеги валюта алмаштыруу 
курсу менен АКШ долларына которуп, акчанын жалпы көлөмү 
чыгарылган.

137 Улуу Британиянын Каттоо палатасынын документтери.

138 Global Witness уюмунун Лондондогу Suite 2, 23-24 Great 
James Street дареги боюнча барышы жана Apollo International 
компаниясынын кызматкери менен маеги, 15-ноябрь, 2011-жыл.

139 Global Witness уюмунун отчету, It ’s a Gas, апрель, 2006-жыл, 
38-бет.

140 Улуу Британиянын Каттоо палатасы, Компанияларды каттоонун 
2006-жыл үчүн колдонмосу.

141 FATF уюмунун Улуу Британия боюнча отчету, «Mutual Evaluation 
Fourth Follow-Up Report: United Kingdom», 16-октябрь, 2009-жыл, 
19-бет.

142 Richard Murphy, «500,000 missing people: £16 billion of lost tax: How 
the UK mismanages its companies», март, 2011-жыл, 3-бет.

143 1209 North Orange St, Wilmington, Delaware. “Don’t blame the 
Cayman Islands for the financial crisis”, Cayman Finance, 13-май, 2009-
жыл, (макала) караңыз.

144 Бул Николас Шаксон (Nicholas Shaxson) Treasure Islands: Tax Havens 
and the Men who Stole the World деген китепте айткан сөз, 2010-жыл.

145 Jason Sharman, “Shopping for Anonymous Shell Companies: An 
Audit Study of Anonymity and Crime in the International Financial 
System”, Journal of Economic Perspectives, 24-том, 4-чыгарылышы, 
2010-жылдын күзү.

146 Global Witness уюмунун отчету, International Thief Thief: How British 
Banks are Complicit in Nigerian Corruption, октябрь, 2010-жыл.

147 FATF уюмунун отчету, «The Misuse Of Corporate Vehicles, Including 
Trust And Company Service Providers», 13-октябрь, 2006-жыл. p1. FATF, 
12-Сунуш.

148 FATF уюмунун 40+9 сунуштары, 2003-жыл.

149 Акча адалдоого каршы финансылык иш-чараларды иштеп 
чыгуу боюнча уюм (FATF уюму), АКШ үчүн акча адалдоого жана 
терроризмди каржылоого каршы күрөштү биргелешкен баалоо 
боюнча үчүнчү отчет, июнь, 2006-жыл, 300-бет, http://www.fatf-
gaf.org/media/fatf/documents/reports/mer/MER USES.pdf. Акча 
адалдоого каршы финансылык иш-чараларды иштеп чыгуу боюнча 
уюм Азиа-Тынч Океан группасы/ FATF уюму, Жаңы Зеландия үчүн 
биргелешкен баалоо отчету, октябрь, 2009-жыл, 191-бет (12-Сунуш), 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/1/61/43998312. Ошондой эле, 
«Shell Games» («Калп оюндар») деген аттын алкагында чыккан 
Reuters агенттигинин АКШдагы корпоративдик маалыматты жаап-
жашыруунун сандары жана натыйжалары тууралуу бир катар 
материалдарын караңыз, июнь-декабрь, 2011-жыл.

150 Улуу Британиянын акча адалдоого каршы мыйзамдык жоболору, 
2003-жыл, 2.2(m) жобосу.

151 Улуу Британиянын акча адалдого каршы мыйзамдык жоболору, 
2007-жыл, 3.10 жобосу.

152 Global Witness уюмунун Улуу Британиянын Салык жана бажы 
төлөмдөрү боюнча мамлекеттик башкармасынын (HMRC) өкүлү 
менен телефон аркылуу маеги, 31-август, 2011-жыл.

153 Джордандын 2011-жылдын 21-сентябрында жана 2012-жылдын 
2-мартында Global Witness уюмунун суроолоруна берген жообу.

154 FATF уюму, «Акча адалдоого каршы күрөштү баалоо боюнча 
үчүнчү биргелешкен отчет, Улуу Британия жана Түндүк Ирландиянын 
Бириккен Королдугу», июнь, 2007, 211-бет, http://www.fatf-gaf.
org/media/fatf/documents/reports/mer/MER%20UK%20FULL.pdf. 
Өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө маалымат менен толукталган 
төртүнчү биргелешкен отчет, октябрь, 2009-жыл, http://www.fatf-gaf.
org/media/fatf/documents/reports/mer/FoR%20UK.pdf.

155 Global Witness уюмунун Улуу Британиянын Салык жана бажы 
төлөмдөрү боюнча мамлекеттик башкармасынын (HMRC) өкүлү 
менен телефон аркылуу маеги.

414 FATF уюмунун жакында эле (2012-жылдын июнь айында) ар бир 
өлкө үчүн өткөрүлгөн биргелешкен баалоо отчетунан алынган 
маалымат тар, http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.
jsp?lang=en жана http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
Evaluations/Evaluation_reports_en.asp. караңыз.

156 Улуу Британиянын Салык жана бажы төлөмдөрү боюнча 
мамлекеттик башкармасы (HMRC) менен электрондук почта аркылуу 
байланыштар, 22-сентябрь, 2010-жыл.

157 Акча адалдоого каршы финансылык иш-чараларды иштеп чыгуу 
боюнча уюм Азиа-Тынч Океан группасы/ FATF уюму, «Жаңы Зеландия 
үчүн биргелешкен баалоо отчету», октябрь, 2009-жыл, 191-бет 
(12-Сунуш), http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/1/61/43998312.pdf.

158 Жаңы Зеландиянын Юстиция министрлигинин пресс-бюросунун 
электрондук почта аркылуу маалымат тары, 9-жана 12-март, 
2012-жыл.
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1 5 9 Ко м п а н и я л а р д ы ж а н а  ч е к т е л г е н  м ү м к ү н ч үл ү г ү  б а р 
өнөктөштүктөрдү каттоо боюнча мыйзамга толуктоо, 2011-жылдын 
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ment/2011/0344/4.0/DLM4094913.html.

160 «АУБ» документинде бир компанияга аты уйкаш башка 
компания Сейшелл аралдарында катталганы тууралуу айтылат. 
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Сейшелл аралдарындагы мекемесинде иштешет жана ушул беш 
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229 АУБдун 2008-жыл үчүн отчетунун 15-бетинде АУБдун башкы 
кеңсеси 2001-жылы Бишкекте Токтогул көчөсү 187 дарегине көчкөнү 
тууралуу айтылган.

230 Global Witness уюмуна берилген көз каранды эмес юридикалык 
кенеш, апрель, 2012-жыл.

231 Иен Тэйлордун Global Witness уюмунун суроосуна берген жообу, 
12-март, 2012-жыл.

232 Картер-Рактын Global Witness уюмунун суроолоруна берген 
жообу, 5-март, 2012-жыл.

233 Михаиль Наделдин Эммануель Даниель менен маеги, The Banking 
Conversation with Mikhail Anatolyevich Nadel (Part 1 of 2), Zenith 
Communications, июнь, 2009-жыл, материал 2011-жылы ноябрда 
YouTube аркылуу алынды. Forbes [орусча чыгарылышы], 20-февраль, 
2006-жыл, Орусчадан Global Witness уюму которгон.

234 “Enlightenment on a new bank,” The Indian Ocean Newsletter, 
15-апрель, 2000-жыл. Forbes [орусча чыгарылышы], 20-февраль, 
2006-жыл, Орусчадан Global Witness уюму которгон. The Indian 
Ocean Newsletter бюллетениндеги 2001-жылы 20-январда чыккан 
макалада «Илья Карась жана Евгений Гуревич былтыр [2000-
жылы] Африка инвестициялык банкы деп аталган [банкты] ачууну 
көздөшкөн» деп жазылган. Гуревичтин LinkedIn интернет-бетиндеги 
өзү тууралуу жайгаштырылган маалыматта ал 1999-жылдын 
декабрынан 2001-жылдын январына чейин Африка инвестициялык 
банкынын ага вице-президенти болгон, Евгений Гуревичтин өздук 
маалыматы, LinkedIn, материал 2010-жылы алынды. YouTube 
бетинде жайгаштырылган Азаттык үналгысы менен орус тилинде 
маек, 14-октябрь, 2009-жыл, материал 2012-жылы 23-мартта 
алынды, Гуревич өзүнүн АКШ атуулу экенин, Москвада туулганын 
жана Джибутиде банк ачканы тууралуу маалымдайт.

235 АКШнын каттоо мекемесинин маалыматына ылайык, Евгений 
Гуревич Virage Consulting аттуу компаниянын жетекчиси болгон. 
Virage Consulting компаниясынын интернет-бетинин 2002-жылдын 
апрели үчүн архивинде «Азия Универсал Банк» кардарлар 
бөлүмүндө кат талган; Virage компаниясы, кыязы, АУБ үчүн 
«интернет бетин түзгөнсүйт». 2004-жылдын декабрь айы үчүн 
интернет-бети «Virage Consulting Ltd. компаниясы Азия Универсал 
Банк үчүн 2005-2009-жылдар үчүн стратегиялык өнүгүүнү түзүүгө 
киришти» деп маалымдайт. Virage Consulting компаниясынын 
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электрондук почта аркылуу берген жообу, 27-сентябрь, 2011-жыл.

373 Global Witness уюмунун телефон чалуусу, 17-ноябрь, 2011-жыл.

374 Standard Chartered банкынын Global Witness уюмунун суроолоруна 
берген жообу, 23-сентябрь, 2011-жыл.

375 Credit Suisse банкынын Global Witness уюмунун суроолоруна 
берген жообу, 22-сентябрь, 2011-жыл. Raifeisen Zentralbank 
банкынын Global Witness уюмунун суроолоруна берген жообу, 
22-сентябрь, 2011-жыл. Svenska Handelsbanken банкынын Global 
Witness уюмунун суроолоруна берген жообу.

376 Nordea Bank банкынын Global Witness уюмунун суроолоруна 
берген жообу, 21-сентябрь, 2011-жыл.

377 UBS банкынын Global Witness уюмунун суроолоруна берген жообу, 
21-сентябрь, 2011-жыл.

378 АКШнын Юстиция департаменти, «UBS enters into Deferred 
Prosecution Agreement», 18-февраль, 2012-жыл.

379 APCO Worldwide компаниясынын Global Witness уюмунун 
суроолоруна берген жообу, 3-ноябрь, 2011-жыл.

380 Global Witness уюмунун Михаиль Надель жана Денис Слободян 
менен маеги, 9-сентябрь, 2011-жыл.
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Witness уюмунун өтүнүчүнө жооп кылып тастыктаган, 3 ноябрь, 
2011-жыл. APCO компаниясынын кошумча маалыматына караганда, 
келишимге ылайык Сенатор Доул компаниянын кызматкери болуп 
эсептелген эмес жана АУБдун Директорлор кенешинде мүчө болуп 
турган кезде APCO компаниясынын кенешчиси болуп кызмат өтөгөнү 
үчүн эч акы алган эмес.

382 APCO компаниясынын Global Witness уюмунун суроолоруна 
берген жообу, 3-ноябрь, 2011-жыл. АУБдун 2007-жыл үчүн Жылдык 
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2008-жылдын 1-январында АУБдун Директорлор кенешинин мүчөсү 
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383 Федералдык шайлоо комиссиясы, «Элизабет Доулдун 
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387 Дж. Беннет Джонстондун, Роберт Доулдун жана Дональд Риглдин 
Global Witness уюмунун суроолоруна биргелешип берген берген 
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жайылтууга каршы күрөштүн эл аралык стандарттары: FATF уюмунун 
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409 Мисалы, Европа банк федерациясы менен Европа банк тармагын 
башкаруу комиссиясынын FATF организациясынын кайра иштелип 
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411 «Евросоюздун паракорчулукка каршы күрөшүү аракети боюнча 
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күрөштүн конкреттүү жолдорун иштеп чыгууга чакыруу боюнча 
Европа парламентинин токтому», 17-апрель, 2012-жыл.
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413 Кыргыз телевидениеси 1, Бишкек, 6-ноябрь, 2009-жыл, орусчадан 
BBC Monitoring тарабынан которулду.

414 FATF уюмунун жакында эле (2012-жылдын июнь айында) ар бир 
өлкө үчүн өткөрүлгөн биргелешкен баалоо отчетунан алынган 
маалымат тар, http://www.fatf-gafi.org/documents/documents.
jsp?lang=en жана http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
Evaluations/Evaluation_reports_en.asp. караңыз.

415 Midland Group компаниясынын Global Witness уюмунун 
суроолоруна берген жообуна караганда, Изе Тапия эч качан 
Midland Group компаниясында иштеген эмес, бирок ал Midland 
Group компаниясынын кызматкери менен бирге - Панамалык 
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