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         Қазақстан Республикасында  жүргізіліп жатқан реформалар, 

егемендіктің қалыптасу жағдайында,  мықты құқықтық  мемлекеттік және 

қоғамдық өмірді қалыптастыруды  мақсат етеді.  

         Бүгінде Қазақстан,  сыбайлас жемқорлық сияқты, бүкіл әлем үшін аса 

қауіпті әлеуметтік мәселенің  жолын кесу және алдын алуда  жетекші орын 

алады. 

        Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев өзінің жыл сайынғы Қазақстан 

халқына Жолдауында үнемі осы әлеуметтік феноменге баса назар аударады. 

«Қазақстан ТМД елдері арасында бірінші болып сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы заң қабылдады. Бізде бұл бағытта дәйекті жұмыс 

жүргізілуде және жүргізіле береді»1.  

         Н.Ә.Назарбаев, ұлттық және қоғамдық қауіпсіздікке төнген  қатер 

ретінде,  сыбайлас жемқорлықпен күресудің кешенді бағдарламасын ретпен 

жүзеге асыру туралы атап көрсетеді. 

       Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлықтың  ауқымы қауіп туғызатын дәрежеге 

жетті.  Шындығында, осы  індетпен соқтықпайтын бір де бір ел 

қалмағандықтан, қазіргі уақытта оның халықаралық дәрежеде өктемдік етуі 

байқалып  жүр. 

        Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі Н.Кристи, Н.М.Коркунов, 

И.Б.Михайловская, В.Н.Кудрявцев, А.И.Кирш, И.И.Карпец, С.В.Бородин, 

Е.Б.Ляхов, Г.А.Саттаров, А.М.Рев, В.В.Астанин, Ю.В.Голик, В.И.Карасев 

сияқты ғалымдардың жұмыстарында жан-жақты зерттелді. Бұл мәселені 

зерттеуге қазақстандық ғалымдар А.Н.Ағыбаев, Е.О.Алауханов, 

Л.М.Вайсберг, У.С.Джекебаев, Г.С.Мәуленов, Г.В.Ибрагимов және т.б. зор 

үлес қосты. 

      Автор, бұл оқу құралы кіршіксіз және ол алға қойылған тапсырмаларды 

толық және терең шешіп береді деген ойдан аулақ бола тұра, соттық-тергеу 

тәжірибесі мен ғылыми әдебиеттер негізінде, ҚР-ның қолданыстағы 

заңдарын талдау арқылы, бұл әлеуметтік феноменді  зерттеп білуге қадам 

жасады. Кей жағдайларда өз көзқарасын негіздеуге тырысса,  кейде басқа 

көзқарастарды жеткізумен шектелді, сол арқылы, оқырманға таңдау жасауға 

мүмкіндік берді. 

     Ұсынылып отырған оқулық жұмыстағы қызметкерлерге пайдалы болуы 

мүмкін. Бұндағы материалдарды жоғарғы оқу орындарында да пайдалануға 

болады. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Н.Ә.Назарбаев. Қазақстан Халқына Жолдау, 2005ж 



                                                 Кіріспе 

 

         Әлемдік қауымдастық жаңа заманға аяқ басты. Өз тарихында жан-

жақты да пайдалы, аса үлкен білім жүйесін жинақтағанмен, ол, өкінішке 

орай, осы фундаментальді қорды, қоғам мен мемлекеттің ауқымды 

проблемасына айналған, сыбайлас жемқорлық сияқты қатерге қарсы сенімді 

иммунитет жасап шығаруға қолдана алмады. 

        Қазіргі жаһандану жағдайында сыбайлас жемқорлық әрекеттері 

мемлекет пен ұлттық әлеуметтік-экономикалық жүйе шекарасынан шығып, 

бүкіл әлемдік қауымдастықты күйзелткен мәселеге айналып отыр. 

Жаһанданудың болып жатқан процестері өзімен бірге оң бастамамен қатар, 

үлкен қауіп-қатер әкеледі. Жаһанданудан қашып құтылу мүмкін емес, алайда, 

оның криминогендік зардаптарын мейілінше азайту үшін барлық мүмкіндікті 

жасау қажет. 

       Сыбайлас жемқорлықтың бұқаралық сипат ала бастағаны соншалық,   

сапасы жағынан өзгере бастады, әлеуметтік өмір мен қоғамның әр түрлі 

салаларында орын алуы мүмкін болды. Сыбайлас жемқорлықты көптеген 

мәселелердің бастауы ретінде қарастырсақ, оның көлемі, өзіндік  белгілері 

мен динамикасы – елдің жалпы саяси, әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерінің нәтижесі екендігін атап айту керек. Ел жаңару сатысында 

болған кезде, сыбайлас жемқорлық әрқашан тез дамиды. 

        Сыбайлас жемқорлық тудыратын проблемаларға, тек  Қазақстанға ғана  

емес, басқа да көптеген елдерге, соның ішінде, жаңару сатысындағы, ең 

алдымен – орталықтандырылған экономикадан нарықтық экономикаға көшу 

өтпелі кезеңін, тоталитарлық жүйенің қалдықтарын жою қиындықтарын, 

заңдардың жетілмегендігін, билік органдары институттарының тиімсіздігін 

бастан кешіріп отырған елдерге тән проблемаларды жатқызу қалыптасқан. 

       Сыбайлас жемқорлық, бір жағынан, елде қылмыстық жағдайдың әрі 

қарай таралуына және күшеюіне әсер етеді, екінші жағынан, мемлекет пен 

қоғамның бұл үдеріске қарсы тұру мүмкіндігін азайтады дегенмен келіспеуге 

болмайды. Қылмыстық сыбайластықтың мемлекеттік биліктің негізін 

бұзатындығы, қоғамдық сананы өзгертетіндігі, сол елдің халқына  

материалдық ауыртпалық әкелетіндігі баяғыда-ақ белгілі болды. 

        Сыбайлас жемқорлық заңның үстемдігіне, демократияға және адам 

құқықтарына шын қауіп төндіріп, билікке, мемлекеттік басқару 

принциптеріне, теңдік пен әлеуметтік әділеттілікке  сенімсіздік  тудырады, 

бәсекелестікке кедергі келтіріп, экономикалық дамуды қиындатады,   

демократиялық институттардың тұрақтылығы мен қоғамның моральдық 

негізіне қауіп төндіре бастайды. 



        Қазақстандық қоғамда орын алған сыбайлас жемқорлық процестерінің  

ауқымы, динамикасы, өзіндік сипаты - мемлекетте болған экономикалық, 

әлеуметтік және саяси күйзелістердің  көлеңкелі тұстары.  

        Құқықтық және экономикалық негіздердің түбегейлі өзгеруі мен саяси 

тұрақсыздық кезінде, биліктік құрылым әлсірегенде, қоғамдық өмірдің 

шырқы бұзылған тұста сыбайлас жемқорлық  дереу дами бастайды. 

       Қазақстандық қоғам, өз дамуының қазіргі сатысында, әлеуметтік өмірдің 

әр түрлі салаларында: экономикада, саясатта, идеологияда, құқықтық 

мәдениетте, әртүрлі формадағы проблемаларды бастан кешіруде. 

      Соның ішіндегі ең бір күрделі мәселе  сыбайлас жемқорлық болып 

табылады. Бұл түсінік, әдетте, мемлекеттік билік органдары өкілдерінің өз 

қызметтік дәрежесін, қызмет бабын, билігін заңсыз жолмен баю үшін, 

әртүрлі игіліктер мен артықшылықтар алу үшін  пайдалануы дегенді 

білдіреді.                                    

      Бұл құбылыстың қазіргі реформалау кезіндегі әлеуметтік  кері салдарын 

есепке ала отырып,  мемлекет пен қоғам, әдетте, қылмыстық жазаны 

қатайтуға баса назар аударады. Бұл жағдайда, жеке мәселелер шешіліп, 

сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік тамыры қандай, оның қоғамдағы және 

мемлекеттегі, жеке адам өміріндегі ролі, қоғамның әлеуметтік ұйымдарының 

сыбайлас жемқорлықпен ауруының қаншалықты асқынғандығы сияқты 

жалпы мәселелер қалып қояды.  Осыған байланысты, сыбайлас жемқорлықты 

әлеуметтік құбылыс деп тану үшін, басқа, атап айтқанда, жалпыға ортақ 

әлеуметтік-гуманитарлық білім деңгейінде  зерттеу әдістемелері қажет.  

      Әлеуметтік құбылыс ретінде, сыбайлас жемқорлықтың сипаты, 

мемлекеттік қызмет пен көпшілік халықты басқаруға қатысты тұлғалардан 

басқа, жекеменшік сектордың, кәсіподақтардың және саяси партиялардың 

арасында, шоу-бизнес, спорт әлемінде де орын алған, қоғам тұтастай осы 

ауруға ұшыраған. Оның бірқатары қылмыс болып жарияланып, қылмыстық 

тәртіп бойынша қудаланады.  Ал, ол дегеніңіз, сыбайлас жемқорлық 

құбылысы мен нақты жағдайдың арасындағы құқықтық  қарым-қатынасты 

анықтайды. 

  Қоғамның қоғамдық саяси өмірі мен тұтастай мемлекеттің спецификалық 

элементі бола тұрып, сыбайлас жемқорлық мемлекеттің басқа да қоғамдық 

институттарына тән бірқатар белгілерді бойына сіңірген.Соның ішінде, 

сыбайлас жемқорлықтың өзіндік себептері, өмір сүру мен даму механизмі 

бар. Оның көбеюін анықтайтын, тарихи түбірі бар басты  факторлардың 

ішінде, мемлекеттік машиналардың қызметінің бұзылуы мен кейбір 

мемлекеттік құқықтық базамен және қоғамның құқықтық мәдениетімен 



бекітілмеген жаңа экономикалық жүйеге жедел көшу факторлары; кеңес 

заманы уақытында (қазіргі уақытта да) дұрыс құқықтық жүйе мен оған 

сәйкес мәдени салт-дәстүрлердің болмауы; партиялық бақылау жүйесінің 

ыдырауы және оның қазір де қажетті деңгейде болмауы сияқты факторларды 

атап өту керек. 

                                                                                                                                

Сыбайлас жемқорлықты қоғамға зиянды құбылыс ретінде қарастырсақ, оның 

көріністері өз артынан бірқатар келеңсіздіктерді тудырады. Солардың 

қатарына мемлекет пен қоғам өмірінің әлеуметтік-экономикалық саласына 

келтірілетін зиянды (көлеңкелі экономика аясының кеңеюі, салықтық 

түсімдердің азаюы, қоғамдағы әлеуметтік проблемалардың асқынуы) 

жатқызуға болады. 

       Қоғамда туып, өмір сүретін сыбайлас жемқорлық бірқатар әлеуметтік 

проблемаларды тудырады,  ал, оған дейін болған проблемаларды одан сайын 

шиеленістіреді (басым күштер мен қаражаттарды қоғамдық дамудың қажетті 

мақсаттарын орындаудан негізсіз бұрып әкету, соның салдарынан бюджеттік 

дағдарыстың шиеленісуі, мемлекеттік биліктің әртүрлі әлеуметтік 

мәселелерді нақты және тиімді шешу қабілеттілігін төмендету, қоғамның  

мүліктік жікке шұғыл бөлінуін көбейту мен бекіту процесінің заңды сипат 

алуы, оның қарқынды  жүруі, әлеуметтік шиеленістің  одан әрі  күшеюі, 

осының бәрі елдің экономикасына әсерін тигізеді және елдегі саяси 

тұрақтылыққа қауіп төндіреді). 

      Сыбайлас жемқорлық қоғамдық өмірдің көптеген салаларында көрініс 

табатын аса көпжоспарлы құбылыс. Оның айқын көріністерінің бірі - саяси 

салдары, яғни, мемлекеттік саясаттың  жалпыұлттық даму мақсатын   жеке 

олигархиялық топтарды қамтумен ығыстыруы, биліктің өзіне қоғамдық 

сенімнің едәуір азаюы, елдің халықаралық аренадағы беделінің түсуі болып 

табылады.                                                 

      Сыбайлас жемқорлық Қазақстандағы  жиі кездесетін әдеттегі 

қылмыстардың бірі болды және қазір де солай.  Мемлекетіміздің тарихында 

парақорлықпен күрестің небір қатаң түрлері қолданылғанмен, олардың 

қажетті жеміс бермегендігі көрініп отыр. 

       Сыбайлас жемқорлықпен күрес тиімді болу үшін тек қорқыту шараларын 

қолдану жеткіліксіз. Парақордың өзін  халық бөгде құбылыс ретінде 

қабылдайтындай, тіптен, пара беру деген ойдың өзі қазақстандық 

менталитетке, өмір сүрудің қоғамдық нормаларына жат болатындай 

жағдайлар қалыптастыру  аса маңызды. 

       Бүгінгі күні сыбайлас жемқорлық ұйымдасқан қылмыспен бірігіп кеткен. 

Қылмыстық бизнестің мөлшерсіз көп пайдасы ұйымдасқан топтарды 



техникалық жағынан жабдықтауға және шенеуніктерді сатып алуға шексіз 

ақша жоюға мүмкіншілік береді. Оның үстіне, біздің заңымыздың әлсіздігін  

және барлық жердегі әділетсіз, лас сайлау технологиясын пайдаланып, 

ұйымдасқан қылмыс билікке ұмтылуда. 

      Осы қалыптасқан аса ауыр жағдайдан, жалпы қоғамды сауықтыру, ең 

алдымен, оның экономикалық негізін сауықтыру арқылы,  құқықтық жүйені 

күшейту және демократиялық жаңартуларды ойға қонымды, қалыпты табиғи 

жолмен жүзеге асыру арқылы ғана шығуға  болады.                                    

     Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың криминологиялық шаралары 

қатарына  аталған қылмыстың алдын алу шараларының жиынтығы  кіреді. 

       Сыбайлас жемқорлық – қоғам ауруы және тек сол үшін ғана осы ауруды 

қоғамның өзі емдеуі тиіс. Бұл аса ауыр және масқаралы дәстүрлі қылмыс 

түрінен қоғамды айықтыру үшін бірқатар шараларды пайдалану қажет.  

       Қазіргі қоғамда және мемлекеттерде сыбайлас жемқорлықтың  сапасы 

мен саны жағынан біршама өсуі,  оның қоғамдық өмірдің барлық жағына 

енуі, онымен мемлекеттік ұйымдардың, соның ішінде, құқық қорғау 

органдарының ауруы, халықтың билікке сену деңгейінің төмендеуі,   

сыбайлас жемқорлықтың көріністерімен күресуге шақырылған қоғамдық 

және мемлекеттік институттардың жалпы әлсіздігі, қоғамдағы және 

мемлекеттегі сыбайлас жемқорлықпен күресудің аса қолайсыз жағдайы 

туралы айтсақ та, оны тудыратын проблемаларды шешуге және сыбайлас 

жемқорлықтың өзі мен оның көріністеріне шешуші түрде қарсы тұру арқылы 

оны азайтуға және шектеуге болады. Бұл мәселені шешуге тек осылай 

келгенде ғана, қалыптасқан жағдайды түбірімен өзгертуге, демократизм 

қағидаларына сәйкес қоғам мен мемлекеттің еркін дамуын қамтамасыз етуге 

мүмкіндік бар. Алайда, бұл күрделі де ұзақ мерзімді процесс, сондықтан, біз, 

шешімді қазір, сыбайлас жемқорлықпен күресуге, оны жеңуге күшіміз бен 

қаржымыз жететін уақытта, қабылдауға тиіспіз. 

        Сыбайлас жемқорлық, жалпы, ұйымдасқан қылмыс сияқты  

транснационалдық сипат ала бастады.                                                     

        Әлемдік саясат пен экономикадағы даму процесі қылмыстың 

транснационалдық формасының пайда болуы мен қарқындап дамуына әсер 

етті. 

        Олардың  ішіндегі ең қауіптісі  транснационалдық сыбайлас жемқорлық 

болып табылады. 

Транснационалдық сыбайлас жемқорлық, қандай да бір елде өзінің 

экономикалық қызметін жүргізу немесе жалғастыру мүмкіндігін алу 

мақсатында, немесе қандай да бір тиісті емес жеңілдіктер алу үшін шетелдік 

лауазымды қызметкерлерді сатып алу түрінде көрініс береді. 



Транснационалдық сыбайлас жемқорлықтың қолданылатын негізгі екі саласы 

бар: халықаралық экономикалық ынтымақтастық және транснационалдық 

ұйымдасқан қылмыс.  

     Халықаралық экономикалық ынтымақтастықта сыбайлас жемқорлық 

шетелдік капитал арқылы мекеме ашуда, инвестициялық жобалардың жүзеге 

асырылуы кезінде, мемлекеттік меншікті жекешелендіруде, өнімді сату үшін 

нарықты бөлу проблемаларын шешуде көрініс береді. 

     Транснационалдық сыбайлас жемқорлық әлемнің көп аймақтарында 

нормаға айналып барады  және транснационалдық ұйымдасқан қылмыс,                                                   

өз мақсаттарын жүзеге асыру үшін пара беруді қолданатын, бизнестің көп 

түрінің  бірі  ғана болып табылады. 

     Ұйымдасқан қылмыстың әсеріне қарсы тұрудың қай стратегиясының да 

негізгі міндеттерінің бірі сыбайлас жемқорлықпен күрес болып 

табылатындығы баршаға аян. Бұл көріністермен, әсіресе, транснационалды 

қылмыстық ұйымдардың жетілуі мен икемделгіштігін есепке алсақ,  тек қана 

халықаралық ынтымақтастықтың көмегімен күресу мүмкін болады. 

        Сыбайлас жемқорлықпен күресті жоспарлауда құқықтық мемлекет 

концепциясының заң алдындағы теңдік сияқты принцип-мақсатының 

шындыққа айналуын қамтамасыз ету ерекше маңызды. Бұл тек  құқыққа 

деген көзқарас  өзгергенде  ғана  мүмкін болмақ. 

        Революцияға дейінгі белгілі ресейлік теоретик Н.М.Коркуновтың айтуы 

бойынша «тұрақты қоғамдық құрылыс, жеке адамдардың ұмтылысын, 

табиғат заңы сияқты, сөзсіз, аяусыз өзіне бағындыратын құқықтық тәртіптің 

құрылғанын қалайды»2.       

      «Алуға болады екен, бірақ,  сақтықпен, аз-аздан» деу қалыптасқан. 

Бұндай жағдайда, сыбайлас жемқорлық өзінің белгілі бір даму сатысында, 

қоғам мен мемлекеттің негізін металды жеген коррозиядай жей бастайды.  Ол  

қалыпты жағдайға айнала бастаса, бұл дерт. Егер дерт қалыпты жағдайға 

ұмтылса, онда, оба ісігінің биологиялық ағзаны өлтіргеніндей, сыбайлас 

жемқорлық бүкіл әлеуметтік ағзаны өлтіреді.  

Мәселені бұлай қойған жағдайда, сыбайлас жамқорлық - тек қана  ұлттық 

немесе қоғамдық қауіпсіздіктің проблемасы емес. Құрылысы Қазақстан 

Республикасының Конституциясымен бекітілген құқықтық мемлекетте  

сыбайлас жемқорлық құқықтық мәдениеттің бөлігі болып табылады.   

       Құбылыстар мен процестердің өзара байланыстылығы туралы 

философияның жалпыға ортақ заңына сәйкес, бүкіл мәдениеттің даму деңгейі 

құқықтық мәдениеттің даму деңгейіне тәуелді және керісінше, құқықтық 

мәдениеттің деңгейі қоғамдық мәдениеттің деңгейіне байланысты болады.    

                                                 
2 Н.М.Коркунов. Общественное значение права. СПб, 1898. С 89 



   1-ші тарау. Сыбайлас жемқорлық  әлеуметтік феномен ретінде. 

1.1. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы, дамуы мен 

алғышарттары                   (тарихи экскурс) 

 

        Библияның  ең ежелгі  бөлімі – Көне Өсиетте әлеуметтік көріністерге 

көп көңіл бөлінген: “ Сіздердің қылмыстарыңыздың қаншалықты сан қырлы 

екендігін, күнәларыңыздың қаншалықты ауыр екендігін мен білемін: сіздер  

ақ  адамға қысымшылы          Сыбайлас жемқорлық ежелде пайда болған 

күрделі әлеуметтік құбылыс ретінде дүние жүзіндегі барлық елдерде осы 

күнге дейін сақталып келеді.  Бұл құбылыс туралы жазбалар Мысыр, 

Месопотамия, Иудеи, Үндістан және Қытай – барлық ежелгі шығыс 

өркениетінің орталықтарындағы мемлекеттік басқару өнері туралы 

шығармаларда, дін және заң әдебиеттерінде кездеседі.  

қ көрсетіп, пара аласыздар, ал әділет іздеген кедейді қақпадан қуасыздар”3.  

      Ежелгі үндінің “Артхашастра” - мемлекетті басқару өнері туралы  

трактатында патшаның алдында тұрған аса маңызды мәселе қазынаны 

ұрлаумен күрес болып табылатындығы атап айтылады. Трактатта қазына 

мүлкін ұрлаудың 40 түрлі тәсілі көрсетілген және айлалы шенеуніктердің 

амал әдістерін табудан, аспанда ұшқан құстың жолын білу оңайырақ деген 

қорытынды жасалады. 

      Тарихи-құқықтық зерттеулер, сыбайлас жемқорлық, қоғамда басқару 

аппараты пайда болғаннан бастап  болғандығын дәлелдеді. Аристотельдің 

өзі: “Кез-келген мемлекеттік құрылымда ең бастысы  - істі, заңдар және басқа 

да жарлықтар арқылы  лауазымды тұлғалардың пайда табуына жол 

бермейтіндей етіп, реттеу”  деген. Пара туралы Ежелгі Римнің 12 кестесінде 

де айтылған, Ежелгі Орыс митрополиті Кирилл  “пара алуды”  

сыйқыршылық, маскүнемдікпен қатар айыптады. 1У Иван  Грозныйдың 

кезінде алғаш рет, шамадан артық ақшамен бірге қуырылған қаз алған 

хатшы, өлім жазасына кесілген. 

       Ш.Монтескье : “... ғасырлар тәжірибесінен белгілі болғандай, билікке 

қолы жеткен әрбір адам оны өз мүддесіне пайдалануға бейім келеді  және ол 

өзіне тиісті шегіне жеткенше сол бағытпен жүреді”4 деп атап айтқан. Соған 

сәйкес, сыбайлас жемқорлықтың көріністері тоталитарлық жүйедегі 

мемлекеттермен қатар, демократиялық жүйдегі мемлекеттерде де, 

экономикасы мен саясаты әлсіз дамыған елдер мен аса керемет дамыған 

                                                 
3 Кеңестік үлкен энциклопедия М. 1997, т.27 
4 Монтескье Ш. Таңдамалы шығармалар М.1955 



мемлекеттерде де кездеседі. Жалпы,  сыбайлас жемқорлық кездеспейтін таза  

елдер жоқ. 

      Өркениетті адамзат сыбайлас жемқорлықтың құбылыстарын алғаш рет  

ең ежелгі заманда кездестірген. Кейінірек  оның белгілері барлық жерде 

көрінетін болды.  Сыбайлас жемқорлық – адамдардың өмірін басқаратын 

әлеуметтік тәртіп сияқты  ежелгі құбылыс деп есептелген. 

     Мысалы, сыбайлас жемқорлық  туралы мәліметтер Ежелгі Вавилонның  

сына жазуында кездеседі. Біздің эрамызға дейінгі үшінші мыңжылдықтың 

ортасындағы  мәтіндерде жазылғандай, сол уақыттың өзінде, шумер патшасы 

Уруқағанның алдында, заңсыз сыйлықтар алып отырған соттар мен 

шенеуніктердің жолын кесу мәселесі өткір тұрды. 

      Осындай мәселелер Ежелгі Мысыр елі басшыларының алдында да 

кездесті. Археологиялық қазбалар кезінде табылған құжаттар Христостың 

Туылуына дейінгі 597-598жж. Иерусалимдегі вавилондардың еврейлерді 

бұғаулауынан  кейінгі жаппай сыбайлас жемқорлықтың көріністері туралы 

айтып береді.  

      Сыбайлас жемқорлықтың тақырыбы библия мәтіндерінде де кездеседі. 

      Сыбайлас жемқорлықтың көріністері мен дамуы көне дәуірде де болған. 

Оның  бүлдіргіш әсері Рим империясының ыдырау себептерінің бірі болды.                                                                                                                                                                                      

      Сондай-ақ, Батыс-еуропаның кейінгі тарихы сыбайлас жемқорлық 

қатынастардың дамуымен қатар жүрді. Оның үстіне, қоғамда сыбайлас 

жемқорлықтың  болуы тек қана тарихи құжаттарда ғана емес, сонымен қатар, 

Чосер (“Кентерберийские рассказы”), Шекспир (“Венецианский купец”, “Око 

за око”), Данте (“Ад и чистилище”) сияқты шеберлердің көркем 

шығармаларынан орын алды. Осыдан жеті ғасыр бұрын Данте сыбайлас 

жемқорларды тамұқтың ең қараңғы, ең терең шұңқырына салған. Тарихта 

оның сыбайлас жемқорлыққа  деген жеккөрініштігін автордың саяси 

көзқарастарымен түсіндіреді, өйткені,  Данте, парақорлық итальяндық 

республикалардың құлдырауы мен оның саяси қарсыластарының  табысқа 

жетуінің себебі болды деп есептеді. 

       Батыстың көптеген белгілі ойшылдары сыбайлас жемқорлық  

құбылыстарын зерттеуге баса көңіл бөлді. Оның пайда болу тарихын  

барынша егжей-тегжейлі зерттеген Николо Макиавелли.  Бір ерекшелігі, 

оның осы мәселеге деген көптеген көзқарастары әлі күнге маңызды. Оның 

“сыбайлас жемқорлықты, бастапқыда ажыратуы қиын,  емдеуі оңай, ал 

өткізіп алса, табуы оңай болғанымен, емделуі қиын құрт ауруымен”5 

салыстыруының өзін еске алсақ болғаны. Бір қарағанда жай ғана шындық 

                                                 
5 Макиавелли Н. Шығармалар. Милан.1954 



болып көрінгенімен,  әлемдегі сыбайлас жемқорлықтың таралуының бүгінгі  

жағдайын дәл бағалайды. 

      Егер Ресейді алып қарасақ, ол да сыбайластық қатынастардың 

таралуынан сырт қалған емес. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен 

таралуының бұл жерде де сан ғасырлық тарихы бар. Парақорлық туралы 

ХШғ. орыс жазбаларында жазылған. Ресейде алғаш сыбайлас жемқорлыққа 

заңды түрде шектеу қою Ш-ші Иван патшалығының кезінде жүзеге 

асырылды. Оның немересі 1У Иван Грозный алғаш рет шамадан тыс пара 

алудың жазасы ретінде өлім жазасын енгізді.  

      Петр Біріншінің кезінде Ресейде сыбайлас жемқорлық та, патшаның 

онымен қатал күресі де кең өрбіді.  

     Ерекше эпизодтардың бірі, көп жылғы тергеуден кейін, сыбайлас  

жемқорлыққа қатысы әшкереленген сібір губернаторы Гагаринді дарға асу 

болды. Бұдан 3 жыл өткеннен кейін Гагаринді әшкерелеген обер-қазынагер 

Нестеров пара алғандығы үшін кескілеп өлтіру арқылы жазаланды. 

       Ресейде парақорлықтың  жаппай белең алғандығы сондай, 1713 жылы 25 

тамызда Петр Біріншінің Жарлығы бойынша және кейінірек заңға енгізу 

арқылы, парақорлық үшін өлім жазасы белгіленді. Алайда, бұл да қазынаға 

қол сұғушыларды қорқыта алған жоқ. Ресейлік шенеуніктердің 

сатылғыштығының қаншалықты екендігін білу үшін, Петровқа дейінгі патша   

хатшылары мен олардың орынбасарлары, кейініректегі бөлім басшылары 

сияқты тарихи кейіпкерлерді, Петр Біріншінің серіктесі кәдімгідей ұрлықшы 

князь А.Д.Меньшиковты, соңғы ресей императорының жанындағылардан 

жазаға тартылған биік деңгейдегі қазына ұрлаушылар мен парақорларды еске 

түсірсе  жеткілікті. Романовтар династиясының патшалық құру кезеңінде 

сыбайлас жемқорлық ұсақ мемлекеттік қызметкерлер мен төрелер үшін де 

пайданың көзі болды. Мысалы, Елизавета канцлері Бестужев-Рюмин Ресей 

империясындағы қызметі үшін жылына 7 мың сом, ал британ тәжіне қызметі 

үшін (“әсер ету агенті” қызметі) – 12мың рубль алып тұрған. 

      Тіптен, И.Сталиннің тоталитарлық режимі тұсында да сыбайлас 

жемқорлықтың вирусы жойылған жоқ. Дегенмен, Сталиндік квазисоциализм 

моделі, сырт қарағанда, ең аз сыбайласқан болып көрінгендігін сөзсіз 

мойындау керек. Алайда, саяси және экономикалық террорға негізделген 

тоталитаризм, басқа елдерде де сырт көзге аз сыбайласқан болып 

көрінгенімен (классикалық мысал гитлерлік Германия), іс жүзінде шындыққа 

сәйкес келген жоқ.                                                                                                                                                                                                                          

      Сталиндік уақытта парақорлық үшін әрбір адам, қоймашыдан бастап, 

мемлекеттік жоғарғы лауазымды тұлғаларға дейін, қылмыстық жауапқа 

тартылатын болды. Қылмысқа тартылған лауазымды тұлғалардың аз тіркелуі,  



адамдардың тәртібі мен істерін жүйелі түрде қатал да шұғыл бақылауға 

алумен байланысты болды. Саяси қуын-сүргін, кез-келген белгіленген 

тәртіптен ауытқуды, соның ішінде қылмыстық ауытқушылықтарды басты. 

Екінші жағынан, қылмыстық істердің деңгейінің төмендігі биліктің өз 

халқына қарсы жасаған жаппай қуғын-сүргіні есебінен теңесіп отырды. 

Осылайша,  бұл уақыттағы басқарушы топтардың қылмысы, соншалықты, 

дәстүрлі пайдақорлық мақсатты емес, қылмыстық режимге адал қызмет ету 

және заңға емес, жоғарыдағы басшыларға сөзсіз бағыну жолымен өмір сүруге 

тырысуды көрсетті. Кеңес дәуірінде дұрыс құқықтық жүйенің және соған 

сәйкес , әсіресе,  жекеменшікті қорғау саласында,мәдени дәстүрлердің 

болмауынан «сыбайлас жемқорлық билік өкілдерінің халықпен қарым-

қатынасының тиімді тәсілдерінің бірі ретінде болды»6.  

      Билік және оның өкілдері жеке меншікті қорғай алмағандығы және 

қорғағысы келмегендігінен  «бизнес өкілдерінің тек бір ғана, билік 

өкілдерінің қызметін өзі сатып алу, мүмкіндігі болды. Осылайша, сыбайлас 

жемқорлық билік пен бизнестің өзара қарым-қатынасының қажетті және 

меншікті негізі бола бастады”- деп жорамалдайды аталған авторлар. 

     Кеңес үкіметінің сыбайлас жемқорлықпен күресу тарихы кейбір өзіндік 

ерекшеліктермен сипатталады. 

     Біріншіден, сыбайлас жемқолық түсінік ретінде де, құбылыс ретінде де 

ресми нормативтік құжаттарда және іс жүзінде мойындалған жоқ. Бұл 

анықтаманың орнына «парақорлық», «қызмет бабын асыра пайдалану», 

«бетімен жіберушілік» т.б.  терминдер қолданылды. 

     Екіншіден, бұл құбылыстың пайда болу себептері буржуазиялық қоғамға 

тән жағдайлармен байланыстырылды. Мысалы,   КОКП Орталық 

Комитетінің 1962ж. 29 наурыздағы «Парақорлыққа және  халық мүлкін 

тонауға қарсы күресті күшейту туралы» жабық хатында, парақорлық – 

«қанаушы қоғам тудырған әлеуметтік құбылыс» делінген. Қазан төңкерісі 

парақорлықтың түпкі себептерін жойды, ал «кеңестік әкімшілік-басқару 

аппараты – бұл жаңа типті аппарат». Сыбайлас жемқорлық көріністерінің 

себептері болып,  партия, кәсіподақ және мемлекеттік органдардың 

жұмыстарындағы, бірінші кезекте, еңбекшілерді тәрбиелеу саласындағы, 

кемшіліктер саналды.  

      КОКП ОК мен КОКП ОК-дегі ҚКП әкімшілік органдар Бөлімінің 1975-

1980 жылдарда парақорлықпен күресті күшейту туралы 1981жылдың 21 

мамырындағы жазбасында, 1980 жылы парақорлықтың 6 мың жағдайы 

анықталды, ол 1975жылға қарағанда 50%-ға артық деп көрсетілген. 

Ұйымдасқан топтардың пайда болғандығы туралы (мысалы, КСРО балық 
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шаруашылығы Министрлігінде министрдің орынбасары басқарған 100-ден 

аса адам) айтылады. Республикаларда министрлер мен олардың 

орынбасарларының сотталу фактілері туралы, басқа одақтық министрліктер 

туралы, парақорлық пен бақылаушы органдар қызметкерлерінің қылмыстық 

элементтермен бірігуі туралы, прокуратуралар мен соттардағы парақорлық 

пен жебірлік туралы айтылған.                                                               

       Қылмыстардың негізгі құрамы тізілген: тапшы өнімдерді сату; 

жабдықтар мен материалдарды бөлу; жоспарлы тапсырмаларды түзету мен 

азайту; жауапты лауазымдарға тағайындау; айла-шарғыларды бүркемелеу.  

Олардың себептері ретінде кадр жұмысындағы өрескел кемшіліктер; 

азаматтардың заңды арыздарын қарауды ұзаққа созу мен бюрократизм; 

азаматтардың хаттарымен, арыздарымен жұмыстың нашарлығы; 

мемлекеттік, жоспарлық және қаржылық тәртіптің өрескел бұзылуы; 

парақорларға босаң қарау (соның ішінде, соттардың үкімдерінде); қоғамдық 

пікірмен жұмыстың нашарлығы көрсетілген. Парақорлыққа жол бергендігі 

үшін партияның (қалалық және аудандық комитеттер деңгейінде) жетекші 

қызметкерлерін  жазалау туралы айтылған. Орталық Комитетке қаулы 

қабылдау туралы ұсыныс жасалған. 

      Үшіншіден, сыбайлас жемқорлықтың жеделдеуіне мүмкіндік туғызған 

биліктің екіжүзділігі, жоғарғы кеңестік партия мәртебелілерінің іс жүзінде 

ешкім тиісе алмайтын дербестігінен көрінді. 

     Төртіншіден, мемлекеттік аппарат ішіндегі сыбайлас жемқорлықпен осы 

аппарат өкілдері ғана күресті. Бұл екі жағдайға әкеліп соқтырды: күрескерлер 

сыбайлас жемқорлықты тудыратын түпкі себептерді жоя алмайтын күйде 

болды; сыбайлас жемқорларға қарсы күрес, жиі, сыбайластық қызметтер 

көрсету нарығындағы бәсекелестерге қарсы күреске айналды.  

       Соғыстан кейін, қайта құру кезінде және одан кейінгі уақытта сыбайлас 

жемқорлықтың көбеюі мемлекеттік машинаның әлсіреуінен болды. Ол,   

орталықтандырылған бақылаудың азаюы, әрі қарай – идеологиялық ыдырау, 

экономикалық  тоқырау, ал одан кейін, экономикалық даму деңгейінің түсуі, 

ақырында, КСРО-ның күйреуі сияқты процестермен қосыла жүрді. 

         Қазіргі жаһандану жағдайында сыбайлас жемқорлық әрекеті ұлттық 

әлеуметтік-экономикалық жүйелер мен мемлекеттердің шекарасынан асып, 

бүкіл әлемдік қауымдастықтың терең уайымына айналып отыр. Әлемдік 

ғылыми қауымдастықта, осы уақытқа дейін, сыбайлас жемқорлықтың 

әлеуметтік құбылыс ретіндегі біріккен ортақ анықтамасы жоқ екендігін атап 

айту керек.  

         Бұл құбылыстың тамыры өте алысқа кетеді, проблема әруақытта да 

болған, бірақ, қазір ол өзін  аса қорқынышты формаларда көрсете бастады. 



Ақырында, оны қолайлы, шыдауға болатын әлеуметтік деңгейге дейін 

келтіру үшін, оның  көрініс беретін салаларын шектеуге, әсер ету дәрежесін 

төмендетуге, зиянды зардаптарын барынша азайтуға  тез арада күш 

жұмылдыру қажет деген қорытынды жасауға болады. 

 

1.2  Сыбайлас жемқорлық туралы түсінік және оның мәні  

        Коррупция [лат. corruption]параға сатып алу дегенді білдіреді;  қоғамдық 

және саяси шенеуніктер мен лауазымды тұлғаларды параға сатып алу мен 

олардың қайраткерлерді, мемлекеттік параға сатылуы.                                                                

      Коррумциялау [лат.  corrumpere] – біреуді ақшамен немесе басқа 

материалдық игіліктермен сатып алу.                                                                  

       «corrumpere» анықтамасы рим заңында бүлдіру, сындыру, қирату, параға 

сатып алу сияқты жалпы түрде түсіндіріледі және сот ісіндегі заңға қайшы 

әрекеттерді білдірген. Бұл түсінік «correi» деген латын сөзі – бір тараптың 

бірнеше қатысушыларының бір затқа қатыстылығы және «rumpere» - 

сындыру, бүлдіру,болдырмау, жою сөзінің тіркесінен шыққан. 

Қорытындысында, іске сот процесінің  немесе қоғамдық істерді басқару 

процесінің қалыпты жүрісін бұзу және бүлдіруді мақсат еткен бірнеше 

(екіден кем емес) тұлғаның қатысуын білдіретін өз алдына бір термин пайда 

болды. 

       Бүтіндей  «corruptio» аудармасы сыбайлас жемқорлықтың мәні туралы 

жалпы түсінік береді – сатып алу арқылы өкіметті бүлдіру немесе қирату, 

әлеуметтік құбылыс ретінде қарастырса, сыбайлас жемқорлық, сөзсіз, солай 

болып табылады.  

Ғылыми, оқу және қоғамдық-саяси әдебиеттерде сыбайлас жемқорлықтың әр 

түрлі анықтамалары бар. Солардың кейбіреуін қарастырайық. 

       Арнольд Рогоу мен Хэрольд Лэссвелл ешқандай қаржылық пайдасыз 

немесе оны тудыратын себепсіз де сыбайлас жемқорлық орын алуы мүмкін, 

ол әлеуметтік, саяси немесе идеологиялық сыйақылар болуы мүмкін деп 

ойлаған. Джозеф Най сыбайластық тәртіп парақорлық актілерінен (сыйақыны 

шешім шығаратын тұлғаға әсер ету мақсатында пайдалану), непотизмнен 

(жұмысына емес, туыстық жақындығына қарап қолдау көрсету), қоғамдық 

ресурстарды заңсыз жеке мақсатта пайдаланудан  тұрады деп есептеді. 

      Джон Питерс пен Сюзан Уэлч сыбайлас жемқорлықтың бірдей 

анықтамасының жоқтығы  оны жүйелі түрде зерттеуді қиындатады деген. 

Олардың көзқарасы бойынша, аталған құбылыс жеке ғана емес, сонымен 

қатар, сыбайластық әрекеттерді тудыратын, кейбір жағдайларда тіптен, 

мадақтайтын, институциональдық және жүйелік әрекеттерден тұрады. 



   Дэвид Бэйли сыбайлас жемқорлыққа, жеке пайдасы үшін билікті пайдалану 

тек ақша түрінде болуы міндетті емес деп, анықтама береді. Бенсон Бейлидің 

анықтамасын өзгертеді. Оның пікірінше, «саяси сыбайлас жемқорлық, жеке 

немесе саяси пайда табу мақсатында, мемлекеттік билікті заңсыз, этикасыз 

пайдаланудың барлық формаларын қамтитын, жалпы түсінік болып 

табылады». Джеймс Скотт сыбайлас жемқорлықты анықтаудың үш негізі бар 

деп ойлайды: заңдылық, қоғамдық қызығушылық және қоғамдық пікір. 

           Теодор Лоуи үлкен және кіші сыбайлас жемқорлық деп ажыратады. 

Үлкен сыбайлас жемқорлық конституциялық негіздерді түсіреді, ал, ол 

дегеніңіз, шын мәнінде өте қауіпті. Сыбайлас жемқорлықтың кейбір 

зардаптары шегінен шығып, «мемлекеттің өмір сүру негіздеріне қауіп 

төндіреді». Кіші сыбайлас жемқорлық, көбінесе, адамның жеке өмірінің 

нормаларына қатысты болады және жеке адамдардың әдепсіздігін көрсетеді. 

Экономистер еркін нарықтық бәсекелестіктің мінсіз әлемінде сыбайлас 

жемқорлықтың болуына негіз жоқ деп сендіреді. Сыбайлас жемқорлық 

шектеулі ресурстарды бөлу процесі саяси сайлаумен анықталған жағдайда 

орын алады. Саяси сайлау басқарушылар мен сыбайлас жемқорлыққа жағдай 

туғызушылардың тілегіне тәуелді болады.  Сюзан Роуз-Эккерменнің сөзіне 

қарағанда,  пайданың  теңсіздігі дұрыс деп саналатын нарықтық жүйеде және 

сайлау кезінде азаматтардың жасанды теңдігіне рұқсат етілетін 

демократиялық саяси жүйеде, көпшіліктің қалауы негізінде қабылданған 

саяси шешімдер, ресурстарды нарықсыз бөлу әдістері ретінде, заңсыз 

нарықты кеңінен пайдаланудан бұзылуы мүмкін.                                                                   

       Сайып келгенде, жүйе, қоғамдық және жеке секторлардың нормалары 

арасындағы айырмашылықтардың жойылуы салдарынан, сыбайлас 

жемқорлықты тым қабылдағыш болып қалыптасады. 

       Джонсон, сыбайлас жемқорлық анықтамасының қиын екендігін атай 

келе, былайша қорытындылайды: «бізге сыбайластық және сыбайластық 

емес әрекеттердің айқын айырмашылығын табамыз деп ойлаудың қажеті 

жоқ. Оның орнына біз  көптеген жалтақ түсіндірулер, жеңілдететін 

жағдайлар мен ілескен себептері бар, әзер ажыратуға болатын пікірлер 

өзгешелігін табамыз. 

        Бар әдебиеттерге шолу жасай отырып, Де Леон мынаны байқайды: 

«біреулер, сыбайлас жемқорлық басқару жүйесіне тән бизнестің бір түрі десе, 

ал, кейбіреулер, сыбайлас жемқорлық басқару жүйесіне тән қызметтің түрі 

дейді, көптеген зерттеушілер сыбайлас жемқорлыққа, бір қарағанда болмашы 

ғана құбылыс, бірақ, қашып құтылу мүмкін емес, бизнестің шығындары 

ретінде қарайтын сияқты». Ол “егер сыбайлас жемқорлық сол кезде басқарып 

отырған басқарманың экономикалық аспектін құрайды немесе жай ғана 



басқаруды жүзеге асырып отырған құрылымның бөлігі деп қарастырсақ, 

онда, реформалауға шақырудың қажеті жоқ, осы ұстанымға сәйкес, жай ғана 

сол бар нәрсені қабылдау қажет” деді.  Дегенмен, ол  реформа қажет деп 

ойлайды. 

Сыбайлас жемқорлық туралы осындай түсінік қазіргі отандық 

криминологияда да бар. Мысалы, А.И.Долгова сыбайлас жемқорлыққа 

«мемлекеттік немесе басқа да қызметкерлердің параға сатылуымен және осы 

негізде ресми қызметтік өкілеттердің, олармен байланысты бедел мен 

мүмкіндіктердің пайдақорлық мүддесімен немесе жеке, не болмаса , 

кішігірім топтың корпоративтік мүдделерімен сипатталатын әлеуметтік 

құбылыс»7 ретінде анықтама береді. 

    Белгілі криминологтар Н.Ф.Кузнецова мен П.А.Кабанов сыбайлас 

жемқорлықтың мәнін бір тұлғалардың басқаларды параға сатып алуы деп 

қарастырады. Олар «сыбайлас жемқорлық – мемлекеттік билік және басқару 

органдарындағы лауазымды тұлғаның өз қызметтік жағдайын баю 

мақсатында өз пайдасына пайдалануында тұрған әлеуметтік құбылыс»8 деп 

есептейді. 

 Осылайша, сыбайлас жемқорлық – мемлекеттік функцияларды орындауға 

өкілетті мемлекеттік қызметкерлер және басқа тұлғалар өзінің қызмет 

жағдайын, атқаратын қызметінің мәртебесі мен беделін жеке баю немесе 

топтың мүддесі үшін пайда табу мақсатында пайдалануының салдарынан 

өкіметтің ыдырауына әкелетін әлеуметтік құбылыс болып көрінеді. 

      Сыбайлас жемқорлықтың көлемі әр түрлі уақытта және әр түрлі елдерде 

тіптен бірдей емес.  Жалпы, сыбайлас жемқорлықтың деңгейі дамушы 

елдерде жоғарырақ, бірақ нарықтық экономикасы дамыған елдерде де бұл 

құбылыс –  кең таралған зиянкестік.  

Халықаралық аренада, сонымен қатар,  ұлттық деңгейде бизнестегі сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тұруды өзіне міндет еткен “Трансперенси Интернешнл” 

(“Халықаралық жариялылық”) халықаралық қоғамдық ұйымы 1994ж. мамыр 

айының бюллетенінде сыбайлас жемқорлық феномені жаһандық сипат ала 

бастады деп атап өтті. Сыбайлас жемқорлықтың салдарынан әлеуметтік және 

гуманитарлық салаларға келтірілген орасан зор шығынның көлемін байлығы 

мен тұрақтылығы, дәстүрлері арқылы жасыра алатын  көптеген 

индустриалды мемлекеттерде ол әдеттегі құбылысқа айналды. 

Орталықтандырылған жүйелерді трансформациялау процесін бастан кешіріп 

жатқан дамушы елдерде, Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерінде 

                                                 
7 Преступность, ее организованность и криминальное общество М.2003 
8 Н.Ф.Кузнецова, П.А.Кабанов. Проблемы криминалистической детерминаций М 1984 



сыбайлас жемқорлық кең етек жайып үлгерді. Бай немесе кедей ел болсын, 

бәрібір, сыбайлас жемқорықтан таза ел жоқ.  

       Сыбайлас жемқорлық күрделі және социумда шын қалыптасып қалған 

қоғамдық феномен болып табылады. Сондықтан, әрбір күрделі әлеуметтік 

құбылыс сияқты, оның да ортақ  анықтамасы жоқ.  

       Сыбайлас жемқорлықтың анықтамасына айтылған көзқарастардың 

әртүрлілігі бұл құбылыстың күрделілігін растайды және оны тереңірек, жан-

жақты зерттеуді талап етеді. Бұл мәселеде мынадай  екі жайға  көңіл 

аударған орынды болар еді. Біріншіден, сыбайлас жемқорлықты танудың 

категориялық аппаратын қалыптастыру, пайда болу себептері мен оның 

дамуына әсер ететін, қоғам және басқалардың әлеуметтік, экономикалық 

өміріне ықпал ететін факторлардың теориялық деңгейін тереңдету. 

Екіншіден, сыбайлас жемқорлыққа дәл құқықтық анықтама беру және бұл 

құбылыспен  күресудің іс-шаралар жүйесін қалыптастыру. 

      Бүгінде мемлекеттер мен қоғамның сыбайлас жемқорлыққа деген 

көзқарасы  тым әрқилы болып  отыр. Аталған құбылыстың пайда болу 

себептері, мәні мен мемлекеттік және қоғамдық институттарға ықпал ету 

дәрежесі туралы әртүрлі пікірлер бар.  Көбінесе, ол сыбайлас жемқорлық 

мәселесін зерттеушілердің әртүрлілігімен, яғни, экономистер, 

саясаттанушылар немесе құқықтанушылар болуымен түсіндіріледі. Сонымен 

қатар, сыбайлас жемқорлықтың халықтық тәжірибе негізінде қалыптасқан 

тұрмыстық түсінігі де бар. Өкінішке орай, осы пікір алалығы сыбайлас 

жемқорлық туралы әмбебап түсініктің қалыптасуын қиындатады, ол, өз 

кезегінде, сыбайлас жемқорлықтың таралуына қарсы  тұрудың тиімді 

тетіктерін жасақтауды объективті түрде шектейді.  

        И.Х.Дворецкий құрастырған латын-орыс сөздігі жоғарыда көрсетілген 

мағыналардан басқа “жолдан тайдыру, құлдырату, бұзу, бұрмалау, 

пікірлердің немесе көзқарастардың тұрақсыздығы, сонымен қатар, кедергі 

болу, зақымдау, әлсірету, жою, қирату, азғыру, еліктіру, аздыру, алдау,  

масқаралау,  абыройын  төгу”9 сияқты мағыналарды келтіреді.  

       Сыбайлас жемқорлықтың барынша қысқа, бірақ толық мағынасын 

“Шетел тілдері сөздігі” береді: бұл “мемлекеттік шенеуніктерді, лауазымды 

тұлғаларды, сонымен бірге қоғамдық және жалпы саяси қайраткерлерді 

параға сатып алу  мен олардың параға сатылуы”. 

         Генри Блэктің беделді заң сөздігі сыбайлас жемқорлыққа, өзіне немесе 

өзгеге, басқа тұлғалардың міндеттері мен құқықтарына қарсы келетін  

қандайда бір артықшылық алу үшін, заңсыз және құқықсыз, өзінің жағдайы 

мен мәртебесін пайдалану арқылы,  лауазымды тұлғаның ресми 

                                                 
9  Дворецкий И.Х. Латын-орыс сөздігі, М.1976 



міндеттерімен үйлеспейтін қандайда бір артықшылық алып беру ниетімен 

жасалған іс-әрекет ретінде анықтама береді. 

        Заң әдебиеттерінде, соның ішінде, қылмыстық құқық оқулықтарында 

төмендегідей тұжырым бар: “сыбайлас жемқорлық -  биліктің ыдырауы, 

мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті мемлекеттік қызметкерлердің, 

басқа да тұлғалардың өз қызмет жағдайын, мәртебесін және лауазымды 

қызметтің беделін, пайда табу мақсатында, жеке басының баюы немесе 

топтың мүддесі үшін саналы түрде пайдалануы арқылы көрінетін, көпшілік 

басқару аппаратын зақымдаған әлеуметтік құбылыс”10. 

        Қазіргі заманғы қазақстандық ғалымдардан А.И.Ағыбаевтың айқын 

анықтамасын ерекше атауға болады: “сыбайлас жемқорлық – бұл әдеттегі  

ақжағалылар қылмысының түрі. Сондықтан, ол аса жасырын, көбінесе, 

қабілеттілігімен және келтірілген зиянының ірілігімен ерекшеленеді. 

Сыбайлас жемқорлықтың ерекше қауіптілігі, ол қатерлі ісік сияқты, 

мемлекеттік аппаратты қайтаруға болмайтын өзгерістерге әкеліп 

соқтырады»11.            

       Біріккен Ұлттар Ұйымының сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық 

күрес туралы анықтамалық құжатында оны «жеке мақсатта пайда табу үшін 

мемлекеттік билікті асыра пайдалану» деп түсіндіреді. 

       Сыбайлас жемқорлық  әрекеттерінің субъектісі түсінігіне айтарлықтай 

көлемдірек анықтаманы Европа Кеңесінің сыбайлас жемқорлық бойынша 

Халықаралық Тәртіп тобы жасақтады. Онда зерттеліп отырған феномен, тек 

парақорлық ретінде ғана емес, сонымен қатар, «мемлекеттік немесе жеке 

секторда белгілі бір міндеттерді орындау жүктелген тұлғалардың, жеке 

қызметкердің, тәуелсіз агенттің немесе басқа қатынастағылардың 

мемлекеттік лауазымды тұлға мәртебесі бойынша өзіне жүктелген 

міндеттерді бұзуға әкелетін кез-келген іс-әрекеті және ол өзіне және 

басқаларға кез-келген заңсыз пайда табуды мақсат етеді» 

 деп қарастырылған. Бұндай жаңалық, құрылымында сатылатындар мен 

сатып алушылар ретінде коммерциялық және басқа мемлекеттік емес 

құрылымдардың өкілдері жиі кездесетін, ұлтаралық сыбайлас жемқорлықтың 

қарқынды дамуымен байланысты көрінеді. 

         Өз кезегінде, саясаткерлер, көбінесе, сыбайлас жемқорлықты “мүдделі 

құрылымдар мен тұлғалардың мемлекеттік ведомстволарға қаржылық, саяси 

және басқалай әсер ету үшін билікті пайдалануының әртүрлі тәсілдердің 

жиынтығы” ретінде қарастырады.  Олардың бірқатары үшін сыбайлас 

                                                 
10 Қылмыстық құқық, 1998 
11 Ағыбаев А.Н. Уголовно-правовые и криминалистические меры борьбы с коррупцией. Алматы. 2003 



жемқорлықтың негізгі себептері демократиялық ережелердің 

жетіспеушілігінде жатыр. Солай бола тұрса да, олар, сыбайлас 

жемқорлықтың таралуы демократиялық режимде де орын алғандығын 

мойындайды. Олардың өздері саяси сыбайлас жемқорлықтың ықпал ету 

саласының тереңдей беруіне мүмкіншілік туғызатын жағдайларды азайту 

тәсілдерін жасақтауға тырысып бағуда, соның ішінде, заң шығарушы және 

атқарушы биліктің арасындағы ымырашылдыққа қарсы бағытталған іс-

әрекеттер, азаматтық қоғамның пайда болуы мен дамуына  бағытталған 

демократиялық процестерге халықтың араласуын кеңейту. Сыбайлас 

жемқорлыққа қатысты қылмыс үшін жауапкершілікті қарастыратын заңды 

біркелкі қолдануды қамтамасыз ету мақсатында шыққан “Сыбайлас 

жемқорлықпен байланысты қылмыстық істерді сотта қарау тәжірибесі 

туралы” Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының 2001ж.13 

желтоқсандағы  №18 Қаулысы бар. 

       Ғылыми білімнің және әлеуметтік технологиялардың әртүрлі саласының 

өкілдері сыбайлас жемқорлық түсінігін әрқилы түсіндіруі мүмкін.  

       Мемлекеттік басқару мамандарының белгілі бір бөлігі ұсынған 

анықтамаларға сәйкес, сыбайлас жемқорлық – “қандай да бір қомақты жеке 

пайда табу мақсатында жасалатын заңсыз, айыпталатын  іс-әрекет”13.  Бұдан 

басқа, басқару саласындағы мамандар сыбайлас жемқорлықтың мәнін 

ресурстарды теріс пайдалану  мен мемлекеттік өкілеттікті жеке пайда табу 

үшін пайдаланудан көреді. Олардың пікірі бойынша, сыбайлас 

жемқорлықтың себептері, негізінен, мемлекеттік лауазымды тұлғалардың 

еңбекақы деңгейінің төмендігінен, қоғамдық пайдалану қызметтерін 

шамадан тыс монополизациялаудан, шенеуніктердің іс-әрекеттеріне негізсіз  

кеңшілік  берілуінен, оларды бақылау жүйесінің әлсіздігінен, қоғамдық 

қатынастарға, әсіресе, экономикалық салада,  мемлекет тарапынан  орынсыз 

реттеулер жүргізуден, бюрократиялық процедуралардың көптігінен,  

сонымен қатар, тұрақты ішкі мәдениетті және мемлекеттік қызметтің 

этикалық ережелерін қалыптастырудағы сәтсәздіктерден. Олар сыбайлас 

жемқорлықтың сөзсіз зияндылығы туралы көзқарасты да қолдайды.  

       Мысалы, социологтар “сыбайлас жемқорлық – бұл билік өкілдерінің 

заңсыз пайда табу үшін  тәртіптің  белгілі бір стандарттарынан бас тартуы”14 

деп айта алады.                                                            

       Іскер қатынастар,  көбінесе, сыбайластық қатынастарды сауда және 

инвестициялық саясаттың  қажетті факторы ретінде қарастырады. Олардың 

                                                 
13 Государственное управление словарь-справочник Спб 2001 
14  Делона Дж. “Очерки о мировой экономике” М. 2002 



тынышсыздануының негізгі себебі, сыбайлас жемқорлықтың іскер 

қатынастарға әкелетін белгісіздігі  мен  сыбайлас жемқорлық кең таралған   

жағдайда, бәсекелестік күрестің қорытындысын алдын-ала болжаудың 

мүмкін еместігі болып табылады. 

         Сыбайлас жемқорлыққа заңтанушылар тарапынан көп көңіл 

аударылады. Бұл,  сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің кейбір түрлерінің  

мемлекет пен құқықтың бүкіл тарихында  заңға қайшы болып 

есептелгендігімен түсіндіріледі. Сондықтан, мұндай қатынастар, заңмен 

міндеттелген  өкілеттіліктерді жүзеге асыруда  заңдық нормалардан тыс 

әрекеттерге бару немесе мемлекеттік ресурстарды басқару мүмкіндігін 

заңсыз қолдану ретінде қарастырылады. 

        Заңгерлердің бұл құбылысты, ең алдымен,  заңның азаматтық, әкімшілік 

және қылмыстық салаларының қолданылу аясына жатқызуы негізсіз емес.  

        Қазақстанның  бұрынғы КСРО республикаларының арасында бірінші 

болып 1998жылы 02 шілдеде қабылдаған “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы” Заңында  сыбайлас жемқорлық  түсінігіне айқын анықтама 

берілген. Сонымен қатар, онда заң бұзушылықтар үшін әртүрлі 

жауапкершілік жазалар белгіленген. “Сыбайлас жемқорлық  мемлекеттік 

функцияларды орындаушы немесе оларға теңестірілген тұлғалардың өз 

қызметтік өкілеттіктерін  және онымен байланысты мүмкіндіктерді 

пайдаланып, жеке өзі немесе делдал арқылы Заңда қарастырылмаған мүліктік 

игіліктерді қабылдауы, сонымен қатар, осы тұлғаларды құқыққа қарсы 

жолдармен, игіліктер мен мүліктерді беру арқылы, жеке және заңды 

тұлғалардың сатып алуы деп түсіндіріледі”15. 

       ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің республика халқына Жолдауында: 

“Сыбайлас жемқорлық қоғамның барлық негіздеріне, мемлекеттің 

конституциялық негізіне қауіп төндіреді, сондықтан, оған қарсы тұру 

бүкілхалықтық іс. Сыбайлас жемқорлықпен күрес “мыстандарды аулауға”, 

жеке немесе корпоративтік есеп айрысу құралына айналып кетпеуі керек. 

Бұндай әрекеттердің жолы қатал кесілуі тиіс”16 деп  атап көрсетті.  ҚР-ның  

“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңының алда тұрған 

міндеттер  азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау болып 

табылады. Онсыз, біз мақсат еткен құқықтық мемлекеттің құрылуы және 

өмір сүруі мүмкін емес. 

     Сонымен қатар, аталған заң мемлекетке, оның құрылымдарына халықтың 

сенімін арттыруға, білгір мамандарды мемлекеттік қызметке тартуға  

бағытталған.  

                                                 
15 “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” ҚР Заңы 1992 
16 ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы- 2001 



      Сыбайлас жемқорлық барлық құқықтық институттарды бұзуға әрекет 

етеді, қорытындысында, құқықтың белгіленген нормалары, мемлекеттік 

аппарат өкілдеріне ықпал ете алатын және сол үшін ақша беруге дайын 

біреулердің  жеке мүддесімен ұсынылған, ережелермен ауыстырылады. 

Сыбайлас жемқорлықтың заң жүйесіне, соның ішінде, сот әділдігіне енуінде 

үлкен қауіп бар, өйткені, ол, сөзсіз, жалпы құқық қолдану ісі формасының 

өзгеруіне әкеліп соқтырады, оның өркениеттілігі мен тиімділігін азайтады.                                      

      Бізге түрлі баспалар қылмыстық іс субъектісі, билік өкілдері, лауазымы, 

қылмыс құрамы толық қаралған ҚР Жоғарғы Сотының 2001ж. 13 

желтоқсандағы “Сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмыстық істерді 

сотта қарау тәжірибесі туралы” қаулысына жете көңіл аудармайтын сияқты 

болып көрінеді.  

     Халық туралы айтсақ,  көп адамдар сыбайлас жемқорлықты шенеуніктің 

төмен жалақысының өтемақысы ретінде, сонымен қатар, өзіне қажетті 

инстанциялардан кедергісіз өтудің және  мемлекеттік органның қажетті 

нақты шешімін алудың қашып құтылуға болмайтын шарты ретінде 

қарастырады. Сыбайлас жемқорлықтың бұдан да кеңірек тұрмыстық түсінігі 

бар, соның ішінде, адам құқығының бұзылуы ретіндегі, ал, ең түпкі мәнінде – 

“адамға қарсы жасалған қылмыс” ретіндегі түсінік.                                                

Солай бола тұрса да, көп азаматтар, бұл құбылысты көпшілік алдында 

айыптағанымен, мәжүрлікпен немесе өз еркімен сыбайлас жемқорлық 

әрекеттеріне қатысатын болғандықтан,  оның сақталуына өздері қалай болса 

да ықпал етеді.                              

Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың болуы осындай қатынастарсыз мүмкін 

болмас еді деген ой келеді. Оның үстіне, олар сыбайлас жемқорлықты әділ 

айыптай отыра, бір уақытта оны өз өмірлерінің бөлінбес бөлшегі немесе 

басқа таңдау болмағандықтан, олар сөзсіз қабылдауға тиісті, белгілі бір 

ойынның ережесі ретінде қарастырады. 

       Жалпыәлеуметтік мағынада сыбайлас жемқорлық және  сыбайластық 

түсініктері бір-бірімен байланысты.  Сыбайластық – бұл лауазымды 

тұлғаның лауазымдық өкілеттігін пайдалану жолымен заңсыз баюға 

тартылуы, қызмет бабының мүмкіндігін пайдаланып, заңсыз баюға ұмтылуы. 

Бұл мүмкіндіктің жүзеге асуы адамның адамгершілік негізіне, адалдығына, 

өзін - өзі, қоғамды және мемлекетті сыйлауына, өз міндетіне  қатынасына 

байланысты.  

       Сыбайластыққа деген көзқарастың түрлілігіне қарамастан, мамандар, 

барлығы дерлік, сыбайластықтың:      

 а) мемлекеттік билікпен байланыстылығымен және соған байланысты 

биліктің сипаты мен мәніне, оның қоғамдағы атағына қандай да бір 



мөлшерде қалайда әсер ететіндігімен; б) ол, билікті асыра пайдалану ретінде, 

тек қана жеке бастың емес, сонымен бірге корпоративтік, кландық  мүдделер 

мақсатында пайда табу үшін жүзеге асырылуы мүмкін екендігімен келіседі.      

     Сыбайлас жемқорлықты кең мағынада қарастырсақ,  оған пара алу және 

жеке шенеуніктік кәсіпкерлік кіреді. Бұл түсініктің маңызды элементі 

ретінде, лауазымды тұлғаларда жеке пайда табуға қызығушылық мемлекет 

пен қоғам мүддесіне қызмет ету міндетінен басым болатын, пайданы тікелей 

бөлу немесе бөлуге рұқсат беру мүмкіндігінің болуын атап айту керек. Бұл 

мағынада сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік функциясы бойынша 

белгіленген ережелер мен процедуралар бола тұра,  шенеуніктің өз 

білгенінше әрекет етуі мүмкін болғанда, жеке пайда табу мақсатында реттеу 

ережелерін әдейі бұзу арқылы орындаған жағдайда болады. 

      Сыбайлас жемқорлық, тар мағынасында, ең алдымен, лауазымды 

тұлғалар өз міндеттерін әдейі орындамайтын немесе қосымша материалдық, 

ия  басқа сыйлықтар үшін сол міндеттеріне қарамастан  әрекет ететін 

құбылыс. Бұндай жағдайда, сыбайлас жемқорлыққа әрқашан екі жақ 

тартылады: сатып алушы және сатылып, жеке мүдделері үшін өз қызметтік 

міндетіне қарсы әрекет етуші.  Былайша айтканда, «мемлекетті 

жекешелендіру» осыдан көрінеді.  

       Қарастырылған сыбайлас жемқорлыққа деген көзқарастардың мәнін 

есепке алсақ, сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік және соған байланысты 

функцияларды орындауға өкілетті мемлекеттік қызметкерлер мен басқа да 

тұлғалардың өз қызмет жағдайын, лауазымының мәртебесі мен беделін, 

қоғамдық мәні бар саяси, экономикалық, әлеуметтік, моральдық-этикалық 

және тағы басқа мемлекет мүдделеріне зиянын тигізе отырып, жеке 

мүддесіне пайдалану болып көрінеді. 

      Сонымен бірге, көптеген мамандар, сыбайластық қатынастар саласы тек 

мемлекеттік қызметпен немесе көпшілікті басқаруға тартылған тұлғалармен 

шектеліп қоймай, жеке секторларға да, кәсіподақтар мен саяси партияларға,  

басқа да кейбір салаларға жайылғандығын атап көрсетеді. 

Жемқорлық қылмыс түсінігінің анықтамасына қатысты айтсақ, бұл жерде, 

оның әлемнің көптеген елдерінде барынша дәстүрлі және кең тараған 

қылмыстық көрініс екендігінен бастау керек. 

     Әйтсе де, қылмыстық сыбайлас жемқорлықтың әмбебап анықтамасы жоқ.  

Бұндай түсінікті 1978 жылы 17 желтоқсанда БҰҰ Бас Ассамблеясы 

қабылдаған құқықтық тәртіпті сақтаудағы лауазымды тұлғалардың мінез-

құлық Кодексінде ұлттық құқыққа береді.                                                                                                

Сонымен бірге, аталған құжат, оның міндетті элементтері ретінде “талап 



етілген немесе қабылданған сыйлықтардың, уәделер немесе 

ынталандырулардың  нәтижесінде, міндеттерін атқару кезінде немесе сол 

міндеттердің себебімен қандайда бір әрекет жасау немесе жасамау  немесе 

сондай әрекеттер орын алған немесе орын алмаған жағдайда оларды заңсыз 

алуды” қарауды ұсынады. 

      Негізінде, бұл құжатта қылмыстық сыбайластық деп, лауазымды 

тұлғаларды (бұқаралық қызметкерлерді) сатып алу,  сатылуы  және алған 

немесе уәделескен сыйлықты алуға байланысты жүзеге асатын олардың 

қызметтік әрекеттерін түсіну ұсынылған.  

       Кешірек шыққан халықаралық құжаттардың бірінде, атап айтқанда, 

1996жылы 29 наурызда Каракас қаласында америка мемлекеттері Ұйымының 

мүше мемлекеттері қол қойған Америкааралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

конвенцияда, сыбайлас жемқорлықтың қылмыстық көріністерінің дәлірек 

және толығырақ тізімі беріледі: 

- үкіметтік шенеунік немесе мемлекеттік міндеттерді орындаушы 

тұлғаның қорқыту арқылы, тікелей немесе жанама түрде кез-келген 

ақшалай бағасы бар затты немесе сыйлық, қызмет, уәде түріндегі басқа да 

пайданы немесе артықшылықтарды  өздерінің мемлекеттік міндеттерін 

орындау кезінде кез-келген әрекетті жасауға немесе жасамауға ауыстыруы, 

сонымен қатар, осындай заттар мен пайдаларды аталған тұлғаларға беруі 

немесе ұсынуы;  

- үкіметтік шенеунік немесе мемлекеттік міндеттерді орындаушы 

тұлғаның өзі үшін немесе ушінші тұлға үшін, заңсыз пайда табу 

мақсатында, өздерінің мемлекеттік міндеттерін орындауда кез-келген 

әрекетті жасауы немесе жасамауы;  

- жоғарыда көрсетілген әрекеттер арқылы алынған мүліктерді жасыруы 

немесе алаяқтықпен пайдалануы; 

- үкіметтік шенеунік немесе мемлекеттік міндеттерді орындаушы 

тұлғаның өзінің  немесе ушінші тұлғаның пайдасы үшін мемлекет, 

компания немесе мекеме меншігіндегі, мемлекеттің мүліктік үлесі бар 

мүлікті, егер үкіметтік шенеуніктің немесе мемлекеттік міндеттерді 

орындаушы тұлғаның сол мүлікке өз міндеттерін атқару үшін немесе 

атқару кезінде рұқсаты болса, тиісті тәртіпсіз  пайдалануы;  

- үкіметтік шенеунік немесе мемлекеттік міндеттерді орындаушы 

тұлғаның өзінің  немесе ушінші тұлғаның пайдасы үшін өзінің 

міндеттерінің себебімен алған кез-келген құпия немесе конфеденциалды 

ақпарат түрін тиісті тәртіпсіз  пайдалануы;  

- үкіметтік шенеуніктің өзінің  немесе ушінші тұлғаның пайдасы үшін 

өзінің қызмет жағдайы бойынша иелік етуге, сақтауға немесе басқа 



себептермен алынған мемлекеттік жылжитын немесе жылжымайтын 

мүліктерді, ақша құралдарын немесе құнды қағаздарды, олардың негізгі 

белгіленген мақсатымен байланысты емес мақсатта, тәуелсіз мекемеге 

немесе жеке тұлғаға қайта жолдауы17. 

     Келтірілген жағдайдан кейбір айырмасы бар, бірақ, мағынасы бойынша 

жақын, қылмыстық жазаланатын, сыбайлас жемқорлықты құрайтын 

әрекеттер тізбесі  Еуропа Кеңесінің Министрлер Комитеті 1998 жылы            

4 қарашада өзінің 103-ші сессиясында қабылдаған “Сыбайлас жемқорлық 

үшін қылмыстық жауапкершілік туралы” Конвенцияда келтірілген. Оның 

үстіне, Конвенция мәтінінде,  өзін жақтаушылар немесе қосылғысы келетін 

тараптар, біртіндеп, осы құжатта қарастырылған міндеттерге бейімделуі үшін  

қажет болатын кейбір  түсіндірмелер бар18.   

      Қылмыстық заң мемлекеттік және муниципиалдық қызмет жүйесіндегі, 

мемлекеттік басқаруға тартылған тұлғалар арасындағы сыбайлас 

жемқорлықтан басқа,  коммерциялық және басқа ұйымдарда биліктік және 

басқару функцияларын орындаушы тұлғалардың сыбайластығы туралы 

толық негізде айтуға  мүмкіндік береді.                                               

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытталған шараларды тікелей немесе 

жанама нақтылайтын, Қылмыстық кодекстен басқа, бірқатар заңдар мен 

нормативтік актілердің бар екендігін білу қажет. Ең алдымен, ол Қазақстан 

Республикасының 1999ж. 23 шілдедегі “Мемлекеттік қызмет туралы” Заңы, 

2000ж. 10 наурыздағы Қазақстан Республикасы Президентінің “Мемлекеттік 

қызметтен өту ережесі” туралы Жарлығы, “Қазақстан Республикасы саяси 

мемлекеттік қызметкері антының мәтінін және ҚР мемлекеттік 

қызметкерлерінің ант қабылдау тәртібін бекіту туралы” 2000ж. 13 сәуірдегі 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы, “Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы” ҚР Заңы, 1998ж. 

Бұл нормаларда, орындалмаған жағдайда, мемлекеттік қызметкерлер үшін 

нақты құқықтық зардаптары болуы тиіс бірқатар міндеттер мен айтарлықтай 

шектеулер қойылған. Мысалы, мемлекеттік қызметкерлерге, қызметтік 

міндеттерін атқарумен байланысты, жеке және заңды тұлғалардан сыйлықтар 

(заттай, ақшалай сыйлықтар,ссудалар, қызметтер, көңіл көтеру мен 

демалыстардың, көлік шығындарының ақшасын төлеу және басқа сыйлар) 

алуға болмайды. Алайда, тиісті нормалардың сақталуын жүзеге асыру мен 

бақылау тетіктерінің жоқтығы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы барлық 

тыйымдар мен шектеулердің іске асуын қиындатты. 

                                                 
17 Рева А.М. Коррупция как социальное явление общества. М.2002 
18 Совет Европы. Серия европейских договоров. №173 Страсбург, 1999 



    Сыбайлас жемқорлықтың мәнін анықтағанда, әлеуметтік құбылыс ретінде 

де, құқықтық әсер ету объектісі ретінде де есепке алу керек бір маңызды 

жағдай бар. Әңгіме уақ (төменгі) және ірі (элитарлық) сыбайлас жемқорлық 

жөнінде болып отыр. Елеулі деңгейлік айырмашылықтарының барына 

қарамастан, олардың арасында тығыз байланыс және өзара тәуелділік, 

орталықтандырылған, ұйымдасқан немесе әлеуметтік-психологиялық 

сипаттағы келісушілік пен ортақтық бар.  

      Төменгі сыбайлас жемқорлық, азаматтар мен кәсіпкерлердің күнделікті 

қажеттіліктерінің деңгейінде бола тұра, іс жүзінде, тіршілік нормасына 

айналып, қоғамның әр түрлі қабаттарына еніп кетті.Алайда, нақты 

көріністерді әшкерелеу тұрғысынан қарағанда, дәл осы, оның осал жері. 

Ресми тіркелген  сыбайластық көріністердің негізгі бөлігінің дәл осы 

деңгейде әшкереленуі және тоқтатылуы кездейсоқтық емес.      

       Элитарлық сыбайлас жемқорлық әлдеқайда алғырлау көрінеді. Ол іске 

асырушы субъектілердің жоғары әлеуметтік жағдайымен, олардың 

әрекеттерінің интеллектуалдық тәсілдерімен, орасан зор материалдық және 

болмыстық залалмен, қол сұғушылықтың жасырындығымен, биліктің бұл 

деңгейдегі сыбайлас жемқорлармен қамқоршылық, мейірімшіл қарым-

қатынаста болуымен сипатталады. 

       ҚР «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңының 13-бабының 2-бөлімінде 

мемлекеттік қызметке келген тұлғалардан салық қызметі органдарына алған 

табыстары мен мүліктері туралы мәліметтер беруді талап етуі кездейсоқтық 

емес. 

      Биліктік элитаның жемқорлық әрекеттері, әдетте, мемлекеттік істің өте 

күрделі және конфиденциалды түрлерінде жасалатындығы және ол жерге 

сыбайлас жемқорлық көріністерімен күресудің кәсіпқойларын 

жібермейтіндігі, ал кәсіпқой еместерге тәртіпке салу қиынға соғатындығы 

жалпыға белгілі. 

       Сыбайлас жемқорлықтың бұл түрі аса бейімделгіш, ол үздіксіз өзгеріп 

отырады, түрін өзгертеді, жетілдіріледі, заң актілерін жақтайтын, кінәлілерді 

жауапкершіліктен құтқарып, керісінше, сыбайластық әрекеттерді 

әшкерелеуші тұлғаларды әр түрлі жолмен қудалайтын, өзін-өзі қорғау 

дәрежесі жоғары жүйеге енеді.                                               

       Элитарлық сыбайластық, жасырын және келісімді сипатқа ие 

болғандықтан,  биліктің ашкөздігі мен сатылғыштығы басым болып тұрған 

жағдайда, алушы үшін де, беруші үшін де өзара тиімді. Егер ұсақ 

сыбайластық жемқорлық күнделікті халықтың материалдық жағдайына қол 

сұқса, ал элитарлық сыбайлас жемқорлық мемлекеттік және дербес 

экономиканың орасан зор кесектерін жұтады. 



       Сыбайласқан бюрократия ақылды, білімді, бай және өктем. 

Әрекеттерінің жасырын болуы оның негізгі жұмыс қамы. Соның салдарынан 

элитарлық сыбайластықтың нақты таралуына, ең болмағанда, шамамен баға 

беру мүмкін болмай отыр. 

       Осы тарауды қорытындылай келе, сыбайлас жемқорлық әрекеттердің 

түрлері  мен  әдістері қылмыстық жауапқа тартылуы тиіс әрекеттердің 

шеңберінен әлдеқайда алыс шығып кеткендіктен, бұл қауіпті құбылыстың 

барлық қырларын түгел көрсету үшін тек құқық мамандарының ғана емес, 

сонымен қатар, экономистердің, социлогтардың, политологтардың күштері 

қажет болатындығын атап айтқан дұрыс. 

     Сыбайлас жемқорлық қылмыстық қауымдастық арасында , әсіресе, соңғы 

онжылдықта, ұлттық шекарадан шығып кетті. Одан түскен пайда 

«тазартылғаннан» кейін әлемдік және ұлттық қаржы ағынына қосылады. 

1.3. Сыбайластық құқық бұзушылықтар мен қылмыстардың жалпы 

сипаттамасы 

 

        Сыбайлас жемқорлық сөзсіз жағымсыз әлеуметтік құбылыс бола тұра,  

мемлекеттің құқықтық жүйесінде де өз көрінісін тапты. Құқықтық нормалар, 

сыбайластық болып сипатталатын,  зор қоғамдық мәні мен қоғамның және 

тұтас мемлекеттің қалыпты жұмыс істеуіне келтіретін зияны оның айрықша 

белгісі болып табылатын, қоғамдық қатынастарды реттеуге арналған. 

        Сыбайлас  құқықбұзушылықтың жалпы сипаттамасын ашу үшін, 

алдымен, әкімшілік құқықбұзушылық түсінігін анықтаудан бастаған дұрыс 

болады. Әкімшілік құқықбұзушылық деп жеке тұлғаның заңға қайшы,  кінәлі 

(қасақана немесе байқаусыз) әрекет жасауы немесе жасамауы немесе заңды 

тұлғаның заңға қайшы әрекет жасауы немесе жасамауы танылады, ол үшін 

Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылықтар туралы 

Кодексінде әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. 

      Сыбайлас жемқорлықпен байланысты құқықбұзушылықтар болып, ҚР-

ның “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңында, сонымен қатар, 

басқа да заңдарда қарастырылған, сыбайластықпен біріккен немесе 

сыбайластыққа жағдай туғызатын, ол үшін заңда белгіленген тәртіптік, 

әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатын әрекеттер табылады.  

     Әкімшілік құқықбұзушылықтардың белгісіне:  

1) құқыққа қайшылық 

2) кінәлілік 

3) бұқаралық (теріс қылықтардың көп болуы тән) 

4) жазаланушылық 

жатады.  



            Құқыққа қайшылық - құқық нормаларын  бұзатын әрекеттер жасауда 

(немесе жасамауда) болып табылады  және ол үшін әкімшілік жауапкершілік 

белгіленеді. Кінәлілік – ерікті, саналы түрде жасалған әрекет.  Одан басқа,                                                    

кез-келген әрекеттің кінәлілігі, оның әдейі немесе абайсызда жасалғандығын 

білдіреді. Жеке тұлғаның әрекеттерін саралаған кезде кінәнің болуы міндетті  

белгі болып табылады.                                          

        Көптік - жаппай тәртіпсіздіктер, рұқсат етілмеген митингілер мен 

шерулер сияқты әрекеттерді саралауда маңызды. 

        Жазаланушылық – егер сол құқықбұзушылықты жасағаны үшін заңда 

әкімшілік жауапкершілік қарастырылған болса ғана  әкімшілік 

құқықбұзушылық болып танылатын әрекет . 

        Әкімшілік құқықбұзушылықтың қылмыстан айырмашылығын 

қарастырайық.  

Ең алдымен, әкімшілік теріс қылықтарды басқа құқықбұзушылықтардан 

айырып қарау, заң нормаларын қолданатын мемлекеттік басқару органдары 

мен лауазымды тұлғаның басты міндеттерінің бірі болып табылатындығын 

атап айту қажет.  

       Қоғамдық қауіптілік дәрежесі бойынша  барлық құқықбұзушылықтар 

қылмыстар және теріс қылықтар (әкімшілік, тәртіптік) болып бөлінеді. 

       Қылмыстың әкімшілік құқықбұзушылықтан айырмашылығы, оның 

қастандық әрекетінің объектісімен, әрекетінің сипатымен, жасау әдісімен, 

келтірілген зардаптарымен, себептерімен, мақсатымен, кінәнің формасымен 

анықталатын қоғамдық қауіптілік дәрежесінің жоғары болуында.  

      Қылмыс –  қылмыстық заңмен тыйым салынған, жасағаны үшін 

қылмыстық жаза қарастырылған әрекет. 

      Әкімшілік құқықбұзушылық - әкімшілік құқық нормаларында 

қарастырылған, заңда және заңға тәуелді нормативтік актілерде бар, ол үшін 

әкімшілік жауапкершілік белгіленген әрекет.  

       ҚР-ның “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңының 2-ші 

және 13-ші баптары сыбайлас құқықбұзушылықтар түсінігін нақтылайды, 

яғни, ол – мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті тұлғалардың кез-

келген сыйлықты ақшалай, қызмет түрінде және басқа да түрде( заттай 

сыйлықтар, туристік жолдамалар) қабылдауы. 

       Сыбайлас құқықбұзушылықтар қасақана жасалады, яғни, адам өз 

әрекетінің қоғамға қаншалықты қауіптілігін және құқыққа қайшылығын 

түсінеді. 

       Егер сыбайластықпен байланысты құқықбұзушылық субъектілерін 

қарастырсақ, онда ҚР-ның “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” 

Заңына сәйкес оларға барлық лауазымды тұлғалар, Парламент, мәслихат 



депутаттары, соттар, мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті  басқа да 

тұлғалар:  

- мемлекеттік қызмет туралы Заңға сәйкес мемлекеттік қызметкерлер; 

- құқық қорғау органдары мен арнайы қызметтердің лауазымды 

тұлғалары. 

Аталған заңды қолдануда мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті 

тұлғаларға теңестіріледі: 

- жергілікті өзін-өзі басқару органдарына сайланған тұлғалар; 

- заңмен белгіленген тәртіп бойынша Республика Президенттігіне,  

парламент пен мәслихаттар депутаттығына және  жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының мүшелігіне  кандидат ретінде  тіркелген азаматтар; 

- жергілікті өзін-өзі басқару органдарында тұрақты немесе уақытша 

жұмыс жасайтын, еңбекақысы республиканың мемлекеттік бюджет 

қаражатынан, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару 

органдары құрған бюджеттен тыс қорлардан төленетін қызметкерлер; 

- мемлекеттік ұйымдардың немесе жарғылық капиталындағы 

мемлекеттік меншіктің  үлесі 35 -тен кем емес пайызды құрайтын 

ұйымдардың лауазымды тұлғалары. 

          Одан басқа, лауазымды тұлғаларға және басқа да мемлекеттік 

функцияларды орындауға өкілетті немесе оларға теңестірілген тұлғаларға 

заңға қайшы мүліктік игіліктер мен артықшылықтар бергендер жатады. 

         ҚР “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы” Заңының әрекетіне 

лауазымды тұлғалардың барлығы бірдей емес,  аталған Заңның 3-ші бабының 

6-шы тармағындағы тізімде көрсетілген лауазымды тұлғалар ғана 

жататындығын атап көрсету керек.      

Сыбайлас құқықбұзушылықтардың кейбір түрлерін қарастырамыз. 

Аталған Заңның 12-ші бабында сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын 

құқықбұзушылықтардың түрлері анықталып, тізімі көрсетілген және олар 

үшін жауапкершілік белгіленген. Мысалы: 

- мемлекеттік органдар мен ұйымдардың қызметіне заңсыз араласу; 

- көрсетілген тұлғалардың немесе олардың жақын туыстарының 

материалдық мүдделерін қанағаттандырумен байланысты мәселелерді 

шешуде өзінің қызметтік өкілеттілігін пайдалану; 

- кімге болса да, кәсіпкерлік және басқа да пайда табумен байланысты 

әрекеттерді жүзеге асыруда, кез-келген заңда қарастырылмаған 

ықпалдар жасау; 

- жоғарғы ресми тұлғаларға сыйлықтар беру және өз міндетінен тыс 

қызметтер көрсету; 



- жеке немесе заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін іске асыруда анық кедергілер келтіру;  жеке немесе заңды 

тұлғаларға шешімдер дайындау мен қабылдауда заңсыз 

артықшылықтар беру. 

Көрсетілген құқықбұзушылықтарды жасағандығы үшін жауапкершілік, егер 

оларда қылмыстық жауапқа тартылатын әрекеттердің  белгісі болмаса, 

қызметінің төмендеуіне, қызметінен босатылуына немесе басқа мемлекеттік 

функцияларды орындаудан босатылуға  немесе басқа да заңмен белгіленген 

тәртіптік жазаларды қолдануға әкеледі.   

      Сонымен қатар, заңның 13-ші бабы сыбайлас құқықбұзушылықтардың 

заңсыз игіліктер мен артықшылықтар алумен байланысты төмендегідей 

түрлерін белгілейді:  

      - өзінің мемлекеттік немесе оған теңестірілген функцияларын        

   орындағандығы үшін ақшалай, қызмет түрінде және басқа  түрде, тұлға өз    

   қызметіне сәйкес функцияларды орындамайтын мекемеден, сонымен қатар,        

   жеке тұлғалардан, егер заңда басқаша көрсетілмеген болса, кез-келген   

   сыйлықтарды қабылдауы; 

- өзінің мемлекеттік немесе оған теңестірілген функцияларын 

орындағандығы үшін қызметі   жағынан оларға тәуелді тұлғалардан 

сыйлықтар немесе қызметтер қабылдау, жалпыға ортақ әдептілік пен 

қонақжайлылық нормаларына сәйкес немесе хаттамалық және басқа 

ресми шараларды өткізу барысындағы  рәміздік ықылас белгілері мен  

кәдесыйларды  қоспағанда; 

- несие, ссуда алуда, құнды қағаздар, жылжымайтын және басқа да 

мүліктерді сатып алуда заңда қарастырылмаған артықшылықтарды 

пайдалану.  

      Көрсетілген құқықбұзушылықтарды жасағандығы үшін 

жауапкершілік, егер оларда қылмыстық жауапқа тартылатын 

әрекеттердің  белгісі болмаса, қызметінің төмендеуіне, қызметінен 

босатылуына немесе басқа мемлекеттік функцияларды орындаудан 

босатылуға  немесе басқа да заңмен белгіленген тәртіптік жазаларды 

қолдануға әкеледі.  

     Көрсетілген құқықбұзушылықтардың бірінші құқық бұзғандығы 

үшін салынған тәртіптік жазадан кейін бір жылдың ішінде қайталануы, 

заңда белгіленген тәртіп бойынша, қызметінен босатылуына немесе 

басқа мемлекеттік функцияларды орындаудан босатылуға әкеледі.  

            Соттар, депутаттар сыбайлас құқықбұзушылықтар жасағандығы 

үшін Конституцияда және Қазақстан Республикасының заңдарында 

қарастырылған негіздер мен тәртіп бойынша жауап береді. 



           Атап айтқанда, соттарды қылмыстық жауапқа тарту тәртібі ҚР 

Конституциясының 79-шы бабында анықталған және аталған бапқа сәйкес 

“сот тұтқындалмайды, айдап әкелінбейді, сот тәртібімен салынған әкімшілік 

жазаларға, қылмыстық жауапкершілікке Республиканың Жоғарғы сот 

кеңесінің шешіміне негізделген ҚР Президентінің келісімінсіз немесе 

Конституцияның 55-ші бабының 3-ші тармақшасында белгіленген жағдайда, 

сенат келісімінсіз, қылмыс жасау орнында немесе ауыр қылмыс жасау 

кезінде ұсталудан басқа жағдайда,  тартыла алмайды”19.     

          “Қазақстан Республикасындағы соттар мен соттардың мәртебесі 

туралы” конституциялық заңның күші бар1995жылғы 20 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы, атап айтқанда, 41-ші бабы 

“Соттардың құқығына қол сұқпаушылық” Конституцияға сәйкес соттардың 

қылмыстық жауапкершілікке тартылу тәртібін белгілейді. Осы баптың 

бірінші бөлігінде ҚР Конституциясының жоғарыда аталған бабының  “Сот 

құқығына қол сұғылмайды” деген бірінші сөйлемінен басқа, мәтіні 

келтірілген. Екінші бөлігінде “Сотқа қатысты қылмыстық істі 

Республиканың Бас прокуроры ғана қозғай алады” деген қосымша 

белгіленген. 

       Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттарын қылмыстық жауапқа 

тарту тәртібі ҚР Конституциясының 52-ші бабымен “Парламент депутаты өз 

депутаттық мерзімінің ішінде қамауға алынбайды, айдап әкелінбейді, сот 

тәртібімен салынған әкімшілік жазаларға, қылмыстық жауапкершілікке тиісті 

палатаның келісімінсіз, қылмыс жасау орнында немесе ауыр қылмыс жасау 

кезінде ұсталудан басқа жағдайда,  тартыла алмайды” деп  белгіленген.     

      ҚР Заңының 2003 жылғы 25 қыркүйектегі редакциясында Қазақстан 

Республикасы Қылмыстық кодексінің 13 тарауында  сыбайластық және басқа 

мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы 

қылмыстардың тізімін анықтайды20.                                                                                                                                                                                                                       

            Қылмыстық-құқықтық көзқараспен қарағанда мемлекеттік қызметпен 

байланысты қылмыстардың негізгі басты белгілері болып:      а) қол сұғу 

объектісі ретінде қарастырылатын мемлекеттік аппараттың заңды, қалыпты 

қызметіне қол сұғу (қастық қылу); қызметтік мүдделерді бұзатын, 

азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін айтарлықтай бұзуға әкеліп 

соқтырған тұлғалардың әрекеті немесе әрекетсіздігі, лауазымды тұлға 

(қылмыс субъектісі) жасаған қоғамдық қауіпті әрекет;   б) қасақана немесе 

абайсызда жасалған қоғамдық іс-әрекет. 

                                                 
19 Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 
20 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 



        Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты өзінің 2001жылғы 18 

желтоқсандағы қаулысында түсіндіреді: “Сыбайластықпен байланысты 

қылмыс деп, лауазымды тұлғалардың басқа тұлғалардың мүддесі үшін 

олардан заңсыз мүліктік игіліктер және жеке өзі үшін, сонымен қатар, басқа 

тұлғалар үшін артықшылықтар алу  мақсатында өзінің қызметтік өкілеттігін 

пайдаланып, қасақана жасаған, қылмыстық жазаланатын іс-әрекетін түсіну 

керек”21.   

       Сонымен қатар,  сыбайластықпен байланысты қылмыстарға, жеке және 

заңды тұлғалардың  игіліктер мен артықшылықтарды заңсыз жолмен беру 

арқылы лауазымды тұлғаларды   сатып алуға бағытталып, қасақана жасаған, 

қылмыстық жазаға тартылатын іс-әрекеттерін жатқызу керек. 

       Соттық тергеу тәжірибесінде сыбайластықпен байланысты қылмыс 

жасаған тұлғалардың әрекеттерін саралауда жиі қате жіберіледі.  

       Сыбайластықпен байланысты қылмыстардың субъектісі болып, 

мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, қарулы 

күштер мен басқа да әскери жасақтардың және республика әскерлерінің 

лауазымды тұлғалары, сонымен қатар, мемлекеттік жауапты қызметтерде 

отырған тұлғалар табылады.  

       Сыбайластықпен байланысты қылмыстардың субъектісі қатарына, 

сонымен қатар, жоғарыда аталған лауазымды тұлғаларды сатып алу 

мақсатында оларға заңсыз түрде мүліктік игіліктер мен артықшылықтар 

беруші жеке тұлғалар жатады.  

       ҚК-тің 307-ші бабының Ескертулеріне сәйкес, лауазымды тұлғалар 

болып, тұрақты, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілінің 

функцияларын жүзеге асырушы тұлғалар немесе мемлекеттік органдарда,  

жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, сонымен қатар, Қазақстан 

Республикасы Қарулы Күштерінде, республиканың басқа да әскерлері мен 

әскери жасақтарында ұйымдастыру-басқару немесе әкімшілік-шаруашылық 

функцияларын орындаушы тұлғалар танылады. 

       Мемлекеттік жауапты қызметтердегі тұлғалар болып, мемлекеттің 

функциялары мен мемлекеттік органдардың өкілеттігін тікелей атқару үшін 

Қазақстан Республикасы Конституциясымен, Қазақстан Республикасының 

конституциялық және басқа да заңдарымен  белгіленген  лауазымдарда 

отырған тұлғалар, сонымен қатар, мемлекеттік қызмет туралы заңға сәйкес 

мемлекеттік қызметкерлердің саяси лауазымдары танылады.  

       Ұйымдастыру-басқару функциялары болып, лауазымды тұлғалардың 

ұжымды басқару, кадрлар таңдау мен орналастыруды жүзеге асыру, 

                                                 
21 ҚР Жоғарғы Сотының 2001ж 18желтоқсандағы “ Соттардың сыбайлас жемқорлықпен байланысты 

қылмыстық істерді  қарау тәжірибесі туралы” Қаулысы 



қарауындағылардың еңбектерін ұйымдастыру, еңбек тәртібін сақтау, 

ұжымның алдына қойылған тапсырмаларды орындау және т.б.  бойынша 

өкілеттігі танылады.  

      Лауазымды тұлғалардың әкімшілік-шаруашылық функциялары, әдетте, 

мемлекеттік мүлікті басқару немесе бөлу, оны сақтау, сату, мемлекеттік 

органдарда немесе  жергілікті өзін-өзі басқару органдарында, тиісті 

мекемелер мен әскери жасақтарда сол операцияларды бақылау  

өкілеттіліктерімен қатар жүреді. 

     Мүліктік игіліктер мен артықшылықтар алу дегенді, қылмыстық 

субъектіге жататын тұлғаның әртүрлі ақылы қызметтерді ақысыз пайдалануы 

немесе жекеменшікке, құрылыс, жөндеу жұмыстарына, санаторийлерге 

немесе туристік жолдамалар, жолда жүру билеттерін беруге, жеңілдікпен 

ссудалар мен несиелер т.т. беруге  артық құқық  беретін  жеңілдіктерді 

заңсыз пайдалануы деп түсіну қажет. 

       ҚК-тің 311-ші бабының Ескертулеріне сәйкес, лауазымды тұлғаның  

мүлік, мүлікке құқық немесе басқа сыйлық түрінде мүліктік  пайда алуы, егер 

бұрын жасаған заңды әрекеттері(әрекетсіздігі) үшін алдын ала келісілмеген 

болса, егер сыйлықтың құны екі айлық есептік көрсеткіштен артық болмаса, 

елеулі еместігіне байланысты қылмыс болып есептелмейді және тәртіптік  

жазаға тартылады. 

      Сыбайластықпен байланысты қылмыстарды, субъектілері лауазымды 

тұлғалар болып табылатын басқа қылмыстардан ажырата білу қажет. 

Мұндайда, сыбайластықпен байланысты қылмыстың мақсаты  лауазымды  

тұлғаның өзінің қызмет жағдайын пайдалану арқылы басқа біреулердің 

мүддесі үшін, олардан өзіне, басқа да тұлғалар үшін заңсыз мүліктік 

игіліктер мен артықшылықтар алумен жалғасқан қасақана заңсыз әрекеттер 

жасау  болып табылатындығын ескеру қажет. Осыған байланысты, жоғарыда 

көрсетілген жағдайлар болмаған жағдайда, қызметтік өкілеттігін асыра 

пайдалану, билігін немесе қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану, қызметі 

бойынша әрекет жасамауы сияқты және басқа мемлекеттік қызмет 

мүдделеріне қарсы қылмыстар сыбайластықпен байланысты қылмыстарға 

жатпайды. 

        Лауазымды тұлғаның “қызмет бабын пайдалануы” белгісі бойынша 

сараланатын басқа қылмыстар жасауы, сондай-ақ, сыбайластықпен 

байланысты қылмыс болып есептелмейді. Өйткені, аталған тұлғалар мүліктік 

игіліктер мен пайданы басқа тұлғалардан емес, өзінің бастапқыда заңсыз 

материалдық пайда алуға (мысалы: өзінің қызмет бабын пайдалану арқылы 

басқаның  мүлкін меншіктенуі және т.б.) бағытталған әрекеттерінің 

нәтижесінде алады.  



        Сыбайластықпен байланысты қылмыстардың аса қауіпті көрінісіне 

лауазымды тұлғалардың бұл қылмыстарды  бопсалау арқылы, топ болып 

жасауын, сонымен қатар, материалдық және басқа да игіліктер мен 

артықшылықтар алу мақсатында, 

ұйымдасқан қылмыстық топтардың, қылмыстық бірлестіктердің  заңға 

қайшы мүдделерін қанағаттандыру үшін жасауын жатқызу керек. 

       Сыбайластық қылмысқа тән ерекшелік оның аса жасырын болуында.                                                      

Сыбайластық қылмыстың аса жоғары дәрежеде жасырын болуы  бұл 

құбылыстың деңгейі туралы ресми статистикалық мәліметтерге сынмен 

қарауға мәжбүр етеді. Алайда, осы аса толық емес мәліметтердің өзінен де 

белгілі бір шешімдер жасауға болады. 

      Сыбайластық, әлеуметтік құбылыс ретінде,  әр түрлі   сыбайластық іс-

әрекеттер жасау кезінде нақты көрінеді, оның бір бөлігі қылмыс болып 

жарияланып, қылмыстық тәртіп бойынша қудаланады. 

     Сыбайластық қылмыс – бұл ресми түрде басқару ісіне (мемлекеттік 

қызметкерлер және  бұқаралық функцияларды орындауға өкілетті басқа да 

тұлғалардың) тартылған, мәртебесі бойынша берілген мүмкіндіктерді түрлі 

тәсілдермен заңсыз жеке пайда табу үшін пайдаланатын тұлғалардың 

қылмысы. 

Сыбайластық қылмыстың, криминологиялық қылмыстардың 

субъектілерімен, саласымен және оларды жасау тәсілдерімен байланысты, 

бірқатар ерекшеліктері бар. Сыбайластық субъектілерінің айтарлықтай 

жоғары қоғамдық  жағдайын есепке ала отырып,  оны  элиталық-биліктік 

қылмыс ретінде сипаттауға  да болады. 

 

  

1.4. Сыбайластықтың әлеуметтік-экономикалық және саяси 

зардаптары. 

       Сыбайластық, социологиялық құқықта бұқаралық билік 

институттарының есебінен жеке басының мақсаттарына жетуге ұмтылатын, 

жеке мүдделердің тікелей әсерінен социум мүшелерінің функцияларын 

бұзатын девианттық мінез-құлықтың бір түрі болып түсіндіріледі. Осындай 

аспектте сыбайластық, заңдық құбылыс ретінде оның моральдық-этикалық  

бағыттағы түсінігімен тығыз байланысты болады. Нормативизм тұрғысынан 

қарағанда, бұндай байланыс деструктивті сипат алуы мүмкін болғанымен, 

сыбайластыққа қарсы мәселелерге “адалдық”, “айқындық” сияқты 



категорияларды енгізе отырып, іс жүзінде  онымен санасу керек. Шетелдің 

құқықтық теориясы мен практикасында, көбінесе, сыбайластықтың 

пайдакүнемдік іс-әрекеті бар мемлекеттік қызметкердің мәртебесімен 

үйлесімсіз екендігі көрсетілуі тегін емес.     

 Социологиялық жағынан келгенде, сыбайластықтың түбірі, жалпы 

қылмыстағы сияқты, соншалықты  экономикалық жазықтықта емес, бірқатар 

ғалымдар толық негізде көрсеткендей, қандай да бір ұлттың, қоғамның,  

мемлекеттің нақты тарихи жағдайлардағы  қоғамдық өмірінің көрінісі 

ретінде, мәдениеттің өзінде жатыр.        

   Осы жағынан алғанда, мәдениет өркениеттің негізі болып табылады, 

ал сыбайластық, яғни, сыбайластықпен және басқа осы сияқты деструктивті 

әлеуметтік құбылыстармен зақымданған мәдениет, көптеген өркениеттер 

тарихы көрсеткендей, көп жағдайда оның “көр қазушысына”  айналады. 

Қылмыстың өзі сияқты, сыбайластық та мәңгілік, Ю.В.Голиктің пікірі 

бойынша, ол тек өткен шақта және осы шақта. Сыбайластық – ол әрқашан 

мемлекеттің әлсіздігі.                                                                  

Әлеуметтік тұрғыдан, жаппай орын алған сыбайластықтың  нақты 

фактілерінің көріністері негізінде, оның  біздің жалпы мәдениетіміздің ғана 

емес, сонымен қатар, рухани, кәсіби, көпшілік, материалдық, нормативтік 

және басқа мәдениетіміздің бір бөлігі болғандығы ақиқатқа айнала бастады.   

Рухани мәдениетте, сыбайластық, адамдардың санасында белгілі бір 

дүниетанымды, соған сәйкес көзқарастар мен мақсаттарды, тойымсыздыққа, 

қор жинағыштыққа, пайдакүнемдікке бағытталған, жеке адамның ғана емес, 

бүкіл ұлттың рухани азуына әкелетін құндылықтарға бейімделуді 

қалыптастырады. Көпшілік мәдениетте, сыбайластық, болмыс пен ойлаудың  

көбірек таралған, қоғам мен мемлекет пайдасы үшін аса көп жан-тәнімен 

берілуді талап етпейтін  типтік тәсілдерін көрсетеді.       

Басқару аппаратының адамгершілік тұрғыдан бұзылуына  тікелей ықпал 

ететін  “олигархияның темірдей заңының” әсері  азаматтық институттардың 

тиімді қарсы әрекеттері арқылы ғана жойылатын  болғандықтан, әлеуметтік-

саяси түсінікте, сыбайластық, көптен бері, азаматтық қоғамның белсенділігі 

немесе енжарлығының, саналылығы немесе иррационалдығы дәрежесінің 

объективті көрсеткіші ретінде қабылданып келеді.     

Аталған фактордың сыбайластық қылмыстарды детерминациялау 

механизміндегі ролі мен маңызын ұғына отырып және аталған жағымсыз 

құбылысқа қарсы тұру жолдары туралы ойланғанда, шенеуніктердің 

адамгершілік деңгейін  жарлықтар, өкімдер немесе арнайы ұйымдастырылған 

науқандық шаралар арқылы көтеру мүмкін емес. Сонымен бірге, мемлекеттік 

және басқа қызметкерлердің әрі қарай бұзылуына жол бермеу керек,  



қаржылық қызмет міндеттеріне және  қызметтік емес саладағы тәртіпке 

бағытталған шаралар жүйесін жасақтау қажет.           

Қызметкерлерге қойылатын талаптар жүйесін, олардың орындалуын бақылау 

тетіктерімен толықтыру қажет. Осы мақсатта  әрбір ведомствода, ауыр 

құқықбұзушылықтарды болдырмауға мүмкіндік туғызатын, мысалы, 

қылмыстық жауапкершілікке тартылмайтын, әкімшілік санкциялар мен 

тәртіптік шаралар көмегімен жазалануға тиісті этикалық жөнсіздіктерді 

анықтау мен жоюға арналған этикалық Басқарма сияқты арнайыландырылған 

құрылымдар жасау қажет болып көрінеді           

Мәдениет, жалпы халыққа ортақ табыстың белгілі бір символын бәрінен 

жоғары қойған кезде, ал, әлеуметтік құрылым, халықтың басым бөлігі үшін  

мақсатқа жетудің заңды жолдарына  шектеу қойған кезде қылмыстық мінез-

құлық орын алады.          

 Сыбайластықтың, оны әлеуметтік құбылыс ретінде тануға қажетті, 

барлық белгілері бар екендігін ескеру керек.     

 Ең алдымен, ол мықты экономикалық фундаментте негізделген, ол 

тұтастай қоғамның, әртүрлі әлеуметтік топтардың және әрбір нақты жеке 

тұлғаның мүддесін қозғайды, ол мемлекеттің сыртқы және ішкі саясатына 

ықпал етеді, ол мемлекеттік-құқықтық механизмдерге әсерін тигізеді. Ақыр 

аяғында, ол қоғамдық және жеке көзқарастарға әсер етеді, қоғамда белгілі бір 

моральдық-адамгершілік мақсаттар мен өлшемдерді қалыптастырады.   

Қоғамда сыбайластық, ең алдымен, адамдардың мінез-құлқының ерекше 

кейпінде көрініс береді. Сыбайластықтың мәні нақты жеке адамның 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктерінде жатыр. Бұл жағдайда 

адамдардың мінез-құлқының ерекше түрін таңдауда мотивациялық саланың  

маңызы басым болады: көбірек таралған мотивация шенеуніктердің 

мемлекеттік қызметке өтуімен байланысты елеулі шығындарының орнын 

толтыру.            

Сыбайластықтың кең орын алуына ықпал ететін қоғамдағы әлеуметтік-

психологиялық ахуалдың басты ерекшелігі – екі жақты моральдық стандарт. 

Бір жағынан, сыбайластық, әсіресе, жоғарыдағысы, қоғамға жат болып 

есептеледі. Екінші жағынан, сыбайластық, көбінесе, төменгі жақтағы, 

тұрмыстың қолайлы  “жасырын” бөлшегі болып табылады.                                                            

Жалпы қылмысқа қарағанда, сыбайластықтың, әлеуметтік құбылыс ретінде, 

өмірі ұзақ екендігін атап өту керек.        

  Бұл, біріншіден, әдетте, қан төгіспен байланысты емес, бірақ соңғы 

жылдары бұнда да жаңа, “қанды” тенденциялар пайда бола бастады.  



      Екіншіден, қоғамдық пікір, кісі өлтіру, тонау т.б. туралы айтпағанда, 

қарапайым  бұзақылық фактілеріне қарағанда, әрқашан сыбайластық 

фактілеріне шыдамдылықпен қарады және қарайды. 

     Үшіншіден, сыбайластық әрқашан функционалды, қандай да бір дәрежеде, 

тіптен, қажеттілік сипат алады. Сыбайластық, меншікті қайта бөлу 

жағдайында, пайданы көбейтудің ең тиімді және ең қажетті  тәсілі болып 

табылады.  

      Төртіншіден, сыбайлас жемқорлар билікке тікелей шыға алады, кейде 

олар өздері билік болып табылады, соның ішінде, қоғамдық пікірді 

қалыптастыруға ықпал ете алатын бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты. 

      Сыбайластық, азаматтық қоғам мен мемлекет арасындағы әлеуметтік 

қарым-қатынастың барлық салаларын қамтитын, күрделі, көп мөлшерлі 

құбылыс болып табылады және заңмен қорғалатын көптеген игіліктерге 

түрлі тәсілдермен қол сұғады. Ол құқықтық қана емес, басқа да, көптеген: 

психологиялық, мәдени, жеке адамдар арасындағы қарым-қатынас сияқты 

проблемаларды қозғайды, бұл, әрине, сыбайластық  туралы жалпы түсінік 

беруде, оның ерекше белгілерін анықтауда, онымен күресудің нақты 

шараларын жасақтауда қиындықтар туғызады. 

Шын мәнінде бар саяси сыбайластықтың алар орны ерекше және оның саяси 

қылмыстың ерекше түрі ретінде салыстырмалы дербестігі төмендегідей 

белгілермен сипатталады: 

1) Саяси сыбайлас жемқорлықтың негізінде биліктік элита мен қоғамдағы 

басқа да құрылымдар арасындағы ресурстармен бейресми айырбас  жатады; 

2) Саяси сыбайлас жемқорлықтың белгісі болып бір жолғы акт ретінде 

пара немесе саясаткерді сатып алудың нақты мерзімі  саналады. 

Биліктік-халыққақарсы  қылмыстың бұл түрінің саяси бояуы, мемлекеттік 

қаржы мен материалдық қорлардың «билікке кіру» саяси идеясын жүзеге 

асырушы кейбір  үміткерлердің  сайлау қорына берілуі сияқты заңға қайшы 

фактілерден барынша айқын көрінеді. 

3) Саяси сыбайлас жемқорлықтың  өзіне тән ерекшелігі  саяси уәждің 

және соған сәйкес мақсаттың болуы. Сондықтан ҚР ҚК-нің 311,312,313 

баптарында қарастырылған саяси сыбайластық пен парақорлық – бұл бірдей 

емес. 

Егер соңғысының саяси уәжі болмаса, онда аталған қоғамға қарсы іс-

әрекеттің субъектісін саяси-сыбайласқан қылмысты таратушы деп есептеуге 

болмайды. 



     Саяси уәжі бар сыбайластық жемқорлық билікті тартып алу немесе ұстап 

тұру мақсатында, сонымен қатар, өздерінің саяси бәсекелестеріне қарсы жеке 

тұлғалармен және топтармен жасалады. Саяси сыбайластыққа сайлау кезінде 

сайлаушылардың дауыстарын тікелей және жанама сатып алу үшін 

жасалатын неше  түрлі «лас» формадағы сайлау технологияларын жатқызуға 

болады. 

    Қылмыс әлемімен  тікелей немесе жанама байланысы бар тұлғалардың 

сайлау науқанына белсенді араласуына байланысты да сайлаудың заңдылығы 

мен ашықтығы жөніндегі мәселелер соңғы уақытта жиі көтеріліп жүр. 

Қылмыстық құрылымдардың саяси процестегі белсенділігі төмендегідей 

факторлар қатарымен түсіндіріледі:  

1. Мемлекеттік билік немесе жергілікті өзін-өзі басқару органында 

жасаған қылмыстық әрекеттері үшін мандаттың көмегімен өзін 

жауапкершіліктен арашалау мақсатында; 

2. Тиісті мемлекеттік билік органында өкілдік етумен қарастырылған 

іскер байланыстарды нығайтуға, артықшылықтар алуға,  қаржы 

қорына рұқсат алуға тырысу; 

3. Билікке құмарту сияқты психологиялық факторлар.  Лауазымға, 

атаққа құмарлық, халыққа өзінің шексіз мүмкіндіктерін көрсеткісі 

келу, т.т. 

           Саяси сыбайлас жемқорлық басты демократиялық процестерді бұзады 

және биліктің құқықтық негіздері мен оның беделіне нұқсан келтіреді. 

          Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінде жеке саяси 

жемқорлық үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылмаған. Ол туралы 

кейбір конституциялық құқықтар мен адам мен азаматтың бостандығына 

қарсы, мемлекеттік құрылым мен мемлекеттік биліктің негіздеріне қарсы 

сыбайластық іс-әрекеттерге қатысты айтуға болады. 

Президент Н.Ә.Назарбаев  өзінің жыл сайынғы Қазақстан халқына 

Жолдауында сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселелеріне ерекше көңіл 

бөледі. Қазақстанның 2030жылға дейінгі даму Стратегиясында  «адамдардың 

әл-ауқатының өсуі біздің күнделікті жұмысымыздың негізі болуы тиіс, ал 

сыбайлас жемқорлықпен батыл күресуге тиіспіз»22. 

                                                 
22 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. Қазақстан-2030 



     Сыбайлас жемқорлық қоғам өмірінің барлық саласының ыдырауына 

ықпал етеді: экономикаға, әлеуметтік салаға, саясатқа. Бұл құбылыс 

тудырған келеңсіз жағдайлар  қоғамның ілгері дамуына ғана емес, Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2006 жылғы  Қазақстан 

халқына Жолдауында көрсеткендей, «сыбайлас жемқорлық ұлттық 

қауіпсіздігімізге және қоғамдағы тұрақтылыққа қауіп туғызады»23. 

       Экономика саласындағы сыбайлас жемқорлық бірқатар келеңсіз 

жағдайлардың тууына және дамуына ықпал етеді: 

1. Нарықтық бәсекелестіктің тетіктерін бұзады. Соның салдарынан 

бәсекелестікке қабілеттілер емес, артықшылықтарды пара беру арқылы 

сатып алғандар ұтады. Бұл экономикада монополистік даму бағытының 

пайда болуына, оның жұмысының тиімділігін төмендетуге және еркін 

бәсекелестік идеясына деген сенімнің жойылуына септігін тигізеді. 

2. Сыбайлас жемқорлықтың орын алуы мемлекеттік бюджет қаржысының 

дұрыс бөлінуіне, әсіресе, мемлекеттік тапсырыстар мен несиелерді 

бөлуге кері әсер етеді, сол арқылы үкімет бағдарламаларын тиімді 

жүзеге асыруға кедергі жасайды. 

3. Ұйымдасқан қылмыс пен көлеңкелі экономиканың қалыптасуы мен 

дамуына қолайлы жағдайлар туғызуға ықпал етуші әдіс болып 

табылады. Бұл мемлекеттік бюджетке түсетін салық көлемінің 

азаюына, капиталдың шетелге кетуіне әкеліп соқтырады және 

мемлекеттің экономикалық, саяси, әлеуметтік функцияларының тиімді 

орындалуын қиындатады. 

4. Бюджеттік қылмыстар. 

5. Мемлекеттік емес ұйымдарда сыбайластық іс-әрекеттер көлемінің 

ұлғаюы.                                         

6. Экономикалық жүйенің жалпы төмендеуі. 

7. Бағаның көтерілуі мен инфляцияның өсуі. 

Әлеуметтік саладағы сыбайлас жемқорлықтың кері әсері  төмендегідей 

жағдайларға әкеледі:                        

1. Сыбайлас жемқорлық жарияланған және нақты құндылықтар 

арасындағы айтарлықтай айырмашылықты көздейді және қоғам 

                                                 
23 Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы-2006. 



мүшелерінің мораль мен мінез-құлқының «екі жақты стандартын» 

қалыптастырады. Бұл қоғамдағы барлық нәрсенің ақшамен 

өлшенуіне алып келеді, адамның маңызы, қандай жолмен 

келгендігіне қарамастан,  оның жеке басының жағдайымен 

анықталады, құнсыздану болып, адамдардың мінез-құлықтарындағы 

өркениетті әлеуметтік реттегіштер: моральдық нормалар, діни 

құқықтар, қоғамдық пікірлер және т.б. бұзылады. 

2. Сыбайлас жемқорлық өмірлік игіліктердің әділетсіз, аз ғана 

олигархиялық топтардың пайдасына бөлінуіне, қорытындысында, 

халық арасында мүліктік теңсіздіктің тез өсуіне, қоғамның едәуір 

бөлігінің кедейленуіне және елдегі әлеуметтік шиеленістің өсуіне 

ықпалын тигізеді. 

3. Сыбайлас жемқорлық құқықтың, мемлекет пен қоғам өмірін 

реттейтін негізгі құрал ретіндегі беделін түсіреді, оған деген 

сенімсіздікті тудырады. Қоғамдық санада азаматтардың билік 

алдында да, қылмыскерлік алдында да қорғансыздығы туралы 

түсінік қалыптасады. 

4. Құқық қорғау жүйесіндегі сыбайластықтың көбеюі  және оның 

ұйымдасқан қылмыспен қатар, ірі капиталмен де бірігіп  кетуі. 

Саяси саладағы  сыбайлас жемқорлықтың кері әсері төмендегідей  

жағдайларда көрініс береді: 

1. Сыбайлас жемқорлық, олигархиялық кландар мен топтардың  

билік құруын қамтамасыз ету арқылы, саяси мақсаттардың 

жалпыұлттық мақсаттардан ауытқуына ықпал етеді.  

2. Өз капиталын шет елдерде жасыратын сыбайластық субъектілері 

«бесінші колоннаға» айналады және елдің ұлттық қауіпсіздігінің 

мүдделеріне сатқындық жасауға итермелейді.                                      

3. Сыбайластық жемқорлық елдің халықаралық аренадағы беделін 

түсіреді, оның саяси және экономикалық оқшаулануына әсерін 

тигізеді. 

4. Сыбайлас жемқорлық қоғамның билікке деген сенімін азайтады, 

демократия құндылықтарынан түңілуіне әкеледі және тым қатал 

формадағы мемлекеттік құрылым – диктатураға өтуіне ықпал ете 

алады. 



5. Демократиялық институттар мен саяси моральдың ыдырауы. 

              Сыбайлас жемқорлыққа А.И.Кирпичников айқын сипаттама береді: 

«Сыбайлас жемқорлық – бұл биліктің коррозияға ұшырауы. Тот темірді  

қалай шірітсе, сыбайлас жемқорлық та мемлекеттік аппаратты солай бұзады 

және қоғамның адамгершілік негізін шірітеді. Сыбайлас жемқорлықтың 

деңгейі – қоғамның өзіндік термометрі, оның адамгершілік жағдайының және 

мемлекеттік аппараттың тапсырмаларды жеке мүдделер емес, қоғам 

мүдделері үшін шешуге мүмкіндігінің көрсеткіші. Сол сияқты, темірдің 

коррозиядан шаршауы оның шыдамдылық шегінің төмендегенін көрсетсе, 

қоғамның сыбайластық жемқорлықтан шаршауы оның қарсыласу 

дәрежесінің төмендегенін көрсетеді».24 

      Сыбайлас жемқорлықтың қоғам үшін қауіптілігі  орасан зор. Әлемдік 

қауымдастықтың құжаттарында сыбайластықтың экономикаға тек қана 

зиянды әсері болатындығы, үкіметтік шешімдер мен бағдарламалардың 

барлық түрлерінің тиімділігін түсіретіндігі, қоғамның моральдық жағдайына 

зиян келтіретіндігі, азаматтардың үкіметке деген сенімсіздігін тудырып,                                                        

биліктің беделін түсіретіндігі, тура және әділ сот принципін бұзатындығы 

туралы атап көрсетілген. Пара арқылы пайдалы контрактілер жасалып, 

қажетті сараптамалар жүргізіледі, салық төлеуге жеңілдіктер алынып, 

мемлекеттік тапсырыстарға «бөгде» фирмалардың рұқсат алуы қиындайды 

және т.с.с. 

      Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-психологиялық шарттарын 

қарастырамыз. Сыбайлас жемқорлықтың көлеміне қоғамда орнаған 

моральдық-психологиялық атмосфера үлкен әсер етеді. Мемлекеттік 

қызметкерлердің басым көпшілігі ерте ме, кеш пе сыбайластық шешімді 

қабылдау немесе қабылдамау туралы  таңдау жасау қажет болатын 

жағдайларға кездеседі. 

Қиын шешім қабылдағаннан кейін ғана емес, сонымен бірге «шекаралық» 

сипаттағы іс-әрекеттен қылмыстық әрекеттерге ақырын көшудің  

нәтижесінде де шенеунік сыбайлас жемқор бола алады.  Бұлай көшу,  басқару 

және шешімдер қабылдау технологиясы айқын жолға қойылмаған, өкілеттік  

және әрекет ету салалары анық емес болған жағдайда,  оңай болады.  Өтпелі 

кезеңдерде сыбайлас жемқорлыққа ақырын ену, ескірген, алайда, әлі де болса 

бар дәстүрлер мен мәдени стереотиптерге ілесумен жеңілдейді. 

                                                 
 



     Сыбайлас жемқорлықтың қоғамдық және әлеуметтік қауіптілігін есепке 

ала отырып, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев атап 

көрсетті: «Сыбайлас жемқорлық біздің өміріміздің түрлі салаларына 

тереңдеп еніп барады,  еліміздің экономикалық саясаты мен даму 

стратегиясын бұрмалайды, мемлекеттік бюджет пен мемлекеттік меншікті 

тікелей және жанама ұрлауға апарады. Демек,  бүгінде көп қаржыны керек 

ететін әлеуметтік салаға барған сайын күшті және кері әсерін тигізуде. 

Сыбайлас жемқорлық инвестициялық климатты нашарлатып, адал ниетті 

инвесторлар үшін елімізге жолды жабатын, салақ немесе сұғанақ 

менеджмент басқарып отырған, көптеген мекемелері бар өндірістік секторды 

да қатты әлсіретеді. Бұнымен қоймай, ол қоғамның демократиялық 

негіздерін, заңға, әділеттілікке деген сенімін бұзып, бұдан да үлкен ғаламдық  

қауіп әкеледі, адамгершілік құндылықтарды бұрмалайды»24. 

       Тарихи тұрақтылық сипатына қарамастан, сыбайлас жемқорлық бүгінгі 

күні дәл әлеуметтік-экономикалық, әлеуметтік-психологиялық және 

құқықтық феномен ретінде аз зерттелген болып шықты. 

     Қазіргі заманғы сыбайлас жемқорлық – бұл Қылмыстық Кодекстің нақты 

нормаларымен жеке қылмыстық құрам ретінде анықталатын қарапайым 

қылмыстық-құқықтық феномен емес. Сыбайлас жемқорлықты 

көпструктуралы  және көпдеңгейлі мағынасы бар, логикалық көлеміне 

қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің біркелкі түрлерінің жиынтығы  кіретін 

криминологиялық, әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде қарау керек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
24 Кирпичников А.И . Взятка и коррупция в России. СПб., 1997.с. 

 



 2 - ші тарау Сыбайлас жемқорлықтың көріну түрлері мен 

формалары 

2.1. Лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалану 

           Соттық-тергеу тәжірибесінде аталған қылмыстық іс-әрекет жасау, 

лауазымды тұлғаның өзінің өкілеттігін белсенді пайдалану жолымен де, 

сондай-ақ, әрекет жасамай-ақ, лауазымды тұлға саналы түрде өзінің 

міндеттерін орындамауы арқылы да (мысалы, қылмысқа жол беру) жасалуы 

мүмкін. Алайда, лауазымды тұлға өз қызметтік өкілеттігін атқармаған 

жағдайда, өкілеттігін пайдаланды деп айту қиын, керісінше, бұл өкілеттігін 

пайдаланбау болып табылады. 

       Заң лауазымды тұлғаның өзінің қызмет жағдайын емес, өкілеттігін  

пайдалануы туралы айтады.  Сондықтан, лауазымды тұлға өзіне қажет 

шешімге қол жеткізу үшін өзінің өкілеттігін емес, қызметтік қарым-

қатынастарын, олардың лауазымдық беделін және т.б. пайдаланған болса, 

аталған қылмыстық құрам болмайды. Қызметтік мүддеге қарамастан 

жасалған іс-әрекет – бұл қызметтік қажеттіліктен туындаған әрекет емес.  

Лауазымды тұлғаның қызметтік мүдделерге қарамастан өзінің өкілеттігін 

пайдалануы тек қана нақты бір мемлекеттік органның немесе жергілікті өзін-

өзі басқару органының, мемлекеттік мекеменің, әскери жасақтардың 

жұмысының қажеттілігімен  анықталмайды, сонымен бірге, бүтіндей 

бұқаралық басқару аппараты қызметінің мүдделерімен анықталады. 

    Лауазымдық өкілеттікті асыра пайдалану – қызметтік қылмыстардың 

көбірек тараған түрі екендігін атап айту керек. Көп жағдайда, лауазымды 

тұлғаның қылмыстық әрекетінің басы, басқа ауыр қылмыс жасаудың амалы 

болып табылады, басқа қылмыстық іс-әрекетпен бірігіп жасалады. Ол 

мемлекеттік аппараттың кез-келген саласында жасалуы мүмкін.25 

       Оның қауіптілігі сонда, лауазымды тұлға өзінің қызмет бабын пайдалану 

арқылы, мемлекет, қоғам мүдделеріне немесе жеке азаматтарға зиянын 

тигізеді, сол арқылы мемлекеттік аппараттың қалыпты жұмысын бұзады. 

          Құқықтарды асыра пайдалану міндеттерге дұрыс көңіл бөлінбейтін 

жерлерде орын алуы мүмкін. Құқықты меншіктеу – биліктің лауазымдық 

қылмыстарының көзі; құқықты меншіктеу - әкімшілік өктемдіктің көзі. 

Мемлекеттік меншіктің параметрінде – бюрократияның мүддесі үшін, 

олигархиялық меншік басым болған жағдайда – корпоративтік топтың 

мүддесі үшін. 
                                                 
25 И.И.Рогов, С.М.Рахметов. Учебник. Уголовное право Республики Казахстан. А.2003 



Жеке тұлғаның және азаматтардың құқықтарын сақтау туралы көрсетілген 

варианттардың бір де біреуі анықтама бойынша жүргізіле алмайды. 

       ҚР қылмыстық кодексі лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалануға 

төмендегідей анықтама береді: «мемлекеттік функцияларды орындауға 

өкілетті  немесе оған теңестірілген тұлғаның өзінің қызметтік өкілеттігін, 

қызметтік мүдделерге қарамастан, өзі немесе басқа тұлға, немесе мекеме 

үшін пайда табу және артықшылықтар алу, немесе басқа тұлғаларға немесе 

мекемелерге зиян тигізу мақсатында пайдалануы, егер ол азаматтар мен 

мекемелердің құқықтарының және заңды мүдделерінің немесе қоғам мен 

мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерінің айтарлықтай бұзылуына әкеліп 

соқтырған болса»26. 

     Лауазымдық өкілеттіліктерді асыра пайдалану деп лауазымды тұлғаның 

заңсыз ерікті түрде басқаның мүлкін өзінің немесе басқа тұлғалардың 

меншігіне айналдыруы арқылы мүліктік пайда табу мақсатында жасаған 

әрекетін есептеу қажет.  

     Лауазымды тұлғаның өз қызметтік өкілеттігін пайдалануы, оның,  

лауазымына қарай берілген құқықтар мен міндеттерге байланысты әрекеттер 

жасауын білдіреді. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі 

“Мемлекеттік қызмет туралы” Заңында лауазымды тұлға – тұрақты, уақытша 

немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілінің функцияларын жүзеге 

асырушы, немесе мемлекеттік органдарда ұйымдастыру-басқару немесе 

әкімшілік-шаруашылық функцияларын жүзеге асырушы тұлға”27.  

Аталған Заңға сәйкес лауазымдық өкілеттіктер – нақты мемлекеттік 

лауазыммен  қарастырылған, заңмен белгіленген құқықтар мен негізгі 

міндеттерге ие  мемлекеттік қызметкерлер қызмет атқаратын, мемлекеттік 

органдардың алдында тұрған мақсаттар мен тапсырмаларға жауап беретін 

өкілеттіктер. Ол мемлекеттік несие беру, лицензия беру, мемлекеттік сатып 

алулар жүргізу, мемлекеттік мүліктерді пайдалану және т.б. болуы мүмкін. 

Осындай жұмыстардың бәріне ортақ ерекшелік олардың қызметтік 

мүдделерге қарамастан жасалатындығы болып табылады.                                    

     Егер лауазымды тұлғаның әрекеті деп, лауазымды тұлғаның тек қызмет 

бабының арқасында ғана орындай алатын мүмкіндігі бар әрекетті түсіну 

керек болса, онда оның әрекетсіздігі қызметтік міндеті бойынша міндеттерін 

орындамау деп есептеуге болады.  

                                                 
26 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі -1997 
27 ҚР “Мемлекеттік қызмет туралы” Заңы, 23 шілде 1999ж., 04маусым 2001ж. толықтырулар мен өзгертулер 

енгізілген. 



     Қызмет бабын пайдаланумен байланысты емес әрекет жасау немесе 

жасамау лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану ретінде қарастырыла 

алмайды.  

     Барлық мемлекеттік қызметкерлердің ішінде  Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңы бойынша қарастырылатын қылмыстық субъектілер болып 

танылуы мүмкін  лауазымды тұлғалардың кейбір категориялары бар: 

1) тұрақты немесе арнайы өкілеттік бойынша билік өкілінің 

функцияларын жүзеге асырушы мемлекеттік қызметкерлер; 

2) тұрақты немесе арнайы өкілеттік бойынша мемлекеттік органдарда 

немесе ҚР Қарулы күштерінде немесе басқа әскерлер мен әскери жасақтарда  

ұйымдастыру- басқару немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларын жүзеге 

асырушы лауазымды тұлға.  

Коммерциялық және басқа ұйымдардың лауазымды тұлғалары ҚР ҚК-нің 

“Коммерциялық және басқа ұйымдардағы қызметке қарсы қылмыстар” 

туралы 8-ші тарауының арнайы баптары бойынша жауапты болады. 

     Австрия, Франция, Ресей Федерациясы сияқты елдерде мемлекеттік және 

мемлекеттік емес органдардағы қызметкерлердің жауапкершілігі осылайша 

бөлек топталған. 

     Бұл мәселе бойынша ортақ пікірдің жоқ екендігін атап өту керек. 

Молдова, Өзбекстан, Эстония, Белоруссия және Украина сияқты көпеген 

елдердің заң шығарушылары қызметтік қылмыстарға мекемелерде, 

ұйымдарда немесе кәсіпорындарда, меншік формасына тәуелсіз,  тиісті 

лауазымдарда қызмет атқаратын тұлғалар жауап беретіндігін көрсетіп, 

өздерінің қылмыстық кодекстеріне қажетті  өзгертулер енгізді. 

     Қызметтік мүдделер, лауазымды тұлға өзінің өкілеттігін жүзеге асырып 

жүрген мемлекеттік органның, сонымен қатар, жалпы мемлекеттік қызметте 

жүрген мерзімде, алдында тұрған тапсырмалардың көлемі мен сипаты 

бойынша анықталады.28 

          Қызметтік өкілеттікті асыра пайдаланудың объективті жағының үш 

міндетті белгілері бар: 

                                          

1. лауазымды тұлғаның өзінің қызметтік өкілеттігін қызмет 

мүдделеріне қарамастан пайдалануы; 

2. азаматтардың және ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерінің 

немесе қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын мүдделерінің 

айтарлықтай бұзылуы түріндегі зардаптарының басталуы; 

3. іс-әрекет пен оның зардаптарының арасындағы байланыстың 

себептері. 

                                                 
28 А.Н.Ағыбаев, Г.И.Баймурзин Оқулық-Алматы-2003 



       Осы зардаптар келтірілген жағдайда ғана билікті немесе қызмет бабын 

асыра пайдалану аяқталған қылмыс болып есептеледі, өйткені айтарлықтай 

бұзу дегеніміз – ол айтарлықтай дәрежеде бағалаушы түсінік, тергеу және сот 

құжаттарында оның мотивациясы болуы тиіс. Лауазымдық өкілеттіктерді 

асыра пайдаланудың субъектісі тек қана лауазымды тұлға, сонымен қатар, 

мемлекеттік жауапты қызмет атқаратын тұлға бола алатындығының 

айтарлықтай маңызы бар.  

     Субъективті жағынан алып қарағанда, лауазымдық өкілеттіктерді асыра 

пайдалану – тікелей қасақана жасалған қылмыс. Кінәлі лауазымды тұлға өз 

іс-әрекетінің қоғам үшін қауіпті екендігін түсінеді. Лауазымды асыра 

пайдаланудың міндетті субъективті белгісі қылмыстың мақсаты болып 

табылады: пайда табу немесе өзі немесе өзге тұлға, немесе ұйымдар үшін 

артықшылықтар алу, немесе басқа тұлғаларға, ұйымдарға зиян келтіру. 

      Пайда табуға  қызығушылық, мемлекеттің немесе басқаның мүлкін заңды 

жолмен алу және оны  ерікті түрде өз меншігіне немесе басқа тұлғалардың 

пайдасына айналдыру арқылы, заңсыз жолмен ақша, мүлік және т.б. пайда 

табуды немесе материалдық міндеттемелерді төлеуден босауды көздейді. 

Басқа жеке қызығушылықтар лауазымдық өкілеттіктерді асыра 

пайдаланудың мотиві ретінде, карьеризм, протекционизм, кек алу, қызғаныш, 

тамыр-таныстық, шындықты әсірелеу, өзінің біліксіздігін жасыру, жіберген 

қателіктері мен кемшіліктері үшін жауапкершіліктен қашу,  қызметті өзара 

пайдалану , қандайда бір мәселені шешуге көмектесуге келісім беру және т.б.  

ниеттермен, мүліктік емес сипаттағы пайда көруге ұмтылу болуы мүмкін. 

     Айыптау кезінде, лауазымды тұлғаны асыра пайдалануға итермелеген 

жеке сипаттағы себеп нақты көрсетілуі тиіс.  Лауазымды тұлға өз шешімінде 

мемлекеттік немесе қоғамдық мүдделерді біржақты немесе жалған түсініп 

басшылыққа алды деп сілтеме жасау лауазымды асыра пайдаланды деп 

айыптау үшін жеткіліксіз. 

     Лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланудың тікелей объектісі 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдарының қалыпты қызметі болып табылады. 

       Билікті немесе лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану қызметтік 

өкілеттіктерді асыра пайдаланудың ерекше түрлерінің бірі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша «Билікті немесе 

лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану, яғни, мемлекеттік 

функцияларды орындауға өкілетті немесе соған теңестірілген тұлғаның, 



өзінің құқықтары мен өкілеттігінің шеңберінен шығып кететін әрекеттер 

жасауы және азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен заңды 

мүдделерін, немесе қоғамның немесе мемлекеттің заңмен қорғалатын 

мүдделерін айтарлықтай бұзудың пайда болуы» (ҚР ҚК 308-ші бабы)29.                                          

    Аталған қылмыстың ерекшелігі, лауазымды пайдаланып жасалған заңсыз 

әрекеттер лауазымды тұлғаның әдеттегі қызметінің шеңберінде жасалады, ал 

өкілеттігін асыра пайдалануда, керісінше, іс әрекет осы құқықтар мен 

өкілеттіктердің шегінен шығып кетеді. Бұдан басқа, лауазымды  пайдалану 

әрекет түрінде де, әрекетсіздік түрінде де  болуы мүмкін, билікті немесе 

лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану іс-әрекет арқылы ғана көрінеді. 

     Басқару қызметі көбінесе, белгілі бір заңдық салдар тудыратын әр түрлі 

жазбаша актілерді рәсімдеумен және берумен байланысты болады. Ресми 

құжаттар деп аталатын осы тектес жазбаша актілер қызметтік жалған құжат 

жасауға арқау болады.  

    Ресми құжаттар –  заңдық маңызы бар фактілер немесе оқиғаларды 

куәландыру үшін мемлекеттік органдар, жергілікті өзін-өзі басқару 

органдары, мемлекеттік басқару органдары және ҚР Қарулы Күштерінің, ҚР 

басқа әскерлерінің және әскери жасақтарының лауазымды тұлғалары беретін 

жазбаша актілер. Осыған байланысты ресми құжаттар оларды пайдаланатын 

тұлғалар үшін белгілі бір заңдық салдар тудырады. Ресми құжаттардың оның 

сипатына қарай  қажетті реквизиттері (ұйымның штампы мен мөрі, нөмірі, 

дайындалу мерзімі) және тиісті тұлғаның қолы қойылған болуы керек. 

     Жалпы, жеке тұлғалардан, мемлекеттік органдар мен мекемелерге 

жатпайтын, түрлі коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардан 

шығатын құжаттар (қолхат, міндеттемелер, анықтамалар, келісім шарттар 

және т.б.), біздің ойымызша, ресми болып табылмайды. Алайда,  жоғарыда 

аталған құжаттар мемлекеттік немесе муниципальдық құрылымдардың 

құзырында болып қалса, олар ресми сипат алады және жалған құжат жасауға 

негіз болуы мүмкін. 

       Қазақстан Республикасының қылмыстық заңы бойынша (ҚК-тің 314- 

бабы) “қызметтік жалған құжат жасау” түсінігі мынаны қамтиды: 

“мемлекеттік міндеттерді атқаруға уәкілетті немесе оларға теңестірілген 

тұлғаның ресми құжаттарға әдейі жалған мәліметтер енгізуі, сондай-ақ, 

аталған құжаттарға  олардың шын мағынасын бұрмалайтын түзетулер енгізу, 

немесе әдейі жалған немесе жасанды құжаттар беру, егер бұл іс-әрекеттер өзі 

                                                 
29 ҚР Қылмыстық кодексі,1997 



немесе басқа жеке тұлға немесе мекеме үшін пайда табу мен артықшылықтар 

алу мақсатында, немесе басқа адамға, мекемеге зиян келтіру мақсатында 

жасалған болса”. 

    Аталған қылмыс тек  белсенді іс-әрекеттер жасау арқылы ғана жасалуы 

мүмкін: 

1. ресми құжаттарға әдейі жалған мәліметтер енгізу; 

2. көрсетілген құжаттарға  олардың шын мағынасын бұрмалайтын 

өзгертулер енгізу; 

3. әдейі жалған немесе жасанды құжаттар беру. 

 Сонымен, жалған құжат жасау материалдық  болуы мүмкін – нақты құжатқа 

әр түрлі өзгертулер енгізу және интеллектуалды болуы мүмкін – мазмұны 

бойынша жалған, бірақ формасы дұрыс. Жалған құжаттың құрамы 

формальды түрде және бұл іс-әрекеттің қандай да бір зардаптарының болған, 

болмағандығына,  аталған жалған құжаттың пайдаланылғандығына  

байланыссыз, көрсетілген әрекеттердің жасалған уақытынан бастап, қылмыс 

аяқталған болып танылады.   

    Ресми құжаттарға әдейі жалған мәліметтер енгізу – бұл құжаттың 

түпнұсқасына шындыққа сәйкес емес, бірақ шын белгілері мен реквизиттері  

сақталған, мәліметтің жазылуы. Бұл іс-әрекет  арқылы формасы жағынан да, 

мазмұны жағынан да толықтай жалған құжат дайындалуы мүмкін. 

Қылмыстың бұл түріне құжатты басқа, нақты дайындалған немесе берілген 

күніне сәйкес емес күнмен белгілеу,  лауазымды тұлғаның қолын жалған қою 

және т.б. жатады. Ресми құжатқа оның шын мағынасын бұрмалайтын 

түзетулер енгізу,  тазартып өшіру, қосып жазу және басқа тәсілдер арқылы 

жасалуы мүмкін. 

     Тазартып өшіру түрлі тәсілдермен түпнұсқадағы бұрынғы жазуларды  

немесе реквизиттерді, оларды жалған жазулармен алмастыру мүмкіндігімен, 

жою. 

      Егер талдау жасалып отырған қылмыстың субъективтік жақтарын 

қарастырсақ, онда ол  тікелей қасақаналықтың бар екендігімен сипатталады.  

       Айыпты өзінің ресми құжаттарға жалған мәліметтер енгізіп 

жатқандығын  біле тұра, саналы түрде қылмыстың негізін құрайтын  

әрекеттер жасайды. 

      ҚР-ның жаңа Қылмыстық кодексі бойынша, жалған құжат жасау, егер 

оны лауазымды тұлға немесе мемлекеттік қызметкер, сонымен қатар, 

мемлекеттік жауапты қызметте отырған адам қызмет бабын пайдаланып 

жасаған болса ғана орын алды деп саналады. Қызметтік жалған құжат жасау,  

қандай да бір зардаптарының болған, болмағандығына қарамастан, 

көрсетілген әрекеттер жасалған кезден бастап аяқталған болып есептеледі. 



        Мемлекеттік қызмет мүдделеріне қарсы қылмыстың бұл түрімен 

күресудің өзектілігі олардың қызметтік қылмыстар құрылымында көбірек 

тарағандығында және салақтықтан кейін жетекші орын алатындығында;  

лауазымды теріс пайдаланушылық  көбінесе  бөтеннің мүлкін ұрлаумен, 

парақорлықпен, билікті немесе лауазымдық өкілеттікті асырумен 

байланысты болады немесе олардың жасалуына ықпал етеді, оларды 

жасырудың жолы болып табылады. 

 

 

         2.2. Парақорлық  

 

       Сыбайлас жемқорлықтың көріністерімен күрестің тиімділігі, көп 

жағдайда, биліктің барлық салаларының өзара бірлесіп әрекет етуіне, 

олардың қоғамды сауықтыру процесіндегі жауапкершіліктерінің 

ортақтығына байланысты болады. Сыбайлас жемқорлықпен күрес құқықтық, 

экономикалық және басқа сипаттағы  шараларды  кеңінен пайдалану арқылы 

жүзеге асуы тиіс.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрудың тиімді болуының 

құрамдас бөлігінің бірі, оның қауіптілік дәрежесіне теңбе-тең  және сыбайлас 

құқықбұзушылықтың барлық түрлеріне қарсы тұра алатын, тиісті заңдық 

базаның болуы болып табылады.  

      Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік құбылыс ретінде әр түрде және 

формада көрінеді.  

       Әрекет ету саласына байланысты сыбайлас жемқорлықтың 

төмендегідей түрлерін айыруға болады:  

1) Мемлекеттік басқару саласындағы сыбайлас жемқорлық 

2) Парламенттік сыбайлас жемқорлық 

3) Кәсіпорындардағы сыбайлас жемқорлық. 

       Мемлекеттік басқару саласындағы сыбайлас жемқорлық мемлекеттік 

қызметкердің мемлекеттік ресурстарға иелік ету және мемлекет пен қоғам 

мүддесі үшін емес, жеке өзінің, пайдакүнемдік ниетімен шешімдер қабылдау 

мүмкіндігі болғандықтан орын алады. Мемлекеттік қызметкерлердің 

иерархиялық жағдайына байланысты сыбайлас жемқорлық жоғарғы және 

төменгі болып бөлінуі мүмкін. 

         Біріншісі, саясаткерлерді, жоғарғы және орта шенді шенеуніктерді 

қамтиды және жоғары бағалы шешімдер қабылдаумен байланысты болады. 

          Екіншісі, орта және төменгі деңгейлерде таралған, шенеуніктер мен 

азаматтардың тұрақты, кертартпа әрекеттерімен байланысты. Сыбайластық 

келісімге мүдделі екі жақ көбінесе бір мемлекеттік ұйымға жатады. 



         Мысалы, шенеунік өз бастығына пара берушінің сыбайластық 

әрекеттерін жасырғандығы үшін пара береді – бұл «вертикальды» сыбайлас 

жемқорлық деп аталады. Ол, әдетте,  жоғарғы және төменгі сыбайлас 

жемқорлық арасында көпір ретінде жүреді. Бұл ерекше қауіпті, өйткені, 

сыбайлас жемқорлықтың жекелеген актілер сатысынан орныққан 

ұйымдасқан формалар сатысына өткендігін көрсетеді. Сыбайлас 

жемқорлықты зерттеуші мамандардың көбі оған сайлау кезінде 

сайлаушылардың дауысын сатып алуды да жатқызады. 

      Сайлаушы Конституция бойынша, «биліктік өкілеттіктер» деп аталатын 

ресурстарға ие. Бұл өкілеттіктер сайланушы тұлғаларға айрықша шешім – 

дауыс беру арқылы беріледі.  Сайлаушы өзінің өкілеттігін, оның ойынша, 

мүдделерін жеткізе алатын адамға беруге шешім қабылдауы тиіс. 

Дауыстарды сатып алған жағдайда сайлаушы мен кандидат келісімге келіп, 

қорытындысында, нормаларды бұзып, сайлаушы ақша және басқа игіліктер 

алады, кандидат, сайлау заңын бұзу арқылы билік ресурстарына қол 

жеткізуге үміттенеді. Бұл саясаттағы сыбайластық әрекеттердің бір ғана түрі 

емес екендігі түсінікті. 

      Сыбайлас жемқорлықтың негізі парақорлық болып табылады деп санау 

қалыптасқан. 

      Парақорлық – сыбайлас жемқорлықтың ең ежелгі және көп тараған 

көріністерінің бірі. «Ерекше өкілеттіктері бар билікті қолданушылар пайда 

болғаннан бастап, онымен бір уақытта парақорлық та пайда болды»- деп 

жазды орыстың белгілі криминалисі В.Н.Ширяев. 

      Барлық жердің заңдарында парақорлық, қызметтік парызды бұзудың бір 

түрі - пайдакүнемдік мақсаттағы қызметтік қылмыс ретінде қарастырылады. 

Бұл қылмыстың мәні, лауазымды тұлғаның басқа тұлғалардан немесе 

ұйымдардан өзінің қызметтік әрекеттері үшін немесе лауазымына 

байланысты, әдейі заңсыз материалдық сыйақы алуында. 

    Кеңестік энциклопедиялық сөздікте парақорлық «лауазымды тұлғаның 

пара берушінің мүддесі үшін осы лауазымды тұлғаның құзырына кіретін 

әрекеттер жасағандығы (немесе жасамағандығы) үшін кез-келген жолмен 

және кез-келген формада материалдық игіліктер алуы» деп сипатталады. 

       Профессор В.М.Райсман параның кең тараған  негізгі үш түрін көрсетеді: 

іскерлік пара (мемлекеттік қызметкерге оның өз лауазымдық міндеттерінің 

орындалуын қамтамасыз ету немесе тездету мақсатында төлеу), тежегіш пара 

(норманың күшіне енуін тоқтата тұру немесе оны қолдану тиіс жерде 



қолданбау), тікелей сатып алу (қызметті емес, қызметкерді, лауазымды 

тұлғаны, мекемеде жұмыста жүріп, сыртқы түрімен адал көріне жүре, іс 

жүзінде өзінің пайдакүнемдік мүдделері үшін жұмыс жасап жүру мақсатында 

сатып алу)30. 

       Мемлекеттік билік пен жергілікті өзін-өзі басқару органдары 

аппараттары қызметінің ең басты қағидаларының бірі бұқаралық-құқықтық 

қағида, осы аппарат қызметкерлері мен мемлекеттік қызметкерлердің 

жұмысына заңды ақы төлеу болып табылады. Олардың  лауазымдық 

міндеттерін атқарумен байланысты жеке немесе заңды тұлғалардан сыйақы 

(ақшалай, заттай сыйлықтар) алуға құқы жоқ. 

       Басқару аппаратының жұмысына іріткі салудың элементтерін кіргізе 

отырып, пара алу мемлекеттік органдардың билік және басқару 

құрылымдардың беделін түсіреді, олардың жаппай сатылатындығы туралы, 

барлық мәселені лауазымды тұлғаларды сатып алу жолымен шешу мүмкін 

деген түсінік тудырады. 

      Парақорлық – жиынтық термин. Ол Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңдары бойынша мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы лауазымдық қылмыстардың өз алдына бөлек үш құрамын 

қамтиды – пара алу (ҚК 311б), пара беру (ҚК 312б), парақорлыққа 

делдалдық(ҚК 313б). 

     Әрбір аталған қастандық әрекет, аяқталған іс-әрекет ретінде, басқа 

қылмыстармен байланыссыз өз-өзімен жасалуы мүмкін емес. Сондықтан, 

олар, пара беру фактісінің болмауы пара алудың да болмағандығын 

білдіретін бір-біріне қатысты жағдайда болады.  Осындай 

табиғи(органикалық) қарым - қатынаста пара алуды заң шығарушы, ҚР ҚК 

10-бабының 4-тармағындағы ережеге сәйкес, айыпты лауазымды тұлға үшін 

жағымсыз қылмыстық-құқықтық зардаптары бар, ауыр қылмыстар санатына 

жататын, қоғамға айтарлықтай қауіпті іс-әрекет ретінде бағалайды. 

           Парақорлық және басқа сыбайлас жемқорлық көріністерінің, көп 

жағдайда, ұйымдасқан сипаты бар, бұл олардың қылмыстық әрекеттерін 

жасыруға септігін тигізеді. Оның үстіне, бұндай қылмыстарды анықтау, 

сыбайласқан тұлғалармен қатар, “соңғыларды” қарамағына алған және 

оларды тәуелді қылып қоятындар да қылмыстық жауапкершілікке 

тартылатындықтан да қиынға түседі.  

 Парақорлық көріністерінің формаларының бірі пара алу болып табылады.  

       ҚР ҚК 311-бабының 1б сәйкес “ пара алу мемлекеттік функцияларды 

орындауға өкілетті немесе оларға теңдестірілген тұлғалардың пара берушінің 

                                                 
30 Райсман В.Н. Скрытая ложь. Взятки “Крестовые походы” и реформы. М. 1988 



немесе олардың өкілдерінің пайдасына әрекеті (әрекетсіздігі) үшін, егер 

осындай әрекеттер(әрекетсіздіктер) мемлекеттік функцияларды орындауға 

өкілетті, немесе оған теңестірілген тұлғалардың қызметтік өкілеттігіне 

кіретін болса, немесе ол өзінің лауазымдық жағдайына сәйкес сондай 

әрекеттерге(әрекетсіздіктерге) ықпал ете алатын болса, сонымен бірге, 

қызметі бойынша  жалпы  қамқорлық немесе жол берушілік үшін, жеке 

өздері немесе делдалдар арқылы ақшалай, бағалы қағаздар, басқа да мүлік 

түрінде, мүлікке құқық алу немесе мүліктік сипаттағы пайда түрінде пара 

алуы болып есептеледі”31.  

 

  Пара: ақша, бағалы қағаздар, материалдық құндылықтар, ақылы 

қызметтердің ақысыз көрсетілуі, мүліктік құқық беретін жеңілдіктер 

(құрылыс, жөндеу жұмыстарын жүргізу, емдеу-сауықтыру орындарына 

немесе туристік жолдамалар, жол жүру билеттерін беру, жеңілдіктермен 

несиелер беру және т.б.) түрінде болуы мүмкін. 

      Пара алудың қоғамдық қауіптілігінің дәрежесі, кейбір арам ниетті 

лауазымды тұлғалардың  өздерінің қызметтік өкілеттіктерін жүзеге асырудың 

белгіленген нормативтік тәртіптерін тез өзгерту арқылы мемлекеттік 

қызметтің мүдделерін өрескел бұзатындығымен анықталады.                                                               

      Парақорлық – билік пен басқарудың негізін әлсірететін, олардың халық 

алдындағы беделін түсіретін, азаматтардың заңды құқықтары мен мүдделеріне 

қатты тиетін  ең қауіпті қылмыстық құбылыс - сыбайлас жемқорлыққа тән 

көрініс болып табылады. 

    Парақорлық және басқа сыбайлас жемқорлықтың көріністерінің, ортақ 

объект арқылы қамтылған,  көптеген ортақ белгілері бар.  

    Пара алу – қылмыстың формальды құрамы. Ол лауазымды тұлға параның ең 

болмағанда бір бөлігін қабылдаған кезден бастап аяқталған іс-әрекет болып 

танылады. Алдын ала келісім бойынша алыну керек пара, пара алушының 

еркінен тыс жағдайларға байланысты алынбай қалған жағдайда, олардың 

әрекеті пара алуға қастандық ретінде бағаланады. 

     Лауазымды тұлғаға пара ретінде берілген ақша жалған немес жартылай 

жасанды болып шыққан жағдайда, пара алушының әрекеті параның келісілген 

сомасын алуға қастандық ретінде бағаланады. 

      Дайындалып жатқан қылмыс туралы құқық қорғау органдарына қалай және 

қашан белгілі болғандығына қарамастан, егер лауазымды тұлға параны нақты 

алған болса, онда тұлғаның бұл әрекеті аяқталған пара алушылық ретінде 

бағалануы тиіс.  

                                                 
31 ҚР Қылмыстық кодексі, 18 шілде 1997ж.,  өзгертулер мен толықтырулар енгізілген, 08шілде 2005ж. 



   Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының пленумы парақорлық туралы 

істі қарау кезінде әрқашан пара берушінің мүддесі үшін лауазымды тұлға 

қандай әрекеттер орындағандығы немесе орындамағандығы үшін пара 

алғандығын анықтап алу қажет. Бұл жағдайда пара алғандығы үшін 

жауапкершілік, лауазымды тұлғаның пара алған уақытына тәуелсіз – әрекет 

жасағаннан немесе жасамағаннан кейін немесе оған дейін, сонымен бірге, 

пара алу алдын ала келісілген бе, пара берушінің мүддесіне қандай да бір 

әрекет орындалды ма, осыларға байланыссыз жүктелетіндігін есте ұстау 

керек. 

     Лауазымды тұлғаның қол астындағылардан немесе оған бағынышты 

тұлғалардан қызметі жағынан қамқоршылық немесе жол берушілік 

жасағандығы үшін, оның құзырындағы мәселелерді қолайлы шешкендігі 

үшін ақша немесе басқа құндылықтар алуы пара алу болып есептелуі тиіс. 

   Пара алу субъектісі мәселелері бойынша Қазақстан Республикасының 

қылмыстық заңдарының кейбір ерекшеліктері бар. Мысалы, Ресей 

Федерациясының қылмыстық заңдарында осы қылмыстың субъектісі тек 

қана лауазымды тұлға болып табылса, ҚР ҚК 311бабының 1тармағы 

бойынша қарастырылып отырған қылмыстың субъектісі мемлекеттік 

функцияларды орындауға өкілетті немесе оған теңестірілген тұлға болып 

табылады, ҚР ҚК 311бабының 2бөлімі бойынша – лауазымды тұлға немесе 

мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті, немесе оған теңестірілген 

тұлға, аталған баптың 3-ші бөлімі бойынша – жауапты мемлекеттік 

лауазымда отырған тұлға. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумы 

1999ж. 20 желтоқсандағы №20 “ Соттардың парақорлық үшін жауапкершілік 

туралы заңдарды іс жүзінде қолдануы туралы” қаулысында  бұл қылмыстың 

субъектісі ретінде, тиісті өкілеттіктері болмаса да өзінің лауазымдық 

жағдайын пайдаланып, пара алу арқылы, пара берушінің мүддесіне басқа 

лауазымды тұлғалардың әрекет жасауына шара қолдануы мүмкін лауазымды 

тұлғаларды тануға болады деп түсіндіріледі.32 

      Қазақстан Республикасы қылмыстық заңдарында пара алудың ерекше 

бағаланған белгілері қарастырылған: а) бопсалау арқылы; б) белгілі бір топтың 

алдын ала келісімі бойынша немесе ұйымдасқан топпен; в) ірі көлемде. 

     Бопсалаушылық пара алудың қылмыстық құрамына баға беретін белгі 

ретінде, лауазымды тұлғаның пара берушінің заңды мүдделеріне зиян келтіруі 

мүмкін әрекеттерді жасаймын деп қорқыту арқылы немесе оны қасақана пара 
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беруге мәжбүрлейтін жағдайға әкелу арқылы, заңсыз сыйақы талап етуін 

білдіреді.  

    Бопсалаушылықтың барлық жағдайында, пара беруші мақсатын жүзеге 

асыру үшін пара беруге мәжбүр болады. 

   Бопсалаушылық әр түрлі формада көрінуі мүмкін: бопсалаушылықтың ашық 

түрінде, лауазымды тұлға қызметі бойынша пара берушіге қатысты заңсыз 

әрекеттер жасаймын деп қорқыту немесе заңды әрекеттерді орындамаймын 

деу арқылы параны тікелей талап етеді.   

       Егер адамға, өзі үшін зиянды зардаптарды болдырмау мақсатында, пара 

беруге мәжбүрлейтін жағдай туғызса, ол бопсалаушылықтың жабық түрі 

болады.  

       ҚР Жоғарғы Сотының Пленумы бұл екі форманы да бопсалаушылық 

ретінде бағалады, өйткені екі жағдайда да адам түрлі тәсілдермен пара беруге 

келіседі.  

       Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының жоғарыда 

көрсетілген қаулысында “егер оған, осы қылмысты бірігіп жасауға алдын ала 

келіскен екі және одан да көп лауазымды тұлғалар қатысқан болса, параны 

белгілі бір топтың алдын ала келісімі бойынша алынған деп есептеу керек”. 

      Бұл жағдайда, қылмыс, пара беруші пара алуға бірнеше лауазымды 

тұлғаның қатысы бар екендігін мойындады ма, жоқ па, оған қарамастан, ең 

болмағанда, бір лауазымды тұлғаның параны қабылдаған кезінен бастап, 

аяқталған болып есептеледі. 

      Белгілі бір топ алдын ала келісім бойынша пара алған жағдайда оның 

мөлшері алынған құндылықтар мен қызметтің жалпы бағасымен анықталады, 

ал негізсіз алынғандарды мемлекет пайдасына өндірілген жағдайда, әрбір пара 

алушының алған материалдық пайдасының мөлшерімен немесе ақшалай 

сомасымен анықталуы тиіс. 

        Басқа лауазымды тұлғамен алдын ала келіспей-ақ пара алған, содан соң 

пара берушінің мүддесі үшін параның жарты бөлігін басқа лауазымды тұлғаға 

берген лауазымды тұлға, қылмыстың жиынтығы бойынша пара алғандығы 

және бергендігі үшін жауапты болады. 

    Лауазымды тұлғаның лауазымды емес тұлғамен келісіп пара алуымен 

байланысты әрекеттері белгілі бір топтың алдын ала келісім бойынша пара 

алуы болып есептелмейді. 

    Осындай қылмыстың құрамы пара ретіндегі зат(заттай сыйлықтар және 

т.б.) лауазымды тұлғаның отбасы мүшелеріне немесе оның жақындарына 

берілген жағдайда да болуы мүмкін, тек бұл жағдайда пара ретіндегі зат 

лауазымды тұлғаның келісімімен және дәл пара берушінің мүддесіне өз 

қызмет бабын пайдаланғаны үшін берілген болуы тиіс. 



     Бірнеше рет пара алу, пара беру немесе парақорлыққа делдал болу,  

қылмыстық жауапкершілікке тартудың мерзімі өтпей тұрып,  бір қылмыстың 

кемінде  екі рет қайта жасалуы болып есептеледі. 

   Бірнеше адамнан бір уақытта пара алу, егер әрбір пара берушінің мүддесі 

үшін бөлек әрекет жасалса, бірнеше рет пара алу ретінде бағалануы тиіс. 

Пара беруші үшін қажетті нәтиженің болуын қамтамасыз ететін әрекеттерді 

орындағаны немесе орындамағаны үшін бірнеше бөліп пара беру немесе алу, 

сондай-ақ, өзара алдын ала келісім бойынша қылмыс жасаған лауазымды 

тұлғалар тобына пара беру, немесе көрсетілген жағдайларда делдал болу 

бірнеше рет жасалған қылмыс ретінде қарастырыла алмайды. 

Егер пара алушы әрбір пара берушінің мүддесі үшін бөлек әрекеттер 

орындаса (орындамаса) немесе әрбір лауазымды тұлға пара берушінің 

мүддесі үшін нақты түрде  әрекет еткен болса және көрсетілген жағдайларды 

делдал мойындаса, бірнеше пара берушіден бір лауазымды тұлғаға пара 

беруге бір уақытта делдал болу немесе бір пара берушіден бірнеше 

лауазымды тұлғаның пара алуына делдалдық ету бірнеше рет жасалған 

қылмыс ретінде қарастырылады. 

     Лауазымды тұлға болып танылмайтын, бірақ топтың құрамына кіретін 

субъектілер пара алуға қатысқандығы үшін жауапқа тартылады. 

Ірі көлемді бағалау бойынша, ҚР ҚК-нің 311бабының ескертпесінде 

анықталған: «параның ірі көлемі болып бес жүз айлық есептік көрсеткіштен 

асатын ақша сомасы, бағалы қағаздар құны, басқа мүліктер немесе мүліктік 

сипаттағы пайданың құны саналады»33.  

 Қазақстан Республикасының Жоғарғы Сотының жоғарыда көрсетілген 

қаулысы бойынша параның мөлшерін анықтау үшін, пара ретіндегі заттар 

қолданыстағы бағалар немесе қызметтік тарифтер негізінде, ақшамен  

бағалануы тиіс. Егер ірі мөлшердегі заңсыз сыйақы бөліп алынған болса, 

онда бұл әрекеттер жалғасқан бір қылмыстың эпизоды болып табылады, 

жасалған әрекет ірі көлемдегі пара алу ретінде бағалануы тиіс. 

        Сыбайлас жемқорлықтың қауіпті және ең көп тараған түрлерінің бірі 

пара беру болып табылады. 

      Жоғарыда біз, парақорлық лауазымдық қылмыстардың дербес үш 

құрамын (пара алу, пара беру және парақорлыққа делдалдық) қамтитынын 

атап көрсеттік. Бұл жағдайда, әрбір аталған қол сұғушылықтар өздігінен, 

басқа қылмыспен байланыссыз жасалмайды. Пара берудің  қылмыстық 

объектісі және затының саны пара алу құрамының осы сияқты белгілерімен 

бірдей болады. 
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Егер пара бірнеше рет бөлініп берілетін болса, лауазымды тұлға материалдық 

құндылықтардың, ең болмаса, бір бөлігін алған кезден бастап, бұл қылмыс, 

аяқталған болып есептеледі. Егер тұлға параны қабылдамаған болса, немесе 

алып үлгермесе, онда бұл әрекет пара беруге қастандық, (пара беру арқылы 

қастандық жасау) немесе кейбір жағдайларда, пара алуға  немесе 

коммерциялық пара беріп сатып алуға арандатушылық ретінде бағаланады. 

      Өзінің қарауындағы адамдарға қол жеткізгісі келген әрекеттер немесе 

әрекетсіздіктерге басқа лауазымды тұлғаға пара беру арқылы қол жеткізуді 

ұсынған мемлекеттік, қоғамдық немесе жекеменшік кәсіпорындардың, 

мекемелер немесе ұйымдардың басшылары пара берушілер ретінде жауапқа 

тартылады. Келісілген әрекеттерді пара үшін орындауға келіскен және 

параны қолына берген қызметкер, пара беруге сыбайлас ретінде жауапқа 

тартылуы тиіс. Егер аталған тұлға тапсырыстың сипатын біле тұра, параны 

тек жалғастырып беруші болса, оның әрекеттері парақорлыққа делдалдық  

деп бағалауға жатады. 

       Құндылықтарды, қызмет түрлерін немесе жеңілдіктерді алудың 

шарттары арнайы ескертілмесе де, қылмысқа қатысушылар параның пара 

берушінің мүддесін қанағаттандыру үшін беріліп жатқандығын түсінген  

жағдайларда да   кінәлілердің әрекеттері пара беру және алу болып есептелуі 

тиіс.  Мемлекеттік, қоғамдық немесе жекеменшік кәсіпорындар үшін қандай 

да бір артықшылықтар алу мақсатында пара берушілердің әрекеттері пара 

беру ретінде, ал негіз бар болған жағдайда - басқа қылмыстармен бірге 

(ұрлық, қызмет бабын асыра пайдалану, т.б.) жасалған болып бағалануы тиіс. 

       Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының Пленумы көрсетілген 

қаулыда белгілеп бергендей, ұсынылған пара қабылданбаған жағдайда, пара 

берушінің әрекеті пара беруге қастандық, қателесіп, лауазымды тұлға ретінде 

қабылдаған адамға пара беруді де қастандық деп есептеу қажет. Егер адам 

пара берушіден лауазымды тұлғаға пара ретінде беру үшін деген желеумен 

ақша немесе құндылықтар алып, олай жасауды ойламастан, оларды өзі 

иемденген жағдайда, жасалған іс-әрекет алаяқтық деп бағалануы тиіс. 

     Пара беру жекедара жасалумен қатар, формадағы екі немесе бірнеше 

адамның  қатысуымен жасалуы мүмкін. Әрине, пара беруші лауазымды 

тұлғаға пара ретіндегі затты заңсыз беріп жатқандығын, олай етуге құқығы 

жоқтығын түсінеді. Пара берудің себептері барынша әр түрлі болуы мүмкін. 

           Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бұл қылмыстың 

төмендегідей белгілерін қарастырады: 

а) лауазымды тұлғаға оның әдейі заңсыз әрекеттері (әрекетсіздігі) үшін пара 

беру; 

б) бірнеше рет пара беру; 



в) ұйымдасқан топ болып пара беру. 

          Адамды пара бергендігі үшін қылмыстық жауапқа тартылудан 

босататын жағдайларды қарастырамыз.  

        Егер мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті немесе оған 

теңестірілген тұлғалар тарапынан күштеу арқылы пара талап ету орын алған 

болса, немесе бұл адам қылмыстық іс қозғауға құқылы органға өз еркімен 

пара беру туралы хабарлаған болса, пара беруші адам қылмыстық 

жауапкершіліктен босатылады.  Жасалған қылмыс жөнінде өз еркімен 

хабарлаған жағдайда қылмыстық жауапкершіліктен пара берушілер ғана 

емес, олардың сыбайластары да босатылады. 

     Ерікті  өтініш – пара берушінің өз еркімен кез-келген формада және заң 

талабы бойынша, қылмыстық іс қозғауға және жүргізуге құқылы органға, 

яғни, ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер, салық полициясы органдарына жасаған 

өтініші. Ерікті өтініштің себептері маңызды емес. 

      Пара берушінің күштеу арқылы пара талап ету деген себеппен және  пара 

беру жөнінде ерікті өтініш жасауына байланысты қылмыстық 

жауапкершіліктен босатылуы, бұл адамдардың әрекеттерінде қылмыстық 

құрам жоқ дегенді білдірмейді. Сондықтан, олар жәбірленушілер болып 

саналмайды және өздеріне құндылықтарды қайтаруды талап етуге құқықтары 

жоқ. 

      Күштеу арқылы пара талап ету орын алған жағдайда және пара беруші 

пара бергенге дейін ол туралы құқық қорғау органдарына хабарлаған болса, 

пара ретіндегі зат оның иесіне қайтарылады. 

      Пара ретіндегі заттар болып табылатын және айғақты заттар деп танылған 

тәркіленген ақшалар мен басқа құндылықтар мемлекет пайдасына айналымға 

жіберілуге жатады. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдары бойынша      стр 68-69 

Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдары парақорлыққа 

делдалдық үшін жауапкершілік белгілейді. 

     Пара алушыға және пара берушіге олардың арасындағы пара алу және 

беру туралы келісімді жүзеге асыруға ықпал ету, әдетте, пара ретіндегі затты 

пара берушіден пара алушыға тікелей беру деп саналады. 

           Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының 1995ж. 22 

желтоқсандағы «Соттардың парақорлық үшін жауапкершілік туралы 

заңдарды қолдану тәжірибесі  туралы» қаулысында  «пара беруші мен пара 

алушының тапсырмасы бойынша әрекет еткен, пара ретіндегі затты тікелей 

беретін адам делдал болып табылады.  Бұндай жағдайда бұл адамды 

парқорлыққа делдалдық етті деп тану үшін, оның пара берушіден немесе 

пара алушыдан сыйақы алғандығы маңызды емес. 



         Парақорлыққа делдал болу екі түрде болуы мүмкін: а) пара алушы мен 

пара берушінің арасындағы пара алу және беру туралы келісімге қол 

жеткізуіне мүмкіндік туғызуы; б) пара алушы мен пара берушінің 

арасындағы пара алу және беру туралы келісімнің іске асырылуына 

мүмкіндік туғызуы. 

       Делдалдықтың ерекшелігі, ең алдымен, субъектінің бір уақытта екі 

қылмыстың жасалуына ықпал етуінде: пара беруге және алуға. 

Парақорлыққа делдалдық параны (не болмаса оның жартысын)  беріп жатқан 

кезден бастап  аяқталған болып есептелетіндігін атап айту керек.  Егер пара 

алушы пара ретіндегі затты қабылдаудан бас тартса, онда делдалдың әрекеті 

делдалдыққа қастандық жасау деп, ал пара берушінің әрекеті пара беруге 

қастандық ретінде бағаланады. 

Парақорлыққа делдал болу, егер ол айыптының қызметімен байланысты 

болмаса немесе ол лауазымды тұлға болмаса, қызмет бабын пайдалану 

арқылы жасалды деп таныла алмайды. 

      Қызмет бабын пайдалану арқылы парақорлыққа делдал болу, лауазымды 

тұлғаның қызметі бойынша өзіне берілген құқықтар мен өкілеттіктерді 

пайдалануы деп жорамалданады. 

     Егер  пара алушының еркінен тыс жағдайларға байланысты пара түгел 

немесе жартылай алынбаған болса, олардың әрекетін келісілген параны алуға 

қастандық ретінде бағалау керек.  Лауазымды тұлға ұсынылған параны 

алудан бас тартқан жағдайда, пара берушінің әрекеті пара                                              

беруге қастандық ретінде, ал делдалдың әрекеті – делдалдыққа қастандық 

ретінде бағалануы тиіс .                                  

         Делдалдықтың себептері әр түрлі болуы мүмкін: туыстық қатынастар, 

қызметтік тәуелділік, жағымпаздық, т.б. 

        ҚР қылмыстық заңдары парақорлыққа делдалдықтың үш белгісін 

қарастырады: қайталанғыштық, ұйымдасқан топпен делдалдық, қызмет 

бабын пайдалану арқылы делдал болу. 

       Соттық-тергеу тәжірибесінде, айыпты пара берушіден лауазымды 

тұлғаға беру үшін  ақша немесе құндылықтар алып, бірақ, іс жүзінде оларды 

иеленіп кететін жалған делдалдық деп аталатын жағдайлар нақты проблема 

туғызады. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты Пленумының жоғарыда 

көрсетілген қаулысында бұндай әрекеттерді алаяқтық деп бағалауды 

ұсынады. 

 

 



3 - ші тарау Сыбайлас жемқорлықпен күрестің өзекті бағыттары 

 

     Қазіргі заманда демократиялық мемлекеттерде сыбайлас жемқорлықпен 

күрестің, азаматтардың құқығын мойындауға, мемлекеттік қызметкерлердің 

өз міндеттерін нақты орындауына негізделген, белгілі бір шаралар жүйесі 

пайда болды. 

     Сыбайлас жемқорлықпен күрестің мүддесі үшін, оны болдырмауға 

бағытталған алдын алу шараларымен қатар, тиісті тыйымдарды бұзған 

адамдарға қылмыстық-құқықтық ықпал ету шаралары да жасақталуда. 

Бұқаралық қызмет, өзіндік айқын көрсетілген шекарасы бар, қызметтің 

ерекше түрі ретінде қарастырылады, ал мемлекеттік қызметкерлердің 

корпусы қатаң қадағаланатын этикалық және тәртіптік нормаларға бағынуға 

міндетті. 

      Сыбайлас жемқорлық туралы түсінік әлеуметтік-саяси өмірдің көрінісі 

ретінде, бұл феноменнің әлеуметтік-саяси қатынастардың спецификалық 

моделі ретінде қабылдануымен сипатталады және тек қана парақорлықпен 

шектелмейді. Дұрысы, бұл, шенеуніктердің криминалды элита үшін ең аз 

тәуекелмен көлденең пайда табуға ұмтылуымен белгіленетін девиантты 

мінез-құлықтың спецификалық бір түрі. 

      Қауіпті әлеуметтік құбылыс бола тұра, сыбайлас жемқорлықпен күресу 

қылмыстық-құқықтық, әлеуметтік-экономикалық сияқты заманауи 

шаралардың толық жиынтығын қолдануды талап етеді. 

     Сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі соңғы жылдары қазақстандық 

ақиқаттың аса өзекті тақырыптарының біріне айналды, бұл қоғамда да, 

ғылыми саяси-құқықтық басылымдардың беттерінде де оған деген 

қызығушылықтың артуына себеп болды.  Алайда, жарияланған 

материалдарда мүлде ашық ауытқу байқалады: сыбайлас жемқорлық, 

әдеттегідей, криминологиялық сипатта, яғни, пайда табу мақсатында қызмет 

бабын пайдаланумен байланысты түрлі лауазымды қылмыстардың 

жиынтығы ретінде қарастырылады. 

      Көрсетілген аспектінің маңыздылығына қарамастан, оның бір үлкен 

жетіспестігі бар – сыбайлас жемқорлықты тек заңдық тұрғыдан зерттеуде  

оның әлеуметтік-саяси табиғаты есепке алынбайды. 

      Сыбайлас жемқорлықпен күрестің бағдарламасын жоспарлауда төмендегі 

принциптерге сүйену қажет:   

- кең көлемді және созылмалы сыбайлас жемқорлыққа тәжірибесіз 

душар болған елдер жоқ. Қазақстан да солардың қатарында; 



- сыбайлас жемқорлықты шектеу бір жолғы науқан болуы мүмкін емес. 

Кез-келген науқандық шараның артынан сыбайлас жемқорлықтың 

жаңа, одан да  қорқынышты айналымы келуі мүмкін; 

- сыбайлас жемқорлықты тек қана заңдық әдістермен және оның 

көріністерімен күресумен шектеуге болмайды. Оның үстіне, сыбайлас 

жемқорлық кең жайылып, биліктің ең биік деңгейіне дейін жеткен 

жағдайда, оның көріністеріне дайындықсыз шабуыл жасағаннан гөрі , 

сыбайлас жемқорлықты тудыратын жағдайларға қарсы күрес тиімдірек 

болады; 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарлама елдің саяси басшылығының биік 

деңгейінде және азаматтық қоғам институттарымен біріге отырып жүзеге 

асырылуы тиіс.  

     Мемлекет пен қоғамға сыбайлас жемқорлықтан келтірілетін шығынның 

көптігі сонша, кез-келген сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны іске 

асыруға кеткен шығындар салынған қаржының тез арада бірнеше он есе көп 

болып қайтарылуын қамтамасыз ете алады. 

         Келтірілген талдаулардан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа 

төмендегідей тапсырмаларды шешуге бағытталған шараларды енгізу 

қажеттігі туындайды: 

- Барлық деңгейде сыбайлас жемқорлықпен күрес ұйымдастыру; 

- Сыбайлас жемқорлыққа қолайлы жағдайларды азайту; 

- Сыбайластық келісімге қатысушы жақтар үшін түсетін пайданы азайту; 

- Сыбайластық әрекеттерді анықтаудың және олардан келтірілген зиян 

үшін жазалаудың мүмкіндігін арттыру; 

- Сыбайластық әрекеттердің себептеріне ықпал ету; 

- Қоғамда сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісін 

қабылдамаушылықты қалыптастыру. 

Өтпелі кезеңде сыбайлас жемқорлықтың кең таралуының негізгі себебі – 

мемлекет тіршілік етуге тиісті жаңа жағдайлар мен оның ескі механизмдері 

арасындағы сәйкессіздік. Ендеше, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағдарламаның негізгі шарттары мемлекеттік механизмдердің жаңа 

жағдайлардағы жұмысын дұрыстауға бағытталуы тиіс. Мақсаттарды, 

құндылықтарды, шенеуніктердің, қалған азаматтардың мінез-құлықтарының 

стереотипін бір мезгілде жүйелі түрде өзгертуге ұмтылу қажет. 

   Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықпен күрестің негізгі қағидалары 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» ҚР Заңында анықталған және 

мына негіздерде іске асырылады: 

1) Заң мен сот алдында барлығының теңдігі; 



2) Мемлекеттік органдар жұмысының анық құқықтық регламентациясын,   

осындай жұмыстардың заңдылығын және жариялылығын, оған мемлекеттік 

және қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету; 

3)    Мемлекеттік аппарат құрылымын, кадр жұмысын, жеке және заңды 

тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне қатысты мәселелерді шешу 

процедураларын жетілдіру; 

4) Жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

қорғаудың , сонымен қатар,  мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық, саяси-

құқықтық, ұйымдастыру-басқару жүйелерінің басымдылығы;  

                                            

5) Мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті лауазымды 

тұлғалардың, сонымен қатар, оларға теңестірілген тұлғалардың құқықтары 

мен еркінің Қазақстан Республикасы Конституциясының 39 бабының 1 

тармағына сәйкес шектелуін мойындау;       

6) Жеке және заңды тұлғалардың бұзылған   құқықтары мен заңды 

мүдделерін қалпына келтіру, сыбайластық құқықбұзушылықтардың зиянды 

зардаптарын жою және олардың алдын алу; 

7) Сыбайластық құқықбұзушылыққа қарсы күреске қатысушы 

азаматтардың жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету;                    

8) Мемлекеттің мемлекеттік функцияларды орындауға өкілетті 

лауазымды тұлғалардың, оларға теңестірілген тұлғалардың құқықтары мен 

заңды мүдделерін қорғауы, оларға лайықты еңбекақы мен тұрмыс деңгейін 

қамтамасыз ететін жеңілдіктер белгілеуі; 

9) Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу  өкілеттігін және оған бақылау 

жүргізуді осындай қызметпен айналысатын жеке және заңды тұлғаларға 

беруге рұқсат етпеу; 

10) Сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмыстардың жолын кесу, 

олардың алдын алу, ашу, анықтау мақсатында шұғыл-іздестіру және басқа да 

әрекеттерді жүзеге асыру, сонымен қатар, заңсыз жолмен табылған ақша мен 

басқа мүліктерді заңдастыруды болдырмау мақсатында қаржылық бақылау 

шараларын қолдану; 

11)  Осы Заңның 3-ші бабының 1,2,3 тармақтарында көрсетілген тұлғалар 

үшін кәсіпкерлікпен айналысуға, соның ішінде,  шаруашылық 

субъектілерінің басқарушы органдарында ақы төленетін лауазымдарға 



тұруға, бұндай қызметке тұру заңды түрде лауазымдық міндеттерде 

қарастырылған жағдайдан басқа  жағдайларда, тыйым салу; 

Жалпыадамзаттық  даму сыбайлас жемқорлықтың бүкіл әлем  үшін 

қауіптілігінің күшеюіне себепші болды және жаңа өмір шындығы қоғамның 

сыбайлас жемқорлықтың қаупіне қарсы қоя алатын амал-әдістеріне жаңаша 

көзқараспен қарауға мәжбүрлейді. Қарсы әрекеттер қолданбаған жағдайда, 

сыбайлас жемқорлықтың кеңейетін қасиеті бар болғандықтан, кез-келген 

мемлекет үшін тұрақты саясат жүргізу аса қажет бола бастады. 

      Сыбайлас жемқорлықтың қоғам үшін қауіптілігін мынадан көруге 

болады: 

- Мемлекеттік саясат   билікте жүрген және билікке  кең көлемде ықпал 

ете алатын тұлғалардың жеке мүдделері арқылы жүргізіледі. Қоғамның 

өміріне зор ықпал ететін негізгі шешімдер сыбайластық негізде немесе  түрлі 

«көлеңкелі» тұлғаларға тәуелді сыбайлас жемқорларды тасалау үшін 

қабылданады;                                                      

- Сыбайлас жемқорлықтың тікелей зияндары, жалпы ұлттық табыстың 

көлемін жанамалап азайта отырып, мемлекеттік бюджет пайдасының 

азаюына әкеліп соқтырады; 

- Сыбайлас жемқорлық көлеңкелі экономиканы дамытады, 

артықшылықтар пара арқылы берілетін болғандықтан, бәсекелестікті жояды. 

Бұл, сол сияқты, нарықтық қатынастарды түсіреді, көбінесе, ұйымдасқан 

қылмыспен байланысты жаңа сыбайластық монополияларды құрайды, жалпы 

экономиканың тиімділігін төмендетеді; 

- Сыбайлас жемқорлық мемлекетті нарықтық ойындар ережесінің 

сақталуын қамтамасыз ету мүмкіндігінен айырады, ол, өз кезегінде, нарық 

идеясының да, мемлекеттің арбитр және сот ретіндегі беделін де түсіреді;                                                   

- Сыбайлас жемқорлықтың жекешелендіруді және банкроттауды 

жүргізуге ықпал етуі тиімді меншік иелерінің пайда болуын қиындатады; 

- Бюджет қаржысын орынсыз жұмсау бюджеттік дағдарысты күшейтеді; 

- Сыбайлас жемқорлық экономика субъектілерінің шығындарын 

көбейтеді, ол баға мен тарифтің өсуі арқылы тұтынушыларға салынады; 



- Басқару органдарындағы сыбайлас жемқорлық  олардың өздерін ғана 

емес, ірі корпорацияларды да ыдыратады. Соған сәйкес мемлекеттік және 

коммерциялық басқарудың тиімділігі жалпы азаяды; 

- Кең тараған сыбайлас жемқорлық сыртқы және ішкі инвестицияларды 

тарту мүмкіндігін жояды, бұл, негізінен, мемлекетті даму мүмкіндігінен 

айырады. 

Қазақстанда, бір жағынан, мемлекет пен азаматтық қоғамның тіршілік 

әрекетінің барлық салалары қалыпты жұмыс жасауы үшін құқықтық алаңды 

кеңітетін, екінші жағынан, заңға қайшы мінез-құлықтар мен қызметтің 

қылмыстық, соның ішінде, сыбайлас жемқорлықпен және лауазымдық 

қылмыстармен байланысты саладағы формаларына, қарсы әрекет ететін 

мақсатты дамыту жұмыстары белсенді жүргізілуде. “Ақылды заңгер   

жазалауға мәжбүр болмау үшін  қылмыстың алдын алады”34 деген 

У.Беккарийдің сөзін  К.Маркс бекер қайталамаған. Мемлекеттің құқықтық 

саясатқа қатысты позициясы, әсіресе, Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың соңғы уақытта сөйлеген сөздерінің 

бірқатарында айрықша ашық көрсетілген.  

      2006ж. 1 маусымда Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан Республикасы 

қауіпсіздік Кеңесінің кезекті отырысында сөйлеген сөзінде “Қазақстанның 

әлемдегі  бәсекелестікке қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиялық 

мәселесін шешу үшін, еліміздің қоғамдық және экономикалық қауіпсіздігіне 

айтарлықтай қауіп төндіретін, сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту 

талап етіледі”. 

     Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы елдер арасында Қазақстан 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің заңдық базасы мен жүйесін 

жасақтауда алдыңғы қатарда. 

     Қазақстанда сыбайлас  жемқорлыққа қарсы құқықтық база жеткілікті 

жасалған, ТМД елдері арасында бірінші болып “Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес туралы” Заң қабылданды, Қылмыстық кодекс пен әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы Кодекске қажетті өзгертулер енгізілді, 

Мемлекет басшысының Жарлығымен  мемлекеттік қызметкерлердің ар- 

ождан Кодексі және сыбайлас жемқорлықпен күрестің 2006-2010жылдарға 

арналған Мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.  

 Экономикалық және сыбайластық қылмыстарға қарсы күрес бойынша 

арнайыландырылған Агенттік ұйымдастырылды, мемлекеттік қызмет істері 

                                                 
34 Маркс К, Энгельс Ф. Шығарм. 1т., 2-ші шығарылым 



бойынша Агенттік жүйесінде еліміздің аймақтарында тәртіптік кеңестер 

құрылды. 

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат мемлекеттік саясаттың тұрақты 

бөлігі болып қалуға міндетті. Іс жүзінде, бұл, сыбайластықты шектейтін 

тұрақты жүйеге айналуы тиіс бағдарламаны тез арада жасақтап, іске қосу 

керектігін білдіреді. Бұндай бағдарламаны жасақтап, жүзеге асыру сыбайлас 

жемқорлықтың табиғатын дәл түсінуге, онымен күрестің сәтсіздіктерінің 

себебін талдауға, айқын және өнімді қағидалары бар   алғышарттар мен 

шектеулерді жете ұғынуға негізделуі   тиіс. 

      Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықпен күрес мемлекеттік саясаттың 

негізгі басымдықтарының бірі ретінде белгіленген. 

      Қазақстан Республикасы Президентінің “Сыбайлас жемқорлықпен 

күрестің 2001-2005 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы”  

2001жылғы 5 қаңтардағы №534 Жарлығына сәйкес сыбайлас жемқорлықтың 

көріністерімен күрес жүйелі және кешенді сипат алды. 

     Осылайша, міндеттерінің кейбір бөлігін кезең-кезеңмен аймақтарға және 

жеке секторларға беру арқылы орталық мемлекеттік органдардың 

функцияларын орталықсыздандыру жүзеге асырылуда,  монополия 

саласының функциялары қысқартылып, мемлекеттік қызмет көрсету 

саласында бәсекелестікті дамыту үшін жағдайлар жасалуда, халыққа қызмет 

көрсету саласында “бір терезе”  әдісі енгізілді. Мемлекеттік қызметкерлерді 

іріктеу процедураларының ашықтығы мен әділдігі, олардың мәртебесімен 

байланысты шектеулердің сақталуы қамтамасыз етілген, қызметке қабылдау 

мен қызметін жоғарылатудың іскерлік пен кәсіпкершілікке негізделген 

принциптері енгізілуде. 

        Қазақстан Республикасы Президентінің 2005жылғы 3 мамырдағы №1567 

Жарлығымен Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлерінің ар-

ождан Кодексі бекітілді.  

       2005 жылдың 8 шілдесінде мемлекеттік қызметке сыбайластық қылмыс 

жасаған тұлғалардың қабылдануына тыйым салатын нормалар 

қарастырылған Қазақстан Республикасының “Мемлекеттік қызмет туралы” 

Заңына  өзгерістер мен толықтырулар, мемлекеттік саяси қызметкерлерді 

алмастыру институты енгізілді. Сыбайлас жемқорлықтың көзі - “көлеңкелі 

экономикаға” қарсы тұру бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі  Қазақстан Республикасы экономика 

және бюджеттік жоспарлау Министрлігінің жасақтаған «Қазақстан 

Республикасындағы экономикалық саясаттың және көлеңкелі экономиканың 

мөлшерін азайту бойынша ұйымдастыру шараларының 2005-2010 жылдарға 

арналған негізгі бағыттары» бағдарламасын қабылдады. 



      Қазақстан Республикасында «электронды үкімет» құрудың 2005-2007 

жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 

мекемелер мен халықтың мемлекеттік қызметкерлермен байланысын 

қысқартып, сыбайлас жемқорлықтың мөлшерін азайтатын біртұтас 

ақпараттық жүйе енгізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында халықаралық 

ынтымақтастық дамып келеді. Шет мемлекеттердің құқық қорғау және 

арнайы қызмет органдарымен, сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесі 

бойынша халықаралық үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастықты, 

олармен өзара әрекет етуді қалыптастыру және нығайту бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. 

     Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасын «Сыбайлас жемқорлық үшін 

қылмыстық жауапкершілік туралы» (Страсбург, 27 қаңтар 1999жыл) , 

«Қылмыстық жолмен табылған пайданы халықаралық конвенциясына 

біріктіру  бойынша жұмыстар жалғасуда. 

       Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Конституциясына, 

халықаралық құқықтың көпшілікке танылған принциптері мен нормаларына 

сәйкес  елдің құқықтық жүйесінің жұмыс істеуін  

қамтамасыз ететін қолданыстағы заңдар, ары қарай дамуды, атап айтқанда, 

қолданыстағы заңдардың кезеңмен жетілдірілуін, сонымен қатар, қажет 

болған жағдайда, қоғамды одан әрі демократияландырудың талаптарына 

жауап беретін  және оның әлеуметтік-экономикалық даму мәселелеріне 

сәйкес жаңа нормативтік актілер қабылдауды талап етеді. 

      Негізгі құжаттардың бірі болып Қазақстан Республикасы Президентінің 

“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010жылдарға арналған 

бағдарламасы туралы” 2005жылғы 24 желтоқсандағы Жарлығы болып 

табылады. 

     Аталған Бағдарламаны жасақтаушы  ҚР Үкіметі, ҚР экономикалық және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша Агенттігі болды. 

     Бағдарламаның басты мақсаты сыбайлас жемқорлыққа белсенді түрде 

қарсы тұру арқылы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шараларының 

жүйесін ары қарай жетілдіру. 

      Бағдарлама аясында, сыбайластық қылмыстардың азаюына ықпал ететін 

заңдық және нормативтік-құқықтық актілерді анықтау мақсатында, 

республиканың нормативтік құқықтық базасын инвентаризациялау 

жоспарлануда. 

      Бағдарламаны кезеңмен жүзеге асыру: бірінші кезеңде – 2006-

2008жылдар елдегі әлеуметтік және саяси тұрақтылықты одан әрі нығайтуды, 



мемлекеттік басқару органдарының рұқсаттық және әкімшілік өкілеттіктерін 

оңтайландыруды, азаматтық қоғам мен мемлекеттік биліктің сенімінің өсуін, 

азаматтардың сыбайлас жемқорлықтан қорғалу деңгейін арттыруды, қоғам 

мен биліктің, бизнес пен биліктің арасындағы келісімді нығайтуды, билік 

органдары мен лауазымды тұлғалардың сыбайлас жемқорлық фактілері 

туралы ақпараттарға міндетті түрде шұғыл жауап қайтаруын, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы әрекеттердің одан әрі күшеюін, көлеңкелі экономиканың 

көлемін азайтуды; 

      Екінші кезеңде – 2009-2010 жылдар: үкіметтік емес ұйымдардың, саяси 

партиялар мен қоғамдық бірлестіктердің  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясат жүргізудегі белсенділігін арттыруды, экономиканың одан әрі дамуы 

мен инвестициялық ахуалдың жақсаруы үшін жағдай туғызуды,  сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күресте халықаралық ынтымақтастықты кеңейтуді, 

халықаралық аренада мемлекеттің беделін нығайтуды қамтамасыз етеді.35  

     Бағдарламада, Қазақстан сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік-

экономикалық дамуды, нарықтық экономиканың құрылысын, инвестиция 

тартуды тежеп отырғандығын және демократиялық мемлекеттің саяси және 

қоғамдық институттарына кері әсерін тигізетіндігін, елдің болашақ дамуына 

шын қауіп төндіретінін түсінеді деп атап көрсетілген.  

     Аталған Бағдарламада 2001-2005 жылдардағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес Мемлекеттік бағдарламасын іске асыруда қол жеткізген 

жетістіктермен қатар, шешілмеген мәселелердің де бар екендігі атап 

көрсетілген. 

     Біріншіден, құқықтық  олқылықтардың болуы мен заңдарда сілтемелердің 

жиі кездесуі, мемлекеттік органдардың кейбір лауазымды тұлғаларға негізсіз 

ауқымды өкілеттіктер беретін ведомстволық актілерді қабылдауына 

мүмкіндік береді.                                                              

     Ең алдымен, толықтырулар мен өзгертулер енгізілуді талап ететін заңдық 

актілерге Қазақстан Республикасының Жер қатынастары Кодексін, ҚР 

“Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы”, “Мемлекеттік сатып алулар 

туралы”, “Лицензиялау туралы” т.б. рұқсат беруші нормативтік құқықтық 

актілерді  жатқызу керек.                                                

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласын, халықаралық  келісім 

шарттарды реттейтін нормативтік құқықтық актілерді біріздендіру талап 

етіледі. 

       Екіншіден, әкімшілік процедураларды, ең алдымен, салық және кеден 

ережелерін әрі қарай жеңілдету қажет. Сыбайлас жемқорлықты азайту үшін 
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олар қарапайым, анық және жалпыға танымал болуы тиіс. Ақпараттар мен 

құжаттарға қойылатын талаптар ең аз мөлшерге келтірілуі керек.  

      Әкімшілік процедураларды жетілдіру лауазымды тұлғалар мен 

тұтынушылардың жеке байланыстарын шектеуге, сонымен қатар, есеп беру 

мен санкциялардың  белгіленген формаларын азайтуға әкелуі тиіс.  

      Үшіншіден, адамдық ресурстарды басқаруда тиімділігі төмен жағдайлар 

орын алып отыр. Әкімшілік сыбайластық құқық бұзушылықтардың сот 

тәжірибесін зерттеу, кінәлілердің басым көпшілігінің төменгі звенодағы 

мемлекеттік қызметкерлерден екендігін көрсетіп отыр. Олардың 

еңбекақысының деңгейі және әлеуметтік қорғалмауы сыбайлас 

жемқорлықтың болуына алдын-ала жағдай туғызады. 

Бұл, мемлекеттік секторларда қызмет ететіндерге жоғары кәсіптік талаптар 

қоюға мүмкіндік беретін кешенді шаралардың енгізілуін, сонымен қатар, 

еңбекақы төлеу жүйесі мен мемлекеттік  қызметкердің іскерлік және 

кәсіпкерлік  қабілеттерін объективті бағалауға негізделген қызметі бойынша 

жоғарылау жүйесін енгізуді қажет етеді.  

      Төртіншіден,  мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың пайда 

болуы себептерінің мониторингі жоқ. Сыбайлас жемқорлықтың факторлары 

мен тетіктерін бақылаудың, оның деңгейі мен құрылымына баға берудің, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігін талдаудың қажеттігі 

мониторинг енгізуді талап етеді. 

      Мұндай бағалау, орталық мемлекеттік және жергілікті атқару 

органдарында сыбайлас жемқорлық құбылыстарын болдырмау мақсатында 

енгізілетін ішкі бақылау жүйесі үшін негіз болады.  

      Бесіншіден, соңғы жылдардың тәжірибесі, азаматтық қоғамның 

мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мәселелеріндегі 

белсенділігі мен одан хабардар болуының қажетті деңгейінің жоқтығын 

көрсетті. Осыған байланысты құқық қорғау органдарының халықаралық 

ынтымақтастық формасын кеңейту және Қазақстан Республикасының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес және заңсыз жолмен алынған ақша 

заңдастыруға қарсы әрекет ету саласы бойынша халықаралық 

конвенцияларға бірігу жұмыстарын жандандыру қажет.36  

     Қызмет саласына біршама көп азаматтар тартылатын және жұмысының 

тиімділігіне қоғамдағы тұрақтылық, адам мен азаматтардың құқығы мен 

бостандығының, қоғам мен мемлекет мүдделерінің қылмыстық қол 

сұғушылықтан қорғалуына деген сенімділік, елдегі құқықтық тәртіп 
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жағдайы тәуелді болатын құқық қорғау органдарының заңдық базасын 

жетілдіруді одан әрі жалғастыру қажет. 

      2006 - 2010жылдарға арналған аталған Бағдарламада Қазақстанда 

нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында төмендегідей 

шараларды өткізу қарастырылған: 

      мемлекеттік басқару органдарының өкілеттіктері мен рұқсат беру 

функцияларын қайталауға және негізсіз кеңейтуге әкелетін нормаларды 

жою; 

      мемлекеттік қызметтегі лауазымдық міндеттерді атқаруда мүдделер 

қайшылығын болдырмауды  құқықтық реттеуді жетілдіру; 

      мемлекеттік органдардың шешімдер қабылдау процесінің ақпараттық 

ашықтығын нормативтік-құқықтық жағынан қамтамасыз ету; 

     бюджет қаржысын пайдалануды қоғамдық бақылауға алуды 

қамтамасыз ету үшін құқықтық жағдайлар туғызу;  

     мемлекеттік басқару органдарының қызметіне қоғамдық ықпал етудің 

тетіктерін енгізу; 

     Қазақстан Республикасы заңдарының халықаралық стандарттарға сай 

болуын қамтамасыз ету мақсатында Қылмыстық-процессуалдық кодекске, 

Қылмыстық кодекске, Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы Кодекске 

және басқа да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласын реттейтін 

нормативтік-құқықтық актілерге қажетті өзгертулер мен толықтырулар 

енгізу; 

     Қоғамдық мүдделерге жауап беретін әрекет ретінде, оны заңдастыру 

мақсатында лоббирлеу туралы нормаларды заңмен бекіту;   

     нормативтік құқықтық актілерге, ең алдымен, мемлекеттік органдар 

өкілеттігін өзгертуді қарастыратын немесе азаматтардың құқығын, 

бостандығын және міндеттерін қарастыратын нормативтік құқықтық 

актілерге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы міндетті сараптама белгілеу; 

    ақпараттар көзінің құпиялылығын, сонымен қатар, куәлар мен 

сыбайластық құқықбұзушылық фактілері туралы хабарлаған тұлғаларды  

қорғау институттарын нығайту.37  

      Қылмыстың алдын алу және сақтандыру, шұғыл іздестіру қызметін 

жетілдіру, нақты қалыптасқан шұғыл жағдайға сәйкес әрекет жасау, 

ақпараттық қамту мен аналитикалық жұмыстардың деңгейін көтеру, 

халықаралық ынтымақтастықты кеңейту басым бағыттар болуы тиіс.    

      Бізге құқықтық жүйенің нақты құқықшығару, құқыққолдану және 

қадағалау әрекеттері, сонымен қатар, қазақстандық қоғамның бүкіл 
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әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы бағытындағы мемлекеттік 

саясат дұрыс болып көрінеді. 

     Барлық әлеуметтік жүйенің негізгі салалары бірігіп үйлесімді қызмет 

атқарған кезде ғана, бүтіндей қазіргі заманғы қылмыспен, ең алдымен, 

сыбайлас жемқорлықпен және мемлекеттік қызметпен байланысты 

қылмыстармен тиімді күрес жүргізуге нақты жағдайлар жасау туралы 

айтуға болады.  

    Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты, мемлекет пен 

қоғамның әр түрлі саласында сыбайлас жемқорлықты тудыратын және 

мемлекеттік қызметкерді сыбайластық әрекеттер жасауға жетелейтін 

себептер мен жағдайларды барынша азайту бойынша жан-жақты және 

жүйелі шараларды жасақтау мен жүзеге асыруды мақсат етеді.  Алайда, 

ұсынылып отырған негізгі бағыттар мейілінше толық  болып 

есептелмейтіндігін ескеру керек. 

      Олар тек  жеке шаралардың жүзеге асырылуын емес, сонымен қатар, 

сыбайлас жемқорлық құбылыстарын терең зерттеу қорытындыларын, 

олардың себептерін, сыбайластық мінез-құлықтың мотивациясын, тікелей 

және жанама экономикалық және басқа да шығындардың барынша 

объективті бағасын есепке ала отырып түзетілуі тиіс.  

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатқа төмендегідей негізгі бағыттар 

кіреді: 

1) заңдарға түзету енгізу; 

2) негізгі билік институттары мен оның тармақтары арасындағы “тежелу”  

мен  қарама-қарсылықтардың теңдестірілген  жүйесі; 

3) атқарушы биліктің жүйесін, құрылымын және қызметін ретке келтіру; 

4) мемлекеттік қызмет атқару принциптерінің және ұйымдастырулардың 

өзгеруі; 

5) бюджет қаржысын бөлу мен жұмсауды бақылаудың тиімді болуы үшін 

жағдай жасау; 

6) сот билігін нығайту;                                 

7) құқық қорғау жүйесін жетілдіру; 

8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты үйлестіру.  

    Қазақстан Республикасы Президентінің “Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің 2006-2010жылдарға арналған бағдарламасы туралы” 2005жылғы 24 

желтоқсандағы Жарлығы конструктивтік құқықтық мемлекетаралық өзара 

әрекеттерге, қоғам өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы процестерге    

заңдық негіз болды.  



Аталған Бағдарламаның мәнін зерттеу Қазақстан үшін барынша өзекті 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы құқық» ретінде белгілеуге болатын 

құқықтың кешенді саласын  рәсімдеу мүмкіндігін болжауға негіз болады. 

        Сыбайлас жемқорлықпен күрестің ұйымдастыру-құқықтық аспектілері   

сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерді іс жүзіне асыруда ерекше 

мағынаға ие болады.  

       Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 желтоқсандағы 

№1686 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010жылдарға 

арналған Бағдарламасы туралы» Жарлығын орындау мақсатында Қазақстан 

Үкіметі 2006жылдың 9 ақпанында №96 аталған Бағдарламаны жүзеге асыру 

бойынша іс-шаралар жоспарын бекітті. 

      Бағдарламаның мақсаты  мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам 

институттарының қызметін реттеудің тиімділігін арттыру арқылы қоғам 

өмірінің барлық саласында сыбайлас жемқорлықтың деңгейін төмендету 

болып табылады. 

      Бұл мақсатқа жету үшін төмендегі тапсырмаларды орындау қажет: 

      Азаматтардың және қоғамның құқықтарын, бостандығын және заңды 

мүдделерін сыбайлас жемқорлықтан қорғауды қамтамасыз ету; 

      Сыбайластық құқықбұзушылықтардың  алдын алу, анықтау және 

олардың жолын кесу бойынша нормативтік құқықтық базаны жетілдіру; 

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттердің формаларын, әдістері мен 

құралдарын оңтайландыру; 

      азаматтық қоғам құрылымдарымен бірігіп әрекет ету; 

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы Қазақстанның 

халықаралық ынтымақтастығын кеңейту және белсендіру. 

      Нормативтік құқықтық базаны және заңдық шараларды жетілдірмей 

тұрып сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді әрекет ету мүмкін емес. 

Құқықтың азаматтық, қаржылық, банктік, бюджеттік, салықтық, кедендік, 

валюталық және басқа салаларының мүмкіндігін кеңінен пайдалану қажет. 

      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006-2010жылдарға арналған 

Бағдарламасы басқа заң актілеріне балама емес екендігін атап                           

айтуымыз керек. Ол негізінен, кең ауқымды, нақты, сонымен қатар, 

әкімшілік, қылмыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат саласындағы 

жеке мәселелерді шешуге бағытталған. 

       Қарастырылып отырған Бағдарламаны жүзеге асырудың тиімділігі оның 

мазмұнын қоғам мүшелерінің, мемлекеттік органдар мен олардың лауазымды 

тұлғаларының қалай қабылдайтындығына, азаматтардың құқықтық 

актілердің өкімдерін ерікті түрде және адал орындауға қаншалықты дайын 

екендігіне байланысты. 



     Бұл жағдайда барлық шаралар мен бағдарламалардың жүйелілік және 

өнімділік принциптерін, олардың гуманистік бағытын, демократиялық 

құқықтық дамудың әлемдік тәжірибесіне қалыптасуды  ұстану қажет.  

    Алайда, заңды қабылдаудан басқа, оны қолданудың тиімді тетіктерімен, 

сонымен қатар, нақты алдын алу шараларының бағдарламасымен қамтамасыз 

ету қажет. 

      Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға негізгі болатын принцип болып, 

қызметкерлердің лауазымдық өкілеттіктерін сыбайластық мақсатта 

пайдалануы мүмкін жолдарды, мысалы, әкімшілік басқару тетіктерін 

жақсарту арқылы, жабу болып табылады.  Күдікті жағдайларды тергеу, 

сонымен қатар, мемлекеттік қызметкерлердің пайда көздерін тексеру,  

сыбайлас жемқорлықтың кез-келген түрінің алдын алу шараларының бірі 

болып табылады. 

      Одан басқа, бұндай күреске, қоғамдық пікір сыбайлас жемқорлықтың кез 

келген көрінісі мен осындай әрекет жасайтын сыбайлас жемқорлардың өзін  

жақтырмайтындай, тіптен аз ғана сыбайластық қылмысы үшін де  

қызметкердің репутациясы қатты зардап шегетін болса және оның бұдан әрі 

қарай қызмет бабымен жоғарылауы мүмкін емес болатындай  қоғамдық 

демеу қажет. Бұл орайда, бұқаралық ақпарат құралдарының көмегі шексіз. 

       Сыбайлас жемқорлық қоғамның көп бөлігіне еніп кеткен. Сыбайлас 

жемқорлықтан келтірілген зиянды дәл есептеу мүмкін емес. «Алақанға беру» 

деген  қоғам үшін қауіпті психология барған сайын жастардың миын жаулап 

алуда.  

     Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін ең алдымен қазақ халқының өзінің 

менталитетін өзгерту қажет. Барлық  жас шамасын қамтитын топтарға 

арналған мемлекеттік тәрбиелеу бағдарламасы қажет.  

      Бұқаралық ақпарат құралдарының саясатына ерекше назар аударылуы 

тиіс. Олар қазақстандық тұлғаның тәрбиеленуі мен қалыптасуында ерекше 

орын алады. Әзірге біз, көп жағдайда, тауардың шын сапасына сәйкес емес 

жарнамаларды ғана көріп жүрміз. Бұл уақытта адамның адамгершілік 

қасиеттерін дамытатын бағдарламалар сырт қалып жатады. 

      Сыбайлас жемқорлықпен күресу керек және күресуге болады. Ал ол үшін, 

халықтың күдігін туғызған жағдайда қылмыстық іс қозғауға мүмкіншілік 

беретін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қатал заңдар қажет. Мысалы, егер 

мемлекеттік қызметкердің өмір сүру деңгейі оның табысына сәйкес болмаса, 

бұл оған қарсы қылмыстық іс қозғауға үлкен негіз болып табылады және 

оның табыс көздерінің заңды екендігін  күдіктінің өзі дәлелдеуі тиіс.  



    « Қазіргі қоғамда қылмыстың басты қаупі қылмыста тұрған жоқ, ол басты 

қауіп, қылмыспен күрестің қоғамды дамудың тоталитарлық жолына итеріп 

жіберуі мүмкін екендігінде»38 деп жазады өз кітабында норвегия 

криминологы Нильс Кристи.  

      Белгілі бір сеніммен, керісінше, демократия, саяси режим ретінде, 

сыбайлас жемқорлықтың , ұйымдасқан әлеуметтік құбылыс ретінде, 

құқықтық және жалпыадамдық мәдениеттің бөлігі ретінде дамуын 

болдырмайды деп айтуға да болады. Осылайша, демократия үшін күрес, 

сыбайлас жемқорлықтың күшімен күресте басты, анықтаушы бағыт болып 

табылады.  

     Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев белең алып бара 

жатырған эпидемияның - жаппай сыбайластықтың потенциалын азайту үшін 

зор қадамдар жасап отыр. Ол өзінің Қазақстан Халқына Жолдауында 

«сыбайластық жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке және қоғамдағы 

тұрақтылыққа қауіп төндіреді»39 деп атап көрсетті.  

                                      

                                                 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Кристи Н. “Борьба с преступностью как индустрия”,1986 
39 Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдау-2006 



 

                                              Қорытынды 

 

        Бүгінгі күні, сыбайлас жемқорлық, ұлттық қауіпсіздік пен қоғамдық 

тұрақтылық  үшін шын қауіпке айналып, әр түрлі елдердің билік органдары 

мен заңшығарушылары алдына сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

жолдарын іздестіру мен жалпымемлекеттік шаралар жүйесін жасау мәселесін 

қойып отыр. 

     Бұл мәселені шешу үшін, әр түрлі  көрініс бере бастаған сыбайластық 

құбылыстардың формаларын криминализациялау есебінен, қылмыстық 

заңдарды жетілдіруге, сыбайластық мақсаттардың іске асырылу мүмкіндігін 

азайтуға экономикалық, саяси, қоғамдық, құқықтық ықпал етудің тетіктерін 

табуға қадамдар жасалды және жасалуда.    

     Сыбайлас жемқорлық қазіргі ұлттық мемлекеттің экономикалық жүйесінің 

және ұлтаралық экономикалық қатынастардың барлық қосалқы жүйелері мен 

элементтеріне айтарлықтай кері әсерін тигізеді. Сыбайлас жемқорлықтың 

әсері оның көлемінен ғана емес, көрінетін формаларынан да анықталады. 

Сыбайластық әрекеттерге үкіметтік элита тартылған елдерде, сыбайлас 

жемқорлық, ол елдің өсуін де,  даму сапасын да айтарлықтай түсіре алады.     

    Сыбайлас жемқорлық – барынша кең тараған, құқыққа қайшы, ақшаға 

сатылумен, парақорлықпен байланысты мінез-құлық, әлемдегі әр түрлі 

лауазымды тұлғалардың, саяси қайраткерлердің, әскери шенділердің  

ортасында кеңінен қолданылады. Басқарушы элитаның қылмысы мен жалпы 

қылмыстың арасындағы байланысты статистика тұрғысынан да, әлеуметтік  

тұрғыдан да растау, биліктегі топтардың жоғары қылмыстық құлқына және 

олардың жабықтығына байланысты, қиынға соғады. Бүтіндей алғанда, 

лауазымды тұлғалардың қылмысы қалған халықтың қылмыстық әрекетінен 

бірнеше есе жоғары, ал басқарушы элитаның жасайтын қылмыстарының 

жасырындығы жоғары. 

      Сыбайлас жемқорлықтың қылмыстық деликондар шеңберінен шығып 

кеткендігін және тек қылмыстық қана емес, әкімшілік-құқықтық, азаматтық-

құқықтық, тәртіптік жауапкершіліктерді туғызатындығын атап айту керек. 

Одан басқа, сыбайлас жемқорлықтың кейбір құқықтық нормалармен 

реттелмейтін көріністері моральдық айыптауға ұшырайды.   

     Қоғамдық қатынастар көзқарасы жағынан, маңызды әлеуметтік феномен 

ретінде, өсуі мен таралуы, әсіресе, жаһандану жағдайында, заманауи 

әлеуметтік құрылымды ыдырату  тенденциясы бар сыбайлас жемқорлық 

басты назарда тұр.  



      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекеттерді заңды негізде нақты 

ұйымдастыру қажет: 

- тармақталған әлеуметтік-құқықтық азаматтық бақылау және 

мемлекеттік қызметкерлердің есеп беруі. 

- шешімдер қабылдау процесінің ашықтығы. 

- шенеуніктерді барынша қысқарту. 

- шын тәуелсіз және іс-әрекетке қабілетті құқыққорғау құрылымдары, 

тәуелсіз соттар. 

- басқа да ұйымдастыру-құқықтық алғышарттары.  

- сыбайлас жемқорлықтың айырықша белгісі оның аса жасырындығы 

болып табылады және бұл, көп жағдайда, ешбір жақ әшкерелеуге 

мүдделі емес екіжақты «конфиденциалды мәміле» ретінде 

көрінетіндігімен байланысты. 

        Аталған мәселені қарастырған кезде оның үш маңызды жақтарын 

бөліп қарау керек: 1) қызметтік ортаның мінездемесі (сипаттамасы); 2) 

қызметкерлердің мінездемесі; 3) олардың өзара әрекеттерінің шарттары 

мен процестері, қызмет саласындағы әлеуметтік бақылаудың жағдайы. 

     Мемлекеттік құқық қорғау органдарының сыбайластық қылмыстармен 

күресін заңдардың толық жетілдірілмеу фактісі де қатты  қиындатады. 

Сыбайлас жемқорлықтың әлеуметтік феномені – белгілі факт, ғалым-

криминологтармен де, қылмыстық құқық мамандарымен де зерттелген  

құбылыс. 

      Алайда, мемлекеттік құқық қорғау органдарының сыбайластық 

қылмыстарға қарсы күрестің тиімділігін арттыруының маңыздылығына 

қарамастан, заң шығарушылар, қылмыстың осы түрінің қоғамға қауіптілігін 

анықтайтын жалпықылмыстық институтты айқындау үшін, қылмыстық 

заңның сыбайластық қылмыстарды бөлек топқа шығаруға қабілетті емес 

формасын таңдаған.  

       Осылайша, сыбайластық қылмыстарға қарсы күрестегі барынша тиімді 

шара жаңа құқықтық база жасақтау және қолданыстағы құқықтық базаны 

қайта қарау болып табылады, соның шеңберінде, қазақстан мемлекетінің 

өтпелі кезеңіндегі осындай экспансияның негізгі себептерін анықтау қажет. 

    Сондықтан да, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаның негізгі күші 

мемлекеттік механизмдердің жаңа жағдайлардағы жұмысын реттеуге  

бағытталуы тиіс. Шенеуніктердің және қалған азаматтардың мақсаттарын, 

құндылықтарын, мінез-құлық стереотипін бір уақытта өзгерте алатын жүйелі 

өзгерістерге ұмтылу қажет. 
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                                                                                                      Косымша 1 

 

 

 Казахстан Республикасын заңдары бойінша сыбайлас 

жемкорлықа жататын қылмыстар(Қазақстан Қылмыс 

кодексі ): 
 

176-бап. Сенiп тапсырылған бөтен мүлiктi иеленiп алу 

немесе ысырап ету  
3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi, 

егер оларды:           

 г) мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адам не оған теңестiрiлген 

адам, егер оларды өзiнiң қызмет бабын пайдаланумен қатар жасаса-  

 мүлкi тәркiленiп және үш жылға дейiнгi, ал г) тармағында көзделген 

жағдайларда - жетi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару 

немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, бес 

жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бостандығынан айыруға жазаланады. 

  

192-бап. Жалған кәсіпкерлік 
2. Нақ сол әрекеттерді:        

 в) мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті адам не оған 

теңестірілген адам, егер оларды өз қызмет бабын пайдаланумен қатар жасаса, 

— мүлкі тәркіленіп не онсыз үш жылдан жеті жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

 193-бап. Заңсыз жолмен алынған ақша қаражатын 

немесе өзге мүлiктi заңдастыру  
3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi:   

а) мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адам не оған теңестiрiлген адам, 

егер оларды өзiнiң қызмет бабын пайдаланумен қатар жасаса;  

307-бап. Қызмет өкiлеттігін терiс пайдалану  

1. Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған 

теңестiрiлген адамның қызметтiк өкiлеттiгiн өзi немесе басқа адамдар немесе 

ұйымдар үшiн пайда мен артықшылық алу не басқа адамдарға немесе 

ұйымдарға зиян келтiру мақсатында қызмет мүдделерiне кереғар 

пайдалануы, eгep бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен 

заңды мүдделерiн не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын 

мүдделерiн елеулi түрде бұзуға әкеп соқса, -      

 жүзден екi жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе 

сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi 

бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 



айыруға, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге 

бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Лауазымды адам жасаған нақ сол әрекет, -     

 үш жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның үш айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы нeмece өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi 

бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айыруға, не төрт жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады.  

3. Жауапты мемлекеттiк лауазым атқаратын адам жасаған нақ сол әрекет, 

- бес жүзден сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның бес айдан сегiз айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе 

өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге 

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 

құқығынан айырып немесе онсыз алты жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.  

4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген 

ауыр зардаптарға әкеп соққан әрекеттер, -      

 жетi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, сегiз жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

Ескертулер.  
1. Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамдарға лауазымды 

адамдар, Парламент пен мәслихаттардың депутаттары, судьялар және 

Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес 

барлық мемлекеттiк қызметшiлер жатады.  

2. Мемлекеттiк қызмет атқаруға уәкiлеттi адамдарға:    

 1) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адамдар;  

 2) заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының 

Президенттiгiне, Қазақстан Республикасының Парламентi мен 

мәслихаттардың депутаттығына, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару 

сайланбалы органдарының мүшелiгiне кандидаттар ретiнде тiркелген 

азаматтар;            

 3) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында тұрақты нeмece уақытша 

жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы Қазақстан Республикасы мемлекеттiк 

бюджетiнiң қаражатынан төленетiн қызметшiлер;     

 4) мемлекеттiк ұйымдарда және жарғылық капиталында мемлекеттiң 

үлесi кемiнде отыз бec процент болатын ұйымдарда басқару қызметтерiн 

атқаратын адамдар теңестiрiледi.  

3. Тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкiлеттiк бойынша өкiметтiң өкiлi 

қызметiн жүзеге асырушы не мемлекеттiк органдарда, жергiлiктi өзiн-өзi 

басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы 

Күштерiнде, Қазақстан Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери 

құралымдарында ұйымдастырушылық-әкiмшiлiк немесе әкiмшiлiк-



шаруашылық қызметтердi орындаушы адамдар лауазымды адамдар деп 

танылады.  

4. Мемлекет қызметтерiн және мемлекеттiк органдардың өкiлеттiктерiн 

тiкелей орындау үшiн Қазақстан Республикасының Конституциясында , 

Қазақстан Республикасының конституциялық және өзге де заңдарында 

белгiленген лауазымдарды атқаратын адамдар, сол сияқты Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекеттiк 

қызметшiлердiң саяси лауазымдарын атқаратын адамдар жауапты 

мемлекеттiк лауазым атқаратын адамдар деп түсiнiледi. 

 

308-бап. Билiктi не қызметтiк өкiлеттiктi асыра 

пайдалану  
4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген 

әрекеттер не ауыр зардаптарға әкеп соқтырған әрекеттер:  

в) өзi немесе басқа адамдар немесе ұйымдар үшiн пайда мен артықшылық 

алу не басқа адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтiру мақсатында жасалса, - 

жетi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi 

бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, он жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

310-бап. Кәсiпкерлiк қызметке заңсыз қатысу   
1. Мемлекеттiк қызметтердi атқаруға уәкiлеттi адамның не оған 

теңестірілген адамның кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын ұйым құруы, не 

мұндай ұйымды басқаруға заңда белгiленген тыйым салуға қарамастан, жеке 

өзiнiң немесе сенiм бiлдiрген адам арқылы қатысуы, егер осы әрекеттер 

мұндай ұйымға жеңiлдiктер және артықшылықтар беруге немесе өзге де 

нысандағы қамқоршылыққа байланысты болса, -     

 жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл сала отырып, бес жылға дейiнгi мерзiмге 

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 

құқығынан айыруға не жүз сексен сағаттан екi жүз қырық сағатқа дейiнгi 

мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не үш айдан алты айға дейiнгi 

мерзiмге қамауға, не бiр жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады.  

2. Лауазымды адам жасаған нақ сол әрекеттер, -     

 үш жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның үш айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл сала отырып, он жылға дейiнгi мерзiмге 

белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 

құқығынан айыруға не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады.  

3. Лауазымды адамдардың мемлекеттiк емес ұйымдарға, соның iшiнде 

қоғамдық бiрлестiктерге лицензиялау жөнiндегi өкiлеттiгiн беруге әкеп 



соғатын iс-әрекеттердi жасауы, -        

 жүзден екi жүз айлық есептік көрсеткiшке дейiнгі мөлшерде айыппұл 

салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айыруға жазаланады. 

 

 311-бап. Пара алу  
1. Мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған 

теңестiрiлген адамның өзi немесе делдал арқылы пара берушiнiң немесе 

оның өкiлi болған адамның пайдасына жасаған iс-әрекетi (әрекетсiздiгi) үшiн 

ақша, бағалы қағаздар, өзге де мүлiк, мүлiкке құқығы немесе мүлiк 

сипатындағы пайда түрiнде пара алуы, егер, мұндай iс-әрекет (әрекетсiздiк) 

мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген 

адамның қызметтiк өкiлеттiгiне кiретiн болса не ол қызметтiк жағдайына 

байланысты осындай iс-әрекетке (әрекетсiздiкке) мүмкiндiк жасаса, сол 

сияқты жалпы қамқоршылығы немесе қызметi бойынша жол берсе, -  

жетi жүзден екi мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның жетi айдан бiр жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе 

өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не бес жылға дейiнгi мерзiмге 

бас бостандығын шектеуге, не бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр 

лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айырып, мүлкi тәркiленiп немесе онсыз нақ сол мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады.  

2. Лауазымды адамның нақ сол әрекеттердi жасауы, сол сияқты заңсыз iс-

әрекет (әрекетсiздiгi) үшiн пара алуы -       

 жеті жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, мүлкi тәркiленiп немесе 

онсыз үш жылдан жетi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады.  

3. Осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөлiктерiнде көзделген, жауапты 

мемлекеттiк лауазымды атқарушы адам жасаған әрекеттер -   

 жеті жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, мүлкi тәркiленiп немесе 

онсыз бес жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады.  

4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген 

әрекеттер, егер олар:          

 а) қорқытып алу жолымен;         

 б) адамдар тобы алдын ала сөз байласып немесе ұйымдасқан топ;  

 в) iрi мөлшерде;           

г) әлденеше рет жасалса - мүлкiн тәркiлеп жетi жылдан он екi жылға 

дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

5. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші және төртінші бөліктерінде 

көзделген әрекеттер, егер олар аса ірі мөлшерде жасалса,  —  



 мүлкі тәркіленіп, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

Ескерту.  

1. Бес жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын ақша сомасы, бағалы 

қағаздардың, өзге де мүлiктiң немесе мүлiктiк сипаттағы пайданың құны iрi 

мөлшердегi пара деп танылады.        

 2. Егер сыйлықтың құны екi айлық есептiк көрсеткiштен аспаса, 

мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген 

адамның бiрiншi рет сыйлық ретiнде мүлiк, мүлiкке немесе өзге мүлiктiк 

пайдаға құқық алуы бұрын жасалған заңды әрекетi (әрекетсiздiгi) үшiн алдын 

ала уағдаластық болмаған жағдайда маңызы аз екендiгiне байланысты 

қылмыс болып табылмайды және тәртiптiк немесе әкімшілік ретпен 

қудаланады.          

 3. Екі мың айлық есептік көрсеткіштен асатын ақша сомасы, бағалы 

қағаздардың, өзге де мүліктің немесе мүліктік сипаттағы пайданың құны аса 

ірі мөлшердегі пара болып танылады.      

 4. Осы Кодекстің осы бабына және 312-бабына қатысты лауазымды 

адамдарға осы Кодекстің 307-бабының ескертулерінде көрсетілген 

лауазымды адамдар, сондай-ақ  шет мемлекеттердің немесе халықаралық 

ұйымдардың лауазымды адамдары жатады. 

 

312-бап. Пара беру 
1. Мемлекеттік функцияларды атқаруға уәкілетті адамға не оған 

теңестірілген адамға тікелей немесе делдал арқылы пара беру —  

 жеті жүзден екі мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде 

немесе сотталған адамның бес айдан жеті айға дейінгі кезеңдегі жалақысы 

немесе өзге табысы мөлшерінде айыппұл салуға не екі жылға дейінгі 

мерзімге түзеу жұмыстарына, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 

шектеуге, не үш айдан алты айға дейінгі мерзімге қамауға, не үш жылға 

дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Лауазымды адамға пара беру, сол сияқты көрінеу заңсыз іс-әрекет 

(әрекетсіздік) жасағаны үшін пара беру —                

бір мыңнан үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде немесе 

сотталған адамның жеті айдан бір жылға дейінгі кезеңдегі жалақысы немесе 

өзге табысы мөлшерінде айыппұл салуға, не бес жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығын шектеуге, не нақ сол мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 

3. Жауапты мемлекеттік лауазым атқаратын адамға пара беру —  

 мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, жеті жылға дейінгі мерзімге белгілі бір 

лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 

айырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады. 
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4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде көзделген 

әрекеттер, егер оларды:         

 а) адамдар тобы алдын ала сөз байласып немесе ұйымдасқан топ; 

 б) ірі мөлшерде;         

 в) әлденеше рет жасаса, –         

 мүлкі тәркіленіп немесе онсыз жеті жылдан он екі жылға дейінгі 

мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

5. Осы баптың бірінші, екінші, үшінші немесе төртінші бөліктерінде 

көзделген әрекеттер, егер олар аса ірі мөлшерде жасалса, —  

 мүлкі тәркіленіп, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

313-бап. Парақорлыққа делдал болу  
1. Парақорлыққа делдал болу, яғни пара алушыға және пара берушiге 

пара алу мен беру туралы олардың арасындағы келiсiмге қол жеткiзуге 

немесе iске асыруға жәрдемдесу -        

 бес жүзден бір мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

немесе сотталған адамның бес айдан жеті айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы 

немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не бiр жылға дейiнгi 

мерзiмге түзеу жұмыстарына, не екi жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығын 

шектеуге, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Әлденеше рет немесе ұйымдасқан топ, немесе адам өзiнiң қызмет 

жағдайын пайдалана отырып жасалған дәл сол әрекет -    

 жеті жүзден екі мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

немесе сотталған адамның жеті айдан бiр жылға дейiнгi кезеңдегi жалақысы 

немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не алты жылға дейiн 

мерзiмге бас бостандығын шектеуге, не нақ сол мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады. 

 

314-бап. Қызметтiк жалғандық жасау  
1. Қызметтiк жалғандық жасау, яғни мемлекеттiк қызметтер атқаруға 

уәкiлеттi адамның не оған теңестiрiлген адамның ресми құжаттарға көрінеу 

жалған мәлiметтердi eнгізуі, сол сияқты аталған құжаттарға олардың шын 

мазмұнын бұрмалайтын түзетулер енгiзуi, не көрiнеу жалған немесе қолдан 

жасалған құжаттар беруi, егер бұл әрекеттер өзi немесе басқа адамдар немесе 

ұйымдар үшiн пайда мен артықшылық алу не басқа адамдарға немесе 

ұйымдарға зиян келтiру мақсатында жасалған болса, -   

 жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не жүз сексен сағаттан екi жүз қырық 

сағатқа дейiнгi мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не екi жылға дейiнгi 

мерзiмге түзеу жұмыстарына, не алты айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi 

жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  



2. Лауазымды адам жасаған нақ сол әрекет, -     

 үш жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның үш айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi 

бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айырып, үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әрекеттердi, егер оларды 

жауапты мемлекеттiк лауазым атқаратын адам жасаса, -    

 бес жүзден бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде 

немесе сотталған адамның үш айдан жетi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы 

немесе өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не жетi жылға дейiнгi 

мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен 

айналысу құқығынан айырып, алты жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

 315-бап. Қызметтегi әрекетсiздiк  
1. Қызметтегi әрекетсiздiк, яғни мемлекеттiк қызметтер атқаруға уәкiлеттi 

адамның не оған теңестiрiлген адамның өзi немесе басқа адамдар немесе 

ұйымдар үшiн пайда мен артықшылық алу не басқа адамдарға немесе 

ұйымдарға зиян келтiру мақсатында өзiнiң қызметтiк мiндеттерiн 

орындамауы, егер бұл азаматтардың немесе ұйымдардың құқықтары мен 

заңды мүдделерiн не қоғамның немесе мемлекеттiң заңмен қорғалатын 

мүдделерiн елеулi түрде бұзуға әкеп соқса, -     

 жүзден екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның бiр айдан екi айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не үш жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi 

бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айыруға, не төрт айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не екi жылға дейiнгi мерзiмге 

бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Лауазымды адам жасаған нақ сол әрекет, -     

 үш жүзден бес жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның үш айдан бес айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе өзге 

де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға, не бес жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi 

бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан 

айырып, үш жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады.  

3. Жауапты мемлекеттiк лауазым атқаратын адам жасаған нақ сол әрекет, 

- бес жүзден сегiз жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде немесе 

сотталған адамның бес айдан сегiз айға дейiнгi кезеңдегi жалақысы немесе 

өзге де табысы мөлшерiнде айыппұл салуға не бес жылға дейiнгi мерзiмге 

белгiлi лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу 

құқығынан айырып немесе онсыз бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.  

4. Осы баптың бiрiншi, екiншi немесе үшiншi бөлiктерiнде көзделген 

ауыр зардаптарға әкеп соққан әрекеттер, -      



 жетi жылға дейiнгi мерзiмге белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе 

белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан айырып, сегiз жылға дейiнгi 

мерзiмге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

  

380-бап. Билiктi терiс пайдалану, билiктiң асыра 

қолданылуы немесе әрекетсiздiгi  
1. Бастықтың немесе лауазымды адамның билiктi немесе қызмет бабын 

терiс пайдалануы, билiгiн немесе қызметтiк өкiлеттiгiн асыра қолдануы, сол 

сияқты пайдакүнемдiк немесе өзге де жеке мүдделiлiкте жасаған және елеулi 

түрде зиян келтiрген, әскери қызметшiлердiң (азаматтардың) немесе 

ұйымдардың құқықтары мен заңды мүдделерiнiң елеулi түрде бұзылуына 

әкеп соққан билiктiң әрекетсiздiгi -       

 екi жылға дейiнгi мерзiмге әскери қызметi бойынша шектеуге, не алты 

айға дейiнгi мерзiмге қамауға, не бес жылға дейiнгi мерзiмге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.  

2. Ауыр зардаптарға әкеп соққан дәл сол әрекеттер -    

 үш жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан айыруға 

жазаланады,  

3. Осы баптың бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде көзделген, соғыс 

уақытында немесе ұрыс жағдайында жасалған әрекеттер -    

 бес жылдан жиырма жылға дейiнгi мерзiмге бас бостандығынан 

айыруға жазаланады не өлiм жазасына кесiледi немесе өмiр бойы бас 

бостандығынан айыруға жазаланады. 

 

 

 

                     

                     

                

              

 

 

 

 

 



                                                                            Косымша 2 

 

       Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  

 Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы     

N 155 Кодексi 

 

30-тарау.           

 ӘКIМШIЛIК СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ҚҰҚЫ БҰЗУШЫЛЫҚ  

  

 532-бап.  Қаржы бақылау шараларын бұзу  

   1. Мемлекеттiк лауазымға не мемлекеттiк немесе соларға теңестiрiлген 

функцияларды орындаумен байланысты лауазымға кандидаттар болып 

табылатын адамдардың, сол сияқты аталған адамдардың жұбайының 

(зайыбының) кiрiстер, мүлiк туралы декларацияларды және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарда көзделген басқа да мәлiметтердi 

қасақана бермеуi немесе толық емес, жалған мәлiметтер беруi, -  

       айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады.  

       2. Мемлекеттiк лауазымдағы адамдардың, сол сияқты, аталған 

адамдардың жұбайының (зайыбының) кiрiстер, мүлiк туралы 

декларацияларды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңдарда 

көзделген басқа да мәлiметтердi қасақана бермеуi, дер кезiнде бермеуi немесе 

толық емес, жалған мәлiметтер беруi, - 

       айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады.  

       3. Осы баптың бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде көзделген әрекеттердi 

бiрнеше рет жасауы, -  

       айлық есептiк көрсеткiштiң жүз елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады.  

      Ескерту. 532-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2003.12.05 N 506, 2009.12.07 N 

222-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңдарымен.  

  

533-бап. Жеке тұлғалардың заңсыз материалдық сыйақы беруi  

  Ескерту. Тақырыпқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2009.12.07 N 222-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңымен.  

 Жеке тұлғалардың мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамдарға 

немесе соларға теңестiрiлген адамдарға заңсыз материалдық сыйақы, 



сыйлықтар, жеңiлдiктер беруi немесе қызметтер көрсетуi, егер әрекеттерде 

қылмыстық жазалануға тиiс iс-әрекет белгiлерi болмаса, -       

айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға 

әкеп соғады.         

 Ескерту. 533-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2009.12.07 N 222-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңымен.  

 

533-1-бап.  Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi 

адамның не оған теңестiрiлген адамның заңсыз материалдық сыйақы 

алуы  

 1. Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамның не оған 

теңестiрiлген адамның жеке өзi немесе делдал арқылы заңсыз материалдық 

сыйақы, сыйлықтар, жеңiлдiктер не қызметтер көрсету ұсынған тұлғалардың 

пайдасына iс-әрекеттерi (әрекетсiздiгi) үшiн оларды алуы, егер мұндай iс-

әрекеттер (әрекетсiздiк) мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi не 

оған теңестiрiлген адамның қызметтiк өкiлеттiгiне кiретiн болса, егер 

әрекеттерде қылмыстық жазалануға тиiс әрекет белгiлерi болмаса, -   

  үш жүз айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп 

соғады.  

     2. Алынып тасталды - ҚР 2009.12.07 N 222-IV (қолданысқа енгiзiлу 

тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңымен.           

Ескерту. Кодекс 533-1-баппен толықтырылды - ҚР 2007.07.21 N 308, 

2009.12.07 N 222-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңдарымен.  

 534-бап.            

 Заңды тұлғалардың заңсыз материалдық  сыйақы беруi  

    1. Заңды тұлғалардың мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi 

тұлғаларға немесе соларға теңестiрiлген тұлғаларға заңсыз материалдық 

сыйақы, сыйлықтар, жеңiлдiктер беруi не қызметтер көрсетуi, егер бұл 

әрекеттерде қылмыстық жазалануға тиiс әрекет белгiлерi болмаса, -   

   айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде 

айыппұл салуға әкеп соғады.  

       2. Осы баптың, бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза 

қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -  

       заңды тұлғаның қызметiн тоқтатуға әкеп соғады.  

       Ескерту. Мемлекеттiк функцияларды атқаруға уәкiлеттi адамға немесе 

оған теңестiрiлген адамға заңсыз материалдық сыйақылар, сыйлықтар, өзге 

де материалдық игiлiктер берген, қызметтер көрсеткен, жеңiлдiктер мен 

артықшылық жасаған жеке, заңды тұлғалар, егер мемлекеттiк функцияларды 

атқаруға уәкiлеттi адамның немесе оған теңестiрiлген адамның тарапынан 

өздерiне қатысты бопсалау орын алған болса немесе осы жеке, заңды 

тұлғалар болған жағдай туралы құзiреттi органдарға он күн мерзiм iшiнде өз 

еркiмен мәлiмдесе, жауапты болмайды.  

      Ескерту. 534-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2003.09.25 N 484, 2007.07.27 N 

314 (2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi) Заңдарымен.  



      

535-бап.   Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару 

органдарының заңсыз кәсiпкерлiк   қызметтi жүзеге асыруы және 

заңсыз кiрiстер  алуы          
Мемлекеттiк органдар мен жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарының өздерiне 

заңдармен жүктелген функциялардан тыс кәсiпкерлiк қызметпен 

шұғылдануы не белгiленген қаржыландыру көздерiнен тыс материалдық 

игiлiктер мен артықшылықтар қабылдауы, -       

   осы ұйымдардың басшыларына айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден 

үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады. 

Ескерту. 535-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2009.12.07 N 222-I(қолданысқа 

енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңымен. 

  

 536-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактiсi   туралы 

көрiнеу жалған ақпарат беру  

 Ескерту. 536-бап алынып тасталды - ҚР 2007.07.21 N 308 Заңымен.  

  537-бап.             

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөнiндегi  мемлекеттiк органдар 

басшыларының шара  қолданбауы  

   Мемлекеттiк органдар басшыларының не жауапты хатшыларының немесе 

Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын өзге де лауазымды 

адамдарының сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға кiнәлi 

өздерiне бағынысты адамдарға қатысты өз өкiлеттiктерi шегiнде шара 

қолданбауы не аталған шараларды сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

туралы заңдарды бұза отырып қолдануы не кiнәлi адамдардың тұрғылықты 

жерi бойынша салық органдарына тиiстi ақпарат бермеуi, -    

  айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл 

салуға әкеп соғады.          

 Ескерту. 537-бапқа өзгерту енгiзiлдi - ҚР 2003.09.25 N 484, 2006.01.20 

N 123 (2006 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлдi), 2007.07.27 N 

315, 2009.12.07 N 222-IV (қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) 

Заңдарымен. 

 

537-1-бап. Бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаға   

адамдарды жұмысқа қабылдау        

 Мемлекеттiк органдар, мекемелер мен кәсiпорындар басшысының не 

ұлттық компаниялар, ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер, 

ұлттық даму институттары, сондай-ақ олардың еншiлес ұйымдары 

басшысының бұрын сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адамдарды 

жұмысқа қабылдауы, –          

   айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл 

салуға әкеп соғады.        

 Ескерту. Кодекс 537-1-баппен толықтырылды - ҚР 2009.12.07 N 222-IV 

(қолданысқа енгiзiлу тәртiбiн 2-б. қараңыз) Заңымен. 



                                                                                        Косымша  3 

 

 

   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы 
 

      Қазақстан Республикасының 1998 ж. 2 шiлдедегі № 267-1 Заңы 

 

        (2009.08.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 

 

 Осы Заңға енгізілетін өзгерістерді қара: 

 

2009.28.08 № 192-ІV ҚР Заңы (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін алты 

ай өткен соң қолданысқа енгізіледі) 

  

    1-тарау. Жалпы ережелер                         (1 - 7  баптар) 

    2-тарау. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу,       (8 - 17 баптар) 

             сыбайлас жемқорлықпен құқық                                            

             бұзушылықпен және ол үшiн жауаптылық                                   

    3-тарау. Сыбайлас жемқорлықпен құқық            (18 - 19 баптар) 

             бұзушылықтардың зардаптарын жою                                 

    4-тарау. Қорытынды ережелер                     (20 бап) 

  

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1-бап. Заңның мақсаты 

 

1. Осы Заң азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 

жемқорлық көрiнiстерiнен туындайтын қауiп-қатерден Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, сыбайлас 

жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, 

олардың жолын кесу және ашу, олардың зардаптарын жою және кiнәлiлердi 

жауапқа тарту арқылы мемлекеттiк органдардың, мемлекеттiк мiндеттердi 

атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың, сондай-ақ оларға 

теңестiрiлген адамдардың тиiмдi қызметiн қамтамасыз етуге бағытталған 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерiн айқындап, 

сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың түрлерiн, сондай-

ақ жауаптылықтың пайда болу жағдайларын белгiлейдi. 

 

2. Осы Заң сол сияқты демократиялық негiздердi, мемлекеттi басқарудағы 

жариялылық пен бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен оның 

құрылымдарына деген сенiм нығайтуға, бiлiктi мамандарды мемлекеттiк 

қызметке кiруге ынталандыруға, мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын 

адамдардың риясыз адалдығы үшiн жағдайлар жасауға да бағытталған. 



 

ҚР 23.07.99 ж. № 454-I; 08.06.01 ж. № 206-II; 25.09.03 ж. № 484-II (бұр. ред. 

қара) Заңдарымен 2-бап өзгертілді 

 

2-бап. Негiзгi ұғымдар 

 

1. Осы Заңда мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-ақ 

соларға теңестiрiлген адамдардың лауазымдық өкiлеттiгiн және соған 

байланысты мүмкiндiктерiн пайдалана отырып не мүлiктiк пайда алу үшiн 

олардың өз өкiлеттiктерiн өзгеше пайдалануы, жеке өзi немесе делдалдар 

арқылы заңда көзделмеген мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар алуы, сол 

сияқты бұл адамдарға жеке және заңды тұлғалардың аталған игiлiктер мен 

артықшылықтарды құқыққа қарсы беруi арқылы оларды сатып алуы 

сыбайлас жемқорлық деп ұғынылады. 

 

2. Осы Заңда, сондай-ақ өзге заңдарда көзделген, заңдарда белгiленген 

тәртiптiк, әкiмшiлiк және қылмыстық жауапкершiлiкке әкеп соқтыратын 

сыбайлас жемқорлықпен жымдасқан немесе сыбайлас жемқорлық үшiн 

жағдай туғызатын әрекеттер сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық 

бұзушылықтар (сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар) болып 

табылады. 

 

3. Мемлекеттiк мiндеттер - Қазақстан Республикасының Конституциясымен 

және заңдарымен мемлекеттiң, оның органдары мен мемлекеттiк қызмет 

атқаратын адамдардың өкiлеттiгiне жатқызылған iс жүргiзу мәндерi. 

 

3-1. Мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау міндеттері заңдармен 

уәкілеттік берілген мемлекеттік органдардың Қазақстан Республикасының 

заң актілеріне сәйкес заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету, заңдардың 

бұзылу себептері мен жағдайларын анықтау мен жою, азаматтар мен заңды 

тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтіру, нормативтік құқықтық 

актілердің дәл әрі біркелкі қолданылуын және нормативтік актілердің 

міндетті талаптарының орындалуын тексеру жөнінде жүзеге асыратын 

міндеттері. 

 

4. Лауазымды адамдар - тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкiлеттiк 

бойынша мемлекеттiк органдарда, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерiнде, Қазақстан 

Республикасының басқа да әскерлерi мен әскери құрамаларында өкiмет 

өкiлiнiң мiндеттерiн жүзеге асыратын не ұйымдастырушылық-билiк етушiлiк 

немесе әкiмшiлiк-шаруашылық мiндеттерiн атқаратын адамдар. 

 

5. Жауапты мемлекеттiк қызмет атқаратын адамдар - мемлекеттiң мiндеттерi 

мен мемлекеттiк органдардың өкiлеттiгiн тiкелей атқару үшiн Қазақстан 

Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының 



конституциялық және өзге де заңдарында белгiленген қызметтердi атқаратын 

адамдар. 

 

ҚР 25.09.03 ж. № 484-II Заңымен 3-бап жаңа редакцияда (бұр. ред. қара) 

 

3-бап. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық 

субъектiлерi 

 

1. Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтар үшiн осы 

Заңның негiзiнде мемлекеттiк мiндеттер атқаруға уәкiлеттi адамдар мен 

оларға теңестiрiлген адамдар жауапты болады. 

 

2. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттi адамдарға: 

 

1) барлық лауазымды адамдар, Парламенттiң және мәслихаттардың 

депутаттары, судьялар; 

 

2) Қазақстан Республикасының мемлекеттiк қызмет туралы заңдарына сәйкес 

барлық мемлекеттiк қызметшiлер жатады. 

 

3. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттi адамдарға: 

 

1) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адамдар; 

 

2) заңда белгiленген тәртiппен Қазақстан Республикасының Президенттiгiне, 

Қазақстан Республикасының Парламентi мен мәслихаттардың депутаттығына 

кандидаттар ретiнде тiркелген азаматтар, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi 

басқару сайланбалы органдарының мүшелері; 

 

3) жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында тұрақты немесе уақытша жұмыс 

iстейтiн, еңбегiне ақы Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджет 

қаражатынан төленетiн қызметшiлер; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 4) тармақша жаңа редакцияда 

(бұр.ред.қара) 

 

4) мемлекеттік ұйымдарда және жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі 

кемінде отыз бec процент болатын ұйымдарда, сондай-ақ 

 

жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі (кемінде отыз бес процент) 

ұлттық басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық даму 

институттарына, ұлттық компанияларға берілген ұйымдарда, сондай-ақ 

олардың еншілес ұйымдарында басқару функцияларын атқаратын адамдар 

теңестіріледі. 

 



4. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық субъектiлерiне лауазымды және 

мемлекеттiк мiндет атқаруға уәкiлеттi өзге де адамдарды немесе оларға 

теңестiрiлген адамдарды сатып алуды жүзеге acыpушы, сол сияқты оларға 

заңға қайшы мүліктік игiліктер мен артықшылықтар беретiн жеке және заңды 

тұлғалар да жатады. 

 

2007.21.07. № 308-III ҚР Заңымен ескертумен толықтырылды 

 Ескерту.  

 

1. Осы Заңда мемлекеттік ұйымдарда және жарғылық капиталында 

мемлекеттің үлесі кемінде отыз бес процент болатын ұйымдарда 

басқарушылық міндеттерді атқаратын адамдар болып көрсетілген ұйымдарда 

тұрақты, уақытша немесе арнаулы өкілеттік бойынша ұйымдастырушылық-

өкімшілік немесе әкімшілік-шаруашылық міндеттерді атқаратын адамдар 

танылады. 

 

2. Ұйымдастырушылық-өкімшілік міндеттер деп адамдардың заңнамада және 

ұйымның атқарушы органының құрылтай құжаттарында көзделген 

өкілеттіктерді жүзеге асыру жөніндегі қызметі түсініледі. Бұл міндеттерге 

ұжымға жалпы басшылық жасау, кадрларды орналастыру және іріктеу, 

бағынышты адамдардың жұмысын ұйымдастыру және бақылау, көтермелеу 

және тәртіптік жазалар қолдану шараларын қолдану арқылы еңбек тәртібін 

сақтау жатады. 

 

3. Әкімшілік-шаруашылық мінеттер деп толық материалдық жауаптылық 

жүктелген тұлғалардың берілген өкілеттіктердің шегінде мүлікті, соның 

ішінде ұйымның балансындағы және банк шоттарындағы ақшаны басқару 

және оларға билік ету жөніндегі қызметті жүзеге асыруы түсініледі. 

 

ҚР 25.09.03 ж. № 484-II Заңымен 4-бап өзгертілді (бұр. ред. қара) 

 

4-бап. Заңның қолданылу аясы 

 

1. Осы Заң Қазақстан Республикасының күллi аумағында барлық жеке және 

заңды тұлғаларға қатысты қолданылады. Осы Заң Қазақстан 

Республикасынан тыс жерлерде, егер халықаралық шартта өзгеше 

көзделмесе, Қазақстан Республикасының азаматтары мен Қазақстан 

Республикасында тiркелген заңды тұлғаларға қатысты қолданылады. 

 

2. Жекелеген мемлекеттiк мiндеттердi атқару тәртiбi туралы (мәслихат 

депутаттарының, судьялардың мәртебесi туралы, мемлекеттiк 

қызметшiлердiң жекелеген санаттарының қызмет өткеруi туралы, сыбайлас 

жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың өзге де ықтимал 

субъектiлерi туралы) заңдарда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға 



бағытталған шектеулер мен тыйым салу көзделетiн басқа да құқықтық 

нормалар белгiленуi мүмкiн. 

 

3. Судьялар, Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары Қазақстан 

Республикасының Конституциясы мен заңдарында көзделген негiздер мен 

тәртiп бойынша сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар жасағаны 

үшiн жауапты болады. 

 

4. Сыбайлас жемқорлық қылмыстар және әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар 

үшiн қылмыстық жауаптылық пен жаза, әкiмшiлiк жауапкершiлiк пен шара 

тиiсiнше Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiнде және 

Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiнде 

көзделеді. 

 

5-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестiң негiзгi принциптерi 

 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес: 

 

1) барлық адамдардың заң мен сот алдында теңдiгi; 

 

2) мемлекеттiк органдардың қызметiн анық құқықтық регламенттеудi, 

мұндай қызметтiң заңдылығы мен жариялылығын, оған мемлекеттiк және 

қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету; 

 

3) мемлекеттiк аппараттың құрылымдарын, кадр жұмысын жеке және заңды 

тұлғалар құқықтары мен заңды мүдделерiн қозғайтын мәселелердi шешу 

рәсiмдерiн жетiлдiру; 

 

4) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-

ақ мемлекеттiң әлеуметтiк-экономикалық, саяси-құқықтық ұйымдық-басқару 

жүйелерiн қорғаудың басымдығы; 

 

5) Қазақстан Республикасы Конституциясы 39-бабының 1-тармағына сәйкес 

лауазымды адамдар мен мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген 

басқа да адамдардың, сондай-ақ соларға теңестiрiлген адамдардың 

құқықтары мен бостандықтарын шектеуге жол берiлуiн тану; 

 

6) жеке және заңды тұлғалардың бұзылған құқықтары мен заңды мүдделерiн 

қалпына келтiру, сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтың зиянды 

зардаптарын жою және олардың алдын алу; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 7) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 



7) сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылыққа қарсы күреске жәрдем 

жасайтын азаматтардың жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету және 

оларды көтермелеу; 

 

8) мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлдiк берiлген адамдар мен соларға 

теңестiрiлген адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн мемлекеттiң 

қорғауы, аталған адамдар мен олардың отбасыларына лайықты тұрмыс 

деңгейiн қамтамасыз ететiн жалақы (ақшалай үлес) мен жеңiлдiктер белгiлеу; 

 

9) осындай қызметтi жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғаларға 

кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеуге өкiлеттiк берiлуiн болдырмау, 

сондай-ақ оған бақылау жасау; 

 

10) сыбайлас жемқорлыққа байланысты қылмыстарды анықтау, ашу, жолын 

кесу және олардың алдын алу мақсатында жедел-iздестiру қызметi мен өзге 

де қызметтердi жүзеге асыру, сондай-ақ заңда белгiленген тәртiппен заңға 

қайшы тапқан ақша қаражаты мен өзге де мүлiктi заңдастыруға жол бермеу 

мақсатында арнайы қаржылық бақылау шараларын қолдану; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 11) тармақша жаңа редакцияда 

(бұр.ред.қара) 

 

11) кәсіпкерлік қызметті атқару заңмен белгіленген қызметтік міндеттерімен 

көзделген жағдайларды қоспағанда, осы Заңның 3-бабының 1, 2 және 3-

тармақтарында аталған адамдар үшін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға, 

соның ішінде шаруашылық жүргізуші субъектілердің басқару органдарында 

ақы төленетін қызметтер атқаруға тыйым салуды белгілеу; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 12) тармақша жаңа редакцияда 

(бұр.ред.қара) 

 

12) қоғамдық бақылауды қамтамасыз ету және қоғамда сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне төзбеушілік жағдайын қалыптастыру негізінде жүзеге 

асырылады. 

 

  

ҚР 12.07.01 ж. № 240-II; 09.08.02 ж. № 346-II; 25.09.03 ж. № 484-II (бұр. ред. 

қара); 2007.27.07. № 315-III (бұр.ред.қара) Заңдарымен 6-бап өзгертілді 

 

6-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестi жүзеге асырушы органдар 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 1-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара) 

 

1. Барлық мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар өз құзыреті шегінде 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті. Мемлекеттік 



органдардың басшылары мен жауапты хатшылары немесе Қазақстан 

Республикасының Президенті айқындайтын өзге де лауазымды адамдары, 

ұйымдардың, оның ішінде мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдардың, 

жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары өз құзыреттері шегінде 

осы Заңның талаптарын орындауды және бұл үшін кадр, бақылау, заң 

қызметтері мен басқа да қызметтерді тарта отырып, онда көзделген тәртіптік 

шараларды қолдануды, сондай-ақ өздеріне белгілі болған барлық сыбайлас 

жемқорлық жағдайларын тіркеуді және олар туралы осы баптың 2-

тармағында аталған органдарға хабарлауды қамтамасыз етеді. 

 

2. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтарды анықтауды, жолын 

кесудi, алдын алуды және олардың жасалуына айыпты адамдарды жауапқа 

тартуды өз құзыретi шегiнде прокуратура, ұлттық қауiпсiздiк, iшкi iстер, 

салық, кеден және шекара қызметтерi, қаржы полициясы мен әскери полиция 

органдары жүзеге асырады. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 3-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 

3. Осы баптың 2-тармағында аталған органдар өз өкiлеттiктерiнен 

туындайтын шараларды қолдануға және жауапты мемлекеттiк қызмет 

атқаратын адамдар жасаған сыбайлас жемқорлық қылмыстар анықталған 

барлық жағдайлар туралы мәлiметтердi құқықтық статистика және ақпарат 

органдарына дереу жiберуге мiндетті. 

 

Ocы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған лауазымды адамдар мен 

органдар сыбайлас жемқорлық қылмыстар, әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар 

жөнiндегi iстi, материалды, хаттаманы, ұсынымды жолдаған адамға немесе 

органға заңдарда белгiленген мерзiмде оларды қарау нәтижелерi туралы 

жазбаша хабарлауға мiндеттi. 

 

Мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары сыбайлас жемқорлық 

сипатындағы құқық бұзушылықтар туралы мәліметтері бар материалдарды 

бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жөнінде заңда көзделген 

шараларды қолдануға міндетті. 

 

4. Қазақстан Республикасының Президентi сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес жөнiндегi мемлекеттiк орган құруға, оның мәртебесi мен өкiлеттiгiн 

айқындауға хақылы. 

 

7-бап. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетiн адамдарға 

тиiспеушiлiк кепiлдiктерi 

 

1. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық фактiсi туралы хабарлаған 

немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске өзге де түрде жәрдемдесетiн 

адам мемлекеттiң қорғауында болады. 



 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетiн адам туралы ақпарат 

мемлекеттiк құпия болып табылады және осы Заңның 6-бабының 2 және 4-

тармақтарында аталған органдардың немесе соттың сұратуы бойынша заңда 

белгiленген тәртiппен ғана табыс етiледi. Бұл ақпаратты жария ету заңда 

белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 2-1-тармақпен толықтырылды 

 

2-1. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық фактісі туралы хабарлаған 

немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте өзге де жолмен жәрдемдескен 

адам Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртіппен 

көтермеленеді. 

 

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзушi органдар қажет болған 

жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске жәрдемдесетiн адамдардың 

жеке басының қауiпсiздiгiн қамтамасыз етедi. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 4-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 

4. Осы баптың ережелерi көрiнеу жалған ақпарат хабарлаған Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жауап беруге тиiс адамдарға 

қолданылмайды. 

 

2-тарау. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, сыбайлас 

 

жемқорлықпен құқық бұзушылықпен және ол 

 

үшiн жауаптылық 

 

8-бап. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға үмiткер адамдарға қойылатын 

арнайы талап 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға не осындай мiндеттердi атқаруға 

уәкiлдiк берiлген органдар мен ұйымдарда мемлекеттiк лауазым атқаруға 

үмiткер адамдар өздерiнiң мәртебесiн және соған негiзделген беделiн жеке, 

топтық және өзге де қызметтiк емес мүдделерге пайдалануға әкеп соғуы 

мүмкiн iс-әрекеттерге жол бермеу мақсатында осы Заңмен және өзге де 

заңдармен белгiленген шектеулердi қабылдайды, бұл ретте аталған адамдар 

мұндай iс-әрекеттердiң құқықтық салдары туралы хабардар етiледi. 

 

2. Аталған адамдардың шектеулердi қабылдауға келiсiм жазбаша түрде тиiстi 

ұйымдардың кадр қызметi белгiлейдi. Шектеулердi қабылдамау ол адамды 

мемлекеттiк не соларға теңестiрiлген мiндеттердi атқаруға шақырудан бас 



тартуға не жұмысынан босатуға немесе заңдарда көзделген тәртiппен аталған 

мiндеттердi атқарудан өзгедей босатуға әкеп соғады. 

 

 9-бап. Қаржы бақылау шаралары 

 

2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 1-тармақ өзгертілді (2009 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 

 

1. Мемлекеттiк лауазымға не мемлекеттiк немесе соларға теңестiрiлген 

мiндеттердi атқаруға байланысты лауазымға кандидаттар болып табылатын 

адамдар тұрғылықты жерi бойынша салық органына: 

 

салық салу объектiсi болып табылатын, оның iшiнде Қазақстан 

Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан табыстар және мүлік 

туралы аталған мүлiктiң бағаланған құны мен тұрған жерi көрсетiлген 

мәлiмдеме; 

 

банк мекемесiн көрсете отырып, банк мекемелерiндегi, соның iшiнде 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегi салымдары мен 

бағалы қағаздары туралы, сондай-ақ осы адамдар дербес немесе басқа 

адамдармен бiрлесiп билiк етуге хақылы ақша қаражаты туралы; 

 

заңды тұлғалардың жарғылық капиталындағы қатысу үлесi мен аталған 

ұйымдардың толық банк және өзге де реквизиттерiн көрсете отырып, 

акционерi немесе құрылтайшысы (қатысушысы) ретiнде өзiнiң тiкелей 

немесе жанама қатысуы туралы; 

 

егер адам немесе оның жұбайы (зайыбы) трастардың бенефициары болса, 

тиiстi банк шоттарының нөмiрлерiн көрсете отырып, сол трастар және олар 

тiркелген мемлекеттер туралы; 

 

адамға немесе жұбайына (зайыбына) тиесiлi айлық есептiк көрсеткiштiң мың 

еселенген мөлшерiнен асатын мөлшердегi материалдық заттар мен ақша 

қаражатын ұстау немесе уақытша сақтау жөнiнде онымен шарттық 

қатынастары, келiсiмдерi және мiндеттемелерi (оның iшiнде ауызша да) бар 

басқа ұйымдардың атаулары мен реквизиттерi туралы мәлiметтердi табыс 

етедi. 

 

2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 2-тармақ редакцияда жазылды (2009 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 

 

2. Мемлекеттік лауазым атқаратын адамдар өз өкілеттігін орындау кезеңінде 

жыл сайын Қазақстан Республикасының салық заңнамасында белгіленген 

тәртіппен тұрғылықты жері бойынша салық органына салық салу объектісі 

болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағындағы да, одан 



тыс жерлердегі де табыстары мен мүлкі туралы декларациялар тапсырып 

отырады. 

 

2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 2-1-тармақпен толықтырылды (2009 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

 

2-1. Жағымсыз себептер бойынша мемлекеттік қызметтен босатылған 

адамдар босатылғаннан кейінгі үш жыл бойы Қазақстан Республикасының 

салық заңнамасында белгіленген тәртіппен тұрғылықты жері бойынша салық 

органына салық салу объектісі болып табылатын және Қазақстан 

Республикасының аумағындағы да, одан тыс жерлердегі де табыстары мен 

мүлкі туралы декларациялар тапсырып отырады. 

 

2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 3-тармақ редакцияда жазылды (2009 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 

 

3. Осы баптың 1-тармағының бірінші бөлігінде аталған адамдардың жұбайы 

(зайыбы) тұрғылықты жері бойынша салық органына: 

 

салық салу объектісі болып табылатын, оның ішінде Қазақстан 

Республикасының аумағынан тыс жерлердегі де табыстары мен мүлкі 

туралы, көрсетілген мүліктің бағалау құны мен орналасқан жерін көрсете 

отырып, декларациялар тапсырады; мыналар: 

 

     банк мекемесін көрсете отырып, банк мекемелеріндегі, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлердегі салымдары мен 

бағалы қағаздары туралы, сондай-ақ осы адамдар жеке немесе басқа 

адамдармен бірлесіп билік етуге құқылы ақша қаражаты туралы; 

 

      заңды тұлғалардың жарғылық капиталға қатысу үлесі мен аталған 

ұйымдардың толық банк және өзге де деректемелерін көрсете отырып, 

акционері немесе құрылтайшысы (қатысушысы) ретінде өзінің тікелей 

немесе жанама қатысуы туралы; 

 

егер адам немесе оның жұбайы (зайыбы) трасттардың бенефициары болса, 

тиісті банк шоттарының нөмірлерін көрсете отырып, сол трастар және олар 

тіркелген мемлекеттер туралы; 

 

адамға немесе жұбайына (зайыбына) тиесілі айлық есептік көрсеткіштің 1000 

еселенген мөлшерінен асатын мөлшердегі материалдық және қаржы 

қаражатын ұстау немесе уақытша сақтау жөнінде онымен шарттық 

қатынастары, келісімдері және міндеттемелері (оның ішінде ауызша да) бар 

басқа ұйымдардың атаулары мен деректемелері туралы мәліметтерді табыс 

етеді. 

 



2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 3-1-тармақпен толықтырылды (2009 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) 

 

3-1. Осы баптың 2 және 2-1-тармақтарында аталған адамдардың жұбайы 

(зайыбы) тұрғылықты жері бойынша салық органына салық салу объектісі 

болып табылатын және Қазақстан Республикасының аумағындағы да, одан 

тыс жерлердегі де табыстары мен мүлкі туралы декларациялар табыс етіп 

отырады. 

 

2008.10.12. № 101-IV ҚР Заңымен 4-тармақ өзгертілді (2009 жылғы 1 

қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 

 

4. Осы баптың 1, 2-тармақтарында аталған адамдар тиiсiнше өздерi лауазым 

атқаруға үмiткер органға немесе жұмыс iстейтiн жерi бойынша осы баптың 1 

-3-1-тармақтарында көрсетiлген мәлiмдемелер мен мәлiметтердi алғандығы 

туралы салық органынан анықтама әкелiп тапсырады. 

 

5. Осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған адамдардың (мемлекеттiк 

қызметтен жағымсыз себептер бойынша босатылған адамдарды қоспағанда) 

осы бапта көрсетiлген мәлiмдемелер мен мәлiметтердi табыс етпеуi немесе 

толық, дұрыс табыс етпеуi, егер жасалған әрекетте қылмыстық жазаланатын 

әрекеттiң белгiлерi болмаса, адамға тиiстi өкiлеттiк беруден бас тартылу үшiн 

негiз болып табылады не оны жұмыстан босатуға немесе мемлекеттiк және 

оған теңестiрiлген мiндеттердi атқарудан заңмен көзделген тәртiппен өзгедей 

босатуға әкеп соғады. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 5-1-тармақпен толықтырылды 

 

5-1. Осы баптың 5-тармағында көрсетілген, қасақана жасалған, сондай-ақ 

бірнеше рет жасалған әрекеттер заңда белгіленген тәртіпте қолданылатын 

әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 6-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара) 

 

6. Адамдар мемлекеттік немесе оған теңестірілген міндеттерді атқарудан 

босатылғаннан кейін үш жылдың ішінде алғаш рет жасалған, осы баптың 5-

тармағында аталған әрекеттер, сондай-ақ мұндай іс-әрекеттерді қайталап 

жасау заңда белгіленген әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады. 

 

7. Жауапты мемлекеттiк лауазымдар атқаратын лауазымды адамдардың 

табыстарының мөлшерi туралы және олардың көздерi туралы мәлiметтер, 

сондай-ақ сайланбалы мемлекеттiк қызметке ұсынылған кезiнде 

кандидаттардың табыстары туралы мәлiметтер заңдарда белгiленген 

тәртiппен жариялануы мүмкiн. 

 



8. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдарға және 

соларға теңестiрiлген адамдарға өз атынан емес бөгде адамдар атынан, 

жасырын, бүркеншiк атпен және басқаша да азаматтық-құқықтық мәмiлелер 

жасауға тыйым салынады. Бұл мәмiлелер заңда белгiленген тәртiппен 

жарамсыз деп танылады. 

 

9. Мемлекеттiк мүлiктi басқару жөнiндегi мiндеттердi атқаруға қатысатын 

жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген 

тәртiппен және мерзiмде мемлекеттiк меншiкке байланысты мүлiктiк 

сипаттағы барлық мәмiлелер мен қаржы қызметi туралы есептi мемлекеттiк 

мүлiкке қатысты меншiк иесiнiң құқықтық өкiлеттiгiн жүзеге асыратын 

мемлекеттiк органға табыс етедi. 

 

10. Салық органына келiп түсетiн, осы бапта көзделген мәлiметтер қызметтiк 

құпия болып табылады. Оларды жария ету, егер жасалған әрекетте 

қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, кiнәлi адамды жұмыстан 

босатуға әкеп соғады. Бұл мәлiметтер осы Заңның 6-бабының 2 және 4-

тармақтарында аталған органдардың, сондай-ақ соттың сұратуы бойынша 

ғана заңда белгiленген тәртiппен табыс етiледi. 

 

11. Осы бапта көзделген қаржы бақылау шаралары Қазақстан 

Республикасында тұрғын үйдi және тұрғын үй құрылысы үшiн құрылыс 

материалдарын меншiгiне сатып алуға байланысты құқық қатынастарына 

қолданылмайды. Тұрғын үйдi және тұрғын үй құрылысы үшiн құрылыс 

материалдарын сатып алу кезiндегi қаржы бақылау Қазақстан 

Республикасының заңдарына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

ҚР 11.05.04 ж. № 552-II Заңымен (күшіне енетін мерзімін қара); 2007.21.07. 

№ 308-III ҚР Заңымен (бұр.ред.қара); 2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 

(бұр.ред.қара) 10-бап өзгертілді;  2009.08.12. № 226-IV ҚР Заңымен 10-бап 

жаңа редакцияда (бұр.ред.қара) 

 

10-бап. Мемлекеттік функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызмет 

 

1. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілетті лауазымды және өзге де 

адамдарға және оларға теңестірілген адамдарға (өз қызметін тұрақты емес 

немесе басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге асыратын мәслихат 

депутаттарын, сондай-ақ осы Заңның 3-бабы 3-тармағының 2) және 4) 

тармақшаларында аталған адамдарды қоспағанда) педагогтік, ғылыми және 

өзге де шығармашылық қызметтен басқа ақы төленетін қызметпен 

айналысуға тыйым салынады. 

 

2. Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттарына, Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің мүшелеріне, Қазақстан Республикасы 

Конституциялық Кеңесінің Төрағасы мен мүшелеріне, судьяларға кәсіпкерлік 



қызметпен айналысуға, егер шаруашылық жүргізуші субъектіні басқару 

немесе басқаруға қатысу заңнамаға сәйкес олардың лауазымдық міндетіне 

кірмейтін болса, шаруашылық жүргізуші субъектіні басқаруға дербес 

қатысуға, материалдық игілік алу мақсатында өзінің қызметтік өкілеттігін 

құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке адамдардың 

материалдық мүдделерін қанағаттандыруға жәрдемдесуге тыйым салынады. 

 

3. Осы баптың 2-тармағында аталған адамдар қызметке кіріскеннен кейін бір 

ай ішінде өздеріне тиесілі, пайдаланылуы табыс табуға әкелетін мүлікті 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы 

функцияларды орындау уақытына сенімгерлік басқаруға беруге міндетті, 

бұған осы адамдарға заңды түрде тиесілі ақша, сондай-ақ мүліктік жалдауға 

берілген мүлік қосылмайды. Мүлікті сенімгерлік басқару шарты 

нотариалды куәландырылуға жатады. 

 

4. Осы баптың 2-тармағында аталған адамдарды қоспағанда, осы баптың 1-

тармағында аталған адамдарға, егер шаруашылық жүргізуші субъектіні 

басқару немесе басқаруға қатысу заңнамаға сәйкес олардың лауазымдық 

міндетіне кірмейтін болса, шаруашылық жүргізуші субъектіні басқаруға 

дербес қатысуға, материалдық игілік алу мақсатында өзінің қызметтік 

өкілеттігін құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке 

адамдардың материалдық мүдделерін қанағаттандыруға жәрдемдесуге, 

кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынады, бұған ашық және 

аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, ұйымдастырылған бағалы 

қағаздар нарығындағы облигацияларды, ұйымдастырылған бағалы қағаздар 

нарығындағы коммерциялық ұйымдардың акцияларын (ұйымның дауыс 

беретін акцияларының жалпы санының бес процентінен аспайтын көлемдегі 

жай акциялар) сатып алу және (немесе) өткізу, сондай-ақ тұрғын үйлерді 

жалдауға беру қосылмайды. 

 

Осы баптың 2-тармағында аталған адамдарды қоспағанда, осы баптың 1-

тармағында аталған адамдар акцияларды сатып алған жағдайда оларды сатып 

алынған күнінен бастап бір ай ішінде Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беруге және 

мүлікті сенімгерлік басқару шарты нотариалды куәландырылғаннан кейін он 

жұмыс күні ішінде нотариалды куәландырылған шарттың көшірмесін жұмыс 

орны бойынша кадр қызметіне табыс етуге міндетті. 

 

5. Осы баптың 2-тармағында аталған адамдарды қоспағанда, осы баптың 1-

тармағында аталған адамдар қызметке кіріскеннен кейін бір ай ішінде өзінің 

меншігіндегі, пайдаланылуы табыс алуға әкелетін мүлікті Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы функцияларды 

орындау уақытына сенімгерлік басқаруға беруге міндетті, бұған осы 

адамдарға заңды түрде тиесілі ақша, облигациялар, ашық және аралық 

инвестициялық пай қорларының пайлары, сондай-ақ мүліктік жалдауға 



берілген мүлік қосылмайды Мүлікті сенімгерлік басқару шарты нотариалды 

куәландырылуға жатады. 

 

6. Осы баптың 1-тармағында аталған, осы функцияларды орындаумен 

сыйыспайтын қызметпен айналысатын адамдар заңда белгіленген тәртіппен 

жұмысынан шығарылуға немесе тиісті функцияларды орындаудан 

босатылуға жатады. Аталған функцияларды орындаудан мұндай 

функцияларды орындаумен сыйыспайтын қызметпен айналысуына 

байланысты босатылған мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік 

берілген адамға немесе оған теңестірілген адамға осы бапта көрсетілген 

қызметпен айналысуды тоқтатқанға дейін мұндай функцияларды орындауға 

қайталап уәкілеттік берілмейді. 

 

11-бап. Жақын туыстардың бiрге қызмет iстеуiне жол бермеу 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген лауазымды және 

өзге де адамдар мен соларға теңестiрiлген адамдардың (осы Заңның 3-бабы 3-

тармағының 4) тармақшасында аталған адамдарды қоспағанда) өздерiнiң 

жақын туыстары (ата-аналары, балалары, бала асырап алушылар, асырап 

алынған балалар, ата-анасы бiр және ата-анасы бөлек аға-iнiлерi мен апа-

сiңлiлерi, аталары, әжелерi, немерелерi) немесе ерi (зайыбы) атқаратын 

қызметтерге тiкелей бағынысты лауазымдарды, заңдарда көзделген 

жағдайларды қоспағанда, атқаруына болмайды. 

 

2. Осы баптың 1-тармағының талаптарын бұзған адамдар, егер олар аталған 

жолсыздық анықталған кезден бастап үш айдың iшiнде оны өз еркiмен 

жоймаса, мұндай бағыныстылықта болуына жол бермейтiн қызметке 

ауыстырылуға тиiс, ал бұлайша ауыстыру мүмкiн болмаған жағдайда бұл 

қызметшiлердiң бiреуi қызметiнен босатылуға немесе аталған мiндеттерден 

өзгедей түрде босатылуға тиiс. 

 

3. Осы баптың 1-тармағында аталған негiздер бойынша жұмыстан 

босатылған адамдардың басқа органдарға, ұйымдарға мемлекеттiк немесе 

оған теңестiрiлген мiндеттердi атқарумен ұштасатын мемлекеттiк және өзге 

де қызметке кiруге құқығы бар. 

 

ҚР 28.04.00 ж. № 46-II; 25.09.03 ж. № 484-II (бұр. ред. қара) Заңдарымен 12-

бап өзгертілді 

 

12-бап. Сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық 

бұзушылықтар және олар үшiн жауапкершiлiк 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдардың немесе 

соларға теңестiрiлген адамдардың мынадай: 

 



1) басқа мемлекеттiк органдардың, ұйымдардың қызметiне заңсыз араласу; 

 

2) аталған адамдардың не олардың жақын туыстары мен жекжаттарының 

материалдық мүдделерiн қанағаттандыруға байланысты мәселелердi шешу 

кезiнде өздерiнiң қызметтiк өкiлеттiгiн пайдалану; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 3) тармақша жаңа редакцияда 

(бұр.ред.қара) 

 

3) мемлекеттік ұйымдарға және жарғылық капиталындағы мемлекеттің үлесі 

кемінде отыз бес процент болатын ұйымдарға, сондай-ақ жарғылық 

капиталындағы мемлекеттің үлесі (кемінде отыз бес процент) ұлттық 

басқарушы холдингтерге, ұлттық холдингтерге, ұлттық даму 

институттарына, ұлттық компанияларға берілген ұйымдарға, сондай-ақ 

олардың еншілес ұйымдарына мемлекеттік қызметке кіретін және қызметін 

жоғарылататын кезде заңда көзделмеген артықшылықтар беру (тамыр-

таныстық, отбасылық жақындық;); 

 

4) шешiмдер әзiрлеу мен қабылдау кезiнде заңды және жеке тұлғаларға 

заңсыз артықшылық көрсету; 

 

5) кiмге болса да табыс алуға байланысты кәсiпкерлiк және өзге де қызметтi 

жүзеге асыруда заңдарда көзделмеген кез келген жәрдем көрсету; 

 

6) мемлекеттiк мiндеттерiн атқару кезiнде алынған ақпаратты, егер ол ресми 

жариялауға жатпайтын болса, жеке немесе топтық мүдделерге пайдалану; 

 

7) берiлуi заңдарда көзделген ақпаратты жеке және заңды тұлғаларға беруден 

негiзсiз бас тарту, оны кешiктiру, бұрыс немесе толық емес ақпарат беру; 

 

8) жеке немесе заңды тұлғалардың табыс етуi заңдарда көзделмеген 

ақпаратты бұл тұлғалардан талап ету; 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 9) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 

9) мемлекеттiк қаржы ресурстары мен материалдық ресурстарды жекелеген 

кандидаттардың сайлау қорына беру; 

 

10) жеке және заңды тұлғалардың арыз-өтiнiштерiн қараудың және өз 

құзыретiне кiретiн өзге де мәселелердi шешудiң заңда белгiленген тәртiбiн 

әлденеше рет бұзу; 

 

2007.21.07. № 308-III ҚР Заңымен 11) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 



11) жоғары тұрған ресми адамдардың лауазымдық өкілеттіктерін пайдалана 

отырып мүліктік пайда, игіліктер не артықшылықтар алу үшін аталған 

адамдарға сыйлықтар тарту және қызметтен тыс қызмет көрсету; 

 

12) жеке немесе заңды тұлғаларға олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн 

iске асыруда көрiнеу кедергi жасау; 

 

13) кәсiпкерлiк қызметтi мемлекеттiк реттеу, сондай-ақ оған бақылау жасау 

өкiлеттiгiн сондай қызметтi жүзеге асырушы жеке немесе заңды тұлғаларға 

беру; 

 

13-1) мемлекеттік бақылау мен қадағалау міндеттерін мемлекеттік орган 

мәртебесі жоқ ұйымдарға беру; 

 

14) қызметi немесе жұмысы жөнiнен жоғары немесе төмен тұрған не 

өздерiмен өзге де түрде тәуелдi лауазымды адамдармен ақша немесе өзге де 

мүлiк салынатын сипаттағы құмар ойындар ойнауға қатысу әрекеттерi 

сыбайлас жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар болып 

табылады. 

 

2. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдардың немесе 

оларға теңестiрiлген адамдардың осы баптың 1-тармағында аталған қандай да 

болсын құқық бұзушылықтарды жасауы, егер онда қылмыстық жазаланатын 

әрекеттiң белгiлерi болмаса, қызметiнен төмендетуге, қызметiнен босатуға 

немесе мемлекеттiк мiндеттердi атқарудан өзге де түрде босатуға не заңда 

белгiленген тәртiппен өзге де тәртiптiк жаза қолдануға әкеп соғады. 

 

Алғашқы құқық бұзушылық үшiн тәртiптiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр 

жылдың iшiнде аталған құқық бұзушылықтардың кез келгенiн қайталап 

жасау заңда белгiленген тәртiппен қызметiнен босатуға немесе мемлекеттiк 

мiндеттердi атқарудан өзгедей түрде босатуға әкеп соғады. 

 

3. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары немесе осы Заңның 3-

бабы 3-тармағының 2) тармақшасында аталған адамдар осы баптың 1-

тармағында аталған құқық бұзушылықтардың қандайын болса да жасаған 

жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзушi органдар бұл 

жөнiнде тиiстi сайлау комиссиясына хабарлайды, ол бұларды материалдар 

келiп түскен күннен бастап бес күннiң iшiнде Парламенттiң назарына 

жеткiзуге мiндеттi. 

 

ҚР 25.09.03 ж. № 484-II (бұр. ред. қара) Заңымен 13-бап өзгертілді 

 

 

 



13-бап. Игiлiктер мен артықшылықтарды заңсыз алуға байланысты 

сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдардың немесе 

оларға теңестiрiлген адамдардың мынадай әрекеттерi игiлiктер мен 

артықшылықтарды заңсыз алуға байланысты сыбайлас жемқорлықпен құқық 

бұзушылықтар болып табылады: 

 

1) өздерiнiң мемлекеттiк немесе оған теңестiрiлген мiндеттерiн атқарғаны 

үшiн, егер заңдарда өзгедей көзделмесе, өзi тиiстi мiндеттердi атқармайтын 

ұйымдардан, сондай-ақ жеке тұлғалардан ақша, көрсетiлетiн қызмет және 

өзге де нысандар түрiнде кез келген сыйақы қабылдау. 

 

Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамның немесе оған 

теңестiрiлген адамның шотына келiп түскен, аталған адам бiлмейтiн ақша 

қаражаты, сондай-ақ оның осы тармақшаның бiрiншi абзацы бұзыла отырып, 

тиiстi мiндеттерiн атқаруына байланысты алған қаражаты ол анықталғаннан 

кейiн екi аптадан аспайтын мерзiм iшiнде тиiстi салық органына мұндай 

қаражат түсуiнiң мән-жайы туралы түсiнiктеме табыс етiле отырып, 

республикалық бюджетке аударылуға тиiс; 

 

2007.21.07. № 308-III ҚР Заңымен 2) тармақша өзгертілді (бұр.ред.қара) 

 

2) өзiнiң мемлекеттiк немесе оған теңестiрiлген мiндеттерiн атқаруына 

байланысты не қызметi бойынша өздерiне тәуелдi адамдардан жалпы 

қамқоршылығы немесе қызметінде бетімен жібергені үшін сыйлықтар алу 

немесе қызметiн қабылдау. 

 

Аталған адам бiлмей келiп түскен сыйлықтар, сондай-ақ оның осы 

тармақшаның бiрiншi абзацын бұза отырып тиiстi мiндеттердi атқаруына 

байланысты алған сыйлықтары жетi күн мерзiм iшiнде арнаулы мемлекеттiк 

қорға тегiн өткiзiлуге тиiс, ал адамға нақ сондай жағдайлар кезiнде 

көрсетiлген қызмет үшiн республикалық бюджетке ақша қаражатын аудару 

арқылы ақы төлеуге тиiс. Өзiне сыйлықтар келiп түскен адам жоғары тұрған 

лауазымды адамның келiсiмiмен оларды аталған қордан тиiстi жерде 

қолданылып жүрген нарықтық бөлшек сауда бағасы бойынша сатып алуға 

хақылы. Сыйлықтарды сатудан түскен ақша қаражатын арнаулы мемлекеттiк 

қор республикалық бюджетке аударады; 

 

3) жұбайының (зайыбының), туыстарының шақыруы бойынша олардың 

есебiнен; 

 

егер қарым-қатынасы шақырылатындардың қызметтiк iс-әрекетiнiң 

мәселелерiн қозғамаса, өзге де жеке тұлғалардың шақыруы бойынша (жоғары 

тұрған лауазымды адамның немесе органның келiсiмiмен); 



 

Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарына немесе Қазақстан 

Республикасының мемлекеттiк органдары мен шет мемлекеттердiң 

мемлекеттiк органдарының арасындағы өзара уағдаластыққа сәйкес тиiстi 

мемлекеттiк органдардың және (немесе) халықаралық ұйымдардың қаражаты 

есебiнен жүзеге асырылатын; 

 

жоғары тұрған лауазымды адамның не органның келiсiмiмен, ұйымдардың 

қаражаты есебiнен ғылыми, спорттық, шығармашылық, кәсiби, 

гуманитарлық шараларға қатысу үшiн жүзеге асырылатын, оның iшiнде 

осындай ұйымдардың жарғылық қызметi шеңберiнде жүзеге асырылатын 

сапарларды қоспағанда, шетел, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жеке 

және заңды тұлғаларының есебiнен мемлекетішiлiк және шетелдiк туристiк, 

емдеу-сауықтыру және өзге де сапарларға шақыруды қабылдау; 

 

4) несиелер, қарыздар алуда, бағалы қағаздар, жылжымайтын және өзге де 

мүлiктер сатып алуда заңдарда көзделмеген артықшылықтарды пайдалану. 

 

2. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамның немесе оған 

теңестiрiлген адамның отбасы мүшелерiнiң аталған адам қызметi бойынша 

байланысты шетел, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жеке және заңды 

тұлғаларының есебiнен сыйлықтар мен қызмет, туристiк, емдеу-сауықтыру 

және өзге де сапарларға шақыруды қабылдауға құқығы жоқ. Мемлекеттiк 

мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адам немесе оған теңестiрiлген адам 

жетi күн мерзiм iшiнде өзiнiң отбасы мүшелерi заңсыз алған сыйлықтарды 

арнаулы мемлекеттiк қорға тегiн өткiзуге және республикалық бюджетке 

ақша қаражатын аудару арқылы өз отбасы мүшелерi заңсыз пайдаланған 

қызмет құнын өтеуге мiндеттi. 

 

3. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамның немесе оған 

теңестiрiлген адамның осы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған сыбайлас 

жемқорлықпен құқық бұзушылықтардың қандайын болса да жасауы, егер 

онда қылмыстық жазаланатын әрекет белгiлерi болмаса, қызметiн 

төмендетуге, қызметiнен босатуға немесе мемлекеттiк мiндеттердi атқарудан 

өзге де түрде босатуға не заңда белгiленген тәртiппен өзге де тәртiптiк жаза 

қолдануға әкеп соғады. 

 

Алғашқы құқық бұзушылық үшiн тәртiптiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр 

жылдың iшiнде аталған құқық бұзушылықтарды қайталап жасау заңда 

белгiленген тәртiппен қызметiнен босатуға немесе мемлекеттiк мiндеттердi 

атқарудан өзге де түрде босатуға әкеп соғады. 

 

4. Қазақстан Республикасы Парламентiнiң депутаттары немесе осы Заңның 3-

бабы 3-тармағының 2) тармақшасында көрсетiлген адамдар осы баптың 1 

және 2-тармақтарында көрсетiлген құқық бұзушылықтардың қандайын болса 



да жасаған жағдайда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзушi органдар 

бұл жөнiнде тиiстi сайлау комиссиясына хабарлайды, ол материалдар келiп 

түскен күннен бастап бес күннiң iшiнде оларды Парламенттiң назарына 

жеткiзуге мiндеттi. 

 

ҚР 25.09.03 ж. № 484-II Заңымен 13-1-баппен толықтырылды 

 

13-1-бап. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды және сыбайлас 

жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтарды жасағаны 

үшiн тәртiптiк жаза қолдану мерзiмдерi 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттi адам немесе оған теңестiрiлген 

адам сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтар немесе сыбайлас 

жемқорлыққа жағдай туғызатын құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда 

тәртiптiк жаза терiс қылық анықталған күннен бастап үш айдан 

кешiктiрiлмей белгiленедi және жазаны терiс қылық жасалған күннен бастап 

бiр жылдан кешiктiрiп қолдануға болмайды. 

 

2009.07.12. № 222-IV ҚР Заңымен 2-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара) 

 

2. Қылмыстық іс қозғаудан бас тартқан не қылмыстық істі тоқтатқан 

жағдайда, бірақ осы баптың 1-тармағында көрсетілген адамдардың 

әрекеттерінде сыбайлас жемқорлық әкімшілік құқық бұзушылық немесе 

тәртіптік теріс қылық белгілері болған кезде жаза осы баптың 1-тармағында 

көзделген мерзімде қолданылуы мүмкін. 

 

 ҚР 25.09.03 ж. № 484-II Заңымен 14, 15, 16-баптар алынып тасталды (бұр. 

ред. қара) 

 

14-бап. 

 

15-бап. 

 

16-бап. 

 

ҚР 25.09.03 ж. № 484-II Заңымен 17-бап өзгертілді (бұр. ред. қара) 

 

17-бап. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық фактiсi туралы 

көрiнеу жалған ақпарат хабарлаған адамдардың жауаптылығы 

 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзушi органға басқа мемлекеттiк 

қызметшi, құқық қорғау органының қызметкерi жөнiнде сыбайлас 

жемқорлықпен құқық бұзушылық фактiсi туралы көрiнеу жалған ақпарат 

хабарлаған мемлекеттiк қызметшi, құқық қорғау органының қызметкерi 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргiзушi органның ұсынуы бойынша 



тәртiптiк ретпен қызметiнен босатуға немесе тиiстi мiндеттердi атқарудан 

өзгедей түрде босатуға дейiн жазаланады. 

 

3-тарау. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылықтардың 

 

зардаптарын жою 

 

18-бап. Заңсыз алынған мүлiктi немесе заңсыз көрсетiлген қызметтiң 

құнын өндiрiп алу 

 

1. Мемлекеттiк мiндеттердi атқаруға уәкiлеттiк берiлген адамдар немесе 

соларға теңестiрiлген адамдар сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық 

нәтижесiнде негiзсiз байыған жағдайлардың бәрiнде заңсыз алынған мүлiк 

мемлекет кiрiсiне жатқызылуға ал заңсыз көрсетiлген қызмет құны мемлекет 

кiрiсiне өндiрiлiп алынуға тиiс. 

 

2. Заңсыз алынған мүлiктi өз еркiмен тапсырудан немесе мемлекетке оның 

құнын немесе заңсыз көрсетiлген қызмет құнын төлеуден бас тартылған 

жағдайда прокурордың, салық қызметiнiң не оған заңмен уәкiлеттiк берiлген 

басқа да мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың талабы бойынша 

соттың шешiмiмен мемлекеттiң кiрiсiне өндiрiп алу жүзеге асырылады. 

Аталған органдар құқық бұзушыға тиесiлi мүлiкке сот шешiм шығарғанға 

дейiн тыйым салады. 

 

3. Егер мемлекеттiк мiндеттердi атқаратын адам немесе оған теңестiрiлген 

адам жасалған сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылығы үшiн қызметiнен 

босатылғаннан, тиiстi мiндеттердi атқарудан өзгедей босатылғаннан кейiн 

осы баптың 1-тармағында көзделген талаптарды орындаудан бас тартса, 

мұндай босату туралы шешiм қабылдаған лауазымды адам немесе орган 

кiнәлi адамның тұрғылықты жерi бойынша салық органына заңсыз алынған 

кiрiстер туралы хабарлама жiбередi. 

 

19-бап. Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық нәтижесiнде 

жасалған мәмiлелердi жарамсыз деп тану және актiлер мен iс-

әрекеттердiң күшiн жою 

 

Сыбайлас жемқорлықпен құқық бұзушылық жасауға байланысты жасасқан 

мәмiлелердi сот заңда белгiленген тәртiппен жарамсыз деп таниды. Тиiстi 

актiлердi қабылдауға немесе тоқтатуға уәкiлеттiк берiлген органдар немесе 

лауазымды адамдар, немесе мүдделi жеке немесе заңды тұлғалардың, немесе 

прокурордың талап етуi бойынша сот сыбайлас жемқорлықпен құқық 

бұзушылықтар нәтижесiнде жасалған актiлердiң, iс-әрекеттердiң күшiн 

жоюы мүмкiн. 

 

4-тарау. Қорытынды ережелер 



 

20-бап. Қолданылып жүрген заңдарды қолдану 

 

Қазақстан Республикасының осы Заң күшiне енген кезде қолданылып жүрген 

заңдары оған қайшы келмейтiн бөлiгiнде қолданылады және ол күшiне енген 

күннен бастап үш ай iшiнде оған сәйкес келтiруге тиiс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Қазақстан Республикасындағы сыйбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 2011 - 2015 

жылдарға арналған салалық бағдарлама 
 

1. Паспорты 

 

Атауы                        Қазақстан Республикасындағы сыбайлас 

                              жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

                              2011 - 2015 жылдарға арналған салалық 

                              бағдарлама (бұдан әрі - Бағдарлама) 

 

Әзірлеу                      «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 

 үшін негіздеме               жоспарлау жүйесі туралы» Қазақстан 

                              Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 



                              маусымдағы Жарлығы; 

                              «Қазақстан Республикасының 2020 жылға 

                              дейінгі Стратегиялық даму жоспары 

                              туралы» Қазақстан Республикасы 

                              Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 

                              922 Жарлығы 

 

Бағдарламаны                Қазақстан Республикасы Экономикалық 

 әзірлеуге және іске        қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

 асыруға жауапты           күрес агенттігі (қаржы полициясы) (бұдан 

 мемлекеттік орган         әрі - Агенттік) 

 

Мақсаты                      Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

                              тиімділігін арттыру 

 

Міндеттері                   Халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және 

                              сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

                              мәселелері бойынша ұлттық заңнаманы 

                              жетілдіру; 

                              Сыбайлас жемқорлық қауіптерін азайту 

                              бойынша мемлекеттік органдар қызметінің 

                              тиімділігін арттыру; Сыбайлас 

                              жемқорлыққа қарсы көзқарасты жоғарылату; 

                              Көлеңкелі экономика деңгейін төмендету. 

                              Осы міндеттер негізінде әзірленген 

                              шаралар талдауда көрсетілген 

                              кемшіліктерді барынша азайту және 

                              қауіптерді жою үшін бар күшті жақтарды 

                              пайдалануға мүмкіндік береді 

 

Іске асыру                   Бағдарламаны іске асыру 2011-2015 жылдар 

 мерзімдері (кезеңдері)       аралығындағы кезеңде жүзеге асырылатын 

                              болады 

 

Нысаналы                     Қазақстан 2015 жылға қарай «Транспаренси 

 индикаторлары                Интернэшнл» рейтингінде сыбайлас 

                              жемқорлықты түйсіну индексі бойынша 180 

                              елдің арасында 90 орынды иеленеді 

 

Қаржыландыру көздері         Бағдарламаны іске асыруға жалпы сомасы 

 және көлемі                  355699 мың теңге қаражат бөлу көзделуде: 

                              оның ішінде, республикалық бюджеттен - 

                              355699 мың теңге, оның ішінде: 

                              2011 жылы - 26166,5 мың теңге; 

                              2012 жылы - 27363,5 мың теңге; 



                              2013 жылы - 243944,5 мың теңге; 

                              2014 жылы - 29112,5 мың теңге; 

                              2015 жылы - 29112,5 мың теңге. 

                              Шығын сомалары толық емес және тиісті 

                              қаржы жылына арналған республикалық 

                              бюджет жобасын қалыптастыру кезінде 

                              Республикалық бюджет комиссиясы 

                              нақтылайтын болады. 

                              Жергілікті бюджет есебінен 

                              қаржыландырылатын іс-шараларды іске 

                              асыру бөлінген қаражат шегінде 

                              көзделеді. 

 

2. Кіріспе 

   Сыбайлас жемқорлық Қазақстанның, қауіпсіздігіне, мемлекет пен 

қоғамның тұрақтылығына жүйелі қауіпті білдіреді, халықаралық аренада 

Қазақстан Республикасының жағымсыз имиджін жасай отырып, жүргізіліп 

жатқан экономикалық және әлеуметтік реформаларға кедергі жасайды. 

       Сыбайлас жемқорлық сыбайлас жемқор және адал (жергілікті немесе 

шетелдік) кәсіпкерлерді алдын ала теңсіздік жағдайына қоя отырып, сыртқы 

және ішкі нарықтардағы бәсекелестікке нұсқан келтіріп, ұлттық экономикаға 

жағымсыз әсер етеді. Сыбайлас жемқорлық жөніндегі тәуелсіз сарапшылар 

қауымдастығының бағалауы бойынша ол Қазақстанда тауарлар мен 

қызметтердің құнын 50%-га дерлік көтереді, бұдан елдің барлық халқы зиян 

шегеді. 

       Сыбайлас жемқорлық бизнес жүргізудің экономикалық және қаржылық 

ортасын бұрмалайды, мемлекеттік басқару мен бизнестің тиімділігін, 

инвестицияларға ынталарын төмендетеді, экономикалық және саяси дамуды 

тежейді, әлеуметтік теңсіздікті туындатады, сондай-ақ саяси үдеріске белгілі 

бір тұрақсыздықты енгізеді. 

       Мысалы, өткен ғасырдың 80-ші жылдарының басында экономиканы 

епсіз басқарумен ұштасқан сыбайлас жемқорлық Венесуэла сияқты мұнайға 

бай елді төлем қабілетсіздігіне әкелді. Демократиялық және демократиялық 

емес институттары бар бай елдер де, кедей елдер де сыбайлас жемқорлыққа 

бейім болады. Сыбайлас жемқорлықтың Жапония үкіметінде болған 

өзгерістерде, Италияның саяси жүйесін қайта ұйымдастыруда, Заирдағы 

үкіметтік биліктің, заңның және тәртіптің коллапсында түйінді рөл атқарғаны 

белгілі. 

       Осылайша, сыбайлас жемқорлықтың қазіргі қоғамға әсері экономикалық 

шектен шығады. Сыбайлас жемқорлық экономика мен қоғамның әртүрлі 

салаларына ене отырып, елдің тұрақты саяси-экономикалық дамуына 

ыдыратушы әсер етеді, сондықтан оның ұлттық қауіпсіздігіне елеулі қауіп 

болып қала береді. 

       Мәселен, 2005 - 2010 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасында 

10929 сыбайлас жемқорлық қылмыс анықталды. 



       Бұл ретте, осы көрсеткіштің жыл сайынғы өсу үдерісі байқалады, егер 

2005 жылы осындай қылмыстар саны 1505 болса, 2010 жылдың нәтижелері 

бойынша - 1911, яғни 27 %-ға өскен. 

       Осыған байланысты елдің ұзақ мерзімді бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету мақсатында ел алдында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимылдың белсенді саясатын жалғастыру міндеті тұр. 

       Бұл ретте, сыбайлас жемқорлыққа тек мемлекеттік және құқық қорғау 

органдарының күшімен ғана қарсы тұру сыбайлас жемқорлық деңгейін 

барынша төмендетуге мүмкіндік бермейтіндіктен, бұл жеделдетілген 

экономикалық және әлеуметтік даму бойынша елде жүргізіліп жатқан қайта 

құруларды тежейді. 

       Сондықтан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Қазақстанның және 

Президент Н. Назарбаевтың мемлекеттік саясатының аса маңызды 

стратегиялық басымдығы болып табылады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мемлекеттік саясат елдегі әлеуметтік, экономикалық және саяси 

тұрақтылықты күшейтуге, азаматтар мен қоғамның құқықтарын, бостандығы 

мен заңды мүдделерін жалпы қылмыстық көріністерден қорғау деңгейін 

көтеруге мүмкіндік береді. 

       Бұрын іске асырылған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 

мемлекеттік бағдарламаларының нәтижелері сыбайлас жемқорлықтың одан 

әрі дамуына кедергі жасайтын пәрменді жағдайларды қалыптастыру 

бойынша барлық мемлекет пен қоғамның дәйекті жүйелі жұмысын одан әрі 

жүргізудің мақсаттылығы мен қажеттілігін көрсетті. 

       Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам іске асыратын сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимылға бағытталған өзара байланысты іс-

шаралардың кешенін әзірлеу мақсатында осы Бағдарлама әзірленді. 

       Бағдарлама Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 

ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 

жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарының негізгі мақсаттарына қол 

жеткізуге бағытталған. 

3. Ағымдағы жағдайды талдау 

      Сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғамның тұрақты түрде мұқият зерделеуді, 

жүйелік ұстанымды, кешенді және жедел қарсы іс-қимылды талап ететін 

жағымсыз құбылысы болып табылады. 

       Елдегі сыбайлас жемқорлықтың деңгейі мен ауқымы экономикалық 

дамуға кедергі жасайды, инвестициялық ахуалға жағымсыз әсерін тигізеді, 

елдің имиджін, Қазақстан Республикасымен ынтымақтастыққа деген 

халықаралық қызығушылықты төмендетеді. Осыған байланысты, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Қазақстанның мемлекеттік саясатының негізгі 

басымдығы болып табылады. 

       1998 - 2010 жылдар кезеңінде қабылданған заңнамалық актілерді, 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің мемлекеттік бағдарламаларын талдау 

оларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы маңызды әлеуеттің негізі қаланғанын 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды заңнамалық қамтамасыз ету 

бойынша бірқатар шаралар іске асырылғанын көрсетеді. 



       Соңғы 12 жылда Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес үшін белгілі бір заңнамалық база қалыптастырылды. Мәселен, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы нормативтік құқықтық база 

17 заңмен жетілдіріліп, олар ұлттық заңнаманы қолданыстағы халықаралық 

стандарттарға жақындатты. 

       Әкімшілік кедергілер төмендетіліл, лицензияланатын қызмет түрлері мен 

рұқсаттар саны 3 есе азайтылды. 

       Тиісті нормативтік-құқықтық актілерді әзірлеу мен қабылдау, 

жеңілдіктер және үкіметтік емес қоғамдық ұйымдар арасында әлеуметтік 

мемлекеттік тапсырысты орналастыру түріндегі азаматтық қоғам институтын 

дамытуды белсенді мемлекеттік қолдау халықтың сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимылдағы белсенділігін арттыруға әкелді. Сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрестің нәтижесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қоғамдық ұйымдар 

мен саяси партиялардың, атап айтқанда заң шығару қызметіне табысты 

қатысатын «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық партиясының жұмысын 

жандандыру оң әсерін тигізеді. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы халықаралық 

келісімдер мен халықаралық ынтымақтастықты іске асыру мақсатында 2008 

жылғы 4 мамырда Қазақстан Республикасы Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялап, Румыния, 

Польша, Эстония, Хорватия, Грузия, Словакия, Латвия, Қытай, Түркия, 

Біріккен Араб Әмірліктері, Египет және Франция үкіметтерімен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 12 келісімге қол қойды. 

       Мәселен, 1998 - 1999 жылдар кезеңінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің пәрменді құралы болған және мемлекеттік қызметшілердің 

мәртебесін, құқықтары мен міндеттерін, олардың моральдық-адамгершілік 

бейнесін және іскерлік сапасын белгілейтін «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес туралы» және «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан 

Республикасының заңдары, сонымен қатар «Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2005 жылғы 3 мамырдағы № 1567 Жарлығы 

қабылданды. 

       Атап айтқанда, мыналарды қабылдау сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрестің маңызды кезеңдері болды: 

       «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күресті жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, ол арқылы 

сотталған адамның қылмыстық жолмен алынған және басқа адамдардың 

меншігіне берілген мүлкін тәркілеу енгізілген; 

       мыналарға: 

       сыбайлас жемқорлық қылмыс және құқық бұзушылық жасағаны үшін 

айыппұл санкциясын арттыру және мүлкін тәркілеуді енгізу жолымен 

лауазымды адамдардың жауапкершілігін күшейтуге; 

       мемлекеттік органдардың, мемлекеттік ұйымдардың және мемлекет 

қатысатын ұйымдардың басшыларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-



қимыл үшін дербес жауапкершілік белгілене отырып, осы жөнінде тікелей 

міндет жүктеуге; 

       азаматтардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың жолын 

кесу мен оны ашуға жәрдемдесуге бағытталған қызметін көтермелеу 

тетіктерін қамтитын, азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекетін 

ынталандыру жөнінде шаралар белгілеуге; 

       «корпоративтік сыбайлас жемқорлыққа» қарсы іс-қимыл шараларын 

әзірлеуге бағытталған «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті одан әрі күшейту мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің заңнамалық базасын 

жетілдірудің жүйелі және кешенді тәсілі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бағыты бойынша халықаралық қоғамдастықтың мемлекетті бағалауын 

жақсартуда өз бейнесін тапты. «Транспаренси Интернэйшнл» сыбайлас 

жемқорлықты түйсіну индексінің рейтингіне сәйкес Қазақстан 178 елдің 

ішінде 2010 жылы 105 орынды иеленсе, 2009 жылы 120-орынды, 2008 жылы 

145-орынды иеленген. 

       Соңғы жылдары құқық қорғау органдарының қызметін жандандыру 

нәтижесінде сыбайлас жемқорлық қылмыстарды анықтау құрамының сапасы 

артты. Жауапкершілікке тартылатын сыбайлас жемқорлардың ішінде 

мемлекеттік билік органдарының басқарушы буынының өкілдері жиі 

кездеседі. 

       Алайда, құқық қорғау органдары қабылдап жатқан сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес шараларына қарамастан, олар айтарлықтай нәтиже 

бермей отыр. 

       Осылайша, сыбайлас жемқорлық қылмыстардың ауқымы, оның 

әлеуметтік-экономикалық даму үдерісіне жағымсыз әсері сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы шаралардың дәйекті жалғасын талап етеді. 

       Мемлекеттік сатып алу, жер қойнауын пайдалану, жер қатынастары мен 

құрылыс, кеден және салық саласы қазіргі уақытта неғұрлым сыбайлас 

жемқорлық салалары болып табылады, онда соңғы жылдары келтірілген 

зиянның едәуір өсуі байқалады. 

       Егер 2005 жылы анықталған сыбайлас жемқорлық қылмыстар бойынша 

келтірілген зиян сомасы 379 миллион теңгені ғана құраса, 2010 жылы осы 

көрсеткіш 6,8 миллиард теңгеге дейін өскен. 

       Осыған байланысты сыбайлас жемқорлық көріністерін болдыртпау 

мақсатында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 

мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері 

бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңымен заңнамаға: 

       сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаудың жоғары қауіпі бар 

лауазымдар тізбесін анықтау үшін негіздерді; 

       осы лауазымдарға түсу және қызмет өткеру үшін жоғарылатылған 

талаптарды; 



       көрсетілген лауазымдарды иеленуге үміткер тұлғалар үшін, олардың 

сыбайлас жемқорлықты сақтауына қатысты арнайы тексерістер қолдану 

мүмкіндігі туралы міндеттерді анықтауға бағытталған түзетулер енгізілді. 

       Мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету 

мақсатында әр мемлекеттік орган өз веб-сайтының жұмыс істеуін 

қамтамасыз етті, министрліктер мен ведомстволардың басшылары үкіметтік 

порталда ел халқымен сұхбаттарды жүзеге асыратын жеке блогтарын құрды. 

       Барлық мемлекеттік органдар ведомстволық бағдарламалар мен 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жоспарларды қабылдауда, 

оларда әр түрлі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар белгіленген. 

       Атап айтқанда, салық органдары Қазақстан Республикасы Салық қызметі 

органдарындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес стратегиясын 

Салықтық қатынастардағы сыбайлас жемқорлық салаларының тізімін және 

олардың сыбайлас жемқорлық көріністерін жою жөніндегі іс-шараларын, 

Салық қызметі органдары қызметкерінің кәсіптік этика кодексін, Салық 

төлеушінің хартиясын бекітті. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 2006 - 2010 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында 

барлық облыстарда, сондай-ақ Астана және Алматы қалаларында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрестің өңірлік бағдарламалары мен олардың іске 

асырылуы жөніндегі іс-шаралар жоспарлары қабылданды. Қабылданған 

бағдарламаларды іске асыру барысы туралы ақпарат Президент жанындағы 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссияның 

отырыстарында қаралады. 

       Мемлекеттің Интернет-ресурс арқылы халықпен толыққанды кері 

байланысын құруға мүмкіндік беретін «электрондық үкіметті» енгізу іске 

асыру сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда оң рөл атқарады. 

       Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру үшін мемлекеттік қызметтер 

ұсынудың нақты стандарттары енгізілуде, бұл мемлекеттік органдар 

жұмысының ашықтығы мен айқындығын жақсартуға, қабылданатын 

шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

       Жоғарғы Сот сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-

шаралар шеңберінде Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 

ұйымының Астанадағы орталығы, Америка Құрама Штаттарының 

халықаралық ынтымақтастық жөніндегі агенттігі (ЮСАИД), Германия 

техникалық ынтымақтастық қоғамы (ГТЦ), Біріккен Ұлттар Ұйымының 

Даму бағдарламасы (БҰҰДБ), Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар істері 

жөніндегі Жоғарғы Комиссар басқармасы (БҰҰ ҚЖКБ), «Адам құқықтары 

үшін хартия», «Трансперенси Қазақстан» қоғамдық қорлары және басқалар 

сияқты халықаралық және қоғамдық ұйымдармен азаматтардың сот 

әділдігіне, сот үдерісінің айқындығына қол жеткізуін қамтамасыз ету 

бойынша бірлескен жобаларды іске асыра отырып, ынтымақтастық жасайды. 

       Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі жыл сайын 

Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауында жарияланып 

тұрады. Айталық, «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық өрлеу - 



Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» және «Болашақтың іргесін бірге 

қалаймыз» атты жолдауларында құқық қорғау жүйесі қызметінің тиімділігін 

оларды оңтайландыру арқылы және азаматтардың құқықтары мен мемлекет 

мүдделерін қорғау қызметіне назар аудару жолымен арттыру, сонымен қатар 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы шешуші күреспен қамтамасыз ету белгіленді. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жинақталған тәжірибесі 

жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың тиімділігін 

арттыруға жақсы әлеует болып табылады. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді саясат жүргізу үшін айрықша 

мүмкіндіктерге ие Қазақстан Республикасының әлсіз жақтары, мүмкіндіктері 

мен қауіптері бар, талдауға сәйкес оларға мыналар жатады: 

Күшті жақтары  

Әлсіз жақтары 

1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша нормативтік-құқықтық 

базаның болуы 

2. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қалыптасқан тәжірибесі 

3. Ақпараттық инфрақұрылым саласында мемлекеттік органдардың қолда бар 

әлеуеті 

4. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мемлекеттік саясат 

басымдықтарының бірі болып табылады  

1. Барлық салаларда сыбайлас жемқорлықтың кеңінен таралуы 

2. Халықтың құқықтық сауаттылығы деңгейінің жеткіліксіздігі 

3. Мемлекеттік пен жергілікті билік органдары қызметі ашықтығының 

жеткіліксіздігі 

4. Халық пен мемлекеттік қызметшілердің ділі 

Мүмкіндіктері  

Қауіптері 

1. Халық тұрмысының жоғары деңгейі 

2. Қолданыстағы заңнаманы халықаралық стандарттар деңгейіне дейін 

жетілдіру 

3. Инвестициялық ахуалды жақсарту 

4. Сыбайлас жемқорлық деңгейін бағалаудың халықаралық рейтингтерінде 

Қазақстан көрсеткіштерін көтеру 

5. Мемлекеттік институттардың азаматтық қоғаммен ынтымақтастығын 

нығайту  

1. «Көлеңкелі экономика» деңгейінің ұлғаюы 

2. Инвестициялық тартымдылықтың төмендеуі 

3. Мемлекеттік жобалар құнының «сыбайлас жемқорлық» құрамы есебінен 

өсуі 

4. Экономикалық тиімділіктің төмендеуі 

5. Халық тұрмысы деңгейінің төмендеуі және әлеуметтік шиеленістің артуы 

6. Азаматтық қоғам тарапынан қолдау көрсетілмеуі 

 

 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың мемлекеттік реттелуінің 

қолданыстағы саясатын талдау қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 



сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық және ұйымдастыру 

негіздері қалыптасып, жұмыс істейтінін көрсетті, олар мынадай актілерде 

көрсетілген: 

       Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 шілдедегі Қылмыстық 

кодексі; 

       Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-

іс жүргізу кодексі; 

       Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсандағы Қылмыстық-

атқару кодексі; 

       Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкімшілік 

құқық бұзушылық туралы кодексі; 

       Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15 мамырдағы Еңбек кодексі; 

       «Жедел-іздестіру қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 1994 

жылғы 15 қыркүйектегі Заңы; 

       «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді 

есептік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі 

Заңы; 

       «Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» Қазақстан 

Республикасының 1995 жылғы 19 маусымдағы Заңы; 

       «Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды 

әкімшілік қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 15 

шілдедегі Заңы; 

       «Тұрғын үй қатынастары туралы» Қазақстан Республикасының 1997 

жылғы 16 сәуірдегі Заңы; 

       «Сыбайлас жемқорыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан 

Республикасының 1998 жылғы 2 шілдедегі Заңы; 

       «Мемлекеттік құпиялар туралы» Қазақстан Республикасының 1999 

жылғы 15 наурыздағы Заңы; 

       «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 

23 шілдедегі Заңы; 

       «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 

қазандағы Заңы; 

       «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 

шілдедегі Заңы; 

       «Қазақстан Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 13 сәуірдегі Заңы; 

       «Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

конвенциясын ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 2008 

жылғы 4 мамырдағы Заңы; 

       «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2011 

жылғы 6 қаңтардағы Заңы; 

       «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау 

туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы Заңы; 



       «Қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүйесін жетілдіру 

шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 20 

сәуірдегі № 377 Жарлығы; 

       «Қазақстан Республикасы Президентінің жанынан Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссия құру туралы» 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 2 сәуірдегі № 839 

Жарлығы; 

       «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, мемлекеттік органдар 

мен лауазымды адамдар қызметіндегі тәртіп пен реттілікті нығайту жөніндегі 

шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 14 

сәуірдегі № 1550 Жарлығы; 

       «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 

арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы туралы» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2009 жылғы 24 тамыздағы № 858 Жарлығы; 

       Сонымен бірге, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қолданылып 

жүрген құқықтық жүйесі халықаралық заңнамасы талаптары мен 

нормаларының бірқатар бағыттарынан кейін қалып отыр, бұл жүргізіліп 

жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалардың тиімділігін 

төмендету қаупін тудырады және қосымша норма шығару жұмыстарын 

жүргізуді талап етеді. 

       Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлігінде қолданыстағы 

заңнаманы одан әрі жетілдіру қажет. Атап айтқанда, сыбайлас жемқорлық 

салаларын, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық үшін жағдай жасайтын 

заңнамадағы олқылықтарды анықтау, оларды одан әрі жою мақсатында 

қылмыстық жағдайға тұрақты түрде талдау жүргізу қажет. 

       Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ұлттық 

заңнаманың халықаралық стандарттарға толық сәйкестігін қамтамасыз ету 

қажет. 

       Негізгі проблемалар, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетудің 

үрдістері мен алғышарттары. 

       «Транспаренси Интернэшнл» сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексінің 

рейтингінде елді бағалаудың белгілі бір деңгейге көтерілуіне қарамастан, 

Қазақстанның 105-орынды иеленуі мемлекет пен қоғам тарапынан сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы шаралар кешенін одан әрі қабылдау қажеттілігін растап 

отыр. 

       Осыған байланысты табысты іске асыру үшін басты факторларды бөлу 

қажет, оған көлеңкелі экономиканың жоғары деңгейін жатқызуға болатынын 

атап өткен жөн. 

       Бүгінгі күні мемлекеттік органдардың қабылдаған шараларына 

қарамастан, сыбайлас жемқорлықтың негізгі жүйе құраушы көздерінің бірі 

болып табылатын көлеңкелі экономиканың үлесі бұрыңғыдай қомақты. 

       Шетелдік сарапшылардың зерттеулеріне сәйкес әлемнің дамыған 

елдерінде көлеңкелі экономика жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 10-15 %-ын, 

экономикасы өтпелі елдерде 23-28 %-ын, ал дамушы елдерде 40-45 %-ын 

алады. 



       Бұл ретте, «Транспаренси Интернэшнл» сыбайлас жемқорлықты түйсіну 

индексі бойынша алдыңғы орындарды иеленген елдердің бәрінде көлеңкелі 

экономиканың мөлшері төмен. Тиісінше, көлеңкелі экономика мөлшері 

жоғары елдерде сыбайлас жемқорлық неғұрлым жоғары. 

       Атап айтқанда, көлеңкелі сектор қызмет бабын теріс пайдалануды 

күшейте түседі, парақорлық күннен-күнге ауқымын кеңейтеді. 

       Халықаралық құқық нормаларын іске асыруға, сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы халықаралық шарттар мен келісімдерге қосылуға, елдің құқық қорғау 

органдарының сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласын реттейтін 

беделді халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы ұйымдармен 

ықпалдасуына байланысты құқықтық салада да маңызды проблемалар бар. 

       Қазақстан Республикасы әлі күнге дейін Сыбайлас жемқорлық үшін 

қылмыстық жауапкершілік туралы (1999 жылғы 27 қаңтар, Страсбург 

қаласы) және Сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік туралы (1999 жылғы 4 қараша, Страсбург қаласы) 

конвенцияларға қосылған жоқ. 

       Сыбайлас жемқорлық қылмыстар үшін айыппұлды ұлғайту қажет, 

өйткені жазалаудың төмен шарасы жемқорларды аса белсенді және ауқымды 

әрекеттерге баруға итермелейді, өйткені қылмыстық жолмен алынған, құны 

айыппұл мөлшерінен едәуір асып түсетін мүлік олардың билігінде қалады. 

       Бұл ретте, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес тетіктерін қатаңдату 

өздігінен оның деңгейін төмендетудің тиімді құралы бола алмайтынын және 

сыбайлас жемқорлық әрекеті үшін жазалауды күшейту барлық салалардағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың басқа да кешенді шараларымен 

қатар жүргізілуі тиіс екенін ескерген жөн. 

       Мемлекеттік органдардың, бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық 

бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың барлық қол жетімді құралдарды 

пайдалана отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамалар бойынша 

түсіндіру жұмыстарын қамтамасыз етудегі күшін одан әрі үйлестірудің 

маңызы ерекше зор. 

       Алдын алу шараларын табысты жүргізу қызметі одан әрі жетілдіруді 

талап ететін сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы азаматтық қоғам 

институттарының қолдауынсыз мүмкін емес. 

       Көбінесе үкіметтік емес ұйымдар шынайы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимылдың орнына пиармен айналысады немесе сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы тергеу түріндегі экономикалық бәсекелестерді «ыдыратудан» 

туындаған нақты тапсырыс берушілердің міндеттерін іске асырады. 

       Жұртшылықты тартпайынша, тұрмыстық және төменгі сыбайлас 

жемқорлыққа тиімді қарсы тұру мүмкін емес, өйткені басқарудың төменгі 

деңгейлерінде сыбайлас жемқорлық жоғарыдан келетін әрекеттерді аз 

сезінеді және бірінші кезекте, азаматтардың өздерінің және олар құрған 

азаматтық қоғам институттарының іс-әрекетімен тежелуі мүмкін. 

       Сыбайлас жемқорлық «айла-амалдарды» қысқартудан басқа бюджет 

шығыстарын қысқарту түріндегі елеулі экономикалық әсер беретін 



лицензиялық-рұқсат жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмыс жалғастыруды 

талап етеді. 

       Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын барлық рұқсат 

құжаттарының (рәсімдерінің) түпкілікті тізбесін көздейтін Рұқсат 

құжаттарының бірыңғай ұлттық тізілімін заңнамалық деңгейде бекіту қажет. 

Осы шара кәсіпкерлік қызметті реттеу саласындағы сыбайлас жемқорлық 

көріністеріне қарсы іс-қимылдың тиімділігін жақсартуға мүмкіндік береді. 

       Халықаралық ынтымақтастық шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағдарламаларды шет елде іске асыратын тиісті құрылымдармен өзара іс-

қимылды жандандыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің ұлттық 

тәжірибесін ескере отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

тәжірибесіне шетелдің оң тәжірибесін енгізу қажет. 

       Кеңейтіліп жатқан халықаралық байланыстар жағдайында сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі жеке алынған елде шешілмейді және 

жұмыс істеп жатқан және жаңадан құрылып жатқан халықаралық ұйымдар 

шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың барабар 

үйлестірілген шараларын талап етеді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың қазіргі проблемаларын шешу 

бойынша шетелдің оң тәжірибесіне шолу. 

 Сыбайлас жемқорлық деңгейі едәуір төмен елдердің сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы саясатын зерделеу мемлекеттік органдар қызметінің айқындығы мен 

жазаның болмай қалмайтындығы, мемлекеттік органдардың жұмысына 

азаматтық қоғам тарапынан ұйымдастырылған бақылау, мемлекеттік 

қызметкерлердің жоғары жалақысы, тиімді алдын алу жұмысы олар 

жүргізетін шаралардың базалық негіздері болып табылатынын көрсетеді. 

       Мәселен, Сеул қаласында (Оңтүстік Корея) 1999 жылдан бастап «OPEN» 

бағдарламасы - қалалық әкімшілік шенеуніктерінің азаматтардың арыздарын 

қарауын бақылаудың онлайн жүйесі жұмыс істейді. 

       Істің жағдайы туралы ақпаратқа еркін қол жеткізу шенеуніктермен жеке 

қарым-қатынас жасасу және шешім қабылдау үдерісінің аяқталуын 

жеделдету мақсатында оларға пара ұсыну қажеттілігін жойды. 

       Сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен елдерде көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтердің сапасы мен мерзіміне қатаң бақылау жүргізіледі. Мәселен, 

Еуропалық Одақ елдерінде әр түрлі құжаттарды ресімдеуге 40 минут 

жұмсалады, ал Сингапурда 15-20 минут жеткілікті. 

       Осыған байланысты құжатты орындаушылар мен азаматтар арасында 

тікелей қарым-қатынассыз құжаттар беруге байланысты қызметтер көрсете 

отырып, сыбайлас жемқорлық көріністерін жасау үшін жағдайды 

төмендететін Халыққа қызмет көрсету орталығының (бұдан әрі - ХҚКО) 

жұмысына ерекше көңіл бөлу қажет. 

       Бизнес пен мемлекеттік органдардың арасындағы өзара қарым-

қатынастарды түбегейлі оңайлатады және жеңілдетеді, бюрократтық 

кедергілерді әлсіретеді, сыбайлас жемқорлық үшін мүмкіндіктерді 

төмендетеді, ақпараттық-коммуникативтік технологияларға өтеді және 

халыққа Интернет арқылы қызметтер көрсетеді. 



       Әрбір мемлекеттік орган «бір терезе» қағидат бойынша сыбайлас 

жемқорлық көріністерінің алдын алу және жою жөніндегі жүйелі шаралар 

кешенін әзірлеуі және қолдануы тиіс, бұл өз органдарының қызметін уақыт 

пен қаражатты көп үнемдеуге, сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендетуге, 

азаматтар тарапынан олардың мәселелерін шешу кезінде айқындық пен 

мониторингті қамтамасыз етуге, әкімшілік кедергілердің азаюына әкеледі. 

       Сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен елдерде сыбайлас жемқорлық 

көздерінің пайда болу себептерін зерделеу жөніндегі ғылыми және 

әлеуметтік зерттеулерге, осы көздердің пайда болуының алдын алу бойынша 

кешенді шараларды одан әрі қабылдай отырып, ерекше мән берілетіндігін 

атап өту қажет. 

       Жыл сайын осындай зерттеулерді жүргізуге едәуір қаражат бөлінеді. 

Сонымен қатар, осы зерттеулерді сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

жүргізетін уәкілетті органдар жүргізеді. 

       Сыбайлас жемқорлық тақырыбындағы әлеуметтанушылық сұрау салулар 

мен зерттеулерді Қазақстанда уәкілетті мемлекеттік органдардың тапсырысы 

бойынша тәуелсіз институттар жүргізеді. Алайда, осы зерттеулер бірыңғай 

үйлестіруші органда қорытылмайды, ал іс жүзіндегі тұжырымдар 

мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына түзету енгізу үшін 

пайдаланылмайды. 

       Шет елдер тәжірибесін зерделеу бұқаралық ақпарат құралдары мен 

азаматтық қоғамның айрықша рөлін көрсетеді. 

       Бұқаралық ақпарат құралдары тәуелсіз түрде сыбайлас жемқорлық 

деректері бойынша өз тергеулерін жүргізеді. Тергеу нәтижелері елдің барлық 

беделді басылымдарында кеңінен жарияланады және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес бойынша уәкілетті органдардың қызметінде пайдаланылады. 

Бұдан басқа, көрсетілген елдерде бұқаралық ақпарат құралдары сыбайлас 

жемқорлық дау-жанжалдар көпшіліктің қоғамдық дүрбелеңін тудыратын 

азаматтық қоғамға ерекше әсер етеді. 

       Мемлекеттік институттар қызметінің айқындылығын одан әрі күшейту 

үшін халықты хабардар ету қағидаттарына негізделген нормалардың заңмен 

бекітілуі, Үкіметтің азаматтық қоғам институтына есеп беруі, Үкімет 

қызметінің айқындылығын насихаттау қажет. Атап айтқанда, Финляндияда 

және басқа да елдерде Үкімет қызметінің ашықтығы туралы арнайы Заң 

қолданылады. 

       Осындай заңнамалық нормаларды қабылдау министрліктердің, 

әкімдіктердің, басқа да мемлекеттік ұйымдардың және олардың аумақтық 

бөлімшелерінің, ұлттық компаниялар мен мемлекет қатысатын даму 

институттарының қызметін жариялау айқындылығын регламенттеуге 

мүмкіндік береді. 

       Шетелдік оң тәжірибені зерделеу сыбайлас жемқорлық деңгейі төмен 

елдерде мемлекеттік қызметтің еңбекақы төлеу жүйелерінің екі (карьералық 

және позициялық) нұсқасының позициялық жүйесі барынша икемді болып 

келетінін көрсетті. Егер карьералық жүйеде бірыңғай лауазымдық еңбекақы 

мөлшерін заң шығарушы белгілесе, позициялық жүйеде мемлекеттік органға 



бөлінген бюджет қаражатының мүмкіндігіне сүйене отырып, көп жағдайда 

ведомстволардың өздері белгілейді. Мәселен, Швецияда бүгінде мемлекеттік 

қызметшілердің 90%-ында жеке еңбекақы мөлшері бар. 

       Нидерланды тәжірибесі де назар аударуға тұрарлық, онда сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы тиімді күресті әрбір мемлекеттік органның ішкі 

қауіпсіздік қызметі жүзеге асырады, олар елдегі барлық сыбайлас жемқорлық 

қылмыстардың 60 %-ын анықтайды. Бірқатар жағдайларда мемлекеттік 

органдардың басшылары осы бағыттағы жеке детективтердің қызметтеріне 

жүгінетінін атап өткен жөн. 

4. Бағдарламаның мақсаты, міндеттері, нысаналы индикаторлары және іске 

асыру нәтижелерінің көрсеткіштері 

   Бағдарламаның мақсаты - сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 

тиімділігін арттыру 

       Нысаналы индикаторы: 

       Қазақстан 2015 жылға қарай «Транспаренси Интернэшнл» рейтингінде 

сыбайлас жемқорлықты түйсіну индексі бойынша 180 елдің ішінен 90-шы 

орынды иеленетін болады. 

       Көрсетілген мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу 

ұйғарылып отыр: 

       1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ұлттық 

заңнаманы жетілдіру және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту; 

       2. Сыбайлас жемқорлық қауіптерін азайту бойынша мемлекеттік 

органдар қызметінің тиімділігін арттыру; 

       3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру; 

       4. Көлеңкелі экономиканың деңгейін төмендету. 

       Бағдарламаны іске асыру нәтижелерінің көрсеткіштері. 

       Бірінші міндетті іске асырудың қорытындылары бойынша мынадай 

нәтижелерге қол жеткізіледі: 

       - 2016 жылға дейін Сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық 

жауапкершілік туралы және Сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық-құқықтық 

жауапкершілік туралы конвенциялар ратификацияланып, оның негізгі 

ережелері ұлттық заңнамаға имплементацияланады. 

       - 2015 жылға қарай Қазақстан Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

 жөніндегі елдердің (ГРЕКО) тобына кіреді. 

       Екінші міндетті іске асырудың қорытындылары бойынша мынадай 

нәтижелерге қол жеткізіледі: 

       - уақытын және шығындарын қоса алғанда, бизнесті тіркеу мен жүргізуге 

(рұқсаттар, лицензиялар, сертификаттар, аккредитациялар алуға, сондай-ақ 

консультациялар алуға) қатысты операциялық шығындар 2011 жылмен 

салыстырғанда 2015 жылы 30%-ға төмендейді; 

       - берілетін лицензиялардың жалпы санының электрондық түрде берілетін 

лицензиялардың үлесі: 2011 жылы - 7 %, 2012 жылы - 20 %, 2013 жылы - 50 

%, 2014 жылы - 70 %, 2015 жылы - 100 % құрайды; 

       - мемлекеттік қызмет көрсету бойынша «тиімді қызмет» деген 

бағалаумен орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың үлесі 2011 



жылы 30 %-ға, 2012 жылы 35 %-ға, 2013 жылы 40 %-ға, 2014 жылы 45 %-ға, 

2015 жылы 50 %-ға артады; 

       - жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік қызметтердің сапасы мен 

қолжетімділігіне қанағаттану деңгейі 2011 жылы 52 %-ға, 2012 жылы 54 %-

ға, 2013 жылы 56 %-ға, 2014 жылы 58 %-ға, 2015 жылы 60 %-ға артады; 

       - 2015 жылға қарай әлеуметтік маңызы бар мемлекеттік қызметтердің 50 

%-ы электрондық нысанға ауысуы: 2011 жылы 10 %-ға, 2012 жылы 20 %-ға, 

2013 жылы 30 %-ға, 2014 жылы 40 %-ға, 2015 жылы 50 %-ға қамтамасыз 

етіледі. 

       Үшінші міндетті іске асырудың қорытындылары бойынша мынадай 

нәтижелерге қол жеткізіледі: 

       - мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына қанағаттанатын 

халықтың үлесі 2015 жылға қарай кемінде 60 %-ды құрайтын болады; 

       - халықтың құқықтық сауаттылығы: 2011 жылы 20 %, 2012 жылы 21 %, 

2013 жылы 22 %, 2014 жылы 23 %, 2015 жылы 24 % құрайды. 

       Төртінші міндетті іске асырудың қорытындылары бойынша мынадай 

нәтижелерге қол жеткізіледі: 

       - жалпы ішкі өнімнен көлеңкелі экономиканың деңгейі 2013 жылға қарай 

- 19,4 %, 2015 жылға қарай - 19,3 %-ды құрайды. 

       Бағдарламаны іске асыру жөніндегі негізгі орындаушысы Агенттік, 

бірлесіп орындаушылары - Жоғарғы Сот, Бас прокуратура, Ішкі істер, Әділет, 

Қаржы, Экономикалық даму және сауда, Сыртқы істер, Байланыс және 

ақпарат министрліктері және басқа да мемлекеттік және жергілікті атқарушы 

органдар, сондай-ақ үкіметтік емес ұйымдар болып табылады. 

5. Бағдарламаны іске асыру кезеңдері 

 Бағдарламаны іске асыру 2011 - 2015 жылдар аралығындағы бес жылдық 

кезеңге есептелген және іс-шараларды бір кезеңде іске асыруды көздейді. 

       Бағдарламаны іске асыру жөніндегі шаралар. 

       1. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ұлттық 

заңнаманы жетілдіру және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту. 

       Осы міндетті іске асыру үшін мынадай шаралар қажет. 

       2011 - 2015 жылдары елдегі қылмыстық жағдайды, сондай-ақ 

қолданыстағы заңнаманы талдау негізінде Қазақстан Республикасының 

Қылмыстық кодексіне, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», 

Қазақстан Республикасының заңдарына оларды жетілдіру бөлігінде 

түзетулер әзірленіп, енгізілетін болады. 

       Бұл ретте жетілдіруді талап ететін жоғарыда аталған нормативтік 

құқықтық актілердің тізбесі толық болып табылмайды. 

       Айталық, Бағдарламаны іске асыру кезінде Қазақстан Республикасының 

халықаралық шарттар мен конвенцияларға қосылуына қарай, халықаралық 

нормаларды ұлттық заңнамаға имплементациялау бөлігінде тиісті өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілетін болады. 

       Сонымен қатар, Агенттік басқа уәкілетті органдармен бірлесе отырып, 

құрылайын деп отырған Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы, Еуропа Кеңесі 

және басқа да елдердің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 



Мемлекетаралық Кеңесі шеңберінде Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 

елдерінің құзыретті органдарымен, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл мәселелерімен айналысатын халықаралық ұйымдармен өзара тығыз 

іс-қимыл ұйымдастырады. 

       2011 жылы алыс және таяу шетелдердің кемінде 25 мемлекетінен 

сарапшылар шақыра отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы халықаралық 

конференция өткізіледі. 

       2014 жылға қарай Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының 

Стамбул іс-қимыл жоспарының ұсынымдары іске асырылатын болады. 

       2015 жылы жалпыға бірдей танылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл саласындағы халықаралық конвенцияларға қосылу іс-шаралары 

жалғасатын болады, олардың саны кемінде 5 бірлікті құрауы тиіс, сонымен 

қатар беделді халықаралық ұйымдарға, атап айтқанда Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі мемлекеттер тобына (ГРЕКО) 

мүшелікке кіру іс-шарасы да өз жалғасын табады. 

       Бұдан басқа, әлеуметтік-экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл саласында қабылданып жатқан шаралар тұрақты түрде 

шетелдің бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. 

       2. Сыбайлас жемқорлық қауіптерін төмендету бойынша мемлекеттік 

органдар қызметінің тиімділігін арттыру. 

       Аталған міндетті іске асыру үшін мынадай шаралар қажет. 

       Мемлекеттік билік органдары орталық, сондай-ақ өңірлік деңгейлерде 

бизнесті тіркеуге және жүргізуге қатысты операциялық шығындарды 

төмендетуді қамтамасыз етеді. Аталған жұмысты Қазақстан Республикасы 

Экономикалық даму және сауда министрлігі үйлестіретін болады. 

       2013 жылға дейін сыбайлас жемқорлыққа жағдай тудыратын мән-

жайлардың бар-жоғын анықтау мақсатында бақылау, рұқсат беру және 

қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың 

өкілеттіктерін, сондай-ақ олардың қызметін реттейтін қолданыстағы 

актілерге талдау жүргізіледі. 

       2014 жылға қарай: 

       мемлекеттік кәсіпорындардың қызметін талдау негізінде олардың 

функцияларының бір бөлігі бәсекелес ортаға беріледі; 

       рұқсат беретін құжаттардың тізімі жасалып, оның шеңберінде рұқсат 

беретін құжаттардың (рәсімдердің) тізбесі қайта қаралатын болады. 

       2015 жылға қарай: 

       құқық қорғау органдарының есеп беру және қызметін бағалау жүйесі 

жетілдіріледі; 

       мемлекеттік қызмет көрсету кезінде олардың бір бөлігін электрондық 

нұсқаға ауыстыру, сондай-ақ электрондық нысанда лицензия беру арқылы 

жеке және заңды тұлғалардың мемлекеттік органдар өкілдерімен 

байланыстарын жою шаралары қабылданады. 

       3. Халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасын арттыру. 

       Осы міндетті іске асыру үшін мынадай шаралар қабылданатын болады: 



       саяси партиялармен және үкіметтік емес қоғамдық ұйымдармен бірлесе 

отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта акциялар және науқандар 

өткізіледі; 

       ғылыми және әлеуметтік зерттеулер саласында бірыңғай саясат жүргізу 

жөніндегі үйлестіру орталығы құрылады және сыбайлас жемқорлықты 

түйсіну деңгейін анықтау, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа бейім едәуір 

проблемалы салалары бойынша әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі; 

       сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты қалыптастыру мақсатында 

мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жүргізіп 

жатқан саясаты туралы ақпараттан тұратын түсіндірме-насихаттау 

материалдары әзірленіп, таратылатын болады; 

       мемлекеттік органдардағы сыбайлас жемқорлық фактілерін ұжымдық 

қарауды болжайтын қоғамдық мінеу институты нәтижелерін бұқаралық 

ақпарат құралдарында жариялай отырып енгізіледі; 

       мемлекеттік органдар өкілдерінің, оның ішінде басшыларының 

бұқаралық ақпарат құралдарында сөз сөйлеуі жалғасады, сондай-ақ оқу 

орындарында сабақтар өткізіледі; 

       үкіметтік емес ұйымдармен қосымша меморандумдарға қол қойылады, 

бұл мемлекет пен қоғамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша өзара іс-қимыл деңгейін көтеруге мүмкіндік береді. 

       4. Көлеңкелі экономика деңгейін төмендету. 

       Осы міндетті іске асыру үшін мемлекеттік органдар мынадай шаралар 

қабылдайтын болады: 

       жеке және заңды тұлғаларды экономиканың қолма-қол айналымы басым 

салаларындағы операциялар есебін жетілдіру арқылы экономиканың 

көлеңкелі секторынан шығуына ынталандыру; 

       халық табысын жалпыға ортақ декларациялауға кезеңімен өткізу; 

       мониторинг әдістемелерін және ақшаны жылыстатудағы «көлеңкелі» 

қаржылық қызметтер схемаларын қаржылық талдауды бағалы қағаздар 

нарығының кәсіби қатысушылары және тез арада төлеу жүйесі арқылы 

жетілдіру; 

       қолма-қол айналымды бір мезгілде қолма-қол емес есеп айырысуларды 

кеңейту бойынша шаралар қабылдай отырып қысқарту; 

       сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің импорттық-экспорттық 

операциялары кезінде заңсыз схемаларды қысқарту. 

       Көлеңкелі экономика сыбайлас жемқорлықтың негізгі қайнар көздерінің 

бірі болып табылатынын және оның деңгейінің елеулі екенін ескере отырып, 

осы бағыттағы жұмысты тұрақты түрде жүргізіп отыру қажет. 

6. Қажетті ресурстар 

    Бағдарламаны іске асыру тиісті қаржы жылдарына арналған 

республикалық және жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат шегінде 

жүзеге асырылатын болады. 

       Сонымен қатар, қаржыландыру көздері ретінде тікелей шетелдік және 

отандық инвестициялар, халықаралық қаржы-экономикалық ұйымдарының 



немесе донор елдердің гранттары және Қазақстан Республикасының 

заңнамасымен тыйым салынбаған басқа да көздер пайдаланылуы мүмкін. 

       Бағдарламаны іске асыруға жалпы сомасы 355699 мың теңге қаражат 

бөлу көзделуде: 

       оның ішінде, республикалық бюджеттен - 355699 мың теңге, оның 

ішінде: 

       2011 жылы - 26166,5 мың теңге; 

       2012 жылы - 27363,5 мың теңге; 

       2013 жылы - 243944,5 мың теңге; 

       2014 жылы - 29112,5 мың теңге; 

       2015 жылы - 29112,5 мың теңге. 

       Шығыстар сомасы толық емес және тиісті қаржы жылына арналған 

республикалық бюджет жобасын қалыптастыру кезінде Республикалық 

бюджет комиссиясы нақтылайтын болады. 

       Жергілікті бюджет есебінен қаржыландырылатын іс-шараларды іске 

асыру бөлінген қаражат шегінде көзделеді. 

7. Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары  

1. «Нұр Отан» ХДП-мен бірлесіп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы кең 

ауқымды акциялар мен науқандар өткізу  

Тиісті  іс-шаралар  өткізу  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» 

ХДП (келісім бойынша)  

Тұрақты  

ЭСЖКА 

 2011 жыл - 1981,5 

 2012 жыл - 1981,5 

 2013 жыл - 1981,5 

 2014 жыл - 1981,5 

 2015 жыл - 1981,5  

РБ  

001 «Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмысы жемқорлық 

деңгейін төмендету»  

Қоршағанортамині 2011 жыл - 642,0 

 2012 жыл - 687,0 

 2013 жыл - 735,0 

 2014 жыл - 735,0 

 2015 жыл - 735,0  

РБ  

001 «Қоршаған ортаны қорғау сапасын сақтау, қалпына келтіру және 

жақсарту жөніндегі қызметтер» 

2. Мемлекеттік органдардың лицензияланатын қызмет түрлерін және 

рұқсат беру функцияларын қысқарту жұмысын жалғастыру  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  ақпарат  



ЭДСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана 

және Алматы қалаларының әкімдіктері  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

3. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысуды кеңейту және қолма-қол ақша 

айналымын қысқарту Қазақстан Республика-сының  Үкіметіне  ақпарат  

Қаржымині (жинақтау), ҰБ (келісім бойынша)  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

4. Кәсіпкерлік қызметтің сол немесе басқа түрін ұйымдастыруға 

лицензиялар алу және рұқсат беру тәртібін оңайлату жөніндегі рәсімдерді 

жалғастыру  

Қазақстан Республика-сының Үкіметіне ақпарат  

ЭДСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана 

және Алматы қалаларының әкімдіктері  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

5. Қолма-қол есеп айырысу басым экономика салаларында есепке алуды 

жетілдіру  

Қазақстан Республикасының Үкіметіне ақпарат  

Қаржымині  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

6. Кредиттік ұйымдар, ломбардтар, өзге де бағалы қағаздар нарығының 

кәсіби қатысушылары және қолма-қол төлем жүйелері арқылы ақшаны 

жылыстатуға «көлеңкелі» қаржылық қызмет көрсететін схемаларды 

мониторингілеу және қаржылық талдаудың тиімді әдістемелерін қолдануды 

жетілдіру  

Қазақстан Республика-сының Үкіметіне ақпарат  

Қаржымині (жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), ҚБА (келісім бойынша)

 Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

Талап етілмейді  

7. Жасырын кірістерді және оларға салық салуды анықтау мақсатында 

сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің импорттық-экспорттық 

операцияларды жүргізу кезіндегі заңсыз әрекеттерін қысқарту бойынша 

кеден және салық органдарының бірлескен жұмыстарын ұйымдастыру 

Қазақстан Республика-сының Үкіметіне ақпарат  

Қаржымині  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

8. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзара іс-қимылды күшейту мақсатында 

мемлекеттік органдардағы автоматтандырылған деректер базасын 

біріздендіру және дамыту  

Қазақстан Республика-сының Үкіметіне ақпарат  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), БАМ, мүдделі мемлекеттік органдар

 Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 10 қаңтардан кешіктірмей  

9.Бұқаралық ақпарат құралдарында шығу, дөңгелек үстелдер, 

конференциялар, дәрістер, семинарлар, брифингтер өткізу практикасын 

жалғастыру, бұл ретте тренингтік оқытудың жаңа нысандары мен әдістерін 

пайдалану  



Медиа жоспарларды бекіту  

БАМ (жинақтау), мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

Жыл сайын  

10. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша 

мемлекеттік органдар өкілдерімен Интернет конференциялар, «тікелей желі» 

жүргізу тәжірибесін жалғастыру  

Интернет конферен- 

 циялар,  

 «тікелей  

 желі»  

БАМ (жинақтау), мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

11. Мемлекеттік қызметшілерді шақыра отырып орта және жоғары оқу 

орындарында сабақтар жүргізуді және білім беру жүйесінің педагогикалық 

қызметкерлерінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта біліктіліктерін 

арттыруды жалғастыру  

Сабақтардың жоспарлары  

БҒМ (жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), МҚІА (келісім бойынша), 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  

12. Мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша қызметін түсіндіретін 

әдістемелік ұсыныстар, көрнекі және оқу құралдарын қолжетімді үлгіде 

дайындауды қамтамасыз ету  

Әдістемелік ұсыныстар, оқулықтар  

Мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

13. Ересектер, студенттер, мектеп оқушылары, мектепке дейінгі 

мекемелердің балалары үшін сыбайлас жемқорлықтың қауіп-қатері, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тәсілдері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

әрекет туралы арнайы оқыту бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру  

Оқыту бағдарлама- 

 лары  

БҒМ (жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), МҚІА (келісім бойынша), БАМ 

Тұрақты Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде  

РБ  

008 «Білім беру жүйесін әдістемелік қамтамасыз ету» 

14. Республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпта тұрақты айдарлар мен 

жарияланымдар, теледидар бағдарламалары мен радио хабарларын жасау, 

сондай-ақ жарнамалық-имидждік роликтер, брошюралар, буклеттер мен 

жадынамалар шығарудың кешенді шараларын жүзеге асыру  

БАҚ, теле, -радио- 

 бағдарла-маларына айдарлар, брошюралар  



БАМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және 

Алматы қалаларының әкімдіктері  

Тұрақты  

БАМ Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде   

РБ  

025 «Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу» 

Қаржымині 

 2011 жыл - 20000,0 

 2012 жыл - 21600,0 

 2013 жыл - 23220,0 

 2014 жыл - 23220,0 

 2015 жыл - 23220,0  

РБ  

001 «Бюджеттік жоспарлауды қамтамасыз ету, орындау және мемлекеттік 

бюджеттің орындалуына бақылау жасау» 

Қоршағанортамині 

 2011 жыл - 407,0 

 2012 жыл - 435,0 

 2013 жыл - 466,0 

 2014 жыл - 466,0 

 2015 жыл - 466,0  

РБ  

001 «Қоршаған ортаны қорғаудың сапасын сақтау, қалпына келтіру және 

жақсарту» 

ТСМ 

 2011 жыл-300,0 

 2012 жыл-350,0 

 2013 жыл-400,0 

 2014 жыл-400,0 

 2015 жыл-400,0  

РБ  

001 «Туризм, дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты 

іске асыру мақсатына тиімді мемлекетті басқаруды және салааралық, 

өңіраралық үйлестікті қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» 

 

ЭСЖКА 

 2011 жыл-2190,0 

 2012 жыл-2190,0 

 2013 жыл- 2190,0 

 2014 жыл -2190,0 

 2015 жыл-2190,0  

РБ  

001 «Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық 

деңгейін төмендету» 

Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде  



ЖБ  

15. Сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас жемқорлық 

көріністерімен кездескен жағдайда азаматтардың әрекет ету тәртібін 

түсіндіретін, сондай-ақ мұндай фактілерге жәрдемдесу үшін жауапкершілік 

туралы жадынамалар әзірлеп, халықтың әртүрлі топтары арасына тарату  

Жаднама  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

Жыл сайын  

ЭСЖКА 

 2011 жыл - 120,0 

 2012 жыл - 120,0 

 2013 жыл - 120,0 

 2014 жыл - 120,0 

 2015 жыл - 120,0 Жергілікті бюджетте көзделген қаражат шегінде  

РБ  

001 «Қоғамдық қатынастарда5ы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық 

деңгейін төмендету» 

16. Азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасын жүйелі және 

мақсатты қалыптастырумен айналысатын азаматтық қоғам субъектілерін 

қолдауды қамтамасыз ету  

ЭСЖКА-ға ақпарат  

Мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірмей  

17. Қылмыстың алдын алу мәселелеріне басымдық бере отырып, құқық 

қорғау органдарының қызметін бағалау және есеп беру жүйесін жетілдіруді 

жалғастыру  

ПӘ-ге ақпарат  

БП (жинақтау) (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, 

Әділетмині, ТЖМ, Қаржымині  

18. «Сенім телефонының», жеке және заңды тұлғалардың арыздары мен 

хаттарына арналған пошта жәшіктерінің оңтайлы жұмыс істеу тәжірибесін 

кеңейту  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  

 ақпарат  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдар, облыстардың, 

Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 1 наурыздан кешіктірмей  

19. Жер учаскелерін бекіту кезінде Қазақстан Республикасы Жер кодексі 

талаптарының бұзылуының алдын алуға және анықтауға бағытталған іс-

шараларды өткізуді қамтамасыз ету, жеке меншікке берілген жерді заңсыз 

қайта бөлуге жол бермеу  

Іс шаралар өткізу  



ЖРА (жинақтау), мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

20. Құқық қорғау органдарының азаматтық қоғам институттарымен 

ынтымақтасуының түрлі нысандарын жетілдіру  

ПӘ-ге ақпарат  

БП (жинақтау) (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ІІМ, ТЖМ, 

Әділетмині, Қаржымині  

21. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік өкілеттіктерін теріс пайдалану 

фактілерін анықтау бойынша саяси партиялармен және қозғалыстармен 

бірлескен акциялар ұйымдастыру  

Акциялар өткізу  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдар, облыстардың, 

Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» ХДП (келісім 

бойынша), қоғамдық ұйымдар (келісім бойынша)  

22. Мемлекеттік органдар басшыларының қоғамдық және үкіметтік емес 

ұйымдардың өкілдерімен тұрақты түрде кездесулер өткізуін тәжірибеге 

енгізу  

Кездесулер  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдар, облыстардың, 

Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» ХДП (келісім 

бойынша), қоғамдық ұйымдар (келісім бойынша)  

23. Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйлер, сондай-ақ жеке тұрғын 

үй құрылысы үшін жер учаскелерінің берілуін қоғамдық бақылауды 

қамтамасыз ету  

ЭСЖКА-га ақпарат  

Облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» 

ХДП (келісім бойынша)  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірмей  

24. Табиғи монополиялар субъектілерін аудиторлық тексеру нәтижелері 

туралы есепті БАҚ-қа жыл сайын шығару  

Есептерді  

 БАҚ-на жариялау  

ТМРА (жинақтау), БАМ  

25. Журналистік тексеру жүргізу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл бойынша көмек көрсететін журналистерді көтермелеу  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне ақпарат  

БАМ (жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  

Жыл қорытындысы бойынша жыл сайын 1 ақпаннан кешіктірмей  

26. Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек көрсету, адамдарды 

ұстап беру және активтерді қайтару бойынша халықаралық-құқықтық базаны 

жетілдіру  

Келісімдерге  қол қою  



БП (жинақтау) (келісім бойынша), ЭСЖКА (келісім бойынша), ҮҚК (келісім 

бойынша), ІІМ, Қаржымині, СІМ  

27. Қазақстанда әлеуметтік-экономикалық даму және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы 

ақпаратты шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарына тұрақты түрде жариялау 

жұмысын жүргізу  

Шетелдік  

 БАҚ-та  жарияланымдар  

СІМ (жинақтау), ЭСЖКА (келісім бойынша), ЭДСМ  

Тұрақты Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде  

РБ  

001 «Сыртқы саяси қызметті үйлестіру жөніндегі қызметтер» 

28. Қазақстан Республикасында сыбайлас жемқорлық деңгейін бағалауды 

және рейтинг беруді жүзеге асыратын халықаралық ұйымдармен тұрақты 

негізде өзара іс-қимыл жасау  

Халықа ралық  ұйымдарға тиісті  ақпарат беру  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері   

29. Процессинг орталықтарымен жол қозғалысы ережелерін бұзуды 

бейнеқадағалау және тіркеу жүйелерін енгізу  

Пайдалануға  беру  актілері  

ІІМ (жинақтау), Қаржымині, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

Тұрақты Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде  

РБ, ЖБ  

30. Шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомстволарының 

басшыларын және халықаралық сарапшыларды шақыра отырып, 

халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы конференция өткізу  

Конфе- 

 ренция  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), СІМ  

2011 жылғы 2-тоқсан  

Республикалық бюджетте көзделген қаражат шегінде  

РБ  

006 «Өкілдік шығындар» 

31. Халықтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағыттағы құқықтық 

ақпаратқа барынша қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік 

органдардың интернет-ресурстарында «сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл мәселелері» атты жеке бөлімдер ашу  

Интернет ресурстардағы бөлімдер  

Мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері  

2011 жылғы 3-тоқсан  



32. Мемлекеттік органдардың бюджет қаражатын жұмсау жөніндегі 

шешімдерді қолдану және іске асыруының ақпараттық ашықтығын 

қамтамасыз ету  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  ақпарат  

Қаржымині (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар  

2011 жылғы 3-тоқсан  

33. Шет мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомстволарының, 

халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар өкілдерінің қатысуымен сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық 

конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер және басқа да іс-шаралар 

өткізуді қамтамасыз ету  

Тиісті іс шаралар өткізу  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), СІМ  

2011 жылғы 3-тоқсан  

2011 жыл-526,0  

РБ  

001 «Қоғамдық қатынастардағы және экономикалық қылмыстағы жемқорлық 

деңгейін төмендету» 

34. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі 

заңнамалық актілердің құқық нормалары арасындағы қайшылықтарды, 

олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 

Заң жобасын әзірлеу (азаматтық, еңбек, неке-отбасы, қаржылық, салық, 

кеден, әлеуметтік-мәдени құқық, тұрғын үй қатынастары салаларында) және 

оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізу  

Заң жобасы  

Әділетмині  

2011 жылғы шілде  

35. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар жасағаны үшін келтірілген залалдың орнын толтыру 

бөлігінде өзгерістер енгізуге шаралар қабылдау  

ВАК  отырысына заң жобасының тұжырым-дамасын  шығару  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), Әділетмині, ҰҚК (келісім бойынша), 

ІІМ, ЖС (келісім бойынша)  

2011 жылғы 3-тоқсан  

36. Инвестициялық жобаларды іске асыруға республикалық бюджеттен 

бөлінетін қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды қамтамасыз ету  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  ақпарат  

Қаржымині  

2011 жылғы 4-тоқсаны  

37. Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізудің ашықтығын арттыру  

Қазақстан Республика-сының  



 Үкіметіне  есеп Қаржымині (жинақтау), мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  

2011 жылғы 4-тоқсан  

38. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша міндеттерін 

орындамағаны үшін мемлекеттік органдардың басшыларын жауапкершілікке 

тарту тетігін әзірлеу және Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі 

комиссияның қарауына енгізу  

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), Әділетмині, МҚІА (келісім 

бойынша), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері  

2011 жылғы 4-тоқсан  

39. ХҚКО-ның интеграцияланған ақпараттық жүйесін дамытуды 

қамтамасыз ету  

Пайдалануға  беру актісі  

БАМ (жинақтау), облыстардың, Астана және Алматы қалаларының 

әкімдіктері  

2011 жылғы 4-тоқсан  

2011 жыл - 788,0  

40. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарды 

марапаттау және қорғау тетігін пысықтау  

ПӘ-ге ақпарат  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), МҚІА (келісім бойынша), 

Қаржымині, мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және Алматы 

қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» ХДП (келісім бойынша), қоғамдық 

ұйымдар (келісім бойынша)  

2011 жылғы 4-тоқсан  

41. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл жоспары шеңберінде 

Қазақстан мониторингінің екінші раундын өткізуді қамтамасыз ету  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  ақпарат  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдар  

2011 жылғы желтоқсан  

42. Қылмыстылық серпіні негізінде көшелер мен қоғамдық орындарға 

бейне-бақылау камералары желісін кеңейту жөніндегі шаралар туралы 

жергілікті атқарушы органдарға ұсыныстар енгізу  

Облыстардың, Астана және Алматы қалала-рының әкімдеріне ұсыныстар  

ІІМ  

2011 - 2013 жылдардағы желтоқсан  

43. Мемлекет 100 % қатысатын мемлекеттік органдар мен 

компаниялардың АТ-қызметтерін аутсорсингке және коммерциялық нарыққа 

шығару жөнінде ұсыныстар әзірлеу Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне ұсыныстар  



БАМ  

2011-2012 жылдардағы 4-тоқсан  

44. Электрондық мемлекеттік қызметтерді көрсету регламенттерін әзірлеу 

және бекіту  

Мемлекеттік орган- дардың бұйрық-тары  

Мүдделі мемлекеттік органдар  

2011-2014 жылдардағы 4-тоқсан  

45. Мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін және бұрын жұмыс істеген 

адамдардың жеке бас және кәсіби қасиеттері, сондай-ақ олар жасаған 

жолсыздықтар мен оларды түрлі жауаптылыққа тарту фактілері және 

мемлекеттік қызметті тоқтату себептері туралы мәліметтерді қамтитын 

бірыңғай электрондық дерекқор құру туралы мәселені пысықтау  

ПӘ-ге ақпарат  

МҚІА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), ЭСЖКА 

(келісім бойынша)  

2012 жылғы 1-тоқсан  

46. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін жазалаудың ажырамас 

бөлігі ретінде қоғамдық кінәлау институттарын енгізу жөніндегі 

ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссияның қарауына 

енгізу  

ҚР Президенті жанын- дағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес  мәселелері 

жөніндегі комиссияның  шешімі  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдар, облыстардың, 

Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» ХДП (келісім 

бойынша), қоғамдық ұйымдар (келісім бойынша)  

2012 жылғы 2-тоқсан  

47. Бақылау, рұқсат беру және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын, 

сонымен қатар олардың қызметін регламенттейтін қолданыстағы актілерге, 

сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы үшін жағдай туғызатын мемлекеттік 

органдардың өкілеттігіне талдауды жалғастыру  

ПӘ-ге ақпарат  

ЭДСМ (жинақтау), Әділетмині, ЭСЖКА (келісім бойынша), БП (келісім 

бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар, облыстардың, Астана және 

Алматы қалаларының әкімдіктері  

2012 жылғы 2-тоқсан  

48. Мемлекеттік қызметшілер үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

бағытталған біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру  

Курстар кестесі  

МҚІА (келісім бойынша)  

2012 жылғы 2-тоқсан  

Республикалық бюджетте көзделген, қаражаттар шегінде  

РБ  

004 «Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және біліктілігін 

арттыру» 



49. Құрылып жатқан Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының Мемлекетаралық Кеңесі шеңберінде 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы-мемлекеттердің құзыретті 

органдарымен өзара іс-қимыл ұйымдастыру  

Келісімдерге қол қою  

ЭСЖКА (келісім бойынша)  

2012 жылғы 2-тоқсан  

50. Бюджет саласындағы қаржылық бұзушылықтар, олар үшін құқықтық 

жауапкершілікті көздейтін шаралардың түрлерін айқындау  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне есеп Қаржымині (жинақтау), ЕК (келісім бойынша)  

2012 жылғы 3-тоқсан  

51. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әртүрлі 

заңнамалық актілердің құқық нормалары арасындағы қайшылықтарды, 

олқылықтарды, коллизияларды және сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар жасауға ықпал ететін нормаларды мәселелері бойынша 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 

Заң жобасын әзірлеу (Мемлекеттік және қоғамдық құрылыс, орындаушылық 

іс жүргізу, әкімшілік құқық бұзушылық, қылмыстық, қылмыстық іс жүргізу, 

қылмыстық-атқару және азаматтық іс жүргізу заңнамалары саласында) және 

оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің қарауына енгізу  

Заң жобасы  

Әділетмині  

2012 жылғы 4-тоқсан  

52. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында бірыңғай саясатты 

және келісілген ғылыми, әлеуметтік зерттеулерді өткізу үшін үйлестіру 

орталығын құру  

Орталық құру  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар  

2013 жылғы 3-тоқсан  

53. Ұсынылатын мемлекеттік қызмет көрсетулердің сапасына мониторинг 

пен бағалауды жүзеге асыру үшін мемлекеттік органдардың құрылымдық 

бөлімшелерін анықтау  

Қазақстан Республика-сының  

 Үкіметіне  

 ақпарат  

ЭДСМ (жинақтау), МҚІА (келісім бойынша), мемлекеттік органдар  

2013 жылғы 3-тоқсан  

54. Халықты жалпыға бірдей декларациялауға кезең-кезеңімен көшіру 

жөнінде шаралар қабылдау  

Қазақстан Республика-сының  Үкіметіне  ақпарат  

Қаржымині  

2013 жылғы 3-тоқсан  

55. Банкроттық бойынша бірыңғай тізілім құруды, камералды бақылау 

жүргізу мүмкіндігімен борышкерлер ісін басқаруды автоматтандыруды, 



басқарушыларды электрондық тағайындауды, басқарушылардың тауарларды 

(қызметтерді) сатып алуы мен сауданы электронды түрде өткізуді, сондай-ақ 

барлық хабарландыруларды автоматты түрде орналастыруды, кредиторлар 

талаптарының тізілімін және кредиторлар комитетінің құрамын бекітуді, сату 

және басқа да мемлекеттік қызмет көрсетулер жоспарымен келісуді қоса 

алғанда, «е-Қаржымині» біріктірілген автоматтандырылған ақпараттық 

жүйесі жобасы шеңберінде «Төлем қабілеттілігі жоқ және банкроттық» 

ақпараттық жүйесін дамыту  

Ақпараттық  жүйе  

Қаржымині  

2013 жылғы 3-тоқсан  

2013 жыл - 214832,0  

РБ  

061 «е-Қаржымині» біріктірілген автоматандырылған ақпараттық жүйесін 

құру» 

56. Ұлттық заңнамаларда Экономикалық ынтымақтастық және даму 

ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл 

жоспары ұсынымдарын іске асыруды қамтамасыз ету  

ПӘ-ге ақпарат  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мүдделі мемлекеттік органдар  

2013 жылғы 3-тоқсан  

57. Мемлекеттік қызметтерді алу үшін талап етілетін электрондық 

нысандардың бірыңғай қоймасын құру  

Пайдалануға  беру  актісі  

БАМ  

2014 жылғы 2-тоқсан  

58. Барлық рұқсат беру құжаттарының (рәсімдерінің) толық тізбесін 

ескеретін Рұқсат беру құжаттарының бірыңғай ұлттық тізілімін құру  

Электрондық тізілім  

ЭДСМ (жинақтау), мүдделі мемлекеттік органдар  

2014 жылғы 2-тоқсан  

59. Республикалық мемлекеттік және комуналдық мемлекеттік 

кәсіпорындар функцияларының бірқатарын бәсекелі ортаға аудару  

Қазақстан Республика-сының Үкіметіне ақпарат  

БҚА (жинақтау), ТМРА, ИЖТМ, мүдделі мемлекеттік органдар, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері 2014 жылғы 

2-тоқсан  

60. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарда 

жұртшылықтың өкілдері институтын (тәуелсіз қоғамдық кеңестер) енгізу 

жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу және Қазақстан Республикасы Президенті 

жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері жөніндегі 

комиссияның қарауына шығару  

Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес мәселелері жөніндегі комиссияның шешімі  



ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), мемлекеттік органдардың, 

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдіктері, «Нұр Отан» 

ХДП (келісім бойынша), қоғамдық ұйымдар (келісім бойынша)  

2014 жылғы 2-тоқсан  

61. Қазақстан Республикасы қабылдаған және жаңадан қабылдайтын 

халықаралық міндеттемелерге сәйкестендіру бөлігінде «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу  

ВАК  отыры- сына заң  жобасы-ның тұжырым-дамасын  шығару  

ЭСЖКА (жинақтау) (келісім бойынша), БП (келісім бойынша), Әділетмині, 

ҰҚК (келісім бойынша), ЖС (келісім бойынша), «Нұр Отан» ХДП (келісім 

бойынша)  

62. Сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық жауапкершілік (Страсбург 

қаласы, 1999 жылғы 29 қаңтар) және Сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық-

құқықтық жауапкершілік (Страсбург қаласы, 1999 жылғы 4 қараша) 

конвенцияларын ратификациялау жөнінде шаралар қабылдау  

ПӘ-ге ақпарат  

ЭСЖКА (келісім бойынша) (жинақтау), БП (келісім бойынша), Әділетмині, 

СІМ, ЖС (келісім бойынша)  

63. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттер тобына (ГРЕКО) Қазақстан 

Республикасының кіруін қамтамасыз ету  

ПӘ-ге ақпарат  

ЭСЖКА (келісім бойынша) (жинақтау), СІМ, БП (келісім бойынша), ҮҚК 

(келісім бойынша), Әділетмині  

64. Қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек туралы (Страсбург 

қаласы, 1959 жылғы 20 сәуір), Қылмыстық істер бойынша сот шешімдерінің 

халықаралық жарамдылығы туралы (Гаага қаласы, 1970 жылғы 28 мамыр) 

және Қылмыстық істер бойынша сот өндірісін беру туралы (Страсбург 

қаласы, 1972 жылғы 15 мамыр) еуропалық конвенцияларға қосылу жөніндегі 

жұмыстарды жалғастыру  

ПӘ-ге ақпарат  

БП (жинақтау) (келісім бойынша), СІМ, ЭСЖКА (келісім бойынша), ҮҚК 

(келісім бойынша), ІІМ  

 

 
 


