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В данной теме взяточничество рассматривается как социальное явление в Республике 

Казахстан и за рубежом. Рассматривается законодательство Республики Казахстан и за 

рубежных стран, а также мнение многих авторов. 
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This topic bribery is considered as a social phenomenon in the Republic of Kazakhstan and 

abroad. We consider the legislation of the Republic of Kazakhstan and for many foreign 

countries, as well as the view of many authors. 
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  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 арылы оларды сатып алуы сыбайлас 

жемқорлық деп ұғынылады
1
. 

    Сыбайлас жемқорлық түсінігін АҚШ ғалымдары терең және жан-жақты қарастырды. 

Заң энциклопедиялық сөздігінің авторы Дж. Бэллентайн «коррумпированный» сөзді 

«өзінің жеке пайдасы үшін мемлекеттік органдарды бұрмалау, сот әділдігін жүргізуге 

кедергі болады» деп түсіндіреді.  

     Келесі беделді заң сөздігінің авторы Г.Блэк сыбайлас жемқорлықты былай анықтайды: 

өзі немесе басқа тұлғалардың мақсаты үшін өзінің жағдайын немесе мәртебесін заңсыз 

пайдалану.  

     з.ғ.д., профессор А.Н.Ағыбаев дұрыс айтқан: «қоғамда өзінің жағдайымен толық 

қанағаттанған адамды сирек кездестіруге болады
2
.  

     Профессор Г.С.Мауленов сыбайлас жемқорлықтың ең басты себептерін көрсетті: 

«экономикада нарықтық қатынастың жетілдірілмеуі, заңнамадағы мәселелер, 

азаматтардың ізгілік көзқарасын қалыптастырудағы шығындар»
3
. 

     Г.А.Сатаров, М.И.Левин және М.Л.Цирик сыбайлас жемқорлықты былай сипаттайды: 

«пайда табу мақсатында қызметтік жағдайын теріс пайдалану»
4
. 

     Б.В.Волженкин: «сыбайлас жемқорлық — бұл әлеуметтік құбылыс, мемлекеттік 

қызметкерлер және мемлекеттік функцияны орындаушы басқа тұлғалар, өзінің қызметтік 

жағдайын, мәртебесін, беделін пайда табу мақсатында пайдаланады» 
5
. 

     Сыбайлас жемқорлықтың ең қысқа немесе нақты анықтамасын берген Ю.Сентура — 

жеке пайдасы үшін жариялық билікті теріс пайдалану.   

Сыбайлас жемқорлықты мына бірнеше түрлерге жіктеуге болады: 
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1. субъектінің мәртебесі бойынша: 

а) билік органындағы сыбайлас жемқорлық; 

б) жеке сектордағы сыбайлас жемқорлық; 

в) саясаттағы сыбайлас жемқорлық немесе саяси сыбайлас жемқорлық.              2. деңгейі 

бойынша: 

а) төменгі;  

б) жоғарғы; 

в) сатылас. 

3. қоғамға қауіптілік дәрежесі бойынша: 

а) сыбайлас жемқорлық — теріс қылық (жағымсыз әрекет); 

б) сыбайлас жемқорлық — қылмыс. 

      Парақорлық — сыбайлас жемқорлықтың бір түрі болып табылады. Бұл лауазымды 

қылмыстардың ең қауіпті түрі. Оның қауіптілігі, ол басқа пайдакүнемдік қылмыстарды 

жүзеге асырумен ұштасқан. Мемлекеттік аппараттың қалыпты қызметіне қол сұғуда, 

парақорлық олардың беделін түсіреді, әділеттілік қағидасының бұзылуына алып келеді. 

Билік және қызметтік өкілеттік берілген лауазымды тұлғаларға мұндай қылмыстарды 

жүзеге асыру мүмкіндігі жоғары, олардың қызметтік жағдайының қатынасы бойынша 

басқа тұлғаларды дәрменсіз жағдайға қояды. Парақор масқара қылады, көптеген 

лауазымды тұлғалардың адалдығына күмән туғызады, тек оларға ғана сенімсіздік 

туғызбайды, сонымен қатар бүкіл мемлекетке сенімсіздік тудыртады.  

     Парақорлықтың тікелей объектісі болып мемлекеттік аппараттың, мемлекеттік 

мекеменің, ұйымдардың, қарулы күштердегі басқа да әскерлер мен әскери 

бөлімшелерінің, жеке бөлімдерінің бір қалыпты, заңды қызметінің мазмұнынан құрайтын 

нақты қоғамдық қатынастар.  

      Пара алудың объективтік жағы ҚР ҚК 311 бабының 1 бөлігінің диспозициясында 

көрсеткендей мемлекеттік қызметкер атқаруға уәкілетті адам немесе соған теңестірілген 

адам (пара алу субъектісі) параны өзінің қызметтік жағдайын пайдалана отырып төмендегі 

жағдайларға байланысты алады: 

а) пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның пайдасына өзінің қызметтік 

өкілдігіне кіретін іс-әрекеттерді жасау; 

б) пара берушінің немесе оның өкілі болған адамның пайдасына өзінің қызметтік 

өкілеттігіне кірмейтін іс-әрекеттерді өзінің лауазымдық жағдайын пайдалана отырып 

жүзеге асырады;  

в) жалпы қамқоршылығы мен қызметі бойынша жол беру. 

       Пара алыну мерзіміне, пара үшін жүзеге асыратын іс-әрекеттің мәніне қарай мынадай 

түрге бөлінеді: пара сыйақы; параға сатып алу; лауазым, қызмет бергені үшін пара алу; 

параны қорқытып алу. 

     Парақорлық үшін әр елде жаза тағайындаудың деңгейі әртүрлі. Шет мемлекеттердің 

заңнама нормаларын салыстырмалы түрде қарастырып өтейік. Лауазымды тұлғаның 

алатын «сыйлығымен» параның айырмашылығы туралы сұрақ туындайды. АҚШ-та бұл 

мәселеге үлкен көңіл бөледі. Оларда мемлекеттік қызметкер 5 немесе 100 АҚШ 

долларыннан тұратын сыйлықтарды қабылдай алады. Осыған ұқсас ереже Германияның 

құқық қолдану тәжірибесінде бар (50 маркаға дейін).  

       Парақорлық туралы айтқанда, мынаны белгілеп кету керек, американдық қылмыстық 

заңнамада және қылмыстық-құқықтық доктринада бұл қылмыстың негізгі төрт нысанын 

ажырату қажет: 

1) жариялы әкімшілік қызметіне қол сұғушылықты көрсететін парақорлық; 

2) коммерциялық парақорлық; 

3) кәсіподақ қызметімен байланысты парақорлық; 

4) спорт облысындағы парақорлық.                                                                

     Біз бірқатар шет мемлекеттердің Қылмыстық кодексінде белгіленген сыбайлас 

жемқорлық пен парақорлыққа байланысты нормаларға қысқаша тоқтала кетпекпіз. 



Америка Құрама Штаттарында лауазымдық қылмыстар үшін жауаптылық Федералдық 

және штат заңдарында көрсетілген. АҚШ-та парақорлық үшін жауаптылық §201 

параграфтың 11 тарауында көрсетілген: «Парақорлық адалсыз табыс және жариялы 

лауазымды тұлғалардың өзінің жағдайын теріс пайдалану. Осы заңға сәйкес, 

парақорлықтың субъектісі болып параны алушы ғана емес, сонымен қатар оны беруші де 

субъект болып табылады». 11 тарауда лауазымды тұлғаның 3 категориясы түсіндіріледі:  

1. жариялы лауазымды тұлғалар, оған Конгресс мүшелері, тұрақты комиссияның 

мүшелері, АҚШ атынан қызмет етуші адам немесе жалданбалы қызметкерлер, 

қызметшілер, департамент, өкілдік, атқарушы билік органдарының қызметкерлері, 

сондай-ақ алқалар; 

2. жариялы тұлғалардың міндеттерін орындау үшін таңдалған тұлғалар, кандидат ретінде 

таңдалған немесе тағайындалған; 

3. арнайы үкімет қызметшілері, федералды заң шығарушы және атқарушы органдарының 

қызметкерлері немесе шенеуніктері кіреді. Сыйақы үшін жұмыс істейді немесе онсыз 

жылына шамамен 130 күн жұмыс істейді.  

      АҚШ-тың нормативтік актілерінде шенеунікке мемлекеттік қызметтен басқа ақылы 

қызметті атқаруға шектеу қойылған, қызмет өкілдігін пайда табу көзіне айналдырмауға, 

келген сыйлық, сыяпат алуға тыйым салынады. Бұл қағидаларды бұзу қылмыстық немесе 

тәртіптік жауапкершілікке әкеліп соғады. Параны берген үшін және алғандар үшін жаза — 

10000АҚШ долларына дейінгі айыппұл суммасы болып табылады немесе 2 жылға дейін 

бас бостандығынан айыру жазасына жазаланады
6
. 

     Парақорлық барлық 3 деңгейге қатысты болуы ауыр қылмыстардың қатарына жатады, 

параның құнына байланысты «В», «С», «Д» фелония классына бөлінеді. Фелонияның 

бірінші «В» класы, 25 жылға дейін бас бостандығынан айырумен жазаланады.  

       Екінші деңгейдегі парақорлық, егер параның мөлшері 10000 АҚШ долларынан асса, 

ол екінші деңгей фелонияның «С» деңгейі, 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру 

жазасымен жазаланады. 

       Парақорлықтың үшінші деңгейі фелонияның «Д» класына жатады. Бұл класқа 

қатысты қылмыс, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланады.  

        Калифорния штатында басқа жүйе. Бұл штаттың Қылмыстық Кодексінде лауазымды 

қылмыс екі топ бойынша жіктеледі: 

       1. Атқарушылық билікке қарсы бағытталған және штаттың атқарушылық билік 

өкілдерімен жасалған қылмыс. Бірінші топқа мына қылмыстардың құрамы енген: 

парақорлық, заңсыз табыстар, сыйақы немесе сыйлықтар алу, сыйақыны ұсыну және беру, 

қызметке тағайындау үшін сыйақы алу.  

       2. Заң шығарушы билікке бағытталған қылмыстар. Заң шығарушы билік 

органдарының саласында параны алу және беруге қатысты қылмыстар.   

        Францияның Қылмыстық кодексі 1982 жылы қабылданған, 1994 жылдан күшіне 

енген осы кодекс 4 кітаптан тұрады. Осы кодекстің 4-кітабы «Ұлтқа, мемлекетке және 

қоғамдық тәртіпке қарсы қылмыстар мен теріс қылықтар туралы» деп аталады, кітаптың 

3-бөлігінің 2-тарауында «Мемлекеттік қызметтегілердің мемлекеттік басқару органдарына 

жасаған қол сұғушылығы туралы» деп аталады. Парақорлыққа байланысты Франция 

Қылмыстық Кодексінде «Адалдық парызын бұзуға байланысты» (432-10, 432-16) деп 

аталатын баптар бар. Адалдық сертін бұзуға қатысты қылмыстарға заңда көрсетілген 

негіздерге байланысты деген сылтаумен заңсыз ақша қаражаттарын жинау; пара алу және 

абыройды саудаға салу; заңсыз пайда табу; мемлекеттік ұйымдар үшін қызмет көрсетулер 

мен тауар нарығындағы кандидаттардың еріктілік пен теңділік бостандықтарын бұзу; 

бөтеннің мүлкін заңсыз алу және талан-таражға салу жатады
7
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       Жариялы биліктің өкілдеріне әртүрлі нысандағы (тікелей немесе жанама) сыйлықты 

алуға тыйым салады. Ол үшін жаза: 2 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан 

айырылады және 200 мыңнан бастап 1 млн. франкқа дейінгі мөлшердегі айыппұл 

тағылады.   

    Парақорлықтың кәдімгі нысандағы іс-әрекеттері 432-10 бабында көрсетілген. Бұл 

әрекеттер лауазымды қызмет берілген тұлғамен жасалады. Осы бапқа сәйкес, 5 жылға 

дейін түрмеге қамалады және 500000 франкқа дейін айыппұлмен жазаланады.  

       432-11 бапта парақорлықтың «пассивті» нысандағы әрекеттері көрсетілген. Ол үшін 

10 жылға дейінгі мерзімге түрмеге қамалады және 1 млн. франкқа дейінгі айыппұлмен 

жазаланады. 

      Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының бірі «Билікті теріс пайдалану немесе өкімет 

билігін асыра пайдалану» болып табылады. Бұл қылмыс түрін 2 класқа бөледі: 1) билікті 

теріс пайдалану, басқаруға қарсы бағытталған (432-1, 433-3). 5 жылға дейін бас 

бостандығынан айыру және 500000 франкқа дейін айыппұл тағылады. 2) жеке тұлғаларға 

қатысты билікті теріс пайдалану (432-4, 432-9). 2 жылға дейін түрмеге қамалады және 

200000 франкқа дейін айыппұл тағылады. 

    Франция Қылмыстық кодексі бойынша жария лауазым иесінің түсінігі берілмеген. Осы 

елдің Қылмыстық кодексіне сәйкес лауазымдық қылмыстар субъектісі болып өкіметтік 

билік өкілі, мемлекеттік аппарат органдарының қызметін атқаратындар, қоғамдық 

мандатқа ие болған адамдар, аралас түрдегі мемлекеттік ұйымдарда қызмет ететін 

лауазымды адамдар (егер сол ұйымдарда мемлекет 50 пайыздан жоғары капиталға ие 

болса) саналады.     

        Германия Федеративтік Республикасының Қылмыстық кодексі 1987 жылы жаңа 

редакциямен қабылданды. Қылмыстық кодекстің 29-тарауы тұтастай «Лауазымдық 

қылмыстық іс-әрекеттер» деп аталады. Мұнда парақорлық, лауазымдық қылмыстарға 

арналған баптар бар. Германияның Қылмыстық кодексі бойынша лауазымдық 

қылмыстардың субъектісі болып лауазымды тұлғалар, ал пайда табу және парақорлықтың 

субъектілері болып жария міндеттермен арнайы тапсырмаларды орындауға уәкілетті 

адамдар танылады. Бұл түсініктің мазмұны Германия Қылмыстық кодексінің II 

параграфында берілген. Осыған орай, лауазымды адамдар ретінде шенеуніктер мен 

судьялар, өкімет немесе басқару органдарында мемлекеттік міндетті жүзеге асыратындар 

болмаса осы қызметті арнайы тапсырмалармен жүзеге асыратындар саналады. Ал, арнайы 

тапсырмалар мен жария міндетті атқаратындарға лауазымды тұлғалармен қатар, лауазым 

иесі болып табылмайтын, бірақ заң негізінде өзіне тапсырылған міндетті адал атқаруға 

арнайы уәкілеттік алған адамдар жатқызылады
8
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      ГФР Қылмыстық кодексінің §331, 1 бөліміне сәйкес, лауазымды тұлға мүліктік немесе 

басқа пайданы талап етуші немесе осындай пайданы қабылдаса, болашақта қандай да бір 

әрекетті жасауға уәде берсе, 2 жылға дейін бас бостандығынан айырады немесе 

айыппұлмен жазаланады.  

      Осы қылмыстың құрамындай осы әрекеттер, егер сот әділдігін жүргізу кезде судьямен 

немесе аралық сотпен жасалса (§331, 2бөлімі), 3 жылға дейін бас бостандығынан айырады 

немесе айыппұл тағылады.          

      ГФР Қылмыстық кодексінің §332, 1 бөлімінде лауазымды тұлға мүліктік немесе басқа 

пайданы талап етсе немесе осы пайданы қабылдаса, немесе қызмет бабы бойынша оны 

болашақта жасаса, яғни оның қызметтік парызы бұзылады. Бұл қылмыс үшін 6 айдан 5 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырылады; ал онша ауыр емес жағдайда — 3 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырады немесе айыппұлмен жазаланады. 

       Егер осы әрекеттер судьямен немесе аралық соттың судьясымен жасалса, 1 жылдан 10 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырады; ал онша ауыр емес жағдайда — 6 

айдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасымен жазаланады ( §332, 2 бөлігі).  
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       Италия Республикасының Қылмыстық кодексі 1930 жылы қабылданған. Ол 1990 

жылғы заңмен толықтырылған. Осы заңға байланысты лауазымды тұлғалар болып 

заңдылық, сот немесе әкімшілік функцияларды орындайтын адамдар танылады. Италия 

Қылмыстық кодексінде парақорлық үшін жауаптылық 317-бапта, сатып алу 318-320-

баптарда, сатып алуға арандатушылық 323-бапта қарастырылған
9
. 

     Италияның Қылмыстық кодексінің 317 бабына сәйкес, параны қорқытып 

алушылықтың орны, егер лауазымды тұлға немесе лауазымды тұлғаның міндеттерін 

орындаушы, өзінің қызмет бабын немесе өкілеттігін теріс пайдаланумен, біреуді пара 

беруге немесе уәде беруге мәжбүрлесе немесе басқа пайданы көздесе, - бұл  әрекеттер 4 

жылдан 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айырумен жазаланады. Параны 

қорқытып алушылық 3 элементпен сипатталады: лауазымды тұлғаның жағынан қызмет 

бабын теріс пайдалану, оның заңсыз қысым көрсетуі және жеке тұлғаға психикалық 

қысым көрсету.  

     Италияның Қылмыстық кодексінің бөлек баптарында 3 құрамды анықтайды:   

1. лауазымды тұлғаның құзіретіне енетін, әрекеттердің жүзеге асыру мақсатында пара 

алу (318 б); 

2. лауазымды тұлғаның құзіретіне қайшылық ету мақсатында пара алу әрекеттері (319 

б); 

3. сотта пара алу (319-3 б). 

     Испанияның жаңа Қылмыстық кодексі 1995 жылы қабылданды. Мұнда мемлекеттік 

қызметшілердің өз өкілдіктерін пайдаланып жасаған теріс әрекеттеріне кең көлемде 

түсінік берілген. Қылмыстық кодекстің XIX бөлігі «мемлекеттік өкіметке қарсы 

қылмыстарға» арналған. Осы бөлік мемлекеттік қызметшілердің және басқарудағы 

тұлғалары лауазымдық қылмыстары (404-406-баптар), міндеттерін орындамағаны үшін 

қылмыстық қудалау (407-409-баптар), бағынбаушылық және жәрдем көрсетуден бас тарту 

(410-412-баптар), құжаттарды сақтау және құпиялықты бұзуға байланысты қиянаттар 

(413-418-баптар), парақорлық (419-426-баптар), беделді пайдалану (428-431-баптар), 

ысырап етушілік (432-435-баптар), алдау және заңсыз алым (436-438-баптар), мемлекеттік 

қызметшілердің келісімдер жасау және қызмет өкілдігін атқару кезінде шектен шығуына 

(439-445-баптар) арналған. Аталған қылмыстардың көпшілігінің субъектісі — лауазымды 

тұлға немесе мемлекеттік қызметкер. Қылмыстық заңда лауазымды тұлғаға арнайы түсінік 

берілмеген. Ал, мемлекеттік қызметшіге заңның тікелей көрсетуімен немесе сайлау 

қорытындысы нәтижесінде, болмаса тағайындау арқылы мемлекеттік функцияларды 

атқарғандар (ҚК 25-бабы 2-бөлігі) жатады деп көрсетілген. Сондай-ақ, парақорлық үшін 

алқа заседательдері де, сарапшылар да, басқа да жария функцияларды атқаратындар 

қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп көрсетілген
10
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     Англия ережесі бойынша мемлекеттік қызметшілерге жеке компания, фирмаларда 

қандай да бір байланыста болуға тыйым салынған, осындай ұйымдардың заттарын 

жеңілдікпен сатып алуға да болмайды. Бұл елдің заңдары бойынша мемлекеттік 

қызметшілер өзіне ұсынылған кез келген сыйлықтан бас тартуы керек.  

     Парақорлық пен сыбайлас жемқорлыққа байланысты ТМД елдерінде де әр түрлі заң 

нормалары қабылданған. Эстон Республикасы 1992 жылы ТМД елдерінің ішінде бірінші 

болып Қылмыстық кодексті қабылдады. Осы кодекстің 160-бабына сәйкес, лауазымды 

тұлға болып меншік нысанына қарамастан, әкімшілік, қадағалау, ұйымдастырушылық, 

биліктік, шұғыл функцияларды атқаратын ұйымдар, кәсіпорындар мен мекемелерде 

қызмет істейтіндер танылады. Молдова, Беларусь, Украина Республикаларының жаңа 

Қылмыстық кодекстерінде де  лауазымды тұлғаға Эстон Қылмыстық кодексіндегі секілді 

анықтама берілген. Өзбекстан Республикасы 1994 жылғы 22 қыркүйекте қабылдаған 
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Қылмыстық кодексінде лауазымды қылмыстарға жеке тарау арналмаған, бұл тұрғыдағы 

қылмыстар «Басқару тәртібіне қарсы қылмыстар» деген тарауда көрсетілген. Пара алу 

(210-бап), пара беру (211-бап), парақорлыққа делдалдық (212-бап) үшін арнайы нормалар 

көзделген. Қылмыс субъектісі — лауазымды тұлғаға мемлекеттік немесе мемлекеттік емес 

ұйым, кәсіпорын, мекеме қызметкерлері жатқызылған.  

     Қырғыз Республикасы Қылмыстық кодексінде лауазымды қылмыскер туралы 

«Мемлекеттік өкіметке қарсы қылмыстар» деген арнайы тарауда белгіленген. Парақорлық 

түрлері мұнда пара, сыйлық (310-бап), параға сатып алу (311-бап), лауазым бергені үшін 

пара алу (312-бап), параны қорқытып талап ету (313-бап), пара беру (314-бап) деп 

бөлінген. Ал, парақорлыққа делдалдық үшін арнайы бап жоқ. Парақорлыққа делдалдық 

үшін жауаптылық Ресей Федерациясы Қылмыстық кодексінде де жоқ.  

      Қазақстан Республикасының 1997 жылғы Қылмыстық кодексінде лауазымды 

тұлғалармен жасалған қылмыс, «Мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару 

мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар» деген атаумен 13 

тарауда бекітілген.  Бұл тарауда сыбайлас жемқорлық қылмыстарына мыналарды 

жатқызады: қызмет өкілеттігін теріс пайдалану (307-бап), билікті не қызметтік өкілеттікті 

асыра пайдалану (308-бап), лауазымды адамның өкілеттігін иемдену (309-бап), 

кәсіпкерлік қызметке заңсыз қатысу (310-бап), пара алу мен пара беру (311-312-баптар), 

парақорлыққа делдал болу (313-бап), қызметтік жалғандық жасау (314-бап), қызметтегі 

әрекетсіздік (315-бап), салақтық (316-бап)
11
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        Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыстық-құқықтық заңдар тек Қазақстан, Украина, 

Беларусь Республикаларында ғана қабылданған. ТМД елдерінің Парламентаралық 

Ассамблеясы «Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күрес жөніндегі» модельдік заңды 1999 

жылы 3 сәуірде қабылдаған, бірақ көптеген ТМД елдерінде жемқорлық туралы заңдар 

әзірге жоқ.  
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