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             Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселесі қазіргі таңда Қазақстандағы ең 

күрделі мәселелердің бірі болып отыр. Бір ғана қазақ елінің ғана емес, әлеуметтік құбылыс 

ретінде сыбайлас жемқорлық бүгінде әлемнің барлық елдерінде, соның ішінде 

экономикасы дамыған және демократиялық дәстүрі ежелден қалыптасқан мемлекеттерге 

тән болып, кез келген қоғам үшін аса өзекті мәселе болып табылады. 

 ХVII - XVІІІ ғасырда өмір сүрген атақты француз философы Шарль Луи Монтескье 

«Көптеген ғасырлар тәжірибиесі көрсеткендей, қолында билігі бар адам, қылмыс жасауға 

бейім тұрады және де тиісті шекке жетпейінше, сол бағытта әрекет жасай береді», - деп 

айтқан
1
. Яғни, сыбайлас жемқорлық құбылысы кешелі-бүгіннің мәселесі емес, оның 

тарихы тереңде жатыр. 

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.  

Сыбайлас жемқорлық мемлекетіміздің басқа мемлекеттердің алдындағы абыройын 

түсіретін, әрі экономикалық заңдардың еркін қызмет етуін шектейтін, сонымен қатар 

еліміз үшін тиімді шетелдік инвестициялардың келуін тежейтін басты кедергілердің бірі 

болып табылады. «Сыбайлас жемқорлық» құбылысы, әсіресе мемелекеттік басқару 

қызметіне аса қауіпті болып отыр. Тәжірибеден көріп отырғанымыздай, сыбайлас 

жемқорлық басқару жүйесін бұзады, мемлекеттік билік пен мемлекеттік қызметтің 

абырой-беделін түсіреді. Сыбайлас жемқорлық экономиканың дамуына кедергі жасап, 

ұйымдасқан қылмыс түрлерінің өсуіне ықпал етеді.  

М.О. Нәукенов: «Сыбайлас жемқорлық» және «ұйымдасқан қылмыс» ұғымдарын 

бір-бірімен байланыстыра қарауды ұсынады. Оның пікірінше, сыбайлас жемқорлықты 

ұйымдасқан қылмыс өкілдері мемлекеттік органдар жұмысын «бақылау» құралы ретінде 

пайдаланады, бұндай жағдайда қылмысты әлеуметтік тұрғыдан бақылау бейтараптанады, 

сондай-ақ ұйымдасқан қылмыс өкілдері билік органдарын өз мақсатына жету үшін 

пайдаланады және саяси шешімдер қабылдауда ықпал жасайды»
2
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Сонымен, сыбайлас жемқорлыққа қылмысты азайту мақсатында, 1998 жылы 2 

шілде Қазақстан Республикасының № 267-I «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізу 

туралы» Заңы қабылданды. (2000 жылы 28 сәуір, 2001 жылы 8 маусым, 2001 жылы 12 

шілде, 2002 жылы 9 тамыз, 2003 жылы 27 қыркүйек, 2007 жылы 21 шілде өзгерістер және 

толықтырулар енгізілді).  

Аталған заңның 1-бабында: «Азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 

қорғауға сыбайлас жемқорлық көріністерінің туындайтын қауіптерден Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сыбайлас жемқорлыққа 

байланысты құқықбұзушылықтың алдын-алу, анықтау олардың жолын кесу және ашу, 

олардың зардаптарын жою және кінәлілерді жауапқа тарту арқылы мемлекеттік 

органдардың мемлекеттік міндеттерді атқаратын лауазымды және басқа да адамдардың, 

сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың тиімді қызметін қамтамасыз етуге бағытталған 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптерін айқындайдап, сыбайлас 

жемқорлыққа байланысты құқықбұзушылықтың түрлерін, сондай-ақ жауаптылықтың 

пайда болу жағдайларын белгілейді», деп көрсеткен
3
. Бұл заң айқын әрі нақты қоғамның 

қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа деген төзбеушілігінің бастауы болды. 

Сыбайлас жемқорлықтың жаңа нысандары және олардың себептерін зерттеу 

қоғамның саяси және құқықтық өзгерістеріне, сыбайлас жемқорлық қылмыстармен 

құқықбұзушылықтардың өсуіне, сыбайлас жемқорлық қылмыспен күресуде тәжірибенің 

қажеттілігіне байланысты болып отыр. Сондықтан жемқорлық мәселесін шешіп алмай, 

мемлекеттік басқару міндеттерін тиімді шешу мүмкін емес. 

Бүгінгі таңда Н.Ә. Назарбаевтың жетекшілігімен өз халқын сыбайлас жемқорлық 

көріністерінен оқшаулауға және Конституциямызға сәйкес оларды құқықтары мен 

бостандықтарына қылмыстық қол сұғушылықтардан қорғауға кепілдік беріп отыр. 

2001 жылы желтоқсан айында Қазақстан Республикасының Президенті мемлекеттік 

саясаттың құрамдас бөлігіне айналған 2001-2005 жылдарға арналған сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрестің мемлекеттік бағдарламасын бекітті
4
. Мұның қисынды 

жалғасы ретінде 2006-2010 жылдарға арналған осындай бағдарлама қабылданды. Бұл 

бағдарламаның мақсаты мемлекеттік органдардың және азаматтардың қоғам 

институттарының қызметін үйлестірудің тиімділігін арттыру жолымен қоғам өмірінің 

барлық салаларында сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету.     

Сөйтіп, ең алдымен – адамдардың демократиялық қоғамға деген көзқарасына, заң 

мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде мемлекеттік билікке деген сеніміне сызат 

түсірмеу.     

Бағдарламадан күтетін оң нәтижеге тоқталатын болсақ, елімізде әлеуметтік және 

саяси тұрақтылықты нығайту, мемлекеттік басқару органдарының қызметін оңалдыру, 

экономиканың көлеңкелі тұстарын азайту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

салаласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, мемлекеттің халықаралық 

аренадағы беделін нығайтуды қамтамасыз етеді. Міне, осы бағдарламаға сай 

мемлекетімізде жемқорлық деңгейін анықтау үшін көптеген зерттеу және мониторингтер 

жүргізіледі. Көптеген зерттеулер ішінде әлемдегі сыбайлас жемқорлық туралы ең толық, 

әрі дұрыс мәлімет беретін және жемқорлықты анықтайтын Трансперенси Интернэшнл 

халықаралық зерттеу ұйымы болып табылады. Тransparency Іnternational – «халықаралық 

айқындық» деген мағынаны білдіреді және халықаралық деңгейде және жеке елдердегі 
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сыбайлас жемқорлықпен күресті зерттейтін тәуелсіз коммерциялық емес ұйым болып 

табылады. 

2003 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымын «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы» 

Конвенциясын қабылдады
5
. Міне, содан бері Біріккен Ұлттар Ұйымының жанында 

құрылған ұйымдар жемқорлыққа қарсы құралдарды жасауда белсенді қызмет атқарады. 

Халықаралық қылмысты алдын алу орталығы, Біріккен Ұлттар Хатшылығының 

қылмысты алдын алу және нашақорлықты қадағалайтын басқарма аймақ аралық қылмыс 

бойынша Біріккен Ұлттар Институтпен бірге жемқорлыққа қарсы әлемдік бағдарламаны 

жасады. 

Міне, халықаралық және мемлекет деңгейінде жасалған сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы күрес бағдарламаларының негізінде көптеген шаралар жүргізілуде: 

 қоғамда жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыру; 

 жемқорлықтың зияны туралы хабардарлықты көтеру; 

 жемқорлық құқықбұзушылықтарды сыныптаудың халықаралық 

стандарттарын қамтамасыз ету, заң құзыреті әділет параметрлерін 

унификациялау;  

 жемқорлық әрекеттерді айқындау мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін оның 

алдымен қаржы саласында ашықтық атмосферасын жасау; 

Статистикаға үңілер болсақ, салыстыра қарағанда мемлекеттің ішінде судьялар, 

ішкі істер қызметкерлері, ауыл округі және аудан әкімдері, сот орындаушылары, төтенше 

жағдай министрлігі бөлімнің қызметкерлері, әділет басқармасы, қаржы қызмет, білім 

беру, денсаулық сақтау саласының қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлық қарсы 

қылмыстарды жасағандардың саны өте көп.  

Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ҰҚД «Торнадо КЖО» ЖШС-ның 

металл сынықтарын жинауға, 110 миллион теңге қаражатты бас пайдасына жаратқан 

«НЭС Қазақэнерго» МКК-нің бас директоры Бекжігітовке қатысты прокурорлық әрекет 

жасамағаны үшін «Торнадо КЖО» ЖШС-і басшысы Жылгелдиевтен 50 000 теңге пара алу 

сәтінде ұсталған Арыс көлік прокурорының көмекшісі Досжановқа қатысты қылмыстық іс 

тергелуде. 

Мемлекеттік сатып алу конкурсына қатысу мақсатында салықтар бойынша 

қарызының жоқтығы туралы анықтама бергені үшін құрылыс материалдары ретінде 50 

000 теңге көлемінде пара алғаны үшін Теміртау қаласы салық комитетінің төрағасы 

Жаппаровқа қатысты, ҚХР-дан Қазақстанға  кедергісіз тауар өткізіп бергені үшін 

кәсіпкерлерден 6 500 АҚШ доллары көлемінде  пара алу сәтінде ұсталған «Бақты» 

кеденінің кедендік ресімдеу бөлімінің бастығы Беріковке қатысты қозғалған қылмыстық 

істер сотқа жіберілді. 

Тендер өткізу кезінде жеке кәсіпкер Ващенкоға көмек көрсеткені үшін 430 000 

теңге пара алу сәтінде ұсталған ІІМ-нің № 6697 әскери бөлімі командирінің орынбасары 

Ақжановқа  қатысты айлық жалақысынан 20 пайыз ұстау және 2 жыл қызметіне шектеу 

қою жөнінде сот үкімі шықты.
6
      

Жоғарыда көрсетілген санаттағы қылмыстар мен құқықбұзушылықтар мемлекеттік 

шенеуніктердің өкілеттіктерін теріс пайдалануынан немесе асыра пайдалануынан болады 

және кәсіпкерлік субъектілерді жасанды «жасалған» мәселелерді шешуге, пара беруге 

кедергілерді шеттеуге және заңсыз сыйақы беруге мәжбүрлейді.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қылмыс бойынша жасалған іс-шаралар көптеп 

жүргізіліп жатыр айтар болсақ, мемлекеттік мекемелердегі арнайы арыз–шағым жәшіктер 

орналастыру, бұқаралық  ақпарат құралдары арқылы, интернет желісі, мониторинг 
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жүргізу, сенім телефондарын бұқаралық ақпарат құралдарында орналастыру, маңызды 

көкейтесті істер бойынша конференциялар, дөңгелек стол және семинарлар өткізу, 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттерге қарсы қолданылған шаралар жөніңде 

халықты хабардар ету секілді жұмыстар жүргізілуде.  

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Үкіметінің салық салуды және салық 

әкімшілігін жеңілдету мақсатында қабылдаған 2006-2008 жылдарға арналған 

бағдарламасы салық пен төлем төлеуді банкоматтар және Web-киоск арқылы жүргізу 

тетігін енгізді. 

Республикалық бюджеттің орындалуын қадағалау жөніндегі есеп комитеті Қаржы 

министрлігіндегі қолма-қол нысанның көлемін қысқарту үшін мемлекеттік сатып алу 

туралы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру туралы ұсыныс енгізеді: сауда 

кәсіпорындарында сатып алушылардың тауарлар мен қызмет көрсетуге төлемақыларын 

қолма-қол ақшасыз төлем карточкалары арқылы республиканың сервистік қызмет 

көрсетуін қосымша енгізу, барлық жерлерде қолма-қол ақшасыз айналым жасау жүйесінің 

тиімді шарттарын жасау үшін тауарлар мен қызмет көрсету есептерін электрондық 

есептеу жүйесін енгізу, бір немесе бірнеше ақша операциясын жүргізу үшін, бір жылға 

дейінгі мерзімге құрылған заңды тұлғаларды қатардан шығарып тастау мақсатында заң 

жүзінде қолма-қол ақша түрінде операция жасаушылыққа шектеу енгізу, Қазақстан 

Республикасы заңнамасын бұзуға жол беруші заңды және жеке тұлғалардың мәліметтер 

банкін құру, айыппұл ұсынушы барлық мемлекеттік органдар үшін төлем төлеушінің СТН 

міндетті түрде көрсетілген қатаң есептіліктің бланкісі болып табылатын бір үлгідегі 

жазылым бланкілерін енгізу
7
. 

Білім және ғылым министрлігінің мәліметіне сүйенсек, құқықтық жоғарғы оқу 

орындарына арналған оқушыларды тандау пәнінің жоспарына сәйкес, жаңа әдістемелерді 

есепке ала отырып, «Қазақстан Республика сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 

оқулықтары жарық көріп, ол арнайы оқу орындары мен магистранттар және күндізгі, 

сырттай оқу бөлімдері – студентері оқу барысында қолдануда.  

Осындай, шаралар өткізу нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасында сыбайлас 

жемқорлықпен күрес күннен – күнге дамып келе жатыр. Қылмысқа және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес ол қоғамымызда жие болып отыратын құбылыс, болғандықтан 

мына мәселені әрдайым есіміз де сақтап, жүзеге асырып отырсақ, кезкелген басшы 

өткізген жиналыстарында күн тәртібіндегі бір мәселелені сыбайлас жемқорлықпен 

байланыстырып отырса, бір жағыннан өз қызметкерлерінің есіне салып ескертіп отырар 

еді, бір жағынын өзінде тәрбиелеген болар еді.  

А.Н. Ағыбаевтың «Сыбайлас жемқорлық - бұл кез келген лауазымды тұлғаның 

өзіне және тағы басқаларға заңсыз жолмен пайда әкелу мақсатында жасаған қылмысы.»
8
, 

деп айтқан сөзін қолдай келе,  лауазым иелері өз пайдасын ойлап, мемлекетімізді 

экономикасына қанша залал келтіріп жатырған білер ме екен.  

Әрбір қоғам дамуының күнегей жағымен қатар көлеңкелі тұсы да, қатар 

жүргендіктен, елдің әлеуметтік жағдайын жақсартып, экономиканы жоғары даму 

деңгейіне жетуде алға басқан қадамды кейін тартып, дамуымызға тежеу болып отырған, 

сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту - әрқайымыздың азаматтық борышымыз болып 

табылады.  

 Осы мақаланы қорытындылай келе айтатынымыз, сыбайлас жемқорлық – бұл 

нақты заңдық анықтамасы жоқ әлеуметтік құбылыс және кез келген құбылыс іспетті ол 

өзіне тән белгілермен сипатталады, әрі өз дамуында үлкен әлеуетке ие. Сыбайлас 
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жемқорлықтың ерекше белгісі - ол қылмыс субъектілерінің өз қызмет бабын, құқықтық 

мәртебесін және қызмет мүддесіне қайшы әрі құқық пен ар-ожданның қалыптасқан 

нормаларына қайшы орналасқан лауазымның беделін пайдалану жолымен істелінеді. Осы 

әрекеттер мүліктік не өзге пайда табуға және қандай да бір мүдделер мен қажеттіліктерді 

қанағаттандыруға тікелей бағытталған.  

 Сыбайлас жемқорлық мәселесін зерттей отырып, сыбайлас жемқорлық мүдделі 

топтардың экономикалық мүдделерінің көлеңкелі ықпал ету түрі ретінде осы мәселеге 

қатысты төмендегідей түйін жасауға болады. 

 Біріншіден, барлығы мойындағандай, сыбайлас жемқорлық – саясаттың ажырамас 

бөлігі болып табылады. Өйткені лауазымдық тұлғаның игіліктерді бөлуге құқығы бар 

жерде, мүдделі тұлғалар тарапынан үнемі әлеуметтік ұқсастық жасау мүмкіндігі болып 

тұрады. Яғни, игілік деп біз тек қана материалдық ресурстарды меңзеп тұрмаған 

болармыз, сонымен қатар оған лауазым иесінің түрлі әрекеттерге тыйым салу немесе 

рұқсат ету тағы басқа құқығы да жатады.  

 Екіншіден, сыбайлас жемқорлық жоғары деңгейге көтерілуі бұл мәселеге шындап 

көңіл бөлуді талап етеді. Заманауи жемқорлықпен күресу шаралары тек қана репрессивтік 

сипатта болмауы қажет, заңнамалардың да жетілдіруіне баса назар аударған жөн. 

 Үшіншіден, осы қоғамдық зауалға қарсы қоғамның бірігуі жемқорлықпен күрестің 

жеңісіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Толығырақ қарастыратын болсақ, сыбайлас 

жемқорлықты терең зерттеуге толық қол жете қойған жоқ. Іс жүзінде, анық дүниенің өзіне 

өмір күнделікті өзгерістер енгізіп отыр. Болашақта көлеңкелі әрекеттер сыбайлас 

жемқорлықтың жаңа түрлерін туындатуы әбден мүмкін. Қоғам мен мемлекеттің 

алдындағы басты міндеті – осы қылмыстың деңгейін неғұрлым азайту болып табылады. 

 Жемқорлықты болдырмау үшін, мынадай сипаттағы шаралар кешенін қабылдау 

керек, олар: 

 Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру; 

 Барлық жерлерде электронды қолма-қол ақшаны айналымын жасау, яғни 

элетрондық есептеу жүйесін орнату; 

 Халықты бағдарламалар бойынша жүргізіліп жатқан іс - шаралармен 

хабардар ету; 

 Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын ескеріп, ең төменгі процентпен 

несие беруді қарастыру; 

 Шет мемлекеттердің ең озық тәжірибесін қолданысқа енгізу; 

Осы мәселелерді ескеретін болсақ, сыбайлас жемқорлықты түбегейлі 

жоймағанмен бұл қылмыстың санын азайтқан болар едік. 
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