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1. Құқықтық негіздері және нақты жай-күйі

Қазақстанда мемлекеттік қызметтің меритократия, тиімділік және қоғамға 
есеп берушілік қағидаттарына негізделген өзінің бірегей моделі жасалған. 
Қазақстан мемлекеттік қызметті реформалау мәселелерінде ТМД және Шығыс 
Еуропа елдері арасында көшбасшы ретінде танылады.

Дүниежүзілік экономикалық форумның Жаһанданудың бәсекеге 
қабілеттілік индексі 2018 (The Global Competitiveness Report 2018)1 рейтингінде 
Қазақстан әлемнің 140 елі арасынан 2017 жылғы көрсеткішке ұқсас 59 орынға 
орналасты. 

Бұл ретте «Сыбайлас жемқорлықты қабылдау» индикаторы бойынша 
Қазақстанның позициясы бұрынғыдай әлсіз – 102 орын (2017 жылы – 109 орын).

Анықтама үшін:
«Сыбайлас жемқорлықты қабылдау» индикаторы бойынша ТМД 

елдерінің позициясы: Грузия – 41 орын, Армения – 91 орын, Әзербайжан – 102 
орын, Украина – 109 орын, Ресей – 113 орын, Қырғызстан – 113 орын және 
Тәжікстан – 134 орын.

1995 жылы Конституцияның қабылдануымен мемлекеттік қызметке тең 
қолжетімділікті және кадр саясатын іске асыру кезінде кемсітушілікке жол 
берілмеуін белгілейтін құқықтық және институционалдық негіздер жасалды.

«100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру шеңберінде кадрларды 
жалдау, даярлау және ілгерілету жүйесі жетілдірілді. Персоналды басқарудың 
қазіргі заманғы құралдары енгізілді, мемлекеттік қызметшілердің сапалық 
құрамы артты.  

Үздік шетелдік практиктердің негізінде басқарушыларды даярлау үшін 
инфрақұрылым жасалды.

Мемлекеттік аппаратты қалыптастыру кезінде басқарушылық құрамды 
нығайту және саяси бейтараптылықты қамтамасыз ету жөнінде шаралар 
қабылданды.

ЭЫДҰ елдеріндегі «жоғары қызметке» ұқсас болып табылатын «А» 
корпусы институты енгізілді. Мемлекеттік саясатты қалыптастыру міндетіне 
кіретін саяси қызметшілерден айырмашылығы, «А» корпусы  
басқарушыларының функциясы іс жүзіндегі шешімдерді іске асыру бойынша 
тұжырымдау болып табылады.

Қазіргі кезеңде «А» корпусы лауазымдарына жауапты хатшылар, 
министрліктер комитеттерінің төрағалары, орталық мемлекеттік органдар мен 
облыс әкімдігі аппараттарының басшылары, сондай-ақ аудан әкімдері 
жатқызылған. Саяси қызметшілерден және «Б» корпусы қызметшілерінен 

1 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/competitiveness-
rankings/#series=TRANSPARENCYCPI
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өзгешелігі, олар үшін тағайындаудың және қызмет өткерудің ерекше тәртібі 
көзделген. 

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің деректері бойынша «А» корпусы 
институтын енгізген кезден бастап жауапты хатшылардың ауысуы 2 есеге, 
комитет төрағаларының ауысуы 40%-ға төмендеді.

2015 жылы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі 
туралы» Заңның жаңа редакциясының қабылдануымен мемлекеттік қызмет 
жүйесі аралас «позициялық-мансаптық» модельден «мансаптық» модельге 
өтті. 

Басшылық лауазымға қажетті тәжірибе болмай орналасу мүмкіндігін 
көздейтін позициялық модельден айырмашылығы, енді мемлекеттік қызметке 
орналасу төменгі лауазымнан бастап жүзеге асырылады.

Конкурстық негізде төменгі лауазымнан жоғарғы лауазымға және төменгі 
позицияда бір жылдан кем емес еңбек өтілі болған жағдайда ғана кезең-
кезеңімен мансаптық өсу қағидаты заңнама тұрғысынан бекітілді. Бұл үшін 
қызмет атқарып жүрген қызметшілерге лауазымға орналасуға басымдықты 
көздейтін, ішкі және жалпы конкурстар институты енгізілді. 

Байқаушылар мен сарапшылар институтын енгізу жолымен іріктеу 
рәсімдерінің ашықтығы қамтамасыз етілді. Олар кандидаттармен 
әңгімелесуге қатысады, конкурстық комиссияның жұмысымен танысады және 
оның қызметі туралы мемлекеттік орган басшылығына өз пікірін береді. 
Байқаушылар ретінде БАҚ, қоғамдық бірлестіктер мен өзге де ұйымдардың 
өкілдері қатыса алады.

Әрбір кандидатпен әңгімелесу кезінде жазбаның техникалық құралдарын 
міндетті пайдалану көзделген. Әңгімелесу кезінде кандидат жазу құрылғыларын 
да пайдалана алады.

Заңнамалық деңгейде «командалық ауысудың» алдын алу мақсатында 
конкурстан тыс тағайындау барынша азайтылған. Мәселен, Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің деректері бойынша, нәтижесінде олардың саны 19 
есеге (2015 жылы 6500-ден 2017 жылы 348-ге дейін) қысқартылды.

Жаңа тәсілдерге сәйкес Мемлекеттік қызмет туралы заңның базалық 
постулаттары құқық қорғау қызметіне де қолданылады. Азаматтар құқық қорғау 
қызметіне орналасу үшін Агенттіктен заңнаманы білуге және құзыреттілікті 
бағалауға тест тапсырады. Алғаш рет құқық қорғау органдарында 
кандидаттармен әңгімелесу аудио-бейне жазбаны міндетті пайдалана отырып 
және қоғамдастық қатарынан байқаушыларды шақыра отырып өткізілуде.

Мемлекеттік қызмет тиімділігін арттыру және табысты шетелдік 
тәжірибені имплементтациялау мақсатында жоғары білікті шетелдік 
қызметкерлерді жұмысқа тарту көзделген.

Бұдан басқа, мынадай жаңа шаралар көзделген:
 жас қызметкерлердің әлеуетін зерделеу мақсатында 3+3 формуласы 

бойынша сынақ мерзімі институты енгізілді. Сынақ мерзімінің 3 айдың 
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қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз нәтижесі кезінде, ол қайта ұзарту 
мүмкіндігінсіз тағы да 3 айға ұзартылады;

 қызметшілерді аттестаттау жөніндегі тәсілдер қайта қаралды, енді ол тек 
Мемлекет басшысының шешімі бойынша жүргізіледі;

 мемлекеттік аппаратты қалыптастыру кезіндегі объективтілік 
қағидаттарын қамтамасыз ету үшін персоналды басқару қызметіне басқа 
құрылымдық бөлімшелерден ұйымдық жағынан дербестік берілген;

 мемлекеттік қызметке іріктеудің білікті тәсілі енгізілді, ол тиімді жұмыс 
істеу үшін қажетті теориялық білімді бағалаудан кандидаттардың сапасына 
назар аударуға мүмкіндік берді.

Үміткерлер бастамашылыққа, коммуникативтілікке, талдамашылыққа, 
ұйымдастырушылыққа, әдептілікке, сапаға бағдарлануға, тұтынушыға 
бағдарлануға, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікке бағаланады. 

Басшылық лауазымға кандидаттар қосымша көшбасшылық сапаға және 
стратегиялық ойлауға бағаланады.

Кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру бойынша жүргізілген 
реформа ашық бәсекелестік пен іріктеудің ашықтығы қағидаттарымен 
мемлекеттік қызметке жұмысқа орналасуға мүмкіндікті арттырды.

Енді мемлекеттік қызметке орналасу төменгі лауазымнан басталады, ал 
қызметшілер құзыреттілігі мен кәсіби даярлығы негізінде ілгерілетіледі.

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның мәліметтері 
бойынша реформаны іске асыру кезеңінен бастап мансабын төменгі деңгейден 
бастаған адамдардың үш есеге өскені байқалады. Бір бос орынға үміткерлердің 
саны екі есеге өсті. Мемлекеттік органдардың ішінде мансаптық ілгерілеу 
жағдай жасалды. Мұндай тәсілдің енгізілуімен ішкі конкурс институты арқылы 
қызмет бойынша ілгерілетілген мемлекеттік қызметшілер саны шамамен 4 
есеге өсті. 

Мемлекеттік қызметшілерді кәсіби дамыту мен олардың басқару құзыретін 
жетілдіру және сыбайлас жемқорлықтың пайда болуының алдын алу мақсатында 
2015 жылы «Б» корпусының басшылық құрамы үшін ротация институты 
енгізілді. 

Мемлекеттік аппаратты кәсібилендіру бойынша бірінші 
институционалдық реформаны логикалы жалғастыру «Б» корпусының 67 мың 
мемлекеттік қызметшісін кешенді аттестациялау болып табылады, оның 
барысында алғаш рет Құзыреттің бірыңғай шеңбері қолданылды.

Республикада мемлекеттік қызметті дамыту саласында қолданылатын 
шаралармен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы  іс-қимыл бойынша 
қарқынды жұмыстар жүргізілуде. 

Елде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қабылданды және 
қолданылуда, оның негізі «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
және «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» заңдар 
болып табылады, бірқатар бағдарламалық құжаттар іске асырылуда, Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызмет саласында халықаралық ынтымақтастық белсенді 
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жүзеге асырылуда. Қазақстанда сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке 
тікелей қатер төндіретін деңгейіне жатқызылды.

Мемлекеттік қызметтің меритократия қағидаттарына негізделген жүйесі 
қалыптасты, ол кезде басшылық қызметтерге епті және кәсіби даярланған 
адамдар орналасады.

Шенеуніктердің азаматтармен тікелей қарым-қатынасын қысқартатын 
және сыбайлас жемқорлық құбылысы үшін жағдайларды барынша азайтатын, 
мемлекеттік қызметтер көрсету саласын дамыту және мемлекеттік аппараттың 
жұмыстарын ақпараттандыру бойынша кешенді шаралар қабылданды.

Қазақстан ТМД-да алғашқылардың бірі болып 1998 жылғы шілдеде осы 
теріс құбылыстармен күрестің мақсаттарын, міндеттерін, негізгі қағидаттары 
мен тетіктерін айқындайтын, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңды қабылдады. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша мемлекеттік бағдарламалар 
іске асырылуда, олардың шеңберінде сыбайлас жемқорлық құбылыстарының 
себептерін және туындау жағдайларын жою жөнінде нақты шаралар 
қабылданады. 

Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласында уәкілетті органдар құрылды. 

Жазаның бұлтартпастығы қағидаты табысты іске асырылуда. Сыбайлас 
жемқорлық әрекеттер жасауда әшкереленген шенеуніктер заңмен барынша қатаң 
жауаптылықта болады. Лауазымды адамдардың сыбайлас жемқорлық 
қылмыстарын жасағаны үшін олардың қылмыстық жауапкершілігі көзделген.

Сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қатал жауапкершіліктің қажеттігі 
Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңге 
арналған құқықтық саясат тұжырымдамасында көзделген. 

Осындай қағидаттық тәсіл Қылмыстық кодексте іске асырылған. 
Мәселен, сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасаған адамдарға мерзімнің 
ескіруі қолданылмайды, шартты түрде соттауға тыйым салынған, мемлекеттік 
қызметте лауазымға орналасу құқығына өмір бойына тыйым салу енгізілді.

2015 жылғы 18 қарашадағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» Заңның жаңа редакциясының қабылдануымен сыбайлас жемқорлық 
құқық бұзушылықтың жаңа түрлері енгізілді, «сыбайлас жемқорлық», «сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат», сыбайлас жемқорлық тәуекелі» ұғымдары ашылды, 
сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың: «сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы шектеу», «сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг» жаңа шаралары 
енгізілді. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қылмыстық жолмен алынған 
мүлікті тәркілеу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл үшін басшылардың 
дербес жауапкершілігі жөніндегі нормалармен толықтырылды. Онда «мүдделер 
қақтығысы» деген маңызды ұғым бекітілген.

Бұл ретте мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігін күшейтумен қатар 
олардың әлеуметтік кепілдіктері де жетілдірілуде.
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Transparency International сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
индексіне (бұдан әрі – СЖҚИ) сәйкес Қазақстан 2018 жылғы қорытынды 
бойынша рейтингке қатысушы 180 ел мен аумақ арасында 31 балдық 
нәтижемен 124 орын алды. Қазақстан 1999 жылдан бастап осы рейтингке 
қатысушысы бола отырып, 2017 жылы ғана 31 балл алды және сол арқылы 30 
балл шекті мәннен асып жемқорлық деңгейі жоғары мемлекеттер қатарынан 
шықты. 

Анықтама үшін. Сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі 
бизнесмендерге қойылатын 13 түрлі сауал мен сарапшылық бағалауға сүйене 
отырып, мемлекеттік сектордағы жемқорлыққа талдау жүргізеді және 180 
елге баға береді.

Индексте 0-ден 100-ге дейінгі шкала қолданылады, мұнда 0 – 
жемқорлық деңгейі жоғары ел, 100 – жемқорлықтан азат ел. 

2018 жылдың қорытындысы бойынша СЖҚИ үздік елдері – Дания мен 
Жаңа Зеландия, олардың бағалары тиісінше 88 және 87. Ең нашар елдер – 
Сомали, Сирия және Оңтүстік Судан, олардың бағалары тиісінше 10, 13 
және 13. 

Орталық Азия өңірі бойынша орташа балл бір бірлікке өсіп, 35 баллды 
құрады.

Әлемдік сарапшылардың бағалауы бойынша Қазақстан – 31, 
Қырғызстан – 29, Ресей – 28, Әзербайжан – 25, Тәжікстан – 25, Өзбекстан – 
23, Түрікменстан 20 балл жинады.

Рейтингте жоғары тұрған елдер: Украина – 32, Молдова – 33, Армения 
– 35 және Беларусь – 44 балл.

Демократияның жалпы әлемдік дағдарысы, трансұлттық және жергілікті 
сыбайлас жемқорлықтың өсуі аясында Қазақстанның СЖҚИ рейтингісінде өз 
позицияларын ұстап қалуы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдағы елдің 
оң динамикасын көрсетіп отыр.

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 
сәуірдегі Заң және «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 
мамырдағы Заң қабылданғаннан кейін көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің 
сапасын арттыру үшін жағдай жасалды, рұқсаттар саны мен лицензияланатын 
қызмет түрлері жүйелі негізде азайды.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің тиімділігін бағалау және оның 
сапасын сыртқы бақылау жүйесі жұмыс істеп жатыр.

Атқарылған жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік қызметтерді 
көрсетудің мерзімдерін бұзу саны және оларды көрсету сапасына 
шағымдардың саны жыл сайын төмендеп келеді, сондай-ақ 
автоматтандырылған қызметтердің және халыққа қызмет көрсету 
орталықтары арқылы көрсетілетін қызметтердің үлесі ұлғайды.

Мемлекеттік сатып алуларды автоматтандыру деңгейі артуда, бұл 
бәсекеге қабілетті ортаның қалыптасуына, бюджет қаражатының ашық әрі 
тиімді игерілуіне ықпал етеді.
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Экономиканың мемлекеттік емес секторында кәсіпкерлік қызметті 
жүргізу, жұмысқа орналасу және халықты жұмыспен қамту үшін қолайлы 
жағдайлар жасалды.

2018 жылға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы ұлттық баяндамаға сәйкес Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл бойынша қабылданып жатқан шаралар есеп беретін және 
кәсіби мемлекеттік аппаратты дамытуға, әдептік бақылауды жетілдіруге, 
сыбайлас жемқорлықтың пайда болуына ықпал ететін себептер мен 
жағдайларды жоюға септігін тигізді. Осылайша мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді электрондық форматқа ауыстыру жұмысы олардың үлесін 
2018 жылы 69 %-ға арттыруға (2017 жылы – 50 %) мүмкіндік берді.

Баяндамада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға азаматтық 
қоғамды тарту, сондай-ақ сыбайлас жемқорлықты қабылдамаудың қоғамдық 
ахуалын қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
ілгерілету мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша бағдарламалық 
құжаттар қатарына Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 
26 желтоқсандағы № 986 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы стратегиясын жатқызуға болады, ол мемлекеттің алдағы жылдардағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының негізгі бағыттарын көздейді және 
сыбайлас жемқорлықтың алғышарттарын жоюға, оны тудыратын себептер 
мен жағдайлардың алдын алуға, оның деңгейін қысқартуға ықпал ететін 
шаралар кешенін қамтиды.

Стратегияны іске асырудың нәтижесінде халыққа мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтердің сапасы, қоғамның мемлекеттік институттарға 
сенімі, азаматтардың құқықтық сауаттылығы мен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетінің деңгейі артуға, сондай-ақ елдің халықаралық рейтингтері 
жақсаруға тиіс.

Қазақстан Еуразиялық интеграция шеңберінде сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл саласындағы халықаралық шарттық қатынастардың белсенді 
қатысушысы болып табылады. Осындай халықаралық құжаттарға келесі 
актілерді жатқызуға болады:

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 30 маусымдағы 
№ 848 Жарлығымен бекітілген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі мемлекетаралық кеңесті құру туралы келісім (Минск, 2013 
жылғы 25 қазан).

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекетаралық 
кеңес (бұдан әрі – Кеңес) Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының салалық 
ынтымақтастық органы болып табылады және ол сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылды ұйымдастыру мен үйлестіруді қамтамасыз етуді, сондай-ақ 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекетаралық кеңесті 
құру туралы келісімге қатысушы мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа 



9

қарсы іс-қимыл саласындағы міндеттемелерінің іске асырылуына шолу 
жасауды және халықаралық ұйымдар мен олардың құрылымдарымен 
конструктивті ынтымақтастық жүргізуді көздейді.

Кеңестің негізгі функциялары:
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы келісімге 

қатысушы мемлекеттер ынтымақтастығының басым бағыттары бойынша 
нысаналы бағдарламалар мен ұсыныстарды әзірлеуге қатысу;

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша ақпаратпен 
алмасуға жәрдемдесу;

Келісімге қатысушы мемлекеттердің кадрларды дайындау және қайта 
даярлау жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламалары бойынша 
кадрларды дайындауды және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру 
мәселелерін қарау; 

өзара мүдделілікті білдіретін проблемалар бойынша Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы бірлескен ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізу мәселелерін қарау болып табылады.

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мемлекет басшылары Кеңесінің 
шешімімен 2017 жылғы 11 қазандағы Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығына қатысушы мемлекеттердің сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимылдағы ынтымақтастығы тұжырымдамасы мақұлданды.

Тұжырымдаманың мақсаты ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастығын одан 
әрі кеңейту, нығайту және жетілдіру болып табылады.

Тұжырымдама сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда 
ынтымақтастықтың құқықтық ұйымдастырушылық негіздерін дамытуға 
бағытталған, сондай-ақ ынтымақтастықтың қағидаттарын, мақсаттары мен 
міндеттерін, негізгі бағыттары мен нысандарын айқындайды.

Бұдан басқа Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
саласында ТМД елдерімен ТМД-ның мына халықаралық құқықтық 
актілері шеңберінде белсенді ынтымақтасады:

1993 жылғы 22 қаңтардағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы 
конвенция;

2002 жылғы 7 қазандағы Азаматтық, отбасылық және қылмыстық 
істер бойынша құқықтық көмек пен құқықтық қатынастар туралы 
конвенция;

Сондай-ақ ТМД аясында:
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат туралы заңнаманың негіздері» 

2003 жылғы 15 қарашадағы модельдік заңы;
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2008 жылғы 25 

қарашадағы модельдік заңы;
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«Нормативтік құқықтық актілер мен нормативтік құқықтық актілер 
жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама туралы» 2012 жылғы 
17 мамырдағы модельдік заңы;

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг туралы» 2013 жылғы 29 
қарашадағы модельдік заңы.

Сонымен қатар имплементацияланған халықаралық стандарттар 
шеңберінде Қазақстан сыбайлас жемқорлықпен күрес саласындағы 
халықаралық актілердің қатысушысы болып табылады.

Атап айтқанда, 2008 жылғы 4 мамырдағы Заңмен кейбір 
мәлімдемелермен және ескертпелермен Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясы ратификацияланды (Нью-
Йорк, 2003 жылғы 31 қазан).

Анықтама үшін: Қазақстан Конвенцияны адам ұстап беру 
мәселелерінде Конвенцияға басқа қатысушы мемлекеттермен 
ынтымақтастық үшін құқықтық негіз ретінде пайдаланады;

егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта 
өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасына жіберілетін құқықтық 
көмек туралы өтініштер және оған қоса берілетін материалдардың қазақ 
немесе орыс тілдеріндегі аудармалары да болуға тиіс;

«Қазақстан Республикасы өзін Конвенцияның 66-бабы 2-тармағының 
ережелеріне байланысты деп есептемейді» деген ескертпе жасалды, оған 
сәйкес екі немесе одан да көп Қатысушы мемлекеттер арасындағы осы 
Конвенцияны түсіндіруге немесе қолдануға қатысты келіссөздер арқылы 
ақылға қонымды уақыт ішінде реттелмейтін кез келген дау осы Қатысушы 
мемлекеттердің бірінің өтініші бойынша төрелік талқылауға беріледі. Егер 
осы Қатысушы мемлекеттер төрелік туралы өтінішпен жүгінген күннен 
бастап алты ай ішінде оны ұйымдастыру туралы уағдаласа алмаса, осы 
Қатысушы мемлекеттердің кез келгені дауды Сот Статутына сәйкес 
өтінішпен жүгіне отырып, Халықаралық Сотқа береді.



11

2. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңы жобасының ерекшеліктері

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасына (бұдан әрі – заң жобасы) Парламенттің бір 
топ депутаттары бастамашылық жасады және ол құқықтық олқылықтар мен 
коллизияны жою арқылы мемлекеттік қызмет саласындағы қолданыстағы 
заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатында әзірленді.

Заң жобасы 8 кодекске және 19 заңға өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді көздейді.

Атап айтқанда, «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі 
туралы» Кодекске, «Мәдениет туралы», «Білім туралы» заңдарға 
әкімдердің денсаулық сақтаудың, мәдениет пен білім берудің жергілікті 
органдарының басшыларын тағайындауын және босатуын тиісті уәкілетті 
органдармен келісуін алып тастау бөлігінде түзетулер енгізіледі.

Еңбек кодексінде тәртіптік жазаны қолдану мерзімінің өтуін 
тоқтата тұрудың негіздерін нақты реттеуге бағытталған, сондай-ақ 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның талаптары 
қолданылатын адамдардың еңбегін осы Заңның ерекшеліктерін ескере отырып 
Еңбек кодексімен реттеу бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар көзделген.

«Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 
Заңның нормалары Сыртқы істер министрінің дипломатиялық қызмет 
персоналын ротациялауды жүзеге асыру тәртібін айқындау жөніндегі 
құзыретпен толықтырылады.

«Құқық қорғау қызметі туралы» Заңға енгізілетін түзетулер 
шеңберінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға құқық 
қорғау органдарымен келісу бойынша құқық қорғау органдары 
лауазымдарының санатына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарын 
бекіту бойынша жаңа құзырет беріледі.

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңда ішкі 
аудит қызметтері құрылмайтын мемлекеттік органдардың тізбесі Қазақстан 
Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының Кеңсесімен, Қауіпсіздік 
Кеңесінің аппаратымен, Мемлекеттік күзет қызметімен толықтырылды.

«Құқықтық актілер туралы» Заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
сараптаманы жүргізу тәртібін реттейтін нормамен толықтырылады, сондай-ақ 
ондай сараптама міндетті түрде жүргізілетін нормативтік құқықтық актілердің 
тізбесі белгіленеді. Олардың қатарына мына нормативтік құқықтық актілер 
жатады:

- Үкімет қаулылары;
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- министрлер мен өзге де орталық мемлекеттік органдар басшыларының 
бұйрықтары, Орталық сайлау комиссиясының, Республикалық бюджеттің 
атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Ұлттық Банктің және өзге де 
орталық мемлекеттік органдардың қаулылары;

- мәслихаттардың шешімдері, әкімдіктердің қаулылары, әкімдердің 
шешімдері.

Сондай-ақ заң техникасымен сәйкес келтіру мақсатында 
«Жәбірленушілерге өтемақы қоры туралы» Заңға өтемақы тағайындау 
негіздерін нақтылау бөлігінде түзетулер енгізіледі.

Заң жобасы түзетулерінің едәуір бөлігі екі заңға, «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» және «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік қызмет туралы» заңдарға енгізіледі.

Атап айтқанда, «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 
Заңға мынадай түзетулер көзделеді.

Заңның ұғымдық аппараты «әкімшілік-шаруашылық функциялар», 
«мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектісінде 
басқарушылық функцияларды орындайтын адам» және 
«ұйымдастырушылық-өкімдік функциялар» деген жаңа ұғымдармен 
толықтырылады.

«Мүдделер қақтығысы» және «лауазымды адам» ұғымдарының 
анықтамалары нақтыланады. Бұл ретте «лауазымды адам» ұғымының 
анықтамасынан квазимемлекеттік сектор субъектілерінде 
ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды 
атқаратын адамдардың алынып тасталатынын атап өткен жөн. 
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің аталған адамдары жоғарыда 
көрсетілгендей «мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор 
субъектісінде басқарушылық функцияларды орындайтын адам» деген жеке 
ұғымға бөліп шығарылды.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шаралары жүйесі нормативтік 
құқықтық актілер жобаларына сыбайлас жемқорлыққа қарсы ғылыми 
сараптамалар жүргізу жөніндегі шарамен толықтырылды.

Ұлттық әл-ауқат қоры тобына кіретін ұйымдарда басқарушы 
функциялар атқаратын адамдардың құқықтарын регламенттейтін, Ұлттық 
әл-ауқат қоры тобына кіретін өзге де ұйымдардың басқару органдарында, 
қадағалау кеңестерінде, атқарушы органдарында ақы төленетін лауазымдарда 
болу нормалары алып тасталады.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінен ақпарат пен материалдар 
сұрату құқығы беріледі.

Мемлекеттік органдардың, ұйымдардың, квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің басшыларына бағынысты қызметкерлердің сыбайлас 
жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу жөніндегі 
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лауазымдық міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін 
тәртіптік жауаптылық белгілеу көзделеді.

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңға 
«мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган» және «төменгі 
лауазым» ұғымдарының анықтамаларын нақтылауға бағытталған түзетулер 
енгізіледі.

«Мемлекеттік қызметшінің тікелей басшысы» және «тестілеу 
рәсімдерін және мемлекеттік қызмет персоналы жөніндегі 
автоматтандырылған бірыңғай дерекқордың (ақпараттық жүйенің) үздіксіз 
жұмыс істеуін техникалық қамтамасыз ету жөніндегі оператор» деген 
жаңа ұғымдар енгізіледі.

«Мансаптық жоспарлау» ұғымының анықтамасы алып тасталады.
Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға мынадай:
- мемлекеттік әкімшілік қызметшілерді, мемлекеттік әкімшілік 

лауазымдарға орналасуға кандидаттарды және құқық қорғау қызметіне кіретін 
азаматтарды тестілеу нәтижелеріне шағым жасау тәртібін айқындау;

- мемлекеттік қызметшілерді мемлекеттік органдарға іссапарға 
жіберу тәртібін әзірлеу;

- тестілеу рәсімдерін техникалық қамтамасыз ету, мемлекеттік 
қызмет персоналы жөніндегі автоматтандырылған бірыңғай дерекқорды 
(ақпараттық жүйені) қолдап отыру және әкімшілендіру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді Үкімет айқындайтын оператордан сатып алу жөніндегі 
құзыреттер беру көзделеді.

Уәкілетті органның мынадай:
- «А» корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үшін 

мансаптық жоспарлау тәртібін әзірлеу;
- кандидаттың қойылатын біліктілік талаптарына сай келуі 

бөлігінде мемлекеттік әкімшілік лауазымға тағайындауды келісу жөніндегі 
құзыреті алып тасталынады.

Орталық мемлекеттік органдар мен олардың ведомстволарына орталық 
мемлекеттік органдар, оның ведомстволары және аумақтық бөлімшелері үшін 
де және тиісінше орталық органның ведомствосы мен оның аумақтық 
бөлімшелері үшін де бірыңғай кадр қызметін құру бойынша құзырет берілді.

Мемлекеттік қызметшілерге мынадай қосымша міндеттер қойылады:
- бағынысты мемлекеттік қызметшілер тарапынан сыбайлас 

жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алу;
- мемлекеттік органның жолдамасы бойынша жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс 
шеңберінде оқуды аяқтау, оның ішінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
берудің тиісті бағдарламасы бойынша дәреже алу. Осы міндеттемелерді 
орындамаған жағдайда мемлекеттік қызметші мемлекетке өзін оқытуға 
бөлінген бюджет қаражатын және оқумен байланысты шығындарды өтейді. 
Сондай-ақ көрсетілген міндеттер бөлігінде мемлекеттік қызметшілер 
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міндеттемелерінің Президент Әкімшілігімен келісу бойынша Үкімет 
айқындайтын жағдайларда, бюджет қаражаты өтелместен, мерзімінен бұрын 
тоқтатылуы көзделеді.

Мемлекеттік қызметшілерге бағалы қағаздардың ұйымдастырылған 
нарығында ашық және аралық инвестициялық пай қорларының пайларын, 
облигацияларын, бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында 
коммерциялық ұйымдардың акцияларын (ұйымдардың дауыс беретін 
акцияларының жалпы санының бес пайызынан аспайтын көлемдегі жай 
акцияларды) сатып алу және (немесе) өткізу құқығы беріледі.

Белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келген кезде уәкілетті 
комиссияның шешімімен мына адамдар үшін «А» және «Б» корпустарының 
мемлекеттiк әкiмшілiк лауазымдарына конкурс өткізілмей орналасу 
көзделеді:

1) уәкілетті комиссия айқындайтын халықаралық, шетелдік немесе 
трансұлттық ұйымдарда, шетелдік мемлекеттік құрылымдарда кемінде соңғы 
бес жыл жұмыс өтілі бар адамдар;

2) шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссия 
айқындайтын шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында докторантура 
бағдарламалары (PhD, бейін бойынша доктор) бойынша оқуын аяқтаған 
адамдар;

3) квазимемлекеттік сектор субъектісінде басшы немесе басшының 
орынбасары лауазымын атқаратын адамдар.

Қызметін бағалаудың, сынақ мерзімінің, аттестаттау қорытындысының 
нәтижелері бойынша не теріс себептер бойынша бұрын мемлекеттік 
лауазымнан шығарылған және мемлекеттік әкімшілік қызметке қайта кіретін 
азаматтарға сынақ мерзімі міндетті түрде белгіленеді.

Азаматтар арасында жалпы конкурс өткізу шеңберінде мемлекеттік 
органдардың бірінші басшылары көмекшілерінің немесе кеңесшілерінің, 
баспасөз хатшыларының бос немесе уақытша бос лауазымдарға конкурс 
өткізілмей орналасуына жол беріледі.

Сондай-ақ мемлекеттік қызметтен шығарылған адамдардың жалпы 
конкурс өткізу шеңберінде күнтізбелік отыз күн ішінде «Б» корпусының 
лауазымына тестілеуден өтпей орналасуы көзделеді. 

Конкурс өткізетін мемлекеттік органның жүйесінде жұмыс істейтін 
мемлекеттік қызметшілер үшін ішкі конкурс өткізу тәртібі нақтыланады.

Заң жобасымен мемлекеттік қызметшілер үшін мемлекеттік лауазымы 
мен өкілеттіктерін растайтын (қызметтік куәліктер орнына) сәйкестендіру 
картасын ендіру көзделеді.

Алайда жаңа енгізілімнің міндеттілігі қызметтік куәлік берілетін 
мемлекеттік саяси қызметшілерге, «А» корпусының, Парламент Палаталары 
аппараттарының, Тұңғыш Президент Кеңсесінің, Қауіпсіздік Кеңесі 
аппаратының, Президент Әкімшілігінің, Премьер-Министр Кеңсесінің 
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мемлекеттік қызметшілеріне қолданылмайды. Бірақ қажет болған кезде оларға 
сәйкестендіру картасы берілуі мүмкін.

Мемлекеттік органдарға Президент жанындағы білім беру ұйымдары 
мен  дербес білім беру ұйымдарымен қатар, сондай-ақ мемлекеттік орган 
қызметінің бейіні бойынша өзге де білім беру ұйымдарында мемлекеттік 
қызметшілердің біліктілігін арттыруды жүзеге асыру мүмкіндігі беріледі.

Мемлекеттік органдардың дербес құрылымдық бөлімшелері 
басшыларының, қалалар мен аудандар әкімдері орынбасарларының 
міндеттерін үш айдан аспайтын кезеңге уақытша жүктеуге жол беріледі. Бұл 
ретте мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының көмекшілері мен 
кеңесшілеріне басшылық мемлекеттік лауазым міндеттерін жүктеуге тыйым 
салу көзделеді.

Мемлекеттік қызметшілердің Президент Әкімшілігімен келісу бойынша 
Үкімет айқындайтын тәртіппен халықаралық ұйымдарға олардың бірінші 
басшыларымен келісу бойынша іссапарға жіберілу мүмкіндігі көзделеді.

Мемлекеттік саяси қызметшілерді, оның ішінде өз араларында және 
«А» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері арасында ротациялау 
енгізіледі.

Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға «Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің өңіраралық ротациясын үйлестіру 
жөнінде жаңа функция беріледі.

Басшылық лауазымдарды атқаратын мемлекеттік қызметшілерге, оның 
ішінде мемлекеттік органдардың бірінші басшыларына өздеріне тікелей 
бағынысты адамдардың сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны 
үшін тәртіптік жауаптылық белгіленеді.

Тәртіптік теріс қылықтарға, сондай-ақ бағынысты мемлекеттік 
қызметшілердің сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауының 
алдын алу жөніндегі лауазымдық міндеттерді орындамау немесе тиісінше 
орындамау жатқызылған. 

Сондай-ақ заң жобасымен мемлекеттік орган ішінде басқару құрылымы 
өзгерген, лауазымның, мемлекеттік органның атаулары өзгерген кезде 
мемлекеттік қызметшілерді әлеуметтік қорғау шаралары регламенттеледі.

Сынақ мерзімінің қанағаттанарлықсыз нәтижелері мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілердің мемлекеттік қызметін тоқтату үшін негіздердің бірі 
ретінде белгіленген.

Парламент Мәжілісінде заң жобасын қарау барысында 103 түзету 
енгізілді, олар:

- өздеріне бағынысты адамдар сыбайлас жемқорлық құқық 
бұзушылықтар жасаған кезде бірінші басшылардың дербес тәртіптік 
жауаптылығын арттыруға;

- нормативтік құқықтық актілер жобаларына сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ғылыми сараптама институтын қалпына келтіруге;
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- мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға тестілеу 
нәтижелеріне шағым жасау тәртібін айқындау бойынша құзырет беруге;

- шетелдік жетекші жоғары оқу орындарында докторантура 
бағдарламалары бойынша оқуын аяқтаған, сондай-ақ халықаралық ұйымдарда 
тәжірибесі бар адамдарды конкурс өткізілмей тағайындау мүмкіндігін 
белгілеуге;

- мемлекеттік емес секторлардан мемлекеттік органдардың бірінші 
басшыларының көмекшілерін, кеңесшілерін және баспасөз хатшыларын 
конкурс өткізілмей қабылдау құқығын беруге;

- мемлекеттік қызметтен теріс себептер бойынша шығарылмаған 
адамдарға шығарылғаннан кейін бір ай ішінде тестілеуден өтпей конкурсқа 
қатысу мүмкіндігін беруге; 

- орталық мемлекеттік органдардың мемлекеттік қызметшілеріне 
олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелері өткізетін ішкі 
конкурстарға қатысу құқығын беруге;

- ротациялау институтына мемлекеттік саяси қызметшілерді қосуға;
- мемлекеттік қызметшілердің қызметтік куәліктерін сәйкестендіру 

карталарына айырбастауға;
- заң техникасына байланысты нақтылаулар енгізуге бағытталған.
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3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдаудың әлеуметтік-
экономикалық салдары

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заңының жобасын 
Парламент депутаттары әзірлеген және құықтық олқылықтарды, қарама-
қайшылықтарды жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамаларының 
нормаарын түзету арқылы мемлекеттік қызмет саласында заңнамаларды 
жетілдіруге бағытталған.

Заң жобасын қабылдау мынадай әлеуметтік экономикалық салдарға 
алып келеді:

- конкурстық рәсімдерді жетілдіру, кадр мәселелерін шешуде 
мемлекеттік органдардың ұтқырлығын көтеріп, кадр тапшылығы мүмкіндігі 
тәуекелдерін азайту;

- мемлекеттік қызметкерлерді әлеуметтік қорғауды арттыру.
Заң жобасын қабылдаудың құқықтық салдарына мыналарды 

жатқызуға болады:
- Қазақстан Республикасының заңнамасында мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі уәкілетті органның қызметін реттеу тетіктеріне кешенді көзқарасты 
іске асыру;

- құқықтық қатынастарды реттеуде іс жүзінде туындаған құқықтық 
олқылықтарды жою.

Дегенмен, заң жобасында құқықтық қолданылуы бірқатар сұрақтар 
туындауына соқтыруы мүмкін ережелер бар екендігін атап өткен орынды.

Атап айтқанда, заң жобасы мемлекеттік қызмет істері жөніндегі 
уәкілетті органның жаңа құзыреттерге ие болатындығы қарастырылған, яғни:

- «Б» корпусындағы әкімшілік мемлекеттік қызметшілерді өңіраралық 
алмастыруды үйлестіру жөнінде;

- құқық қорғау органдарының келісімі бойынша құқық қорғау органдары 
лауазымдарының санаттарына үлгілік біліктілік талаптарын бекіту жөнінде.

Алайда, бұл өкілеттіктер көрсетілген органның құзыретін қарастыратын 
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Заңның 5-бабына 
сәйкес регламенттелмеген. Осыған байланысты заңнамада әділет органдары 
уәкілетті органдардың құқық қорғау органдарының лауазымдарына 
көрсетілген үйлестіру және талаптар саласындағы нормативтік-құқықтық 
актілерін тіркеуден бас тартуы сияқты салдардан туындайтын олқылықтарға 
әкеліп соғуы мүмкін.
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4. Халықаралық тәжірибе

Басым көпшілік елдерде мемлекеттік қызметке тағайындауды 
мемлекеттік қызмет туралы заңдарға сәйкес негізінен уәкілетті органдар 
жүргізеді.

Көптеген елдерде мемлекеттік қызметтің ұстанымына адал 
тағайындауды қамтамасыз етуге жауапты Мемлекеттік қызмет жөніндегі 
комиссия бар.

Әлемде мемлекеттік қызметшілер үшін мансаптық жоспарлау 
ынталандырушы жүйемен бірге қолданылады. Мемлекеттік қызметте 
жоғарылату мемлекеттік мекемелердің жұмысында көрсеткіштер мен 
нәтижелерді жақсартуда басты ынталандырушы болып табылады, сондай-ақ 
қызметшінің жек тұлға ретінде өсуіне ынталандырады.

Ұлыбританияда мамандарды жинақтауды жүргізетін Азаматтық 
қызмет істері жөніндегі комиссия кадрларды басқарумен айналысады.

Ұлыбританияда мемлекеттік қызметшілерді іріктеудің 4 негізгі сатысы 
(ұстанымды талдау және оның сипаттамасы, рекрутинг, іріктеу және жұмысқа 
қабылдау) бар.

Ұстанымды талдау жұмыс нәтижесіне бағытталған, яғни, стандарттар 
мен біліктілік талаптары белгіленеді.

Мемлекеттік қызметке іріктеу жеке еңбегі мен жетістіктері (merit-based 
selection) негізінде жүргізіледі және үш маңызды мақсатты көздейді:

1) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар;
2) үздік кадрларды іріктеу;
3) іріктеу рәсімдерінің ашықтығы мен есептілігін қамтамасыз ету.
Америкалық заңнамаға сәйкес белгілі бір лауазымға талапкер кандидат 

кейбір талаптарға жауап беруі тиіс. Сонымен бірге барлық кандидаттардың 
ішінен осы бос лауазымға неғұрлым сай келетін тек бес адамға дейін ғана 
іріктеледі, содан кейін олардың мәліметтері артықшылықтар мен кемсітуге 
жол бермей шешім шығаратын арнайы шенеуніктің қарауына жіберіледі.

АҚШ-та әрбір мемлекеттік органның өзінің мемлекеттік қызмет 
бойынша мансаптық ілгерілету жоспары болады. Егер мемлекеттік орган 
бос лауазымды өз резервінен толықтыра алмаса, хабарландыру беріледі және 
ашық конкурс жүргізіледі. Мемлекеттік қызметшінің дәрежесіне қарай мансап 
бойынша ілгерілету жүзеге асырылады. Осылайша, әкімшілік және саяси 
басшыларды азаматтық қызмет министрлігі тағайындайды. Сонымен бірге 
осы органда АҚШ-тың азаматтық қызметі басшылығын іріктеу және 
тағайындаумен айналысатын арнайы іріктеу комитеті жұмыс істейді. Қызмет 
бойынша американдық ілгерілету моделі мадақтау жолымен персоналдың 
ұтқырлығына үлкен көңіл бөледі. Персоналдың ұтқырлығы қызметкерлерге 
жаңа білім және дағдыларды алуға мүмкіндік береді, басқа органдардың 
қызметкерлерімен қатынас орнатады, сол сияқты мансаптық өсу және 
тұлғаны дамыту мүмкіндігі пайда болады.
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Германияда мемлекеттік қызмет бойынша ілгерілетудің мансаптық 
моделі жұмыс істейді, яғни, қол жеткізген нәтижелер базасында мансаптық 
өсу жүйесі пайдаланылады.

Германияда мемлекеттік қызмет бойынша мансаптық өсудің барлық 
жүйесі заңнамамен регламенттеледі. Көрсетілген жүйе екі негізгі қағидатқа 
сүйенеді: ол – біліктілікті арттыру қағидаты және біртіндеп ілгерілету 
қағидаты. Сонымен бірге Кадрлар жөніндегі федералдық комиссия арнайы 
рұқсат берілгендерге ғана бұл ережені қолданбауы мүмкін.

Қазіргі уақытта жоғарғы лауазымдарға тағайындағанда және 
мемлекеттік аппараттың басқа да құрылымдық бөлімшелеріне ауыстырғанда 
міндетті сынақ мерзімі қарастырылған.

Франция. Француз мемлекеттік қызметінің негізгі қағидаттары 1958 
жылғы 4 қазандағы Француз Республикасының Конституциясында бекітілген, 
азаматтық қызметті неғұрлым толығырақ регламенттеу «Мемлекеттік 
қызметтің жалпы ережесімен» жүзеге асырылады. Франциядағы корпус бірдей 
жұмыс істейтін шенеуніктерді біріктіреді, сондықтан орталық мемлекеттік 
қызмет жүйесінде осындай мыңға жуық корпустар бар. Қызметшіні бір 
корпустан екіншісіне ауыстырудың айрықша ережелері бар. Францияда 
корпустар ішінде қызметшілер А, В, С, Д төрт санаты (сынып) бойынша 
бөлінеді. «А» санаты тұжырымдама әзірлеу және басшылық жасау қызметін 
орындайтын шенеуніктерді біріктіреді, «А» санатының жоғары білімі болуы 
тиіс. «В» санаты алдыңғы айтып өткен басқару тұжырымдамасын 
атқарушылар болып табылады, олар үшін орта білім болуы міндетті. Ал «С» 
және «Д» санаты өкілдерінің міндетіне таза техникалық және көмекшілік 
қызметтері кіреді. Франциядағы шенеуніктің қызметтік мансабы сатысына 
және дәрежесіне, сондай-ақ лауазымына қарай әдетте корпус ішінде өтеді. 
Дәреже алу конкурстық емтихан және біліктілікті көтеруден өту нәтижелеріне 
қарай анықталады. Дәрежесін жоғарылату жұмыс өтіліне және аттестациядан 
өтуіне қарай жүргізіледі. Неғұрлым жоғары санатқа өту үшін басшылықтың 
шешімі не болмаса конкурстан өту керек. Әдетте конкурс басқа корпусқа өту 
барысында қажет болады. Префекттер (департаменттердің немесе өңірлердің 
басшылары), елшілер мен министрлер («А» санаты) үкіметтің өкімімен 
президенттің жарлығымен тағайындалады. «С» және «Д» санаттары 
деңгейіндегі атқарушы-техникалық персонал қызметкерлері конкурс 
бойынша емес, мамандық бойынша тесттер және емтихан арқылы жұмысқа 
қабылданады. Францияда конкурс кандидаттардың кызметтік тізбесін 
салыстырғанда емтихан не болмаса дәрежесіне және атағына қарай 
жүргізіледі. «Сыртқы конкурс» (сырттан келетін жоғары білімі бар 
кандидаттар үшін) және «ішкі конкурс» арасында мемлекеттік қызметтегі, 
бірақ басқа лауазымға талап қылмаған адамдар үшін айырмашылықтар 
болады. 

ТМД елдерінде мемлекеттік қызмет саласында қоғамдық қатынастарды 
құқықтық реттеу конституция мен арнайы заңдардың нормаларымен жүзеге 
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асырылады. ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің конституцияларында 
мемлекеттік қызметке кірудің құқықтарына ие объектілер шеңбері бекітілген. 
1998 жылғы 15 маусымдағы «Мемлекеттік қызметтің негіздері туралы» 
модельдік заң ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің конституциялары мен 
заңдарына сәйкес құрылатын мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызметті 
ұйымдастыру және олардың қызметінің құқықтық негіздерін белгілейді және 
республика азаматтарының мемлекеттік қызметке құқығын іске асыратын 
ұйымдастыру-құқықтық және әлеуметтік-экономикалық ағышарттар мен 
жағдайлар жасайтын мемлекеттің қызметіне байланысты қоғамдық 
қатынастарды реттейді. Сондай-ақ 2018 жылғы 13 сәуірде ТМД-ға қатысушы 
мемлекеттердің Парламентаралық Ассамблеясы қабылдаған «Мемлекеттік 
азаматтық және муниципиалдық қызмет туралы» модельдік заң 
мемлекеттік азаматтық және муниципиалдық қызметке кіру, мемлекеттік және 
муниципиалдық қызметте болу және тоқтату, сондай-ақ мемлекеттік 
азаматтық және муниципиалдық қызметшілердің құқықтық ережелерін 
(мәртебесін) анықтауға байланысты қатынастарды реттейді. 

Ресей Федерациясында негізгі ережелер 2003 жылғы 27 мамырдағы 
«Ресей Федерациясының мемлекеттік қызмет жүйесі туралы» федералдық 
заңымен бекітілген. 2004 жылғы 27 шілдедегі «Мемлекеттік азаматтық қызмет 
туралы» және тағы басқа «кәсіби бейіндегі» заңдарда неғұрлым нақтырақ 
баяндалған. Ресей Федерациясында корпустық жүйе жоқ. Алайда азаматтық, 
әскери, федералдық қызметшілер, Федерация субъектілері, сол сияқты 
қамтамасыз етуші қызметшілер мен тағы басқалары бір-бірінен ерекшеленеді. 
РФ-да лауазымдар санаттары басшылар, көмекшілер, мамандар қамтамасыз 
етуші мамандар деп аталады, сондай-ақ жоғары, бас, жетекші, аға, кіші 
деген бес топ бар.

Мемлекеттік лауазымдар үш «А», «Б», «В» санаттарына бөлінген.
Мемлекеттік қызметке кіруді ұйымдастыру 2004 жылғы 27 шілдедегі 

«Мемлекеттік азаматтық қызмет туралы» федералдық заңға, 2005 жылғы 1 
ақпандағы № 112 «Мемлекеттік азаматтық қызметтің бос лауазымына 
орналастыруға конкурс туралы» Ресей Федерациясы Президентінің 
Жарлығына, сол сияқты басқа да құқықтық нормативтік актілерге сәйкес 
жүзеге асырылады.

Қырғызстандағы 2016 жылғы 30 мамырдағы «Мемлекеттік азаматтық 
қызмет және муниципиалдық қызмет туралы» Заң мемлекеттік органдардағы 
және жергілікті өзін-өзі басқару органдарындағы мемлекеттік азаматтық 
қызметтің және муниципиалдық қызметтің тиімділігін арттыруға, Қырғызстан 
Республикасы азаматтарының кәсіптік қызмет ісінде сабақтастықты, 
тұрақтылықты және тәуелсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған.

Украинада бүгінгі күні 2016 жылғы 1 мамырда күшіне енген 
«Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа Заң қолданыста. Осы Заңның 6-бабына 
сәйкес мемлекеттік органдардағы мемлекеттік қызмет лауазымдары 
тағайындалу тәртібіне, сипатына және өкілеттігінің ауқымына және оларды 
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орындау үшін қажетті біліктілігіне және мемлекеттік қызметшілердің кәсіптік 
құзыретіне қарай санаттарға бөлінеді. Мемлекеттік қызмет лауазымдарының 
«А», «Б» және «В» санаттары белгіленген. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселе бойынша.
Сингапурда сыбайлас жемқорлықпен күресті сыбайлас жемқорлықпен 

күрес жөніндегі тұрақты жұмыс істейтін мамандандырылған орган – сыбайлас 
жемқорлық оқиғаларын тергейтін саяси және өз бетінше қызмет етуге ие 
болған бюро жүргізеді. Сингапурдың Қаржы министрлігі мынадай шараларды 
белгілеген сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны жүзеге асырады:

- кідірісті болдырмау мақсатында азаматтармен және ұйымдармен өзара 
іс-қимыл рәсімдерін жетілдіру;

- жоғарғы басшылар бағыныштыларын бақылаудың ашықтығын 
қамтамасыз ету;

- орнығып қалған сыбайлас жемқорлық байланыстардың қалыптасуына 
жол бермеу үшін шенеуніктерді алмастыруды енгізу;

- көзделмеген тексерулер жүргізу;
- сыбайлас жемқорлық мақсатына пайдаланылуы мүмкін маңызды 

ақпараттың шығып кетуінің алдын алу үшін құпия режимді қамтамасыз ету;
- сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралар кешенін әр 3-5 жыл сайын қайта 

қарау рәсімдерін енгізу.
Сарапшылардың деректеріне қарағанда Нидерландияда қарапайым 

жемқорлық (шенеуніктердің азаматтардан пара алуы) іс жүзінде жойылған. 
Өйткені, жұртшылықтың санасында шенеунік тұлғасы маңызды қызметті 
орындайтын, мемлекет саясатын жүргізетін және халыққа қызмет ететін 
сыйлы адам ретінде қалыптасқан. Сондықтан оның негізгі міндеті – белгілі бір 
адамға емес, мемлекетке адалдықты сақтау. 

Бұл елде сыбайлас жемқорлықпен күрес мемлекет пен азаматтық 
қоғамның адамның сыбайлас жемқорлық іс-әрекетке баруына ықпал ететін, 
мүмкіндік беретін шарттарды азайтуға немесе мүлдем жоюға ұмтылуына 
негізделген.

АҚШ-та сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл азаматтың мемлекеттік 
міндеттерді нақты орындауға деген құқықтарын тануға негізделген. Онымен 
күрес мүддесінде оны болдырмауға бағытталған алдын алу сипатындағы да, 
тиісті тыйым салуларды бұзған адамдарға қылмыстық-құқықтық әсер ету 
шаралары да әзірленген. Жария қызмет өзінің қатаң түрде айқындалған 
шекараларымен бірге айрықша қызмет түрі ретінде қаралады, ал мемлекеттік 
және муниципалдық қызметшілер корпусы қатаң бақыланатын әдептік және 
тәртіптік нормаларға бағынуға міндетті. 

Бюджет саясатын пысықтаудан басталған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
реформаларды жүргізудің эстон тәжірибесі мұндай шаралар мемлекеттің 
ұлттық валюта тұрақтылығын, экономикалық өсімді, төменгі пайыздық 
мөлшерлемелерді, бақылауда болатын инфляцияны және сыртқы 
инвестициялар ағынын қамтамасыз етуіне мүмкіндік беретінін көрсетті. 
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Неғұрлым оң ықпал ету режимін құру мақсатында Эстонияда отандық 
өндірушілер үшін тиісті кеден баждары және табыс салығының 26 % «тегіс 
шкаласы» енгізілген болатын.  

Осындай салық жүйесі жекеше салық салу үшін де, корпоративтік салу 
салу үшін де бірыңғай салық мөлшерлемесін пайдалану дегенді білдіреді. 
Бұрын соңды болмаған экономикалық өсім орын алды, өйткені салықтың 
прогрессті мөлшерлемесіне негізделген салық жүйесінен айырмашылығы 
«тегіс» салық адамдарды жұмыс істеп, көп қаржы тапқаны үшін 
«жазаламайды». 

Эстон үкіметі деңгейінде басшылық жасалатын әртүрлі құжаттарды 
ресімдегені үшін төлемнің балама тәсілі ретіндегі интернет-төлем жүйесін 
дамыту бағдарламасы елеулі деңгейде шешеуліктер тарапынан азаматтардан 
пара талап ету мүмкіндігін барынша азайтты, өйткені бұл жағдайда жеке 
байланысу қажеттілігі іс жүзінде болмайды. 

Бұдан басқа, мемлекеттік органдардың барлық қызметі және 
мемлекеттік шенеуніктердің азаматтардың өтініштерін қарау процесі 
«Электрондық үкімет» – мамандандырылған электронды ақпарат жүйесі 
арқылы елдің әрбір тұрғыны үшін қолжетімді. Басқа сөзбен айтқанда, 
азаматтар кез келген уақытта өзінің өтініші бойынша құжаттардың қаралу 
барысын байқап отыра алады. 

ТМД елдерінің бірқатарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
процесі сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті құқықтық қамтамасыз ету 
түрінде көрініс табады. ТМД-ға қатысушы елдер сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы заңдар қабылдады. Оларға мыналарды жатқызуға болады: 

- Әзербайжан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы» 2004 жылғы 13 қаңтардағы Заңы; 

- Тәжікстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» 
2005 жылғы 25 шілдедегі Заңы; 

- Молдова Республикасының «Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және 
онымен күрес туралы» 2008 жылғы 25 сәуірдегі Заңы; 

- Ресей Федерациясының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» 2008 жылғы 25 шілдедегі Заңы;

- Қырғыз Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» 2012 жылғы 8 тамыздағы Заңы;

- Беларусь Республикасының «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы» 
2015 жылғы 15 шілдедегі Заңы;

- Өзбекстан Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
туралы» 2017 жылғы 3 қаңтардағы Заңы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасаудың халықаралық 
тәжірибесін бағдарға ала отырып, Қазақстан сыбайлас жемқорлықпен күрес 
бойынша халықаралық бастамаларды ілгерілетуге белсенді қатысуда. Атап 
айтқанда, республика қазіргі уақытта Еуропа кеңесіндегі Сыбайлас 
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жемқорлықпен күрес жөніндегі мемлекеттер тобынан (Group of States 
Against Corruption, GRECO) қосылу мүмкіндігі туралы жауапты күтіп отыр.

Анықтама үшін: Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
мемлекеттер тобын (ГРЕКО) ұйымның сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарттарын мемлекеттердің сақтауын бақылау үшін 1999 жылы Еуропа 
Кеңесі құрған болатын. ГРЕКО-ның мақсаты – өзара бағалаудың серпінді 
процесі және әріптестері тарапынан жасалатын қысым арқылы сыбайлас 
жемқорлықпен күрестің Еуропа Кеңесінің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
стандарттарына сәйкестігіне мониторинг жүргізу жолымен өз мүшелерінің 
онымен күресу қабілетін арттыру. Бұл қажетті заңнамалық, 
институционалдық және практикалық реформаларды жұмылдыра отырып, 
ұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттағы кемшіліктерді 
анықтауға мүмкіндік береді. ГРЕКО, сондай-ақ, сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу және анықтау саласында озық тәжірибемен алмасу үшін 
платформа ұсынады. ГРЕКО-ға мүше болу кеңейтілген келісім болып 
табылады, ол Еуропа Кеңесіне мүше мемлекеттермен шектелмейді. 
Кеңейтілген жекеше келісімді әзірлеуге қатысқан кез келген мемлекет бұл 
туралы Еуропа Кеңесінің Бас хатшысын хабардар ете отырып, оған қосыла 
алады. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлық туралы қылмыстық немесе 
азаматтық-құқықтық конвенцияның қатысушысы болатын кез келген 
мемлекет автоматты түрде ГРЕКО-ға және оның рәсімдеріне қосылады. 

ГРЕКО-ның жұмыс істеп тұруы оның Жарғысымен және Рәсімдерінің 
қағидасымен айқындалады. Әрбір мүше мемлекет екі өкілге дейін 
тағайындайды, олар дауыс беру құқығымен ГРЕКО-ның жалпы 
отырыстарына қатысады; әрбір мүше, сондай-ақ, ГРЕКО-ның 
бағалауларына қатысуға қолжетімді сарапшылар тізімін ұсынады. 

ГРЕКО өз қызметінде сыбайлас жемқорлық үшін қылмыстық 
жауапкершілік туралы конвенцияны, сыбайлас жемқорлық үшін азаматтық-
құқықтық жауапкершілік туралы ковенцияны, сыбайлас жемқорлық үшін 
қылмыстық жауапкершілік туралы конвенцияға қосымша хаттаманы, 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолданылатын басшылыққа алынатын 20 
қағидатты, мемлекеттік лауазымды адамдардың мінез-құлық кодекстері 
туралы ұсынымдарды, саяси партияларды және сайлау науқандарын 
қаржыландыру кезіндегі сыбайлас жемқорлықпен күрестің жалпы 
қағидалары туралы ұсынымдарды басшылыққа алады. 

Сарапшылардың пікірі бойынша, Қазақстанның Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі мемлекеттер тобына (ГРЕКО) кіруі:

- құқықтық көмек көрсету, қылмыскерлерді экстрадициялау және 
олардың заңсыз тапқан мүліктерін қайтару мәселелері бойынша Еуропа 
елдерімен ынтымақтастықты нығайтуға; 

- халықаралық тергеу тапсырмалары бойынша еуропа елдерінің 
аумақтарында жүргізілетін жедел-тергеп-тексеру іс-шараларына 
Қазақстанның құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қатысуы жөніндегі 
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ГРЕКО-ға мүше мемлекеттердің құзыретті органдарымен ынтымақтастықты 
дамыту үшін негіз құруға; 

- еуропа елдерінің тәжірибесіне негізделген ГРЕКО ұсынымдары 
арқылы Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын жетілдіруге 
жәрдемдеседі. 

2018 жылғы 7 желтоқсанда жарияланған ГРЕКО-ның 2019 жылға 
арналған қызметінің бағдарламасында ГРЕКО-ға қосылу процесі аяқталғаннан 
кейін ГРЕКО алдыңғы төрт раундтың шеңберінде Қазақстанды бағалау 
шарттары мен мерзімдерін талқылайды. 

Сонымен қатар, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша 
іс-қимылдардың Стамбул жоспарына (бұдан әрі – СІЖ) Қазақстан да 
белсенді қатысуда. 

Анықтама үшін: СІЖ – бұл өзара бағалаудың кіші өңірлік 
бағдарламасы, ол Желі шеңберінде 2003 басталған болатын. СІЖ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы БҰҰ Конвенциясының, басқа да халықаралық 
стандарттар мен озық тәжірибелердің орындалуын қолдауға ұсынымдарды 
іске асыру жөніндегі елдердің күш жұмсауларына шолу жасаудың және 
үздіксіз мониторинг жүргізудің көмегімен Әзербайжандағы, Армениядағы, 
Грузиядағы, Қазақстандағы, Қырғызстандағы, Моңғолиядағы, 
Тәжікстандағы, Өзбекстандағы және Украинадағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы реформаларға қолдау көрсетеді. 

СІЖ шеңберіндегі төртінші раунд ЭЫДҰ (Экономикалық 
Ынтымақтастық және Даму Ұйымы) елдерінің Желілеріне қатысушы елдер 
мақұлдаған әдістеменің негізінде  2016 жылы басталды. Қазақстан Үкіметі 
мониторингтің төртінші раундындағы Қазақстан үшін арнайы дайындалған 
сауалдарға, сондай-ақ 2017 жылы сәуірде қосымша сұрақтарға жауаптарды 
ұсынды. Сонымен қатар, төртінші раундты өткізудің  әдістемесіне сәйкес 
сауалдарға үкіметтік емес әріптестерден де, нақты айтқанда «Сандж» зерттеу 
орталығынан, Қазақстандағы Transparency International-дан, Internews-
Kazakhstan-нан және Құқықтық саясатты зерттеу орталығынан (LPRS) 
жауаптар алынды. 

Жалпы отырыс барысында 2017 жылғы 13 қыркүйекте Парижде 
ЭЫДҰ елдерінің штаб-пәтерінде СІЖ есебі қабылданды. Онда мониторингтің 
Үшінші раундының ұсынымдарын орындаудың деңгейінің мынадай рейтингі 
қамтылған: 19 ұсынымның ішінен Қазақстан бір ұсынымды орындамаған, 
15 ұсынымды ішінара орындаған, негізінен бір ұсынымды орындаған; бір 
де бір ұсыным толық орындалмаған. Алдыңғы раундтың екі ұсынымы 
бағаланбады, өйткені мониторингтің Төртінші раунды тиісті тақырыптарды 
қамтымаған (мемлекеттік қаржылық бақылау және аудит, саяси сыбайлас 
жемқорлық). Мониторингтің төртінші раундының нәтижесінде 29 ұсыным 
жазылды, ал 9 ұсыным орындалмаған деп танылды. 

Қазақстанға осы есептің мүмкіндігінше неғұрлым кеңірек қолданылуын 
қамтамасыз ету ұсынылады. Мониторингтің төртінші раундының нәтижелерін 
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ұсыну және имплементациялауға жәрдемдесу мақсатында Желі Хатшылығы 
Қазақстанға қайтадан сапар ұйымдастырады, онда мемлекеттік билік 
органдарының, азаматтық қоғамның, іскерлік ортаның және халықаралық 
қоғамдастықтың өкілдерімен кездесу көзделеді. Қазақстан Үкіметіне СІЖ 
жалпы отырыстарында ұсынымдарды орындау үшін қабылданған шаралар 
туралы тұрақты хабарлап отыру ұсынылады. ЭЫДҰ елдері Желісі СІЖ 
шеңберіндегі мониторингтің төртінші раунды 2016-2019 жылдарға арналған 
ЭЫДҰ елдері Желісінің Жұмыс жоспарын іске асыру шеңберінде жүзеге 
асырылады. 

2018 жылғы 3-5 шілдеде 19-шы отырысы өткізілді. Бағалау үкіметтің 
жазбаша аралық есебіне және «Интерньюз-Қазақстан» ұсынған балама есепке, 
сондай-ақ Париждегі мониторингтік отырыстың уақытындағы талқылауға 
сүйенеді. 

Аралық баяндаманың нәтижесі бойынша алдыңғы 29 ұсынымның 
ішінен біреуі бойынша ғана елеулі прогресс атап көрсетілген (хабардар 
болуын арттыру).

Прогресс мынадай ұсынымдар бойынша атап көрсетілген: саясат пен 
мониторингтің құжаттары; қоғамдастықтың қатысуы; сыбайлас жемқорлықты 
бағалау; мемлекеттік қызметтің адалдығы; сот билігінің адалдығы; жария 
сатып алулар; бизнес секторындағы адалдық; ақшаны жымқыруға 
жауапкершілік; халықаралық ынтымақтастық; жоғары білім беру саласы. 

Прогресстің жоқтығы: тұтас сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат; 
саясатты қалыптастыру және үйлестіру жөніндегі мамандандырылған орган; 
саяси қызметшілердің адалдығы; сот билігінің адалдығы; жария айыптау 
органдарының адалдығы; сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама; әкімшілік 
рәсімдер; ақпаратқа қолжетімділік; сыбайлас жемқорлық қылмыстары және 
оның элементтері; заңды тұлғалардың жауапкершілігі; қылмыстық 
жауаптылықтан босату; шетелдік лауазымды адамдарды параға сатып алу; 
тәркілеу; өткен мерзімі; иммунитеттер; сыбайлас жемқорлық қылмыстарын 
анықтау; санкциялар; тергеп-тексеру және қылмыстық қудалау. 

Сыбайлас жемқорлықпен күресте әлем бойынша басты қағидат ретінде 
ашықтық қағидаты қолданылады, сондай-ақ тиісті өкілеттіктері бар арнайы 
комиссияны енгізу (тергеп-тексеру және сыбайлас жемқорлық қылмыстарын 
қудалау). 

Дүниежүзілік банктің тобы өз жобаларында сыбайлас жемқорлыққа 
мүлдем төзбеу саясатын жүргізуде. Банктер тобының сыбайлас жемқорлықпен 
күрестегі тәсілдері өз жобаларындағы тәуекелдерді алдын ала білу және 
болдырмау саясатын белсенді үйлестіруде. Банктер тобы барлық әлеуетті 
жобаларды мұқият бақылауға алады және анықталған сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін азайту үшін клиенттермен жұмыс жүргізеді.

Елдің деңгейінде сыбайлас жемқорлықпен күресті жүргізе отырып, 
Дүниежүзілік банк сыбайлас жемқорлықпен күрес үшін барлық күш-жігерді 
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жұмсау қажеттілігін атап көрсетеді, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін 
институционалдық жүйелер мен ынталандыруларды құрады. 

Топ электрондық сатып алулардан бастап, транспаренттілікті арттыруға 
дейінгі реформаларға қолдау көрсетеді, олар билігі аздарға жағдайды 
теңестіруге ықпал ете алады. 

Дүниежүзілік банктің тобы халықаралық стандарттардың ашықтығын 
құрудағы көшбасшылықты (Қаржылық ашықтық жөніндегі жаһандық 
бастама, Ашық келісімшарт стандарттары, Активтер туралы ақпаратты жария 
ету стандарттары) және ашық үкіметті ендіруді қолдауды (Ашық үкімет 
әріптестігін қолдау арқылы) қамтамасыз етеді. Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі G20 жұмыс тобын, Қаржылық есептілік жөніндегі нысаналы топты 
және Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі ЭЫДҰ елдерінің нысаналы 
тобын қоса алғанда, Сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі халықаралық 
форумға қатысады. 


