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РЕЗЮМЕ
В статье рассматривается общее правовое положение
производственного кооператива по законодательству РК.
Дается определение производственного кооператива - как
юридического лица, и на которого распространяются общие
положения законодательства РК о юридических лицах.
ТҮЙІН
Мақалада ҚР-ның заңнамасына сэйкес өндірістік
кооперативтің жалпы құқықтық жағдайы қарастырылады.
Өндірістік кооперативке занды тұлға ретінде жэне оған ҚР
занды тұлғалар туралы заңның жалпы ережелері жүретіндігі
жайлы анықтама беріледі.
SUMMARY
This article discusses general legal status of the production
cooperative under the laws of RK. The definition of production
cooperative - as a legal entity, and are subject to the general
provisions of the legislation of the RK on legal persons

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН
КҮРЕСУДЩ ТАРИХЫ
Избасова А.Б., әл-Фараби атындагы ҚазҮУ заң
факультеті, қылмыстық құқьщ, қылмыстьщ іс жүргізу
және криминалистика кафедрасының оцытушысы
Сыбайлас жемқорлық - қоғамның өмірі мен одан
эрі оның тұрақты дамуына кері эсерін тигізеді. Күрделі,
қатпары көп құбылыс ретінде жемқорлықтың тарихы өз
гүмырынъщ ұзақтығы жөнінен адамзат еркениетінен кенже емес. Оның пайда болуьт алғашкы таптық қоғамдар
мен мемлекеттік құрылымдар қалыптасқан уақыттар
қойнауьша жетелейді. Сыбайлас жемқорлық туралы жазбаша мэліметтердің ең алғашқыларын Көне Бабырдың б.з.д 24
ғасыр мұрағаттарынан көруге болады. Патша Лагаша Урукагина шенеуніктер мен соттардың жүгенсіз эрекеттеріне тыю
салу мақсатымен мемлекеттік басқару ісін реформалағанына
көз жеткіземіз [1].
Тарихқа жүгінсек сыбайлас жемқорлық туралы жэне
оған тағайындалатын жаза, жауаптылық туралы 4 мың жыл
бұрын Вавилон царі Хаммурапидың «Хаммурапидың заңы»
атты кодексінде қарастырылған. Осыдан барып сыбайлас
жемқорлық сол кезде-ақ қоғамда орын алғанын көруге
болады. Бул қылмыс түріне эділеттілік пен қаталдылықты
ескере отырып жаза қолданатын болған. Осы аталган заңның
5 тарауынан-ақ соттар қызметіне пікір беріле отырып, онда:
«Егер сот үкім шығарып, барлық құжаттарға мөр қойып,
содан кейін өз үкімін өзгертетін болса, онда сот үкімді өз
еркімен өзгерткендігі туралы қаулы шығарып, берілген
арызға 12 есе артығымен шығынды мемлекетке өтеуі керек
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жэне сот деген атақ дэрежесінен айырып, өз орның босатып

болып саналды. Ал Грек елінде халық бул күбылыстың ал-

беруіге міндетті болып табылады» делінген. Сондай-ақ

дына төтеп беру үшін өз ақшаларын мемлекетке сақтауға

сыбайлас

жемқорлықііен

бермеген. Өйткені мемлекетке немесе қоғам басшыларына

өздерінің

басқару жүйесінде

күресуді

Египет

фараондары
Бірақ,

сақтауға берілген ақша оларды сол дүниеге қызығушылығын

тарихта мынадай да парадоксальды жэйттар орын алған.

туғызып отырады жэне де сол ақшаны алуға немесе пара

Мемлекет басшысы коррупционер ролінде болса да, бірақ

сүраумен оларды пайда табудың оңай жолын өзіміз көрсетіп

бұндай ел басылары халық алдында өте жоғары атаққа ие

қойғанмен тең деп халық бірауыздан айтқан[2].

де

қолданған

еді.

Сол

болып отырған. Мысалға, Рим императоры Веспасианның

кезде-ақ,

Рим империясында сыбайлас

жем-

өмірінде мынадай жағдай орын алып, қол астындағы

қорлықтың дамуы немесе пайда болуы бүгінгі күнгі форма-

жү-мысшысы інісін жүмысқа алуын өтініп сүраған. Сол кезде

сы мен негізі сияқты болған. Сыбайлас жемқорлық арқылы

император жүмысшының інісін өзі шақырып, жүмысқа алу

Рим империясын басқаруға жақсы мүмкіншіліктер туындап

үшін белгіл-бір соманы төлеуін өтінген. Күндердің күнінде

отырған, өйткені мемлекеттік сатып алу, қамсыздандыруда,

элгі жұмысшы інісінен жүмыс жетістіктерін сүраған сэтте,

жоғарғы

інісі: «Енді мен сенің бауырың емеспін, өзіңе басқа бауыр

сол

басшылық

кездегі

орынға

консулдарға,

тағайындағанда

сенаторларға

немесе

муниципальдық

тауып ал»- деп тіл қатқан. Осыдан-ақ, Веспасианның елді

шенеуніктерге Рим империясына басқа елден келетін та-

басқаруында оның қаттылығы, тікелейлігі көрінген жэне де

уарды,

халық сол үшін оны қүрмет тұткан.

кіргізу үшін жогарыда айтып кеткен лауазымды азаматтарға

Сол

кезде-ақ Рим

империясыңда

сыбайлас

жем-

бидайды

тұрмысқа- керекті

құрал-жабдықтарды

пара немесе сый-сыйапат беріліп отырған. Бүл лауазымды

қорлыққа аньщтама қалыптаскан. Сыбайлас жемқорлық

түлғалардың жеп калган пайдасы келетін тауар қүнымен

- жаза тағайындалатын эрекет деп табылады делінген,

бірдей болып, мемлекет өз тарапынан сондай сома ақшаны

өйткені Римде сыбайластықтың кең етек жайған шағы
еді. Басқа мемлекеттерді жаулап алу үрдісінде, сыбайлас
жемқорлық дамып отыра берді. Римде «Ішкі пікірші»
атанып кеткен Үлкен Катон (б.э.д 234-149) былай деген:

мемлекеттің қазынасынан төлеуге мэжбүр еді.

Сайлау

науқанында да сыбайлас жемқорлық өрши түсіп, ашықтанашық сайлаушыларга пара беріліп, оларға ақысыз тойтомалақтар жүргізілген деген мэліметтер бар[3].

«Жеке үрлықшылар немесе ұсақ ұрлықшылар түрмеде күн

Рим қүқығының 12 кесте атты заңында сыбайлас

кешіп қиналу үстінде болса, ал қоғамдық ұрылар алтында

жемқорлық туралы айтылып өткен. Шығыс елдерінің ішінде

көміліп өмір сүріп жүрді» - дейді. Бул жерде, яғни қоғамдық

Үнді мемлекеті атанған елде сыбайлас жемқорлық дамыған.

шенеуніктер немесе крғам басшыларын білдіріп тұрған.

Б.э.д 4 ғасырда Артхашастра трактатында Чандаргупта Ма-

Осы сыбайластық салдарынан Рим империясы өзін сатуға

урия бүл қылмыстың 40 түрлі эрекетін сипаттап өткен. Осы

дейін апарды жэне де соның салдарынан қирады дейді. Гре-

мысалдан-ақ, түсінуге болады үнді елінің заң жүйесінде

кия еліне қарағанда Рим империясында пара алу жоғары

сыбайлас жемқорлық, оның түсінігі, түрлері жэне жазасы

352

353

болған. Сыбайлас жемқорлық мэселесін көне грек философы,
ойшылы Платон да ойланған. Ол сыбайлас жемқорлықтын
табиғаты мен генезисін ашуға ү-мтылып, оның ойынша: «

Т.Гоббс
лықтың

өз

түжырымдамасында сыбайлас

элеуметтік

жағын

емес,

жемқор-

криминологиялық,

қылмыстық-құқықтық аспектісіне көп мэн берген. Оның ой

Пайдакүнемдік ол - ең басты элеуметтік ақаулардың бірі,

ынша: «Қандай да болмасын қылмыстық эрекет элеуметтік

бүл қүбылыс басшылар мен қатар эскерлерге де қатаң тыйым

жауыздық, ал сыбайлас жемқорлық болса бүл қүбылыс адам-

салынуы керек» дейді. Ал аристотельдің ойынша: «Қандай

дарды өзінің ақшасына, ягни материалдық күңдылықтарына,

болмасын мемлекеттік басқаруда заң жэне тэртіп арқылы

байлығына немесе достарына сену арқылы заңға қайшы

басқарушы түлғалалардың өзінің табатын жалақысынан

келетін әрекеттерді істеуге барады жэне осыдан барып

басқа қосымша пайда табуға мүмкіндік болмау керек» -

жаза қолданылмайды деген тұжырыммен заңға басқаша

дейді. Сол кездің қоғамында-ақ сыбайлас жемқорлықпен

көзқарастар эсер туындаптып отырады», - дейді[6].

күресу басты орында болған.

«Мелекетке пайда алып

Ал, Ресейде сыбайлас жемқорлық мэселесі басқаша

келетін мемлекеттік басқару немесе құрылым, тек сол ғана

қалыптасты.

әділетті жэне дүрыс деген анықгамаға сэйкес болады деп

арқылы қүқыққа қайшы эрекет арқылы пайда табу болып

есептелген». Платон мен Аристотельдің тұжырымдары бой-

табылады. Бұл қү_былыс 9-10 ғасырларда Русь империясын-

ынша қоғамда сыбайлас жемқорлық болса,ол мемлекеттің

да «тамақтандыру» институтының пайда болуынан дамы-

монархиясының бұзылған формасына алып келіп соғады

ды. Бүл институт Византиядада өріс алған. Институттың

деген тұжырымға қосыламын[4].

жұмысы мемлекет басшысы «князь» өз қол астындағы эскер

Әйгілі

ғалым-энцеклопедист

Абу-Наср

Сыбайлас

жемқорлық

-

заңды

іс-эрекет

Аль-Фараби

басшыларын немесе елде беделі жоғары түлғаны ауылдарға,

ойынша: «Қызметті немесе лауазылымдылықгы байлығына

яғни провинцияларға мемлекетке жиналатын салық деп

қарап тағайындамау керек, ол адамның мүмкіншіліктері мен

күштеп адамдардан ақша жинаған. Бүл салық аталып кеткен

қабілеттіліктеріне мэн беруі керек» - дейді. Осыдан барьі|| 9-10

құбылыстан наместниктер де өз пайдасын көріп отырған.

ғасырларда аль-Фараби меритократия қағидасын іске асыруға

Әрбір ауыл бір наместникті асырайтын болған. Бүл құбылыс

бағытталған, яғни жоғары дэрежелі қызметке қабілеттілікке,

1556 жылы тоқтатылып, бірақ бүл қүбылыстың жағдайы элі

кэсібилікке жэне жеке мүмкіншіліктеріне қарап тағайындау

күнге дейін сақталып қалып отыр. 15 ғасырда парақорлық

керектігін жеткізген. 14 ғасьф ғалымы Ибн-Хаддун ғылыми

пен сыбайлас жемқорлық жүйесі жақсы дамыған. 14 ғасыр

тарихшы жэне саясаттанушы деген атаққа ие болса да, ол

Двин грамотасында сыбайлас жемқорлық посул ретінде,

сыбайлас жемқорлыкты зерттеуші ғалым ретінде көрініп

яғни заңсыз марапаттау деп анықталған. Ал 16 ғасырда

отырған. Оның негізгі ойы: «Сыбайлас жемқорлықты мемле-

бүл жүйе алаяктық деген жаңа мағынаға ие болды. Пара

кет басында отырған шенеуніктердің іс-эрекеттерінен көруге

алғандығы үшін 13 ғасырда жаза ретінде Кирилл, Иван 3,

болады жэне сыбайлас жемқорлық мемлекетте экономикалық

Иван Грозный өлім жазасына кескен. Ресей империясында

қиыншылыктарды туғызады», - деген [5].

ең бірінші пара іс-эрекетін реттейтін заң 1497 жылы «Судеб-
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ник» атты заңнама қабылданса да, бұл қүбылыс 16 ғасырда
күшейе түсті. Земск бүйрығының басшысы Леонид Пле
щеев сотты пара алу институтына айналдырып, сол кезден
бастап лицензия үшін пара деген тэжірибе пайда болады.
Сол кезден-ақ Ресей империясында сыбайлас жемқорлық
дамығандығы, оның тек қоғамның төменгі таптарында ғана
емес, сонымен қатар элеуметтік, саяси жүйеде де өз орның
ала отырғандығын көріп отырмыз. Ал 18 ғасырда сыбайлас
жемқорлық формалары Ресейде одан эрі дами түсті. Петр 1
бүл фактілерге катты таңқалды. Ол бүл қүбылысқа көптеген
кішкентай жазадан бастап өлім жазасына дейін крлданды.
Оған мысал, Сібір князі губернаторы Матвей Гагарин барша

ретінде алынатын болды. Сыбайлас жемқорлықтың өсуі
1845 жылы қабылданған «Қылмыстық жазаны орнықтыру
мен орындау» заңынан көруге болады. Бүл занда парамен
қатар сыбайлас жемқорлықтың басқа да формаларына аса
көңіл бөлінді. Заңның 6 бөлімі, 5 тармағында «Вздоимство
и лихоимство» атты заң 13 баптан түрды. Пара алудың 2
түрі нақтыланды: 1) пара-сыйлық, 2)пара-сатып алушылық
Александр 2 басқарған кезде сыбайлас жемқорлық одан эрі
кең етек жайды. «Фаворитизм прецеденті» пайда болды. Ал,
20 ғасырға таман сыбайлас жемқорлық Ресейде элеуметтік
өмірмен

бірге

ұштасып

дамыды.

Совет

үкіметінде

Ленин бастаган сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестер
қолданылып, оның ішінде ауыр емес жазалар мен қатар

халық алдында пара алғандығы үшін өлім жазасына кесілген,

ауыр жазалар өлім жазасы болды. Бірақ ешқандай өзгеріс

ал 3 жылдан соң бас прокурор Алексей Нестеревті де жаза

білінбеді. 70 жылдары сыбайлас жемқорлық сөзіне төтеп

тартқан. Сол заманның басты жемқоры А.Меныпиковті де

беру шаралары басталды. Бұл мағына 90 жылдарға дейін

жүз мэрте үрып-соғу жазасына кескен. Осы жемқорлардың,

халық уысында қолданылмады. Бірақ сыбайластық қоғамда

сол кездегі сыбайлас жемқорлықтың қоғамда дамуы Петр

өз орның жіберген жоқ.Тоталитарлық кезеңде сыбайлас

1 өте қатты ашындырады. В.О Ключевскийдің айтуынша:

жемқорлық табиғи түрінде, тотальды жэне барша аумақты

«Петр 1 барлык лауазымды түлғаларға - егерде кімде-кім

жаулап алушылық формада болды. Бул формаларға негізгі

қазынадан жай ғана жіп алу үшін ақша алса, онда сол адам-

себеп:

ды сол жіпке асамыз» деп тіл қатқан. Сол кезде Петр 1 мынандай заңнама қатарын: «Посулдардың пара алғандығы
үшін жаза түрі», «Басқа адамдар пара алғандығы үшін де

-

жеке меншіктің ресми қорлануы,

-

жетіспеушілік, бүл қүбылыстан қара немесе шикі
нарықтың автоматты түрде дамуы сыбайластықтың

жаза реті», «Пара алғандығы үшін материалдық мүліктерін
немесе иелігіндегі қү-нды заттарды алу жазасы» еңгізген[7].
Петр 1-ң тэжірибесінен көруге болады, сыбайлас
жемқорлыққа қолданылатын жаза түрі ауыр болса да, бүл
қылмыс түрі азаймайтындығы, сол үшін эрдайым стратегияны өзгертіп отыруы керек. 1853 жылы Ресейде пара алу жүесі
өз көрінісін өзгерте ^стады. Бұл сэтке дейін егер пара тек
тиын-тебенмен алынатын болса, сол кезден бастап ірі ақша
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эсерінен болды,
-

үкіметтің жабықтығы, сыбайлас жемқорлықтың өсуін
тудырады,

-

агенттік

қарым-қатынастардың

«қагида-агент»

үстанымымен

тотальдігі,
дамыды,бүл

яғни
жерде

қағидашыл ролінде - мемлекет болды, ал агент - кезкелген азамат бола алды. Ал агент мемлкетте қызмет
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атқаратын қызметкер болатын. Яғни пайда табу
мақсатында болған эрекет - сыбайлас жемқорлықтың
тууына негіз болды. Совет үкіметінде сыбайлас
жемкорлық жоқ деп айта алмаймыз, ол тек басқаша
формада қалыптасты деуге болады[8].
Ал батыста сыбайлас жемқорлық өте қатты
қалыптасты. 15 ғасырда Ұлыбритания патшалығының
парлементінде сыбайлас жемқорлық туралы мэселеге
қатысты көптеген пікір сайыстар болып отырды. Өйткені,
бұл елде парламенттік сыбайластық пайда болған еді. 18
ғасырдың соңында либералдық ойлар мен құндылықтар
қогам мен сыбайлас жемқорлықтың арасында қарымқатынас орнатты. Бүл қарым-қатынасты жаңа ағым деп
тұжырымдады. Бұл тұжырымдама бойынша ел басы, елді
басқарушы органдар халық үшін, халықтың игілігі үшін
жэне қоғамньщ дұрыс дамуына септігін тигізетін болуы
керек деп, сыбайлас жемқолықты ысырып алып тастады.
Сыбайлас жемқорлық құбылысын алдын-алу мақсатында
америка халқы көп жұмыс атқарды. 1878 жылғы
конституцияда пара алғандығы үшін қарапайым халыкпен
бірге ел президентінің өзі жауаптылыққа тартылады
делінген. Яғни, президентке ипичмент жарияланады.
Онда: «Егер президент, вице-президент, азаматтық
қызетті атқаратын лауазымды түлғалар мемлекетке
опасыздық жасап, саткындық немесе пара алса, онда
ол өз қызметтерінен алшақталатындығы түсіндірілді.
(2бап, 4 бөлім). 19-20 ғасырларда элем бойынша дамыған
мемлекеттерде сыбайлас жемқорлық төмен болып келеді.
Бірақ бүл қүбылыстан түбегейлі қүтылу мүмкін болмай
отыр, сондықтан да элем бойынша глобальдық мэселелер
қатарына жатқызылып отыр.
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20 ғасырдың жартысында, сыбайлас жемқорлық
тарнсүлттықтан бүкіләлемдік проблемалардың
біріне
айналды. Мемлекет басында тұрған лауазымды түлғаларды
корпорациялардың сатып алу жэне оларға ақша түрінде
сыйакы берулері өрши түсті. Осыдан барып сыбайлас
жемкорлық үйьшдасқан қылмыспен ұштасып келе берді.
Мемлекеттік органдардың басшыларын, өкілдерін сатып
алу, сол ұйымдаскан қылмыстық топтың мақсатының бірі
болды. Бүл әрекеттерге мысал, Италия мемлекетінде «Коза
Ностра» ұйымдасқан тобы олар мафия немесе жауыздар
деген мағынаны білдірді, Жапон үйымдасқан қылмыстык
тобы «Каморра», «Сакра корона унита», «Бариокудан»
(якудза), индонёзиялық үстаушылар, қытайдың «Триада»
ұйымдасқан қылмыстық тобы. Бұл топтар пара беру
арқылы мемлекеттік лауазымды түлғалар арқылы өздерінің
қылмыстьщ қызметтерінде шешіп отырған. ¥йымдасқан
қылмыстық топтар мен шенеуніктердің арасындағы келісім
«Локхида фирмасының сыйы» атты сыбайлас жемқорлық
эйгілі Жапония премьер-министірінің өз орнынан кетуге
альш келіп соқты[9]. Ал, Қытайда сыбайлас жемқорлық
кылмыстарына өте қатал жаза қолданған.
31 мамыр, 1995 жылы «Сыбайлас жемқорлық жылы»
атанды, өйткені осы жылға дейін сыбайлас жемқорлықтың
алған аумағы өте үлкен болды. Ал сыбайлас жемкорлықпен
күрес күні 9 желтоқсан атанды. Зерттеушілердің ойынша
сыбайлас жемқорлықтың таралу бағыты батыстан -шығысқа
дейді. Мысалға, Индонезия мемлекетінің шенеуніктерін
голландиялық компаниялар ақша беріп осы қүбылысқа
үйреншікті болуына себепші болтан, ал Филиппин
мемлекетіне испан колонизаторларымен келген деп
тү-жырымдалады, ал Индияға британ экімшілігімен келген
359

дейді. Бұл мемлкеттердің ішінде сыбайлас жемқорлыққа
тетеп бере алатын мемлекеттер қатары болды, мысалға
Сингапур жэне дамушы мемлекеттер антикоррупциондық
бағдарламаларды
іске
асырып,
қолданып
отырды.
Парақорлық жэне басқа да қылмыстар үшін жауапкершілік
Ресей 1649 жылы Собор жинағындакөрініс тапты. Жинақтың
5-7 баптарында сот органдарында лауазымды адамдардың
сыйлық алғаны үшін жауапкершілігі қарастырылса, 6-бап
ондай субъектілер ауқымьш кеңейтті. Ал өзіміздің елге
Ресей империясы экімшілігінен келген деген түжырым
бар. Колонизацияға дейін қазақ елінде сатып алушылық
пен пайдакүнемдік деген түсінік болмаған. Бүл сэтке дейін
қазақ жерінде сыбайлас жемқорлық деген мэселе болмаған,
тек адамды сыйлағандықтан оған қүрмет түрінде сыйлықтар
берген. Бірақ ақшалай сыйлық болмаған. Ал қызметтік
салада билер соты қалыптасқан. Билерді басшы емес,
қарапайым халық таңдап отырған. Осы күнге дейін билер
сотының қызметі біздерге мақтан тұтарлық құбылыс болып
отыр. Қазіргі күні 100-ге дейін билер сотының есімдері бізге
мэлім. Бірақ 19 ғасырда колонизация басталған уақытта,
билер соты жойылып, орнына әкімшілік басқару органдары
келген. Осыдан барып билік басына шенеуніктер келген
сэттен бастап сыбайлас жемқорлыктың құбылысы кең
етек жайды. Бірақ қазақ елі сонау заманнан бастап дала
демократиясымен өмір сүргендігін үмытпауымыз керек.
Сол кезде егер халық басқарған ханның немесе билердің
атқарған қызметтеріне көңілдері толмаса, халық сайлауымен
ол түлғаларды алып тастауға қүқықтары болған. Ханның
ақылдасатын көмекшілері немесе кеңесшілері болған. Сол
кеңесшілері арқыльт халыктың ойын біліп отыруғатырысқан.
Бүл кеңесшілер өте білімдар адамдар ретінде ақындар,

жыраулар болган. Мысалы, Жэнібек хан басқарған шақта
(15 ғасыр) Асан Қайғы болған, Есім хан кезінде (17 ғасыр)
Марғасқа жырау, Абылай хан кезінде (18 ғасыр) Бүхар жырау
болған. Жаңа жүйеге көшу сол кезде қазақ халқына өте ауыр
тиді. Өйткені, сол кезде жаңа келген экімшілік тарапынан
салық салынған. Бұл дегеніміз сыбайлас жемқорлықтың
тууьша қайнар бүлақ деп танылды. Хранологиялық тарихқа
сүйенсек, Қазақстанда қүқық жүйесі сыбайлас жемқорлық
түсінігін тарихи 2 этапта қарастырады:
1.

14 ғасырмен 19 ғасырлардың аралығы - ортағасырлар
заманы. Сол кезде қоғамдық -элеуметтік қүрылыста
мұсылмандық-салттық

көзкарастар

түркі-

моңғолдык цивилизацияда болған. Тарихшылардың
айтуынша сыбайлас жемқорлық легитимдік институт
формасында болған, яғни феодалдық қатынаста. Жай
жер иеленушілерден хандарға, сүлтандарға, билерге ардайым ушур салығы жиналатын болған. Ол жер
иеленушінің егіннен түскен 10- шы пайда табысы
болып саналды. Малшылар зекет деген салық түрін
төлеген, яғни белгілі-бір мал-түліктің мөлшерін беріп
отырған.
2.

Қазақстандағы қүқық саласының дамуында Ресей
империясының колониалдық саясаты болды.
Қазақстанның

күқықтық

күрылысы

Ресей

импе-

риясына қосылмас бұрын, 2 көршілес жүйеде болған:
1)

жергілікті үлттық соттар - билер соты мен қазылар
соты, олар қылмыстық жэне азаматтық істерді адат
жэне шариат негізінде қарайтын болған;

2)

жалпы империялық сот органдары, олар аса ауыр
қылмыстық

істерді

қарастырған

бар[10].
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деген

тұжырым

Жалпы

алғанда

сол

кездегі

зекет,

ушра

немесе

бағыттағы

бизнес

нарықтан

күшпен

ығыстырылып

жатқызуға

шығарылады, өйткені, бүндай бизнесті сыбайлас жемқорлық

болмайды деп тұжырымдалады. Өйткені, олар сол кезде

тиімсіз кэсіпке айналдырады. Сыбайлас жемқорлықтың

заңмен

пара

бейімделу қабілеті ғаламат, үздіксіз мимикрияға түсе алады,

ешқендай

түрін өзгертеді жэне кемелдене береді, элеуметтік қүқықтық

сыйлыктарды

алу

-

пара

белгіленген

немесе

алу

құбылысына

болатын.

пайдакүнемді

Бірақ

нормаларда

эрекеттері

үшін

жауаптылық қарастырылмаған. Ал басқаша көзқарас Ресей

бақылау

империясының басқаруы

ақтандақтарын шебер пайдаланады. Ішінара өздері де сыбай

кезеңінде

болған.

Яғни

бүл

мен заңи жауапкершіліктің кемшіліктері

мен

өзгерістер ү ж т ы қ жүйені трансколониялыдық мэселеге

лас жемқорлықпен шырмалған қүқық қорғау органдарының

алып келіп тіреді. Сыбайлас жемқорлық сол кезден бастап

институтталынған сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін

қазіргі формаларына ие бола бастады.

жеткілікті мүмкіндіктері мен тиісті тәуелсіздіктері де жоқ.

Сыбайлас жемқорлықтың түсінігіне келетін болсақ,

«Темір үшбүрыш» атанғандар - жемқорланған қырық қүрау

ол - әлеуметтік феномен, қоғам мен қоғамдық қатынастар

бюрократия - қылмыстық бизнес- үйымдасқан қылмыс өз

туындысы. Сыбайлас жемқорлықтың пайда болуы мен

заңдарымен өмір сүреді. Сыбайлас жемқорлық үлттық

өмір сүруі қоғамдық жэне шаруашылық қызметтегі басқару

шекаралардың шеңберінен шығып кетеді, сондықтан оны-

функігиясының жекеленуі сәтінен бастап мүмкін болады.

мен

Өйткені, нақ осы жағдайда лауазымды басшыда қоғам, мем-

Одан түсетін түсімдер «жуылғаннан» кейін әлемдік және

лекет мүддесі үшін ғана емес, жеке басы үшін ресурстарды

үлттық қаржы ағындарына күйылады да, мемлекеттік жэне

пайдалану және шешім қабылдау мүмкіндігі пайда бола

халықаралық билік пен экономика институттарын бүзады.

ды. Сонымен, сыбайлас жемқорлық өте ерте уақытта туған

Ол заңньщ демократия мен адам құқықтарының үстемдігіне

жэне қазіргі күні де бар күрделі элеуметтік саяси қүбылыс

қатер төндіреді, қоғамның моральдық тіректерін, билікке

ретінде көрінеді. Сыбайлас жемқорлықтың көрініс беру

деген сенімді, мемлекеттік басқару, теңдік пен әлеуметтік

формаларының өзгеруі барысында оның ауқымы тарылмай-

.әділеттілік кағидаттарын қиратады, бэсекеге бөгет жасай-

ды. Қазіргі қоғамдағы сыбайлас жемқорлық - басқа саяси,

ды, экономикалық дамуды қиындатады. Әсіресе ең қауіптісі

экономикалық, мэдени, элеуметтік институттармен өзара

- мемлекеттік билік орындарындағы сыбайлас жемқорлық.

тығыз байланысты әлеуметтік институт, басқару жүйесі,

Бүл жагдайда ол монополияның билікпен симбиозының,

элементі.

мемлекеттік

Сыбайлас

жемқорлық

экономикалық

заңдардың

күрес

глобальдық

ауқымда жүргізуді

қызметшілерінің

шешім

қажет

етеді.

қабылдаудағы

қауқарсыздығының жэне шенеуніктердің бақылауда бо-

еркін жүмыс істеуін эжептэуір шектейді жэне элемдік

луы мен оларға қүқыктық жауапкершілік жүктелмеуінің

қауымдастық алдында елдің беделін төмендетеді, ел үшін

көрінісіне айналады. Тэжірибенің көрсетуінше, сыбайлас

пайдалы шетелдік инвестициялардың жолындағы ең бір ба

•жемқорлық мемлекеттік басқарудың бүкіл жүйесін бүзады,

сты бөгеттердің бірі болып табылады. Таза жэне элеуметтік

мемлекеттік билік пен мемлекеттік қызметтің беделінің
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РЕЗЮМЕ

жалпы сырқатының белгісі санады, Ш.Монтескье оны

^

нэтижесінде жақсы саяси тэртіп немесе жүйе жарамсызға

рупции

В данной статье рассматривается история борьбы с ко-

айналатын дисфункционалдық үдеріс ретінде сипаттады.
SUMMARY
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

In this article the fight history from a kooruptsiya is
considered
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