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Зиманов Салық Зиманұлы – заң ғылымдарының докторы (1961), 

профессор (1963), ҚР ҰҒА академигі (1967), Ұлы Отан соғысының 

қатысушысы. 

Ол 1921 жылы Гурьев (бүгінгі Атырау) қаласында туған қазақтың 

баласы. Қазақ орта мектебін сәтті аяқтап, мұғалім болып жұмыс істеп те 

үлгерген. 1940 жылдың қаңтарында Қызыл Әскер қатарына шақырылып, 

өмірінің жаңа сатысы басталды.   

        
Открытие именной аудитории имени величайшего ученого современности 

Академика НАН РК Салык Зимановича Зиманова. 
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Салық Зимановтың халқының ардақты ұлы екендігін Ұлы Отан 

соғысында халқы мен отаны үшін аянбай соғысуынан байқауға болады. 

Соғыста түрлі майдандарға қатысу оның тағдырына жазылыпты. Ол Оңтүстік 

Кавказ, Солтүстік Кавказ, Степной, Воронеж, 2-ші Украин, 2-ші Беларус 

майдандарына қатысып, соғысты Берлин түбінде аяқтаған. Өзінің майданда 

көрсеткен ерекше қабілеті, батылдығы мен батырлығының арқасында 

қатардағы жауынгерден гвардия майоры атағына дейін жетіп, 615-ші 

минометтік полк командирінің орынбасары және механизацияланған 

бригаданың артиллериясына қолбасшы болған. Майданнан 1949 жылы 

маусымда қайтқан. 

Салық Зимановтың майдандағы ержүректігі мен батырлығы оның 

майдандасы подполковник Н. Брайконың естелігінен көрініс тапқан. Ол 

майданда жас қазақ жігіті гвардия майоры С. Зимановтың қақтығыстардың 



бірінде ерекше батырлық көрсеткендігі туралы жазады.
1
 С. Зимановтың сол 

сәттегі ержүректік көрсетіп, жаудың күшін әлсірету үшін жасаған амалы 

және өз басын үлкен қатерге қоюы майдандастарын таң қалдырады. 

Соғыс кезінде төрт рет жарақаттанған. Екі рет І дәрежелі Отан соғысы 

орденімен, Қызыл Жұлдыз орденімен, «Кавказды қорғағаны үшін» және 

«Кенигсбергті алғаны үшін» медальдарымен марапатталған. Ұлы Отан 

соғысының 60-жылдығы қарсаңында ол Қазақстанның атынан Мәскеуде 

Жеңістің мерейтойын тойлауға қатысқан ардагерлердің құрамына енгізілді. 

Салық Зимановтың Бүкілодақтық заң институтында жоғары заң білімін 

алып (1948), ғылыми жолға түсуі оның ерекше шығармашылық қабілетін 

көрсетіп, ғалым ретіндегі бейнесін суреттейді. Бүгінде С. Зимановтың 

«қазақстандық заң ғылымының атасы» екендігінде ешкімнің күмәні жоқ. Ол 

Мәскеуде КСРО ҒА Құқық институтында ғылыми-ізденушілік жұмыстарын 

жүргізіп, 1950 жылы «Бөкей Ордасының қоғамдық-саяси құрылысы» 

тақырыбында заң ғылымының кандидаты ғылыми дәрежесіне 

диссертациялық жұмысты сәтті қорғайды. Қазақтың саяси-құқықтық 

ілімдерінде бұл жұмыстың маңызды орын алатынын сол кезде және бүгінде 

де ғалымдар мойындайды.  

Үлкен ғылыми жолға куәлік алған жас ғалым үздіксіз ізденушілік 

жұмыспен айналысып, 1961 жылғы 13 қаңтарда «18 ғ. соңы және 19 ғ. 

алғашқы жартысындағы Қазақстанның қоғамдық-саяси құрылысы» 

тақырыбында заң ғылымының докторы ғылыми дәрежесіне диссертациялық 

жұмысты сәтті қорғайды. Нәтижесінде ол заң ғылымдарының докторы 

дәрежесін иеленген алғашқы қазақ болып шықты
2
. Өзінің отандық заң 

ғылымына қосқан қомақты үлесі үшін С. Зиманов 1967 жылы ҚазКСР ҒА 

академигі атағын иеленді. Мұндай атаққа ие болу С. Зимановтың заң 

ғылымының шыңына жеткендігін, ғалым ретінде толық қалыптасып, 

мемлекет пен қоғам тарапынан мүлтіксіз танылғандығының белгісі еді. 

Академик С.З. Зимановтың қазақстандық заң ғылымына қосқан үлесі 

шексіз деп айтсақ, қателеспегеніміз. Ол қазақ халқының байырғы әдет 

құқығын, мемлекеттік және құқықтық жүйесін зерттеп, билер мен 

шешендердің билік өнерін бүгінгі ұрпаққа жеткізген ғалым. Өзінің ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында бірнеше буын ғалымдарды 

дайындады. Соның ішінде, бүгінде танымал ғалымдар з.ғ.д., профессорлар 

Қ.Ә. Жиреншин, Н.Ө. Өсеров, З.Ж. Кенжәлиев, С. Өзбекұлы және өзге де 

жүзге жуық ғылым докторлары мен кандидаттары.  

С. Зиманов қазақтың әдет құқығын зерттей келе, келесідей пікір 

білдіреді: «Қазақ құқығы («жарғы») кең-байтақ қыпшақ даласында еркіндік 

пен бостандық саясында, көшпелілердің дүниетанымы, өзіндік теңдік, өзін-

өзі басқару ұғымдарының негізінде қалыптасып, дамыды. Ру ішінде 

руаралық байланыстарда, сондай-ақ басқару қатынастарында шыншылдық, 
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әділдік және адалдық сияқты моральдық құндылықтарды тәрбиелеп, бекітуге 

ерекше көңіл бөлінді»
3
. Бұл орайда ол  қазақ құқығы әлемдегі тарихи маңызы 

бар құқықтық жүйелер арасында өзінің лайықты орнын иелене алады және 

иеленуі тиіс деген ойға келеді. 

Ол қазақтың әдет құқығын терең зерттеген ғалымдардың 

алғашқыларына жатады. «Қазақтың әдет-ғұрып заңдарына шариаттың әсері» 

деген еңбегінде: «Ежелден бекіген, кешегі күнге шейін жүйесін, ереже 

негіздерін бұзбай бізге жеткен қазақ халқының әдет-ғұрып жора-жолдарын 

зерттеу, оған тигізген басқа елдердің мәдениет мұраларының әсерін талдау, 

соның ішінде шариат әсерін тұжырымды ашу сол қазақ халқының «ескі 

ережелерінің» құндылығы мен маңыздылығын асыра түседі»
4
 деп ой 

қорытады. Бұл еңбекте ислам дінінің Қазақстанда таралуы, исламның 

қазақтың әдет-ғұрпына әсер ету кезеңдері, Қазақстанның Ресейге 

қосылғаннан кейінгі әдет-ғұрпы, ислам және саясат мәселелері 

қарастырылған. 

        
Открытие именной аудитории имени величайшего ученого современности 

Академика НАН РК Салык Зимановича Зиманова. 
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Ғалым ағамыз қазақтың әдет құқығының тарихи дамуын зерттей келе, 

соның ішінде билер сотының қызметіне аса мән беріп, терең зерттеулер 

жүргізіп, аталмыш институттың маңыздылығын ашады. Қазақтың билер 

сотының теңдесі жоқ институт екендігін дәлелдей келе, келесідей пікір 

айтады: «Бір жағынан, қоғамдық құрмет пен мәртебенің шыңында тұрған 

кезде «билер соты» ұғымы кез келген күрмеулі істің ақиқатын табу және сот 

кесімінің негізі – әділдікке қол жеткізу түсінігімен тең тұратын. Ал би-қазы 
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атағы аталмыш идеяларды қойылған шарт ретінде емес, өз мінез-құлқының 

табиғи қағидасы ретінде қабылдаған адамға бұйыратын. Мұндай ұғым халық 

санасында ғана емес, билер санасында да мығым орнаған. Сондай-ақ 

билерден сот әділдігін жүзеге асыру үшін даналық, шешендік, өз теңдес 

бәсекелестерімен тең дәрежеде сұхбаттасу, тарихтағы түрлі әдет-ғұрыптық, 

соттық-оқиғалық нормалардан хабардар болу, хандар енгізген заңдарды білу 

талап етілген»
5
. Билер соты институтына арналған түрлі еңбектерінде ұлы 

ғалым «қазақтың би-қазылары ешкімге тәуелді болмаған, оларды ешкім 

сайламаған, төрелік айтатын адамды дауласушылар өздері таңдап, оның әділ 

шешіміне жүгінген. Сондықтан да өз абырой-беделі үшін билер ешкімге 

қиянат жасамай, шындықтың жоқшысы болған» деген байламға келеді.   

Қазақтың билер сотын терең зерттей келе, ғалым бұл институттың 

бүгінгі сот жүйесіне үлгі етерлік тұстары көп екендігін айтады. С. Зиманов 

қазақтың билер сотын тарихи және теориялық тұрғыдан зерттеудің 

нәтижесінде бірқатар ғылыми еңбектер жариялап, онда бүгінгі ұрпақ 

білмейтін билік өнеріне қатысты көптеген қазақтың мақал-мәтелдерін, 

әңгімелер мен оқиғаларды жарыққа шығарды. Билер сотына қатысты 

зерттеулерінің нәтижелері «Қазақтың билер соты – бірегей сот жүйесі» атты 

жеке еңбегінде, «Қазақтың ата заңдары» атты 10-томдық еңбектерінде және 

өзге де жекелеген мақалаларында кеңінен қарастырылған. 

Академик С. Зимановтың ғылыми еңбектерін талдап, зерттеу ұзақ 

уақытты және терең білімді қажет етеді. Ұлы ғалымның еңбектерін бір 

мақаланың көлемінде сипаттап шығу мүмкін емес. Сол себепті тек жекелеген 

еңбектеріне тоқталуға мәжбүр болдық. Заң ғылымының түрлі салаларында 

айтқан пікірлері мол теориялық базасы бар екендігімен және тәжірибелік 

негізділігімен сипатталады. С. Зимановтың еңбектеріне сүйеніп ғылыми 

жұмыс бастау әрқашан сәтті және нәтижелі жұмыстың кепілі.  

Академик С. Зимановтың мемлекеттік билікке араласу және заң 

шығармашылық қызметіне қосқан үлесі жеке зерттеуді талап етеді. Оның 

Кеңес Одағы тұсында, Қазақстанның егеменді ел болып шыққалы бері 

мемлекеттің Конституциясы мен қолданыстағы заңдарын қабылдау және 

жетілдіру мақсатындағы рөлі ерекше. Республика Жоғарғы Кеңесінің 

депутаты және заңгер-ғалым, Комитеттің төрағасы және Жоғарғы Кеңес 

Төралқасының мүшесі бола отырып, С. Зиманов түрлі материалдарға қол 

жеткізіп, биліктің жоғары деңгейіндегі отырыстар мен талқылауларға 

қатысқан. Ол жаңа Конституцияның жобасына қатысты сараптама тобының 

жетекшісі, Конституциялық комиссияның мүшесі (1992-1993 жж.), Қазақ 

КСР мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның жобасын дайындау 

жөніндегі жұмыс топтарының төрағасы, сонымен қатар Парламенттің 

бірқатар заң шығарушы комиссияларының мүшесі болған
6
. 

Егеменді ел болып, жаңадан бөлініп шыққан кездері академик С. 

Зимановтың «Қазақстан ішкі ұйымдастырылуы бойынша күшті мемлекетке 
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айналуы үшін ондаған жылдар қажет, ал президенттік билікті күшейту 

күттірмейтін жағдай» деген ойлары өз өміршеңдігін дәлелдеді. Халықпен 

сайланатын президент және президенттік басқару нысанындағы 

республиканың қалыптасуы, үкіметтің президентке тікелей бағынысты болуы 

Қазақстан үшін тиімді екендігін айтқан болатын. Академиктің бұл 

идеяларының дұрыстығын мемлекеттік билік пен басқаруын бүгінгі күнгі 

тәжірибесі дәлелдеді. Бұл жағдай С. Зимановтың мемлекеттің саяси-

құқықтық жағдайын танып-білуде, болжауда аса көрегендігінің және 

теориялық базасы жоғары екендігінің белгісі. 

Заң шығармашылық қызметіне және отандық ғылымның келешегіне 

деген көзқарастары академик С. Зимановтың мемлекеттік және қоғамдық 

жұмыстармен белсенді түрде айналысуына итермелейді. Осы орайда бүгінгі 

таңда Қазақстан Республикасының Парламентінде талқылауда жатқан ҚР 

«Ғылым туралы» заң жобасына қатысты С. Зимановтың пікірлерін атап 

өтпеуге болмайды. Көреген ғалым мұнда да жас еліміздің ғылымы өзінен 

әлдеқайда күшті әлемдік білім кеңістігінің алдында дағдарысқа ұшырамауы 

үшін өз ұсыныстарын жасап, түрлі деңгейде бұл мәселені көтеруде. Ол 

академиктің бүгінгі таңда мемлекет өмірінде болып жатқан өзгерістерге 

жанашырлық білдіріп, мазасыздануының белгісі деп түсінуіміз қажет.  

С. Зиманов білім және ғылым саласын басқару мен дамытуға тікелей 

араласып келе жатқан азамат. Соның ішінде тәуелсіздік алған жылдары 

еліміздің белді жоғары оқу орнын он жылға жуық басқарып, ректор қызметін 

атқарған кезі бар. Қазақстанның егемендік алғанынан кейін, оның 

экономикасы мен мемлекеттік басқару саласына заман талабына сай 

мамандар даярлау қажеттігі туындады. Қазақстан Республикасының 1992 

жылғы 18 қыркүйектегі «Білім туралы» Заңы жеке меншіктегі білім беруді 

қолдайтынын білдірген соң, С. Зиманов ҚР ҰҒА Мемлекет және құқық 

институтының заңгер ғалымдарының күшімен заңгер, экономист және өзге 

де мамандар дайындайтын «Парасат» Академиялық құқықтық білім беру 

институтын ашты. Оның жетекшілігімен 1999 жылы КСРО мен Ресей 

Федерациясы, Еуропа мемлекеттерінің тәжірибесін ескерген «ХХІ ғасыр 

заңгерін дайындау үлгісі» жасалды. 2000 жылдары елімізде экономист және 

заңгер  мамандықтары бойынша білім беретін жоғары оқу орны шектен тыс 

көбейіп кеткен соң, отандық жоғары білім жүйесіне зиян келтірмеу 

мақсатында Университетті жабуға бел буды. Нәтижесінде 2003 жылғы 26 

қыркүйекте Қазақ академиялық университетін жабу жөнінде ҚР Білім және 

ғылым министрлігіне қызметін тоқтату жөнінде хат жолдайды
7
. Академик 

С.Зимановтың мұндай қадам жасауына келешек мамандардың мақсатсыз 

дайындалып жатқанын түсінуі, оның ұлттық білім жүйесіне зиян келтіру 

мүмкіндігін болжай білуі, келешектің қамын ойлауы негіз болды. Академик 

С. Зимановтың мұндай бастамасы ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
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тарапынан қолдау тауып, 2007 жылы республика аумағында 36 жоғары оқу 

орны және 58 филиал жабылды. 

Отандық экономика мен табиғи байлықтардың халықтың игілігіне 

пайдаланылуы және ол келешек ұрпақтың да еншісінде қалу қажеттігін 

ойлаған ғалым жер қойнауларын шетелдік компаниялардың пайдалану 

шарттарына қатысты бірқатар зерттеулер жүргізіп, өз позициясын білдірді. 

2004 жылы қазақстандық заң ғылымдарының бетке ұстар ғалымдарының 

арасында мемлекеттің біржақты тәртіппен келісім-шарттардың талаптарын 

өзгерту мүмкіндігіне қатысты өткір дау туындады. Бұл жария құқықтың 

маманы академик С. Зиманов пен жеке құқық саласының ғалымдары 

академик М.К. Сүлейменов, з.ғ.д.,  профессор Ю.Г. Басин араларындағы дау 

еді. Мұндай дауға  Қазақстан Республикасы Президентінің «Жер қойнауы 

және жер қойнауын пайдалану туралы» Жарлығының 71-бабына 3-тармақты 

енгізуге қатысты ҚР Парламентіндегі талқылаулар себеп болды. Бұл 

толықтыру мемлекеттің келісім-шарттың екінші тарабының немесе жер 

қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлға қатысушыларының алдындағы 

басым құқығын енгізді. Академик С. Зиманов аталған толықтыруды жөн деп 

тауып, осы орайда «Контракт на недропользование» және «Инвестор и 

контракты» атты мақалаларын жариялады. Академиктің жария құқық 

тұрғысынан теориялық негіздеме берген еңбектеріне академик М.К. 

Сүлейменов пен профессор Ю.Г. Басин қарсы пікір білдіріп, оған жауап 

ретінде бірқатар мақалалар жариялаған болатын.    

С.З. Зиманов әділдік пен теңдік, отансүюшілік пен ғылыми көзқарасын 

дәлелдеуде өз мақаласында жер қойнауының және осы меншіктің билік етуші 

субъектісі ретіндегі мемлекеттің жер қойнауын пайдалануға қатысты келісім-

шарттық қатынастарға осы қатынастардың тараптарының бірі ретінде қатыса 

отырып, оларға адал бола отырып, соған қоса мәні мен талаптары ҚР 1998 

жылғы 26 маусымдағы «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі 

туралы» Заңында бекітілген мемлекеттік «үлкен мақсаттық саясатты» 

қамтамасыз ету міндетінің жүзеге асыратынын атап көрсетеді. Заңда 

айтылғандай: «Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерін қорғау, оның 

iшiнде мемлекеттің өнеркәсіп әлеуетін сақтау мен нығайту мақсатында 

мемлекет шетелдік инвесторларға берiлетiн кепiлдiктердi сақтай отырып, 

Қазақстан экономикасының шетелдік ұйымдар мен шетел қатысатын 

ұйымдардың басқаруындағы немесе меншiгiндегi объектiлердiң жай-күйі мен 

пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады» (18-баптың 2-тармағы). Бұл 

талаптар Қазақстан Республикасының стратегиялық peсурстарын пайдалану 

жөнiндегi келiсiм-шарттар жасалған кезде, сондай-ақ «келісім-шарттарды 

орындау және оларды орындауға қатысты бақылауды орындау кезінде» 

мiндеттi түрде ескерiледi (18-баптың 3-тармағы)
8
 деген пікір білдірді. 

Академик С. Зиманов мемлекеттің егемендігі мен тәуелсіздігін, сыртқы 

және ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын пайдалану 
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қатынастарында шарт тарабы ретіндегі мемлекеттің құқықтық мәртебесі 

ерекше сипатта болуы тиіс екендігін дәлелдеді. Оның пікірінше, игерілмеген 

шикізаттық ресурстарға ие мемлекет негізінен сырттан төнген көптеген 

топтар мен күштердің мүдделерінің шоғырлану орталығына айналады. Олар, 

ең алдымен, тек өздерінің коммерциялық мүдделерін ойлайды және мұндай 

жағдай өтпелі кезеңдегі мемлекеттің біртіндеп тәуелді болуына әкеп соғады. 

Жер қойнауын пайдалану шарттарында бірде-бір тарап екінші тараптың – 

мемлекеттің уақытша әлсіздігі мен экономикалық жетілмегендігін өз 

пайдасына шешуге тиіс емес екендігін дәлелдеп, мемлекет мүддесін жақтады. 

Мұнда С. Зимановтың өзінің замандасы профессор Ю.Г. Басинмен 

және әріптесі М. К. Сүлейменовпен кәсіби бәсекелестік туындады. Алайда 

мұндай жағдай қазақтың белді ғалымдарының жеке достық қатынастарын 

салқындық тигізген жоқ. Бұл С. Зимановтың адам ретіндегі қасиетінің 

жоғары екендігін білдіреді. 

Академик С. Зиманов атты ғалымы бар қазақстандық заң ғылымының 

арманы жоқ. Зор денсаулық, ұзақ өмір, қажымас қайрат және 

шығармашылық табыс тілейміз Сізге, Ұлағатты Аға!  
 


