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Токаев отметил вклад ученого 

Салыка Зиманова в развитие 

права в Казахстане

 "Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения

выдающегося ученого, академика Салыка Зиманова.

Он внес неоценимый вклад в формирование и

развитие правовых основ суверенного Казахстана. Его
жизненный путь всегда будет примером для

подрастающего поколения ученых", - написал Токаев

в Twitter.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 

отметил вклад ученого Салыка Зиманова 

в становление казахстанского права.

https://twitter.com/TokayevKZ/status/1362662448893952000


Салық Зиманұлы Зиманов (02.04.1921, Атырау қаласы -

04.11.2011, Алматы) — қоғам және мемлекет

қайраткері, заңгер, заң ғылымдарының докторы (1961),

профессор (1963), Қазақстан Республикасы Ұлттық ҒА-

ның академигі (1967). Қазақстан Республикасының

еңбек сіңірген Ғылыми қайраткері (1971).

3иманов өзінің «Қазақтардың 19 ғ-дың 1-

жартысындағы қоғамдық құрылысы», «Қазақстанның

18 ғасырдың соңы мен 19-дың алғашқы жартысындағы

саяси құрылысы» атты еңбектерінде және «Абай

ережелері» атты Ғылыми мақаласында [2] Абайдың

қазақ тарихындағы алатын орнына жоғары баға беріп,

қазақтардың әдет-ғұрып заңдарын жетілдіруге қосқан

үлесі мен праволық көзқарастарын саралады.



Салық Зимановтың халқының ардақты ұлы екендігін Ұлы Отан 

соғысында халқы мен отаны үшін аянбай соғысуынан байқауға 

болады. 



Өмірбаяны

 1948 - Бүкілодақтық заң институтын бітірген.

 1944-1945 - 2-дүниежүзілік соғысқа қатысқан. Дивизион командирі, миномет полкі
және артилериялық полк командирі болып, полковник шенімен әскери қызметтен
босаған.

 1946–47 - Майданнан оралған соң Гурьев облысы прокуратурасында тергеуші, аға
тергеуші.

 1947–48 - Қазақ КСР-і Прокуратурасы жанындағы ерекше маңызды істер
жөніндегі тергеуші қызметін атқарды.

 1948–52 - Қазақстан ҒА құқық секторының аспиранты, аға ғылыми қызметкері,
сектор меңгерушісі болды.

 1952–58 - Алматы мемлекеттік заң институтының директоры, ҚазМУ-да декан.

 1958–69-Қазақстан ҒА Философия және құқық институтының директоры,

 1969–76 - осы институттың бөлім меңгерушісі, құрметті директоры,

 1976–77 - Қазақстан ҒА Төралқасының бас ғалым-хатшысы қызметтерін атқарған.

 1995 жылдан Қазақ академиялық университеттінің ректоры,

 1999 жылдан Қазақстан ҰҒА Төралқасының мүшесі.



 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. 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.





Халқына қызмет етуі

 Зиманов Салық 1990–95 жылы Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесіне

халық депутаты болып сайланып, Жоғарғы Кеңес Төралқасының, Сыртқы

қарым-қатынастар мен парламентаралық байланыстар комитетінің мүшесі,

Ардагерлер мен мүгедектер жөніндегі комитет төрағасы болды. Білікті заңгер

маман ретінде егемендік, тәуелсіздік жолын таңдаған Қазақстанның

халықаралық қарым-қатынастарын заңдастырып, қазақ тіліне мемлекеттік

мәртебе беру, президенттік басқару институтын енгізу, құқықтық-

демократиялық реформаларды жүргізу ісіне, т. б. белсене араласты. Ол 1992–93

жылы Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Консультативтік

кеңестің, мемлекеттік саясат жөніндегі ұлттық кеңестің мүшесі болды.

 Зимановтың ғылыми-зерттеу еңбектері, негізінен, мемлекет және құқық тарихы

мен теориясына, Қазақстан мен Орталық Азияның басқа да аймақтарында

ұлттық мемлекеттердің қалыптасуы мен дамуына, Қазақстан Республикасының

мемлекеттік тәуелсіздігіне, т. б. өзекті мәселелерге арналған. Сондай-ақ,

Зимановтың құқық теориясына, қазақтың дәстүрлі құқықтық мәдениетіне,

шариғат заңдарына қатысты бірнеше ғылыми еңбектері жарық көрді.



 1986 жылы Желтоқсан оқиғасы кезінде де ол азаматтық ерлік көрсетті.

Империялық орталықтың үлкен лауазымды өкілдерінің қазақ халқы атына

айтқан астам пікірлеріне тайсалмай қарсы шығып, ұлт намысын, ел

абыройын нақты да кесімді дәлелдермен қорғап қалды. Қазақстан

Республикасы құрылғаннан кейін Зимановтың ғылыми және қоғами-саяси

қызметінің жаңа, жемісті кезеңі басталды. Қазақстанның Жоғарғы Кеңесі

көптеген жаңа заңдарды қабылдауға тиіс болды. Осы жауапты тарихи

кезеңде Зиманов Салық - білімділік, қайраткерлік қырымен танылды. Қазақ

мемлекеттігі мен қазақ халқының тарихында шешуші рөл атқарған «Қазақ

КСР-нің мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияның» (25.10.1990)

жобасын дайындау жөніндегі комиссияны басқарды. Ел тарихындағы

екінші бір аса маңызды саяси актінің – «Қазақстан Республикасының

мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық Заңның (16.12.1991)

жобасын дайындау жөніндегі комиссияның жетекші мүшелерінің бірі

болды. Ол Жоғарғы Кеңестегі Қазақстан Республикасының жаңа

Конституциясының жобасын әзірлеу жөніндегі Конституциялық

комиссияның мүшесі болды, мұнда ол сарапшылар тобын басқарды.



 Зимановтың «КСРО-дағы автономиялау теориясы мен практикасы»

(1998) атты зерттеу еңбегі ТМД мемлекеттерінің ғылыми

жұртшылығының арасында зор серпіліс туғызды. Онда алпауыт

держава – КСРО-ның ыдырауының көрінісі және оның бұрынғы

автономиялық аумақтары негізінде жаңа тәуелсіз

республикалардың құрылуы нақты да талдамалы тұжырымдарға

сүйене отырып дәлелденген.

 Зиманов Салық - 10 томдық «Қазақтың ата заңдары»

энциклопедиясына ғылыми жетекшілік жасауда. Зиманов Салық

Қазақстан Республикасы Президентінің Бейбітшілік пен рухани

келісім сыйлығы (1993), Қазақстан мемлекеттік сыйлығы (2002)

лауреаты. «Парасат» орденімен (2002), екі рет Отан соғысы, Қызыл

Жұлдыз ордендерімен және медальдармен марапатталған.



Салық Зиманұлы Зимановтың 

туғанына 100 жыл толуына орай 

«Қазақ заңдары ғылымының абызы» 

атты кітап көрмесі ұйымдастырылды

 Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы қорынан

алынған «Қазақ заңдары ғылымының абызы» атты кітап

көрмесінде Салық Зимановтың өмірі мен шығармашылығы,

оның ғылыми еңбектері, монографиялары, ғалымдардың

мақалалары мен мерзімді басылым беттеріндегі естеліктері

туралы материалдар ұсынылған.



Шығармалары

 Алғашқы ғылыми мақаласы 1938 жылы жарық көрді

 Толық шығармашылығы 2011 жылғы «Зиманов Салык 

Зимановичтың Биобиблиографический указатель» атты 

кітабында жазылған. 

 Кітапқа сілтеме:

http://nblib.library.kz/elib/Sait/Труды%20ученых%20Каз/Z

imanov%20Salyk/bibliograf/bibliograf.html



«Туран-Астана» Университетіндегі 

кітаптары

В данной работе рассматриваются теоретические и

прикладные аспекты отношений, возникающих в

системе «Государство - контракты - законодательство»

в сфере нефтяных операций, в которых участвуют

иностранные инвесторы и подрядные организации.

Книга рассчитана для всех тех, кто интересуется

государственно-правовыми проблемами

недропользования вообще, эксплуатацией нефтяных

залежей, в особенности в Казахстане. Книга служит

полезным дополнительным Пособием для

преподавателей, магистров, аспирантов юридических,

экономических факультетов высших учебных
заведений.

Государство и контракты в сфере нефтяных 

операций : научное издание / С.З. Зиманов ; Под 

ред. К.Б. Сафинова ; Юридическая компания 

"Интеллектуал-Парасат". - Алматы : ЖетІ Жарғы, 
2007. - 176 с.



Россия и Букеевское ханство : научное 

издание / С.З. Зиманов ; АН КазССР, 

Институт философии и права. - Алма-
Ата : Наука, 1982. - 171 с.

Букеевское ханство (1801—1845 гг) —

казахское государственное объединение,

находившееся в районе нижнего течения Волги

и Урала, в силу ряда обстоятельств ощущало

интенсивное и разностороннее влияние

России. В монографии рассматривается

социально-экономическая и государственно-

правовая структура ханства, ее эволюция и

тенденции развития, обусловленные

прогрессивным влиянием России, ее

демократических институтов и передовой

культуры. Книга рассчитана на историков,

правоведов и всех интересующихся данной

проблемой.



Коллектив Агентства Аль-Халел взял на себя

благородную и ответственную миссию,

приступая к выпуску серии просветительских

книг «Звезды Казахстана» о наиболее видных

деятелях прошлого и настоящего нашей Родины

и особо значимых событиях в ее многовековой

истории. Обретенная нашим государством

независимость — это не просто осуществленная

мечта народа, а результат самоотверженной

борьбы и совокупного титанического труда всех

поколений казахстанцев. У нас есть кем и чем

гордиться, мы должны знать и уважать свое

прошлое, свято чтить заветы великих предков,

бережно относиться к тому, что обрели за годы

независимости, смело идти в будущее.



Академик С. Зиманов мемлекеттің егемендігі мен тәуелсіздігін, сыртқы 

және ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жер қойнауын 

пайдалану қатынастарында шарт тарабы ретіндегі мемлекеттің құқықтық 

мәртебесі ерекше сипатта болуы тиіс екендігін дәлелдеді.






