Жалыбин Сергей Михаилович
Жалыбин Сергей Михаилович әскерде қызмет еткеннен кейін 8 жыл
Қостанай облысының Ішкі істер органдарында жұмыс істеді, ал 1989 жылы
Қостанай облыстық адвокаттар алқасын басқарды. 1995 ж. ҚР Парламенті
Сенатының депутаты болып сайланды. 1997 жылдың қарашасында ҚР Әділет
Вице-министрі болып тағайындалды.
1999 және 2004 жылдары Мәжіліс депутаты болып сайланды,заңнама
және қызметтік-құқықтық реформа комитетінің төрағасы болды.
Парламентаралық Одақтың заң процедуралары жөніндегі Комитетінің Вицепрезиденті болып сайланды. 2001 жылы Гавандағы Парламентаралық
ассамблеяның сессиясында «Еуразия» геосаяси тобының төрағасы болып
сайланды. 2007 жылы Қостанай қаласына Әділет департаментінің бастығы
лауазымына оралды,ал зейнеткерлікке шыққаннан кейін облыс әкімінің
кеңесшісі ретінде жұмыс істеді.
Жалыбин С. М. Қостанай облысында, республикада және одан тыс
жерлерде үлкен беделге ие. Ол ұлттық заңнаманың қалыптасуы мен дамуына
үлкен үлес қосты. Оның тікелей қатысуымен Тәуелсіз Қазақстанның барлық
нормативтік-құқықтық актілері әзірленді. "Экономика және құқық" ҒЗИ
директоры бола отырып, Парламентпен өзара іс-қимыл жасайды: заң
жобаларына сараптама жүргізеді, редакциялық және тұжырымдамалық
өзгерістер мен толықтыруларды ұсынады, олардың Конституцияға сәйкестігі
тұрғысынан қорытынды береді.
С.М. Жалыбин- «Экономика құқығы мәселелер»" Қазақстан-Ресей
ғылыми журналының бас редакторы, «Бизнес және заң» ресейлік
халықаралық журналының редакциялық кеңесінің құрамына, «Нұр Отан»
партиясының орталық аппараты жанындағы Құқықтық кеңестің мүшесі,
«Құқық» мамандықтар тобы бойынша білім және ғылым министрлігінің оқуәдістемелік секциясының құрамына кіреді, Қостанай облысы Қоғамдық
кеңесінің бюджет жөніндегі комиссиясының төрағасы. Республиканың
құрметті адвокаты болып табылады. Қазіргі уақытта заң ЖОО-да
«Адвокатура» мамандығын ашу бойынша мемлекеттік стандартты құру
бойынша жұмыс істейді, Қостанай адвокаттар алқасының Тәртіптік кеңесінің
мүшесі.
«Парасат» және «Құрмет» ордендерімен, жақын және алыс шетел
медальдарымен,
ҚазКСР
және
Қазақстан
Республикасы
Әділет
министрлігінің, ҚР Ішкі істер министрлігінің, облыс әкімінің, облыстық
мәслихаттың, отандық және шетелдік жоғары оқу орындарының, қоғамдық
бірлестіктер мен үкіметтік емес ұйымдардың Құрмет грамоталарымен
марапатталған.
100-ден астам ғылыми еңбектердің, қылмыстық құқық және құқық
қорғау қызметі бойынша оқулықтардың, оқу құралдарының, заңдарға
түсініктеме берудің авторы. Қазақстанның құрметті заңгері, ҚР ІІМ үздігі,
заң ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық Ақпараттандыру
Академиясының академигі.

Жалыбин Сергей Михаилович
Жалыбин Сергей Михаилович после службы в армии 8 лет работал в
органах внутренних дел Костанайской области, а в 1989 году возглавил
Костанайскую областную коллегию адвокатов. В 1995 г. избран депутатом
Сената Парламента РК. В ноябре 1997 года был назначен Вице-министром
юстиции РК.
В 1999 и 2004 г. избрался депутатом Мажилиса, являлся председателем
Комитета по законодательству и служебно-правовой реформе. Был избран
Вице-президентом Комитета Межпарламентского союза по юридическим
процедурам. В 2001 году на сессии Межпарламентской ассамблеи в Гаване
избран Председателем Геополитической группы «Евразия». В 2007 году
вернулся в г.Костанай на должность начальника Департамента юстиции, а
после выхода на пенсию работал в качестве советника Акима области.
Жалыбин С.М. пользуется огромным авторитетом в Костанайской
области, республике и за её пределами. Он внёс большой вклад в становление
и развитие национального законодательства. При его непосредственном
участии разрабатывался весь пласт нормативно-правовых актов
независимого Казахстана. Будучи директором НИИ «Экономики и права»,
взаимодействует с Парламентом: проводит экспертизу проектов законов,
предлагает редакционные и концептуальные изменения и дополнения, дает
заключения на предмет их соответствия Конституции.
Жалыбин С.М. – Главный редактор Казахстанско-Российского
научного журнала «Проблемы права экономики», входит в состав
редакционного совета Российского международного журнала «Бизнес и
закон», член Правового совета при центральном аппарате партии «Нур
Отан», учебно-методической секции Министерства образования и науки по
группе специальностей «Право», председатель Комиссии по бюджету
Общественного совета Костанайской области. Является почетным адвокатом
Республики. В настоящее время работает над созданием государственного
стандарта по открытию в юридических ВУЗах специальности «Адвокатура»,
член дисциплинарного совета Костанайской коллегии адвокатов.
Награждён орденами «Парасат» и «Құрмет», медалями ближнего и
дальнего зарубежья, почётными грамотами: Министерства юстиции КазССР
и Республики Казахстан, Министерства внутренних дел РК, акима области,
областного маслихата, отечественных и зарубежных ВУЗов, общественных
объединений и Неправительственных организаций.
Автор более 100 научных трудов, учебников по уголовному праву и
правозащитной деятельности, учебных пособий, комментариев к законам.
Почётный юрист Казахстана, отличник МВД РК, доктор юридических наук,
профессор, академик Международной академии информатизации.

