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ФЕМИДА

БАЛАЛАРЫН 
АРАКЫГА 
АЛЫШТЫРГАН АНА 
БИК ҮКЕНӘ
2010 елда ана хокукыннан мәхрүм 
ителгән ханым улын һәм кызын 
тәрбиясенә кире кайтаруны сорап суд-
ка мөрәҗәгать итте. 

Гаризасын карау вакытында суд 
аның тәртибен, яшәү рәвешен, бала-
ларына карашын үзгәртүен, эшкә ур-
нашкан булуын, эчүен ташлавын ачы-
клады. Аның хокукларын кайтаруга 
тулы нигезе булса да, суд әле иртәрәк 
дип тапты, монда матди як һәм башка 
сәбәпләр дә искә алынды. Беренчедән, 
ул эчүчелеккә бәйле булуы белән әле 
дә булса наркологта учетта тора, ре-
миссия срогы үтмәгән. Ә бит хокуктан 
мәхрүм итүнең төп сәбәбе дә әнә шул 
иде. Аннары, алимент түләүдә бурыч-
лары әле капланмаган. Бу киртәләрне 
төзәтеп, барлык таләпләрне үтәгәндә, 
ана хокукын кире кайтару турында янә 
мөрәҗәгать итү мөмкинлеге барлыгын 
аңлатып, суд аның гаризасын бу юлга 
кире какты. Әни кешенең үз ялгышла-
рын, гаебен тулысынча аңлап, туры 
юлга басарына, төзәлеренә һәм инде 
сабыйларын үз янына алып гаилә уча-
гын кабаттан тергезеп җибәрәсенә 
өметләнергә һәм ышанырга гына кала. 

 Ә бит җирлегебездә ата-ана хоку-
кыннан мәхрүм итү очраклары елдан-
ел артып тора. Ә менә бу хокукны кай-
таручылар гына, кызганычка каршы, 
әллә ни күп түгел. Соңгы 3 елда ата-
ана хокукыннан мәхрүм итү турында 
69 эш каралса, бу хокукларны тергезү 
турында нибары 7 эш каралып, 10 бала 
гаиләсенә кайтарылды. 2015 елда 6 
бала кабаттан әти-әни назын, кайгыр-
туын тоеп яши башлады.

 Үкенергә, үз-үзеңне кулга алып, тор-
мышны өр-яңадан башларга беркай-
чан да соң түгел. Барсы да кешенең 
үзеннән генә тора.  Нарасыйларны үз 
тәрбиясенә кайтарырга теләгән әти-
әниләргә бары тик тиешле яшәү шар-
тлары тудырырга, яман гадәтләрдән 
арынырга, эшкә урнашырга, ниһаять, 
кешечә яши башларга гына кирәк. Ан-
нары инде хокукларны кайтаруны со-
рап, әлеге фактлар нигезләнгән доку-
ментларны (эчүчелек, наркоманиядән 
дәвалану турында белешмә,  яшәү, 
эшләү, уку урыныннан характеристи-
ка, керемнәр турында, торак-эксплуа-
тация оешмасыннан, алимент буенча 
әҗәтләр булмауга белешмә, эксперт 
яки белгечтән нәтиҗә ясалган доку-
мент һ.б.) теркәп, судка гариза язар-
га да була. Әлбәттә, суд закон куйган 
таләпләрне җентекләп тикшерәчәк. Га-
ризаны карау процессында һичшиксез 
опека һәм попечительлек органы 
хезмәткәрләре дә катнаша. Бу төр 
эшләрне караганда суд шулай ук 
нәтиҗә ясарга прокурорны да тарта. 
Әлбәттә, суд һәр очракта да иң әүвәл 
бала мәнфәгатьләреннән чыгып эш 
итә. 

–Каралган эшләрнең 176сы 
(6,4 процент) җинаять, 2254е 
(82,9 процент) – гражданлык, 
188е (6,9 процент) – админи-
стратив, 101е – апелляция 
производствосындагылар, 
– дип ассызыклады узган 
атнада коллективның рай-
он җитәкчелеге, хокук сагы 
органнары вәкилләре кат-
нашында үткән еллык эшкђ 
йомгак ясау җыелышында 
боларның барсы хакында да 
тәфсилләп бәян иткән шәһәр 
суды рәисе Йосыф Сәхапов. 
– Монда шуны да әйтергә 
кирәк, судтагы эшләрнең 
күплегенә карамастан, 
сыйфат һәм срокларның 
үтәлеше югары дәрәҗәдә са-
кланып килә. 

Ул гаепләү карары чы-
гарылган гражданнарның 
күбесенең милеккә кул суз-
ган өчен җавапка тартылуын 
белдерде. Мондый эшләр 
саны 113 булган, 2014 ел 
белән чагыштырганда бе-
раз кимүе күзәтелә.  Узган 
ел барысы 250 җинаять 
эше каралган, аларның һәр 
дүртенчесе аерым тәртип 
нигезендә барган. 66 кеше 
ирегеннән мәхрүм ителгән, 
31е мәҗбүри, 48е төзәтү 
эшләренә, 42се штрафка 
тартылган, 69 азнакайлы 
ирегеннән шартлы рәвештә 
мәхрүм ителгән. Кеше 
сәламәтлегенә һәм гомеренә 
кизәнү белән бәйлеләре – 27. 
Бу җинаятьләрнең нигезендә 
социаль сәбәпләрне дә 
күрергә кирәк. Хөкем 
ителгәннәрнең  199ы 
хезмәткә сәләтле кешеләр, 
әмма җинаять кылган чорда 
беркайда да эшләмәгәннәр, 
укымаганнар, кыскасы, 
иҗтимагый-файдалы эш 
белән шөгыльләнмәгәннәр. 
99ы – исерек хәлдә булган. 
120се – элек тә хөкем ителгән 
кешеләр. Ә инде җинаять 
кылучыларның 45е хатын-
кыз булу – монсы бигрәк 
тә аянычлы. Гаилә учагын 
саклап, балалар үстерәсе, 
дөньяны ямьләүче гүзәл за-
тлар булып, тормыштан тәм 
табып кына яшисе урында... 
Кая таба тәгәрибез?!

 Түли алырыңа тулы ыша-
ныч булмаган килеш кре-
дитка бату да яхшы түгел. 
Шундый килешүләрне үти 
алмаучыларга карата 1139 
эш буенча карар чыгарылган. 

 Җир пайларын закон-
лаштыруны сузу бер як 

өчен дә файдага түгел. 
Суд рәисе монда биләмә 
башлыкларының да актив-
лык күрсәтергә, кызыксынган 
булырга тиешлеген искәртте. 
Торак закончалыгы, комму-
наль хезмәтләргә түләүләр, 
хосусыйлаштыру, торак-
ка өлешне билгеләү белән 
бәйле суд карарларын үтәүне 
приставларга гына кайтарып 
калдырмаска, ә идарә итү 
компанияләренең, власть 
органнарының да бу туры-
дан-туры бурычы булырга 
тиешлегенә басым ясады. 

– Халык белән эшләүче 
кайбер учреждениеләрдә 
теге яки бу мәсьәләне ачы-
клауда нинди документлар 
кирәклеге, кешеләрнең хоку-
клары турында юньле-рәтле 
аңлату юк. Аннары, про-
блемаларын хәл итүдә бар 
өметләрен баглап кешеләр 
судка мөрәҗәгать итәргә 
мәҗбүр. Ә бит суд – ул кон-
сультация, киңәш-табыш 
бирү органы түгел, – диде ул. 

Узган ел 2350 зат админист-
ратив җаваплылыкка, 2366сы 
– штрафка, 906сы – арестка 
тартылган, 292 кеше махсус 
хокуктан мәхрүм ителгән. 6 
юридик затның эшчәнлеге 
туктатылган, 10сының 
конфискацияләнгән. Иң 
күп хокук бозулар юл йөрү 
кагыйдәләре белән бәйле, 
җәмгыяви судьялар тара-
фыннан шундый 366 эш ка-
ралган. Идарә итүгә хокукы 
булмаган килеш руль арты-
на утырырга ничек җөрьәт 
итәләр диген?! 27 азнакайлы 

моның өчен җаваплылыкка 
тартылган. Транспорт чара-
сы белән исерек хәлдә идарә 
иткән 496 кеше 30 мең сум 
штраф түләү өстенә йөртү 
хокукыннан да колак каккан. 

Административ 
штрафларны 
вакытында 
түләмәгәннәргә 
карата җәзалар 
көчәйтелсә дә, 
хокук бозулар 
арасында алар иң 
күбе булып кала. 
2015 елда 946 
кеше шуның өчен 
җаваплылыкка 
тартылган.  

Гаилә хәлләре белән 
бәйле эшләр дә елдан-ел 
күбәя. 2014 елда шундый 476 
эш каралган булса, былтыр 
алар 548 булган. Ата-ана-
лар балаларын тиешенчә 
тәрбияләмәгәнлектән, алар-
ны хокукларыннан мәхрүм 
итү турындагы эшләр һаман 
да арта гына бара. 

 Хезмәт хакын суд аша юл-
лап алу очракларының еша-
юына да күз йомып калып 
булмый. 2014 елда шундый 
317 эш каралса, узган ел 
алар 329га җиткән. 

Гражданнарның җаваплы 
затларга һәм дәүләт влас-
те органнарына карата 
булган таләпләренең 80 
проценты суд тарафыннан 
канәгатьләндерелгән. 

Коллективның эшлекле 
сөйләшүендә катнашкан 
район башлыгы Марсель 
Шәйдуллин җирле властьның 
гадел хөкем һәм хокук сагы 
органнары белән аңлашып, 
проблемаларны бергәләп 
хәл итеп эшләвен, тыгыз 
элемтәдә торуларын әйтеп, 
бу хезмәттәшлек өчен рәхмәт 
сүзләрен җиткерде. 

–Сез чыгарган һәр карар 
артында – кешеләр язмышы, 
– диде ул. – Азнакай шәһәр 
суды үзенең гадел  булуы, 
эшчәнлеген югары дәрәҗәдә 
алып баруы белән респу-
бликада абруйлылардан са-
нала. Без сезнең белән һәр 
атнада очрашып торабыз, 
уртак киңәшмәдә районда-
гы тәртип, гражданнарның 
иминлеген, хокукла-
рын  саклау буенча җитди 
мәсьәләләр тикшерелә, 
алга бурычлар куела. Уртак 
эшчәнлек үз нәтиҗәләрен 
бирә дә. 

Суд рәисенең халыкка 
бушлай юридик ярдәм оеш-
тыру турындагы тәкъдимен 
дә район башлыгы хуплап 
алды. 

Киңәшмәне йомгаклап, 
Йосыф Җәмил улы суд про-
изводствосындагы эшләрне 
карау сыйфатын тагын да 
яхшыртуда, җәмәгатьчелек 
белән эшләүдә конкрет ча-
раларны барлады, коллек-
тив алдына максат-бурычлар 
куйды. 

 Лиза НУРЛЫЕВА

ЕЛЛЫК ЭШКЂ ЙОМГАК

ҺӘР СУД КАРАРЫНДА –                                                 
КЕШЕ ЯЗМЫШЫ

Азнакай шәһәр суды һәм җәмгыяви судьяларның узган елгы эшчәнлеге нәтиҗәләренә күз ташлап шуны әйтергә була: гра-
жданлык эшләрен дөрес һәм вакытында хәл итү, җинаять эшләрен һәм административ материалларны суд производство-
сын саклап карау, суд актларының срогында һәм сыйфатлы башкарылуы, хокук бозуларны кисәтү һәм профилактик чара-
лар алып бару, судның ачыклыгын тәэмин итү – суд производствосының барлык төп бурычлары да тормышка ашырылган. 
Шул рәвешле, барысы 2718 эш, 101 апелляция шикаяте һәм 708 материал, җәмгыяви судьялар тарафыннан 6377 эш һәм 74 
материал каралган.  Айгөл КӘЛИМУЛЛИНА,                         

судья ярдәмчесе


