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Суд эшчәнлеген бар яклап ачык һәм хәбәрдар итү 
максатында 2005 елның декабрендә Азнакай шәһәр 
суды каршында “Фемида” матбугат үзәге төзелеп, 
менә дистә ел дәвамында ул җирлегебезнең 
массакүләм мәгълүмат чаралары белән уңышлы 
хезмәттәшлек итеп килә.

Шушы вакыттан бирле районыбызда чыгып килүче 
“Маяк”, республиканың “Суд да дело” газеталарында, 
“Правосудие Татарстана” журналында һәм Азнакай 
теле-радиокомпаниясендә шәһәр суды һәм җәмгыяви 
судьялар эшчәнлеге һәрдаим яктыртылып торыла.

Үзебезнең җирле мәгълүмат чаралары вәкилләре 
белән берлектә язмаларны бирү стратегиясе эшләнде, 
шул нигездә суд практикасы “Фемида” исеме астында 
махсус сәхифәләр, тематик битләр аша яктыртылып 
килә башлады. 

Шушы дәвердә “Маяк” газетасы битләрендә 122 те-
матик сәхифәдә, “Кеше һәм закон” рубрикасы астын-
да татар, рус телләрендә судьяларның, суд аппараты 
хезмәткәрләренең һәм журналистларның  350дән 
артык эчтәлекле язмалары дөнья күрде. Ә инде теле-
радиокомпания белән берлектә 70ләп мәгълүмати-
хокукый телепрограмма һәм яңалыкларда телесюжет-
лар   эшләнде. Узган ел гына да “Маяк” газетасында 32, 
“Суд да дело”да 5 язма басылып чыкты. 

Әлеге язмаларда һәм телематериалларда за-
кончалыктагы үзгәрешләр, бүгенге көннең актуаль 
мәсьәләләре, резонанс тудырган эшләр чагылдыры-
ла, район халкының сорауларына җавап-аңлатмалар 
бирелә. “Суд залыннан”, “Җинаять һәм җәза” рубри-
калары астында бирелгән язмалар газета укучы-
ларда аеруча кызыксындыру тудыра. Аларда зыян 
күрүчеләрнең хокукларын һәм мәнфәгатьләрен якла-
уда, гаеплеләрне җәзага тартуда, гаделлеккә ирешүдә 
суд эшчәнлеге нәтиҗәләре яктыртыла, шулай ук уку-
чыларны уйланырга этәргән җәмгыятьнең социаль, 
әхлакый проблемалары күтәрелә. Андый материаллар 
халыкта гамәлдәге законнарга карата хөрмәт тәрбияли, 
гаилә һәм әхлакый кыйммәтләргђ кадер уята. 

Гражданнарга суд эшчәнлеге мәгълүматларын тагын 
да ачыграк итү максатында 2007 елда интернет-сайтны 
тутыру буенча актив эш башланды. Анда суд утырыш-
лары вакыты, каралган эшләр нәтиҗәләре, халыкны 
кабул итү графигы, документлар өлгесе, суд практи-
касы, сорауларга җаваплар һәм башка мәгълүматлар 
урнаштырылып килә. 

 2015 ел нәтиҗәләре буенча судның матбугат секре-
таре тарафыннан 213 пресс-релиз урнаштырылды, 
23 378 кеше сайтка кергән һәм барлыгы 89 910 бит укы-
лган. Бу аннан алдагы ел белән чагыштырганда шак-
тыйга күбрәк. 

Әнә шулай оператив һәм бердәм эшчәнлек үз 
нәтиҗәләрен бирә: Азнакай шәһәр судының “Фемида” 
матбугат үзәге республика бәйгесендә “Иң яхшы мат-
бугат үзәге” исемен яулады.       

Әти-әнисе аны кечкенәдән ты-
рыш, хезмәт сөючән итеп үстергән. 
Мәктәптә дә бу сыйфаты яхшы укуы 
аша чагылып килгән. Укытучыла-
ры аның алдына куйган максатына 
ирешүчән үҗәтләрдән булуын әйтә. 
Кечкенәдән ул юрист булу турында 
хыяллана. Казан дәүләт университе-
тын тәмамлагач, Азнакай мәшгульлек 
үзәгендә юрист булып эшләп, тәүге 
тәҗрибәсен туплый. 

2000 елда Сания Риф кызы Татарс-
тан Республикасы Дәүләт Советы та-
рафыннан Азнакай районы буенча 1нче 
суд участогы җәмгыяви судьясы итеп 
билгеләнде. Ул елны районда 3 суд 
участогы оешты. 

–Миңа суд системасының мөһим зве-
носы саналган җәмгыяви судьялар ин-
ститутына нигез салуда катнашу бәхете 
тиде, – дип искә ала ул елларны. – 
Башта без Азнакай шәһәр суды бинасы-
на урнаштык. Безнең карамакта нибары 
3 кабинет, аларның берсендә без – яңа 
гына билгеләнгән 3 судья һәм калганна-
рында – секретарьлар белән канцеля-
рия. Үзебезнең суд заллары әле юк иде. 
Федераль һәм җәмгыяви судьялар бул-
ган 3 залны график нигезендә минутлап 
бүлешә идек. Моннан тыш, шушы ук би-
нада район прокуратурасы да урнаш-
кан иде бит әле. Бик тыгын булса да, 
њзара аңлашып эшләдек. Гражданлык, 
җинаять, административ эшләр шак-
тыйга җыела, кайчакларда төн уртасы-
на кадәр калган чаклар да булгалады. 
Әмма, безгә, җәмгыяви судьяларга 
шәһәр суды җитәкчелеге зур ярдәм 
күрсәтте. Һәр атнада судьяларның 
укулары, киңәшмәләр үткәрелеп кил-
де, ул хәзер дә шулай. Аларда дөрес 
карарлар кабул итүдә суд практикасы 
өйрәнелә. 

Сания Ибраһимова эшләрнең 
күпчелеген никах, гаилә хәлләре, 
хезмәт хакы түләү, администра-

тив хокук бозулар белән бәйлеләре 
тәшкил итүен әйтә. Аерылышканда ир-
атларның балалары турында уйлама-
вы, комсызланып мөлкәт бүлешүе, али-
мент түләмәс өчен теләсә нинди ялган-
га барулары, гаилә тормышын аракыга 
алыштырулары борчый аны. Сүз дә юк, 
иректән мәхрүм итү турында карар чы-
гару җиңел түгел. 

–Инде 15 ел җәмгыяви судья булып 
эшләсәм дә, суд процессында һәр яз-
мыш өчен зур җаваплылык тоям, – ди 
ул. – Шуңа да хөкем карарын чыгар-
ганчы, барсын да ныклап уйлыйм, 
үлчим, материалларны ныклап торып 
өйрәнәм, бары тик закон кысаларында 
гына эш итәм.

2006 елда җәмгыяви судьялар ап-
параты белән яңа иркен бинага күчте. 
Биредә эшләүчеләр заманча шартлар 
тудырылудан бик канәгать.

 Эшләү дәверендә Сания Риф кызы 
үзен принципиаль, закончалыклар-
ны һәм суд практикасын яхшы белүче 

судья итеп танытты. Ул гадел, иници-
ативалы белгеч. Судья караган гра-
жданлык, җинаять һәм административ 
эшләр һәрчак яхшы нәтиҗәле. Сания 
Ибраһимова белемен даими күтәрү 
өстендә эшли, эзләнүчән, һөнәри ква-
лификациясен күтәрү белән мәшгуль, 
заманча мәгълүмати технологияләрдән 
дә актив файдалана. Ул республика-
да беренчеләрдән булып, шәһәр суды 
һәм район җитәкчелеге ярдәме белән 
эшләрне видеоконференция элемтәсе 
кулланып карауга кереште.

Озак еллар һәм нәтиҗәле хезмәте 
өчен Сания Риф кызы РФ судьялар 
Советының “Россиядә суд реформа-
сына 150 ел” медаленә лаек булды. 
2015 ел нәтиҗәләре буенча “Ел судья-
сы” исемен алуы барыбыз өчен дә зур 
горурлык. Коллегабызга киләчәктә дә 
һөнәри уңышлар телибез!

Азнакай шәһәр судының “Фемида” 
матбугат үзәге

Татарстан Президенты Рөстәм 
Миңнеханов катнашында респу-
блика судьяларының ХI конфе-
ренциясе үтте. Анда “Ел Феми-
дасы”,  “Иң яхшы һөнәр иясе” 
бәйгеләренә дә йомгак ясалды. 

Әйтергә кирәк, бәйге нәтиҗәләре 
безнең Азнакай районы өчен аеруча 
куанычлы булды. Азнакай шәһәр суды 
рәисе Йосыф Сәхаповка Татарстан 
Президенты Рөстәм Миңнеханов “Фи-

дакарь хезмәт өчен” медале тапшыр-
ды.   1нче суд участогы җәмгыяви судь-
ясы Сания Ибраһимова һөнәри бәйгедә 
“Ел судьясы” исеменә лаек булды. 
Шәһәр судының “Фемида” матбугат 
үзәге республикада шулай ук иң яхшы 
үзәк дип табылды. Азнакай районында 
чыгып килүче үзебезнең “Маяк” газета-
сы суд эшчәнлеген иң яхшы яктыртучы 
массакүләм мәгълүмат чараларының  
“Фемида” бәйгесендә ел да актив кат-
нашып килә. Газета коллективының 

дистәгә якын төрле номинация ди-
пломнары суд белән икеарадагы тыгыз 
һәм нәтиҗәле хезмәттәшлек турында 
сөйли. Быел ул “Татар телендә иң яхшы 
язма” номинациясендә икенче урын-
ны яулады. Җиңүчеләргә бүләкләрне 
Югары Суд рәисе И.И.Гилазов, суд 
департаменты идарәсе начальнигы 
З.М.Салихов, “Судьяларның Россия 
берлеге” иҗтимагый оешмасының 
республика  бүлеге Советы рәисе 
К.И.Галишников тапшырды. 

АЗНАКАЙГА БЕРЬЮЛЫ  ДҮРТ БҮЛӘК!

Сания Ибраһимова:

“ҺӘР ЯЗМЫШ ӨЧЕН                            
ҖАВАПЛЫЛЫК ТОЯМ”

“ФЕМИДА” 
МАТБУГАТ ҮЗӘГЕ –                           
РЕСПУБЛИКА 
БӘЙГЕСЕНДӘ 
ҖИҢҮЧЕ

ФЕМИДА


