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QƏRAR
Bakı şəhəri

15 sentyabr 2015-ci il

Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət kollegiyası
Hakimlər – Abbasov Mirzəli Əbdüləli oğlu (sədrlik edən və məruzəçi), Babayev
Qədim Xalid oğlu və Murquzov İlqar Mustafa oğlundan ibarət tərkibdə,
Məhkəmə iclas katibi – Məmmədov Fəxri Afiq oğlu,
Dövlət ittihamçısı – Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Dövlət ittihamının
müdafiəsi üzrə İdarənin prokuroru Dəmirli Orxan Novruz oğlunun,
Məhkum – XXX,
Müdafiəçi – Bakı şəhəri 1 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili İbişov Nadir
Həsənqulu oğlunun,
18 sentyabr 1975-ci il tarixdə Bakı şəhərində
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, subay, orta təhsilli, işləməyən, əvvəllər
məhkum olunmuş və məhkumluğu ödənilməyən,
Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi,
Əzizbəyov küçəsi ev 80A-da qeydiyyatda olan,
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmiş,
XXX Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.1-ci maddəsi ilə məhkum olunmasına
dair Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 11 avqust 2014-cü il tarixli hökmündən
məhkum XXXtərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinə əsasən işə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq,
müəyyən etdi:
Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 11 avqust 2014-cü il tarixli 1(008)282/2014 saylı hökmünə əsasən (sədrlik edən hakim S.Ə.Ağayev) XXX Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək cəzasını ciddi
rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 2 (iki) il 6 (altı) ay müddətinə azadlıqdan
məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, cəza çəkmə müddətinin əvvəli 17 aprel 2014-cü
il tarixdən hesablanmışdır.
Birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən XXX ona görə təqsirli bilinib məhkum
edilmişdir ki, o, istintaqa məlum olmayan mənbədən, satış məqsədi olmadan qanunsuz
olaraq şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitə olan qurudulmuş
marixuananı əldə edib, üzərində gəzdirərkən 17 aprel 2014-cü il tarixdə saat 21
radələrində Sabunçu RPİ-nin 14-cü PB-nin əməkdaşları tərəfindən Sabunçu rayonu,
Maştağa qəsəbəsi, Kirov dairəsinin qarşısında saxlanılaraq, Sabunçu RPİ-nin 14-cü PB1

nə aparılmış, orada XXXüzərində baxış keçirilən zaman bir ədəd göy rəngli salafan
paketin içərisində təmiz çəkisi 170,0 qr narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar
edilərək götürülmüşdür. Bununla da, XXX Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.1-ci
maddəsində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətmişdir.
Hökmdən narazı qalan məhkum XXX apellyasiya şikayəti verərək törətdiyi əmələ
görə peşimançılıq çəkdiyini nəzərə alaraq Sabunçu rayon məhkəməsinin 11 avqust 2014cü il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsini xahiş etmişdir.
Məhkəmə iclasında məhkum XXX və onun müdafiəçisi İbişov Nadir Həsənqulu
oğlu hər biri ayrı-ayrılıqda apellyasiya şikayətinin dəlillərinə uyğun çıxış edərək Bakı
şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 11 avqust 2014-cü il tarixli hökmünün
dəyişdirilməsini, həmin hökmlə təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsini xahiş etdilər.
Məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı Dəmirli Orxan Novruz oğlu apellyasiya
şikayətinin dəlillərini əsassız hesab edərək bildirdi ki, məhkum XXXtörətdiyi cinayət
əməli iş üzrə toplanmış sübutlarla kifayət qədər sübuta yetirilmiş, birinci instansiya
məhkəməsi onun əməlini düzgün tövsif etməklə gəldiyi nəticə işin faktiki hallarına
uyğundur. Digər tərəfdən birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən məhkuma təyin
edilmiş cəza törədilmiş cinayət əməlinin xarakterinə və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə,
onun şəxsiyyətinə uyğundur. Odur ki, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 11
avqust 2014-cü il tarixli hökmünün dəyişdirilmədən saxlanılmasını, apellyasiya
şikayətinin təmin olunmaması barədə qərar qəbul edilməsini xahiş etdi.
Məhkəmə kollegiyası cinayət işinin materiallarını araşdırıb, apellyasiya şikayətinin
dəlillərini müzakirə edərək, məhkumun, onun müdafiəçisinin və dövlət ittihamçısının
çıxışlarını dinləyərək hesab edir ki, Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin 11 avqust
2014-cü il tarixli hökmü dəyişdirilmədən saxlanılmalı, apellyasiya şikayəti təmin
olunmamalıdır.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 397.2-ci maddəsinə
əsasən birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş faktiki hallar
apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən yalnız apellyasiya şikayətinin və ya
apellyasiya protestinin hüdudlarında yoxlanılır. Birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən
cinayət qanununa və bu Məcəllənin normalarına riayət edilməsi apellyasiya instansiyası
məhkəməsi tərəfindən apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin dəlillərindən
asılı olmayaraq yoxlanılır.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, məhkum XXX törətdiyi cinayət əməli özünün
qismən etirafedici ifadələri ilə yanaşı, şahidlər Sərxanov Anar Müstəcəb oğlunun,
Hüseynov Rəsul Qaryağdı oğlunun, Həsənov Fərman Məhəmməd oğlunun və
Məmmədov Aydın Kazım oğlunun ifadələri, məhkəmə-kimyəvi ekspertizasının 7270
saylı 17 aprel 2014-cü il tarixli rəyi, istintaq hərəkətinin protokolu və işin digər halları ilə
təsdiq olunaraq, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən tam, hərtərəfli və obyektiv
araşdırılmış və mənbəyinin mötəbərliyi məhkəmə kollegiyasında heç bir şübhə
doğurmayan bu sübutlar əsasında birinci instansiya məhkəməsi XXXəməlini düzgün
olaraq Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.1-ci maddəsi ilə tövsif etmişdir.
Hökmdən dövlət ittihamçısı tərəfindən apellyasiya protesti verilməmişdir.
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Məhkum XXXapellyasiya şikayətində, eləcə də apellyasiya baxışı zamanı
çıxışında ona təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsini xahiş etmişdir.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən
E.Y.Abbasova təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsi ilə bağlı apellyasiya şikayətinin
dəlilləri əsassız olduğundan təmin olunmamalıdır.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.1-ci maddəsinin sanksiyasında üç
ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdur.
İş materiallarında olan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş
Əməliyyat və Statistik İnformasiya İdarəsi tərəfindən verilmiş tələbnamədən görünür ki,
XXX əvvəllər Sabunçu rayon məhkəməsinin 21 iyul 2010-cu il tarixli hökmünə əsasən
Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib 1 il 6 ay müddətinə
azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, 10 sentyabr 2011-ci il tarixdə
cəzasının sonu ilə azad olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 83.3.3-cü maddəsinə əsasən böyük ictimai
təhlükə törətməyən və ya az ağır cinayət törətməyə görə azadlıqdan məhrum etməyə
məhkum edilmiş şəxslər cəzanı çəkib qurtardıqları gündən üç il keçdikdə məhkumluq
ödənilmiş hesab olunur.
Göründüyü kimi, məhkum XXX Sabunçu rayon məhkəməsinin 21 iyul 2010-cu il
tarixli hökmü ilə təyin olunan cəza onun islah olunması üçün kifayət etməmiş və
məhkumluğu ödənilmədən yenidən qəsdən cinayət törətmişdir və bu hal onun barəsində
cinayətin residivini yaradır.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 18.1-ci maddəsinə əsasən qəsdən cinayət
törətməyə görə məhkum olunmuş şəxs tərəfindən yenidən qəsdən cinayətin törədilməsi
cinayətin residivini yaradır.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 65.2-ci maddəsinə əsasən residivə görə cəzanın
müddəti törədilmiş cinayətə görə bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində
müəyyən edilmiş daha ciddi cəza növünün son həddinin yarısından, təhlükəli residivə
görə üçdə ikisindən, xüsusi təhlükəli residivə görə isə dörddə üçündən az ola bilməz.
Qanunun mənasına görə, cinayətin residivi olduqda Azərbaycan Respublikası CMnin 234.1-ci maddəsi ilə təyin ediləcək cəzasının müddəti 1 il 6 aydan az ola bilməz.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi XXX cəza
məsələsini həll edərkən, cəzanı yüngülləşdirən halların müəyyən edilməməsini, cinayətin
residivini isə cəzanı ağırlaşdıran hal kimi nəzərə almaqla məhkumun barəsində onun
törətdiyi cinayət əməlinin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, cinayətin
törədilməsi halına, onun şəxsiyyətinə uyğun və təqsirli bilindiyi maddənin sanksiyası
həddində ədalətli cəza təyin etmişdir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 58.3-cü maddəsinə görə cəza təyin edilərkən
törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, təqsirkarın şəxsiyyəti, o
cümlədən cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran hallar, habelə təyin olunmuş cəzanın
şəxsin islah olunmasına və onun ailəsinin həyat şəraitinə təsiri nəzərə alınır.
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun “Məhkəmələr tərəfindən
cinayət cəzalarının təyin edilməsi təcrübəsi haqqında” 25 iyun 2003-cü il tarixli, 4 saylı
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qərarında məhkəmələrə tövsiyə olunur ki, hər bir konkret halda təqsirləndirilən şəxslərə
təyin edilən cinayət cəzası Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 8-ci
maddəsinə müvafiq olaraq cinayətin törədilməsi şəraitinə, təqsirkarın şəxsiyyətinə uyğun
olmaqla ədalətli olmalıdır.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 8.1-ci maddəsinə görə cinayət
törətmiş şəxs haqqında tətbiq edilən cəza və ya digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər
ədalətli olmalıdır, yəni cinayətin xarakterinə və ictimai-təhlükəlilik dərəcəsinə, onun
törədilməsi hallarına və cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxsin şəxsiyyətinə uyğun
olmalıdır.
Həmin Məcəllənin 41.2-ci maddəsinə görə cəza sosial ədalətin bərpası, məhkumun
islah edilməsi və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin
törədilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilir.
Odur ki, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, hökmlə ona təyin edilmiş cəzanın
yüngülləşdirilməsi ilə bağlı məhkum XXXapellyasiya şikayəti əsassız olduğundan təmin
edilməməlidir.
Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nın 397.1, 397.2, 398.1.1
və 407.2-ci maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası
q ə r a r a a l ı r:
Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.
Bakı şəhəri Sabunçu rayon məhkəməsinin məhkum XXX barəsində olan 11 avqust
2014-cü il tarixli 1(008)-282/2014 saylı hökmü dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Qərar elan edildiyi andan dərhal sonra qanuni qüvvəyə minir.
Qərardan Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 410-cu
maddəsində göstərilən müddətlərdə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə
kassasiya şikayəti və ya kassasiya protesti verilə bilər.
Hakimlər:
(sədrlik edən və məruzəçi)

Mirzəli Abbasov
Qədim Babayev
İlqar Murquzov

Əsli ilə düzdür
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi:

M.Ə.Abbasov
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