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QƏRAR
Bakı şəhəri

28 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 tərkidə,
Məhkəmə iclas katibi – Məmmədov Fəxri Afiq oğlu,
Dövlət ittihamçısı – Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu DİMİ-nin
apellyasiya və kassasiya instansiya məhkəmələrində dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə
Şöbəsinin prokuroru Əliyev Ceyhun Zülfüqar oğlunun,
Müdafiəçi – Bakı şəhəri 1 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili İbişov Nadir
Həsənqulu oğlunun iştirakları ilə,
XXXvə qeyrisinin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.4
və 317-2.1-ci maddələri ilə məhkum olunmalarına dair Ağır Cinayətlərə dair işlər üzrə
Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 21 dekabr 2009-cu il tarixli hökmündən
apellyasiya şikayəti vermə müddətinin bərpa edilməsindən imtina olunmasına dair Bakı
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli qərarından məhkum
E.H.Həbibullayev tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında ilkin baxış keçirərək,
m ü ə y y ə n e t d i:
Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin 21 dekabr
2009-cu il tarixli 1(101)-1499/2009 saylı hökmünə əsasən XXXAzərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1 və 120.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib 14 il müddətinə
azadlıqdan məhrum etmə cəzasına, CM-nin 317-2.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib 6 ay
müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş, CM-nin 66.3-cü
maddəsinə əsasən təyin edilmiş cəzaları tam toplamaq yolu ilə ona 14 il 6 ay müddətinə
azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası CM-nin 67.1ci maddəsinə əsasən Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası
Məhkəməsinin 13 oktyabr 2004-cü il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş 7 il müddətinə
azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş qalan 1 il 3 ay hissəsi təyin edilmiş
edilmiş cəza ilə qismən birləşdirilərək XXXqəti olaraq 15 il müddətinə azadlıqdan
məhrum etmə cəzası təyin edilmiş, cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində
çəkməsi müəyyən edilmiş, cəza çəkmə müddətinin əvvəli 21 dekabr 2009-cu il tarixdən
hesablanmışdır.
Hökmlə həmçinin XXXXAzərbaycan Respublikası CM-nin 120.2.1, 120.2.4 və
317-2.1-ci maddələri ilə təqsirli bilinərək CM-nin 66.3 və 67.1- ci maddələrinə əsasən qəti
olaraq 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişdir.
Hökmdən qanunla nəzərdə tutulmuş müddət ərzində apellyasiya şikayəti və ya
apellyasiya protesti verilmədiyindən hökm 12 fevral 2010-cu il tarixdə icraya
yönəldilmişdir.
Hökmdən narazı qalan məhkum XXXapellyasiya şikayətinin verilmə müddətinin
bərpasına dair vəsatətlə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə müraciət etmiş, onun həmin
müraciəti 27 aprel 2015-ci il tarixdə məhkəməyə daxil olmuşdur.
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Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli 1(101)-1499/2015
saylı qərarına əsasən (sədrlik edən hakim R.A.Əliyev) məhkum Həbibullayev Həbibulla
Eldar oğlunun Ağır Cinayətlərə dair İşlər üzrə Azərbaycan Respublikası Məhkəməsinin
21 dekabr 2009-cu il tarixli hökmündən apellyasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış
müddətin bərpa edilməsinə dair vəsatəti təmin edilməmişdir.
Qərardan narazı qalan məhkum XXXapellyasiya şikayəti verərək Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli qərarının ləğv edilməsini və
apellyasiya şikayəti verilməsi üçün buraxılmış prosessual müddətin bərpa edilməsi barədə
qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir. Məhkum apellyasiya şikayətini onunla
əsaslandırmışdır ki, o, hüquqi təhsili olmadığına və savadsız olduğuna görə, eləcə də
əvvəllər cəza çəkdiyi 1 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində ona və ailə üzvlərinə qarşı
təzyiqlər olduğuna görə vaxtında apellyasiya şikayəti verə bilməmişdir.
Məhkəmə iclasında məhkum Həbibullayev Həbibulla Eldar oğlunun müdafiəçisi
İbişov Nadir Həsənqulu oğlu apellyasiya şikayətinin dəlillərinə uyğun çıxış edərək Bakı
Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli 1(101)-1499/2015 saylı qərarının
ləğv edilməsini, apellyasiya şikayəti verilmə müddətinin bərpa edilməsinə dair qərar
qəbul edilməsini xahiş etdi.
Məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı Əliyev Ceyhun Zülfüqar oğlu apellyasiya
şikayətinin dəlillərini əsassız hesab edərək bildirdi ki, apellyasiya şikayəti verilməsi üçün
qanunda nəzərdə tutulmuş prosessual müddətin bərpası üçün heç bir üzrlü səbəb yoxdur.
Odur ki, apellyasiya şikayətinin təmin olunmamasını, Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli qərarının dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş
etdi.
Məhkəmə kollegiyası cinayət işinin materiallarını araşdıraraq, proses iştirakçılarının
çıxışlarını dinləyərək hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin olunmamalı, birinci
instansiya məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 384.1.1-ci
maddəsinə əsasən ittiham və ya bəraət hökmü çıxarıldıqda apellyasiya şikayəti və ya
apellyasiya protesti apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti vermək hüququna malik
olan şəxslər tərəfindən hökm və ya məhkəmənin digər qərarının elan olunduğu andan 20
(iyirmi) gün müddətində verilir.
Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 384.2-ci
maddəsindən görünür ki, həbsdə saxlanılan məhkum tərəfindən ittiham hökmündən
apellyasiya şikayəti hökmün və ya müvafiq qərarın surətinin ona verildiyi andan 20
(iyirmi) gün müddətində verilir.
Cinayət işinin materiallarından görünür ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 21
dekabr 2009-cu il tarixli hökmü məhkum XXXvə onun birinci instansiya məhkəməsində
hüquqlarını müdafiə edən müdafiəçisi Novruzov Anar Tərlan oğlunun iştirakları ilə elan
edilmişdir. Eyni zamanda iş materiallarından görünür ki, məhkəmənin qeyd olunan
hökmünün surəti 28 dekabr 2009-cu il tarixdə qəbzə imza edilməklə məhkum
XXXtəqdim edilmişdir.
Belə olan halda məhkum XXXən geci 19 yanvar 2010-cu il tarixdə apellyasiya
şikayəti verməli olduğu halda (həbsdə saxlanılan məhkum hökmün surəti ona verildiyi
vaxtdan 20 gün ərzində apellyasiya şikayəti verməlidir) o, 5 il 3 ay vaxt keçdikdən sonra
apellyasiya şikayətinin verilməsi müddətinin bərpası ilə əlaqədar vəsatətlə Bakı Ağır
Cinayətlər Məhkəməsinə müraciət etmişdir.
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Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 386.1-ci maddəsinə əsasən,
apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verilməsi müddəti üzrlü səbəblərə
görə buraxıldıqda, bu Məcəllənin 383-cü maddəsində göstərilən şəxslər hökm və ya qərarı
çıxarmış birinci instansiya məhkəməsi qarşısında buraxılmış müddətin bərpa edilməsi
haqqında vəsatət qaldırmaq hüququna malikdir.
Məhkum XXXhökmdən vaxtında apellyasiya şikayətinin verilməməsini hüquqi
təhsilinin olmaması və savadsızlığı ilə əlaqələndirmişdir. Məhkəmə
kollegiyası
apellyasiya şikayətinin həmin dəlilini əsassız hesab edərək qeyd edir ki, vəsatətdə
göstərilən hal 5 ildən artıq vaxt keçdikdən sonra məhkəmənin hökmündən apellyasiya
şikayəti verilməsinə əsas vermir və XXXdaha əvvəlki tarixlərdə də həmin şikayəti verə
bilərdi.
Beləliklə, məhkəmə kollegiyası Ağır Cinayətlərə dair Işlər üzrə Azərbaycan
Respublikası Məhkəməsinin Həbibullayev Həbibulla Eldar oğlunun barəsndə olan 21
dekabr 2009-cu il tarixli hökmündən məhkum H.Həbibullayev tərəfindən apellyasiya
şikayəti vermə müddətinin bərpa edilməsi üçün heç bir üzrlü səbəb müəyyən etmədi.
Odur ki, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, apellyasiya şikayəti əsassız
olduğundan təmin edilməməli və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il
tarixli qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.
Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nın 391.3.3-cü maddəsini
rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası
q ə r a r a a l ı r:
Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 07 may 2015-ci il tarixli 1(101)-1499/2009
saylı qərarı dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Qərar elan olunduğu andan qanuni qüvvəyə minir.
Qərardan bir ay müddətində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya
şikayəti və 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

