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Bakı şəhəri

02 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 Prokurorluğunun Dövlət
İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarənin prokuroru Dəmirli Orxan Novruz oğlunun,
Məhkumlar – XXX və XXXX
Müdafiəçilər – Bakı şəhəri 2 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili Quliyev
Şəmsəddin İbrahim oğlu və Bakı şəhəri 3 saylı hüquq məsləhətxanasının vəkili
Azadov Aqil Fikrət oğlunun iştirakları ilə,
03 iyul 1994-cü il tarixdə Naxçıvan Muxtar
Respublikası Şərur rayonunun Şəhid Məmməd kəndində
anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı,
subay, orta təhsilli, əvvəllər məhkum olunmamış,
Naxçıvan MR Şərur rayonu, Xətai kəndində
qeydiyyatda olan, barəsində həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş
Eyvazov Cahangir Qiyas oğlunun Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 178.2.2, 178.2.4, 181.2.1, 181.2.2, 181.2.4 və 228.4-cü maddələri ilə,
22 may 1993-cü il tarixdə Ağdaş şəhərində anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, subay,
orta təhsilli, işləməyən, əvvəllər məhkum olunmamış,
Ağdaş şəhəri, S.Səlimov küçəsi dalan 5, ev 6-da
qeydiyyatda olan, barəsində həbs qətimkan tədbiri
seçilmiş
XXXX Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1 və 181.2.4-cü
maddələri ilə məhkum olunmalarına dair Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel
2015-ci il tarixli hökmündən məhkumların müdafiəçiləri və məhkum R.N.Dadaşzadə
tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətləri üzrə işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin
binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq
müəyyən etdi:
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il tarixli 1(101)-229/2015
saylı hökmünə əsasən (sədrlik edən hakim M.M.Ağalarov, hakimlər Ə.M.Abasov və
E.Ə.Mikayılov) XXX Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2,

2

178.2.4, 181.2.1. 181.2.2, 181.2.4 və 228.4-cü maddələri ilə nəzərdə tutulmuş
cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinib, ona CM-nin 178.2.2, 178.2.4-cü maddəsi ilə 05
(beş) il, CM-nin 181.2.1. 181.2.2, 181.2.4-cü maddəsi ilə 10 (on) il, CM-nin 228.4-cü
maddəsi ilə 01 (bir) il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 66.3-cü maddəsinə əsasən təyin olunmuş cəzaları
qismən toplamaq yolu ilə Eyvazov Cahangir Qiyas oğluna qəti olaraq 12 (on iki) il
müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiş, ibtidai istintaq zamanı 30 iyul
2014-cü il tarixdən 01 avqust 2014-cü il tarixədək həbsdə olduğu iki gün müddət ona
təyin edillmiş cəzadan çıxılmaqla üzərində qəti olaraq 11 (on bir) il, 11 (on bir) ay, 28
(iyirmi səkkiz) gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılmışdır. C.Q.Eyvazovun
cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə müəsisəsində çəkməsi müəyyən edilmiş,
cəzaçəkmə müddətinin başlanğıcı 23 avqust 2014-cü il tarixdən hesablanmışdır.
Hökmlə həmçinin KKKAzərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1
və 181.2.4-cü maddələri ilə nəzərdə tutulmuş cinayəti törətməkdə təqsirli bilinərək,
ona 10 (on) il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiş, cəzasını ümumi
rejimli cəzaçəkmə müəsisəsində çəkməsi müəyyən edilmiş, cəzaçəkmə müddətinin
başlanğıcı 23 avqust 2014-cü il tarixdən hesablanmışdır.
Birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş işin faktiki
hallarından görünür ki, XXX2013-cü ilin oktyabr ayında «Facebook» sosial
şəbəkəsində Cəfərova Zəhra Xanım Mir Əli qızı ilə tanış olaraq onu sevməsinə
inandırmış, mütəmadi olaraq görüşüb ünsiyyət yaratmış, evlənəcəyini vəd edib Zəhra
Xanım Cəfərovanın etibarını qazandıqdan sonra, etibardan sui-istifadə etmə və aldatma
yolu ilə 2014-cü ilin fevral ayında tezliklə qaytaracağı adı ilə Bakı Metropoliteninin
«Koroğlu» stansiyasının yaxınlığında 600 (altı yüz) manat dəyərində «Sony XPERİ
T2» markalı, 520 (beş yüz iyirmi) manat dəyərində «HTC» markalı mobil telefonları,
2014-cü ilin aprel-may ayları ərzində Nizami rayonu ərazisində yerləşən «Xalqlar
Dostluğu» Ticarət Mərkəzində ümumi dəyəri 500 (beş yüz) manat olan 2 ədəd qızıl
üzük və 1 ədəd qızıl sırğanı, 2000 (iki min) manat dəyərində 1 ədəd sünbül formalı
qızıl boyunbağını, 1000 (min) manat dəyərində 1 ədəd sünbül formalı qızıl qolbağını,
həmçinin 2014-cü ilin aprel ayında işlətdiyi avtoyuma məntəqəsində yaranmış
çatışmazlıqları aradan qaldırmaq adı ilə Bakıxanov qəsəbəsində 500 (beş yüz) manat,
2014-cü ilin may ayının 19-da Bakıxanov qəsəbəsində obyekt açaraq birgə işlətmək
adı ilə 1500 (min beş yüz) manat pulu-cəmi 6620 (altım min altı yüz iyirmi) manat
məbləğində özgə əmlakını ələ keçirib şəxsi ehtiyaclarına sərf edərək Zəhra Xanım
Cəfərovaya xeyli miqdarda maddi ziyan vurmaqla təkrar dələduzluq etmişdir.
Bundan sonra o, cinayətkar əməllərini davam etdirərək tanışı KKKilə özgənin
əmlakını ələ keçirmək məqsədilə qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs halında 16
avqust 2014-cü il tarixdə saat 03:00 radələrində Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Xətai
prospektində yerləşən 62 saylı binanın qarşısında, əldə etdikləri razılığa əsasən Rəşad
Dadaşzadənin məlumatı və işarəsi iləKKKKyaxınlaşıb diqqətini yayındırmaq üçün
alışqan istəmiş, sonuncu ona alışqanı vermək istədikdə Ələsgər Fətullayevin həyatı və
sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla bağlı olan basqın edib sağ əlinin yumruğu ilə
onun sifət nahiyəsinə bir zərbə endirib burnun yumşaq toxumalarının sol tərəfli, burun
tənəffüs aktının pozulması və qançır halında əziyi, sifətin sol yarısının yumşaq
toxumaların qançırı, ağız boşluğunda selikli qişa yarası ilə müşayiət olunan sağlamlığa
yüngül zərər vuran xəsarətlər yetirməklə əynindəki şalvarının sağ cibindən 1000 (min)
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manat pulunu açıq yolla talayaraq zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurmaqla
təkrarən quldurluq etmişdir.
Bundan başqa o, istintaqa məlum olmayan mənbədən soyuq silah hesab edilən
bir ədəd zavod üsulu ilə hazırlanmış, deşici-kəsici və vurucu-əzici xassəyə malik
kombinə edilmiş kastet-bıçaq və soyuq silah hesab edilən bir ədəd zavod üsulu ilə
hazırlanmış deşici-kəsici xassəyə malik olan ümumi təyinatlı ov bıçağını qanunsuz
olaraq üzərində saxlamaqla gəzdirmiş və 22 avqust 2014-cü il tarixdə polis
əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən həmin bıçaqlar onun üzərindən aşkar edilərək
götürülmüşdür.
KKK tanışı KKKK məxsus əmlakı talayıb ələ keçirmək məqsədilə XXX ilə
qabaqcadan əlbir olub bir qrup şəxs halında 16 avqust 2014-cü il tarixdə saat 03:00
radələrində Ələsgər Fətullayevin yaşadığı Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Xətai
prospektində yerləşən 62 saylı binanın qarşısına gəlmiş, razılığa əsasən Ələsgər
Fətullayevin mənzilinə getməsi barədə telefon vasitəsilə Cahangir Eyvazova məlumat
vermiş, daha sonra sonuncunun Ələsgər Fətullayevin üzərinə hücum edib pulunu ələ
keçirməsindən ötrü əlverişli şərait yaratmaq, habelə kənardan bunu hər hansı şəxsin
görüb müdaxilə etməməsi, zərurət yarandığı halda Cahangir Eyvazovun oradan
qaçmasını təmin edilməsi məqsədi ilə həmin binanın yaxınlığında dayanıb gözləmiş,
Cahangir Eyvazova bu barədə məlumat və işarə verdikdən sonra
sonuncuKKKKyaxınlaşıb diqqətini yayındırmaq üçün alışqan istəmiş, alışqanı vermək
istədikdə Ələsgər Fətullayevin həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla bağlı
olan basqın edib sağ əlinin yumruğu ilə onun sifət nahiyəsinə bir zərbə endirib
burunun yumşaq toxumalarının sol tərəfli, burun tənəffüs aktının pozulması və qançırı
halında əziyi, sifətin sol yarısının yumşaq toxumaların qançırı, ağız boşluğunda selikli
qişa yarası ilə müşayiət olunan sağlamlığa yüngül zərər vuran xəsarətlər yetirməklə
Ələsgər Fətullayevin əynindəki şalvarının sağ cibindən 1000 (min) manat pulunu ələ
keçirmiş, bununla da zərərçəkmiş şəxsə xeyli miqdarda ziyan vurub quldurluq
etmişdir.
Hökmdən narazı qalan məhkum C.Q.Eyvazovun müdafiəçisi Quliyev
Şəmsəddin İbrahim oğlu apellyasiya şikayəti verərək Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il tarixli hökmünün dəyişdirilməsini, məhkum
C.Q.Eyvazovun barəsində Azərbaycan Respublikası CM-nin 62-ci maddəsi tətbiq
edilərək müvafiq maddənin sanksiyasında müəyyən edilmiş aşağı həddən də az cəza
təyin edilməsini xahiş etmişdir. Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki,
məhkəmə C.Q.Eyvazovun barəsində cəza təyin edərkən CM-nin 58-ci maddəsinin
tələblərinə əməl etməməklə, onun törətdiyi cinayətin xarakterini və ictimai təhlükəlilik
dərəcəsini, onun şəxsiyyətini, o cümlədən cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran
halları, habelə təyin olunmuş cəzanın onun islah olunmasına və ailəsinin həyat
şəraitinə təsirini nəzərə almamışdır. Müdafiə tərəfi hesab edir ki, məhkəmə hazırki
vəziyyətdə C.Q.Eyvazovun ailə vəziyyətini, əməlindən səmimi peşiman olmasını
nəzərə almayaraq, ona həddən artıq ağır cəza təyin etmişdir. Bundan başqa, birinci
instansiya məhkəməsi C.Q.Eyvazovun barəsində CM-nin 62-ci maddəsində nəzərdə
tutulmuş müstəsna halların mövcud olmasına əhəmiyyət verməmişdir.
Hökmdən həmçinin narazı qalan məhkum R.N.Dadaşzadənin müdafiəçisi Hacılı
Pərviz Faiq oğlu apellyasiya şikayəti verərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20
aprel 2015-ci il tarixli hökmünün qismən ləğv edilməsini, KKK Azərbaycan
Respublikası CM-nin 181.2.1 və 181.2.4-cü maddələrində nəzərdə tutulan cinayət
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əməllərini törətmədiyinə görə onun barəsində bəraət hökmü çıxarılmasını xahiş
etmişdir. Apellyasiya şikayəti onunla əsaslandırılmışdır ki, birinci instansiya
məhkəməsinin hökmü işin bütün faktiki halları araşdırılmadan, məhkəmənin gəldiyi
nəticə işin faktiki hallarına uyğun olmadan, iş üçün əhəmiyyətli olan hallar sübuta
yetirilmədən, cinayət qanunu norması düzgün tətbiq olunmadan çıxarılmış və son
nəticədə məhkum R.Dadaşzadənin şəxsiyyətinə uyğun olmayan cəza təyin edilmişdir.
Hökmdən həmçinin narazı qalan məhkum KKKda apellyasiya şikayəti verərək
ona qarşı irəli sürülən ittiham üzrə özünü təqsirli bilmədiyini və onun işinə yenidən
baxılmasını xahiş etmişdir.
Məhkəmə iclasında məhkum C.Q.Eyvazovun müdafiəçisi Quliyev Şəmsəddin
İbrahim oğlu apellyasiya şikayətinin dəlillərini müdafiə edərək Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il tarixli hökmünün dəyişdirilməsini, məhkum
C.Q.Eyvazovun barəsində Azərbaycan Respublikası CM-nin 62-ci maddəsi tətbiq
edilməklə ona təqsirli bilindiyi cinayət qanunu normasının sanksiyasından aşağı həddə
cəza təyin edilməsini xahiş etdi.
Məhkəmə iclasında məhkum XXXmüdafiəçisi tərəfindən verilmiş apellyasiya
şikayətinin dəlillərini müdafiə edərək ona təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsini
xahiş etdi.
Məhkəmə iclasında məhkum R.N.Dadaşzadənin müdafiəçisi Azadov Aqil Fikrət
oğlu özü və məhkum R.N.Dadaşzadə tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətinin
dəlillərini müdafiə edərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il
tarixli hökmünün ləğv edilməsini, Rəşad Dadaşzadənin barəsində bəraət hökmünün
çıxarılmasını xahiş etdi.
Məhkəmə iclasında məhkum KKKözü və müdafiəçisi tərəfindən verilmiş
apellyasiya şikayətinin dəlillərini müdafiə edərək onun barəsində bəraət hökmünün
çıxarılmasını xahiş etdi.
Məhkəmə iclasında dövlət ittihamçısı Dəmirli Orxan Novruz oğlu apellyasiya
şikayətlərinin dəlillərini əsassız hesab edərək bildirdi ki, məhkumlar C.Q.Eyvazov və
R.N.Dadaşzadənin törətdikləri cinayət əməlləri iş üzrə toplanmış sübutlarla kifayət
qədər sübuta yetirilmiş, birinci instansiya məhkəməsi onların əməllərini düzgün tövsif
etməklə gəldiyi nəticə işin faktiki hallarına uyğundur. Digər tərəfdən birinci instansiya
məhkəməsi tərəfindən məhkumlara təyin edilmiş cəza törədilmiş cinayət əməllərinin
xarakterinə və ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə, onun şəxsiyyətinə uyğundur. Odur ki,
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il tarixli hökmünün
dəyişdirilmədən saxlanılmasını, apellyasiya şikayətlərinin təmin olunmaması barədə
qərar qəbul edilməsini xahiş etdi.
Məhkəmə kollegiyası verilmiş apellyasiya şikayətlərinin dəlillərini cinayət işinin
materialları ilə birlikdə araşdıraraq hesab edir ki, aşağıdakı əsaslara görə apellyasiya
şikayətləri təmin olunmamalı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il
tarixli hökmü dəyişdirilməlidir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası CPM-nin 397.1-ci maddəsinə görə
apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən işin
faktiki hallarının müəyyən edilməsinin, habelə cinayət qanununun və bu Məcəllənin
normalarının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü yoxlayır.
Həmin Məcəllənin 397.2-ci maddəsinə görə isə birinci instansiya məhkəməsi
tərəfindən müəyyən edilmiş faktiki hallar apellyasiya instansiyası məhkəməsi
tərəfindən yalnız apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin hüdudlarında
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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.
Məhkum R.N.Dadaşzadənin müdafiəçisi apellyasiya şikayətində göstərmişdir ki,
KKK əməlində Azərbaycan Respublikası CM-nin 181.2.1 və 181.2.4-cü maddəsində
nəzərdə tutulmuş cinayətin tərkib əlamətləri olmadığından onun barəsində bəraət
hökmü çıxarılmalıdır.
Məhkəmə kollegiyası apellyasiya şikayətinin həmin dəlillərini əsassız hesab
edərək qeyd edir ki, KKK ona ittiham olunan cinayət əməlini törətməsi özünün
etirafedici ifadələri ilə yanaşı, digər məhkum olunmuş şəxs C.Q.Eyvazovun və
zərərçəkmiş şəxsin ifadələri ilə, keçirilmiş məhkəmə ekspertizalarının rəyləri ilə, iş
materiallarında olan və məhkəmə istintaqı zamanı tədqiq olunmuş çoxsaylı digər
sənədlərlə kifayət qədər sübuta yetirilir.
Belə ki, birinci instansiya məhkəməsində təqsirləndirilən şəxs dindirilmiş
KKKona Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 181.2.1 və 181.2.4-cü
maddələri ilə elan edilmiş ittiham üzrə özünü təqsirli bilərək ifadəsində göstərmişdi ki,
Eyvazov Cahangir Qiyas oğlunu tanıyır, onunla dostluq etmişdir. 2014-cü ilin iyuniyul aylarında Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Çin restoranının yaxınlığındakı
«Labirint» kafesində qəlyançı, Ələsgər isə həmin kafedə ofisiant işləmişdir.
Sonuncunun əlində bir neçə dəfə çoxlu pul olduğunu görmüşdür. 2014-cü ilin avqust
ayında işdən çıxandan sonra maddi vəziyyəti pis olduğundan Ələsgərin pulunu ələ
keçirmək fikrinə düşmüşdür. Həmin ayın 15-i təxminən gecə saat 02 radələrində
metronun Neftçilər stansiyasının yaxınlığında Cahangirlə söhbət edərkən bu barədə
sonuncuya bildirmiş və sonuncu onun təklifi ilə razılaşmışdır. Cızdığı plana əsasən
onlar əvvəlcə Ələsgəri izləməli, növbəti gün planı icra etməli olmuşlar. Bu məqsədlə
taksiyə minib «Labirint» kafesinin yaxınlığına gəlmişlər. Ələsgər işdən çıxdıqdan
sonra onu izləmişlər. Ələsgərin getdiyi yolu, döndüyü döngələri öyrənib, pulu harada
əlindən ala biləcəklərini müəyyən etmişlər. Ələsgər onu tanıdığından Cahangirin
Ələsgəri vurub pulunu götürəcəyi barədə razılaşmışlar. O, isə kənarda gözləyib
Ələsgərin həmin yerə gələcəyi barədə Cahangirə xəbər verməli olmuşdur. 16 avqust
2014-cü il tarixdə təxminən gecə saat 02 radələrində metronun Neftçilər stansiyasının
yaxınlığında görüşüb, taksi ilə «Labirint» kafesinə getmişlər. Ələsgərin işdən çıxdığını
görüb, həmin taksi ilə sonuncunun yaşadığı Nəsimi rayonu, Xətai prospektinin
yaxınlığındakı evin yanına getmişlər. Qabaqcadan planlaşdırdıqları kimi Cahangir
Ələsgərin yaşadığı evin tinində sonuncunu gözləmişdir. O, isə bir qədər kənarda
dayanmışdır. Ələsgər tini döndükdə dərhal Cahangirə zəng edib məlumat vermişdir.
Bir neçə dəqiqədən sonra Cahangirin qaçıb getdiyini görmüş və sonuncunun Ələsgərin
pulunu ələ keçirdiyinə əmin olmuşdur. Sonradan Cahangir ona zəng vurub metronun
Neftçilər stansiyasının yaxınlığına gəlməsini bildirmişdir. Orada Cahangir ona
Ələsgəri vurub min manat pulunu götürdüyünü demişdir. Cahangir həmin puldan ona
verməmişdir. Cinayəti imkansızlıq ucbatından törətmişdir. Əməlindən peşmandır.
Birinci instansiya məhkəməsində təqsirləndirilən şəxs qismində dindirilmiş
XXXifadəsində bildirmişdir ki, 2014-cü ilin iyun ayında KKKilə tanış olmuşdur. Bu
tanışlıqdan sonra onlar mütəmadi əlaqə saxlamağa başlamışlar. İyul-avqust aylarında
hər ikisi işsiz olduqlarından pul əldə etməyin yolları barədə fikirləşməyə başlamışlar.
Söhbətlərin birində Rəşad ona əvvəllər işlədiyi «Labirint» kafesində ofisiant işləyən
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Ələsgər adlı oğlanın cibində həmişə çoxlu pul olduğunu bildirib, sonuncunun pullarını
ələ keçirməyi və əldə edəcəkləri pulu yarıbayarı bölməyi təklif etmiş və o,
razılaşmışdır. Rəşad ona hətta bunun üçün plan hazırladığını da bildirmişdir. Rəşadın
cızdığı plana görə onlar Ələsgərin “Labirint” kafesindən işdən çıxdığına əmin olandan
sonra onun yaşadığı evin yaxınlığına gedib onu gözləməli, fiziki cəhətdən güclü
olduğundan və həm də Ələsgər onu tanımadığından sonuncunu vurub yerə yıxmalı və
Rəşad üzünü Ələsgərə göstərmədən onun pullarını götürməli idi. Ələsgərin Rəşadı
görüb tanıya biləcəyi və cinayətin üstünün açılacağından ehtiyatlanıb, Rəşadın yalnız
ətrafı güdməsi və Ələsgərin tini dönməsi barədə ona telefonla məlumat verməsi barədə
razılaşmışlar. 15 avqust 2014-cü il tarixdə, saat 02 radələrində Rəşadla birlikdə dövlət
qeydiyyat nişanına fikir vermədiyi taksiyə əyləşib “Labirint” kafesinin yanına getmiş,
təxminən 5-10 dəqiqədən Ələsgərin kafedən bir nəfərlə çıxıb VAZ 21015 markalı
avtomaşına əyləşdiklərini görmüşlər. Rəşad Ələsgərin yaşadığı ünvanı tanıdığından
taksi sürücüsünə yolu göstərmiş və onlar Ələsgərdən bir neçə dəqiqə əvvəl onun
yaşadığı ünvana çatmışlar. Belələiklə onlar Ələsgərin evə getdiyi yolu, neçə dəqiqəyə
getməsini və cinayət əməlini həyata keçirəcəkləri yeri dəqiqləşdirib, planı növbəti gecə
reallaşdıracaqları barədə razılaşmışlar. Növbəti gecə, yəni 16 avqust 2014-cü il tarixdə,
saat 02 radələrində taksiyə oturub “Labirint” kafesinə getmişlər. Ələsgər işdən çıxıb
tanımadıqları iş yoldaşı ilə VAZ 21015 maşina əyləşdiklərini görüb, gəldikləri taksi ilə
sonuncunun yaşadığı evin yaxınlığına getmişlər. O, tində dayanmış, Rəşad isə nisbətən
kənarda Ələsgəri gözləmişdir. Bir qədər sonra Rəşad telefonla ona zəng edib Ələsgərin
tini döndüyünü demişdir. Odur ki, dərhal telefonu söndürüb sonuncuya yaxınlaşıb
ondan alışqan istəmişdir. Ələsgər ona alışqan vermək istərkən yumruqla ona
çənəsindən bir dəfə möhkəm zərbə endirmişdir. Zərbənin təsirindən Ələsgər yerə
yıxılmış və o, Ələsgərin əynindəki şalvarın sağ yan cibində olan pulları götürərək
oradan qaçmışdır. Hadisə yerindən aralanandan sonra pulu sayıb, min manat olduğunu
görmüşdür. Bundan sonra metronun Neftçilər stansiyasının yaxınlığında Rəşadla
görüşmüşdür. Rəşad ona çatacaq pulu istədikdə pulun özündə qalacağını və birlikdə
xərcləyəcəklərini bildirmişdir. Sonrakı günlər həmin pulu Rəşadla birlikdə
xərcləmişlər.
Birinci instansiya məhkəməsində zərər çəkmiş şəxs qismində dindirilmiş
Fətullayev Ələsgər Səxavət oğlu ifadəsində bildirmişdir ki, təxminən 1 ilə yaxındır ki,
atası ilə birlikdə Bakı şəhərində yaşayır. 2014-cü ilin yanvar ayından etibarən
Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən «Labirint» kafedə ofisiant işləyir. Özünə
avtomobil almaq üçün 1000 manat pul yığmış və həmin pulu həmişə üstündə
gəzdirmişdir. Hər gün gecə saat təxminən 02 radələrində işdən çıxıb iş yoldaşlarından
birinin avtomobili ilə evinə gedir. 2014-cü ilin avqust ayının 15-dən 16-na keçən gecə
təxminən saat 02:30 radələrində işdən çıxıb iş yoldaşı Eminin avtomobili ilə yaşadığı
evin yaxınlığında yerləşən Xətai prospektinə getmişdir. Orada avtomobildən düşüb
yaşadığı evə tərəf gedərkən sonradan tanıdığı XXXyaxınlaşıb ondan alışqan istəmişdir.
Cahangirə alışqanı vermək istəyərkən sonuncu qəflətən yumruğu ilə onun sifətindən
bir zərbə vurmuşdur. Zərbənin təsirindən yerə yıxılmışdır. Cahangir əlini onun
əynindəki şalvarın sağ cibinə salıb 1000 manat pulu götürüb «Şərq bazarı»
istiqamətində qaçıb getmişdir.
İş materiallarına əlavə edilmiş məhkəmə-tibbi ekspertizasının 04 sentyabr 2014cü il tarixli, 842 saylı rəyindən görünür ki, Fətullayev Ələsgər Səxavət oğlunun almış
olduğu xəsarətlər-burnun yumşaq toxumalarının sol tərəfli burun tənəffüs aktının

7

pozulması ilə müşayiət olunan qançır halında əziyi, sifətin sol yarısının yumşaq
toxumaların qançırı, həmin proyeksiyada ağız boşluğunda selikli qişa yarası bərk küt
əşyanın təsirindən törənmişlər, qərarda göstərilən tarixdə və şəraitdə, yəni kənar şəxsin
yumruq zərbələrindən 16.08.2014-cü il tarixdə əmələ gəlməsi istisna edilmir,
dərəcəsinə görə ümumilikdə, sağlamlığın qısa müddətə pozulmasına səbəb olan
sağlamlığa yüngül zərər vurmaya aiddirlər.
Beləliklə, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi
tərəfindən işin faktiki halları tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılmış və mənbəyinin
mötəbərliyi məhkəmə kollegiyasında heç bir şübhə doğurmayan mötəbər sübutlar
əsasında birinci instansiya məhkəməsi KKK ona ittiham olunan cinayət əməlini
törətməsi haqda işin faktiki hallarına uyğun olan qanuni və əsaslı nəticəyə gəlmiş və
onun əməlini Azərbaycan Respublikası CM-nin 181.2.1 və 181.2.4-cü maddələri ilə
düzgün tövsif etmişdir.
Odur ki, KKK Azərbaycan Respublikası CM-nin 181.2.1 və 181.2.4-cü
maddələrində nəzərdə tutulan cinayət əməlini törətməməsi barədə məhkumun və onun
müdafiəçisinin apellyasiya şikayətlərinin dəlillərini əsassız hesab edərək məhkəmə
kollegiyası qeyd edir ki, həmin dəlillər müdafiə tərəfinin subyektiv mülahizələri
olmaqla, məhkumu məsuliyyətdən yayındırmaq və ya məsuliyyətini yüngülləşdirməyə
cəhd etmə məqsədini daşıyır.
Bundan başqa, məhkum C.Q.Eyvazovun müdafiəçisi tərəfindən verilmiş
apellyasiya şikayətində birinci instansiya məhkəməsinin hökmü ilə ona təyin edilmiş
cəzanın ağır olması qeyd olunaraq, onun barəsində Azərbaycan Respublikası CM-nin
62-ci maddəsinin tətbiq edilməsi xahiş edilmişdir.
Apellyasiya şikayətinin həmin dəlili ilə bağlı məhkəmə kollegiyası qeyd edir ki,
Azərbaycan Respublikası CM-nin 62-ci maddəsində göstərilən müstəsna hallar
olduqda məhkum C.Q.Eyvazova təyin edilmiş cəzanın yüngülləşdirilməsi mümkün ola
bilərdi.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası CM-nin 62.1-ci maddəsinə əsasən cinayətin
məqsədi və motivi, təqsirkarın cinayətin törədilməsində rolu, cinayətin törədilməsi
zamanı və bundan sonra onun davranışı ilə bağlı müstəsna hallar, habelə cinayətin
ictimai təhlükəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldan başqa hallar olduqda, eləcə də
iştirakçılıqla törədilmiş cinayətin iştirakçısı həmin cinayətin açılmasına fəal kömək
etdikdə, bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində müəyyən edilmiş aşağı
həddən də az cəza təyin edilə bilər və ya məhkəmə həmin maddədə müəyyən
ediləndən daha yüngül cəza növü təyin edə bilər, yaxud təyin edilməsi məcburi olan
əlavə cəzanı təyin etməyə bilər.
Həmin Məcəllənin 62.2-ci maddəsinə əsasən cəzanı yüngülləşdirən həm ayrıayrı hallar, həm də bu cür halların məcmusu müstəsna hal hesab edilə bilər.
Lakin hazırki işin hallarından görünür ki, məhkum C.Q.Eyvazovun barəsində
müstəsna hallar, eləcə də onun hərəkətlərində cinayətin ictimai təhlükəliliyini
əhəmiyyətli dərəcədə azaldan yuxarıda qeyd olunan xüsusatlar mövcud deyildir.
Bununla yanaşı məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya
məhkəməsi XXXvə KKK cəza məsələsini həll edərkən onların hər ikisinə münasibətdə
zərər çəkmiş şəxs KKKK cinayət nəticəsində dəymiş maddi zərəri könüllü
ödəmələrini, onunla razılıq əldə etmələrini, hər iki şəxsə münasibətdə cəzanı
ağırlaşdıran halların müəyyən edilməməsini nəzərə aldığını qeyd etsə də, onların
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törətdiyi cinayət əməlinin xarakterinə və ictimai-təhlükəlilik dərəcəsinə, cinayətin
törədilməsi halına, onun şəxsiyyətinə uyğun və ədalətli olmayan cəza təyin etmişdir.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası 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 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.
İş materiallarına əlavə olunmuş zərər çəkmiş şəxslər Fətullayev Ələsgər Səxavət
oğlu tərəfindən məhkəməyə ünvanlanmış ərizədən görünür ki, onun təqsirləndirilən
şəxslərə qarşı şikayəti və tələbi yoxdur, onlara yüngül cəza təyin edilməsini xahiş edir.
Odur ki, qeyd olunanlara əsasən məhkəmə kollegiyası hesab edirki, məhkumlar
C.Q.Eyvazov və R.N.Dadaşzadəyə təyin edilmiş cəza yüngülləşdirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 404-cü maddəsinə
əsasən cinayət qanununun müvafiq maddəsi ilə müəyyən edilmiş hüdudlardan kənara
çıxmasa da, həm sərtliyinə, həm də yüngüllüyünə görə açıq-aydın ədalətsiz olan cəza
cinayətin ağırlığına və məhkumun şəxsiyyətinə uyğun olmayan cəza hesab edilir.
Həmin Məcəllənin 405.1.1-ci maddəsinə görə cəzanın öz sərtliyinə görə
cinayətin ağırlığına və məhkumun şəxsiyyətinə uyğun olmadığını hesab edərək təyin
edilmiş cəzanı yüngülləşdirdikdə apellyasiya instansiyası məhkəməsi birinci instansiya
məhkəməsinin hökmünü dəyişdirir.
Şərh olunanlara əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nın 397.1, 397.2,
398.1.4, 399.1.5, 404 və 405-ci maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası
q ə r a r a a l ı r:
Apellyasiya şikayətləri təmin edilməsin.
Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 20 aprel 2015-ci il tarixli 1(101)-229/2015
saylı hökmü dəyişdirilsin.
Həmin hökmlə Eyvazov Cahangir Qiyas oğluna Azərbaycan Respublikası
Cinayət Məcəlləsinin 178.2.2 və 178.2.4-cü maddəsi ilə təyin olunmuş azadlıqdan
məhrum etmə cəzasının müddəti 5 (beş) ildən 4 (dörd) ilə, Cinayət Məcəlləsinin
181.2.1 və 181.2.4-cü maddəsi ilə təyin olunmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının
müddəti 10 (on) ildən 9 (doqquz) ilə endirilsin.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 66.3-cü maddəsinə əsasən həmin cəzalar
Eyvazov Cahangir Qiyas oğluna Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü maddəsi ilə təyin
edilmiş 1 (bir) il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə qismən toplanılmaqla,
Eyvazov Cahangir Qiyas oğluna 10 (on) il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası
təyin edilsin.
İbtidai istintaq zamanı 30 iyul 2014-cü il tarixdən 01 avqust 2014-cü il tarixədək
həbsdə olduğu 2 (iki) gün müddət ona təyin edilmiş cəzadan çıxılmaqla Eyvazov
Cahangir Qiyas oğlunun üzərində qəti olaraq 9 (doqquz) il 11 (on bir) ay 28 (iyirmi
səkkiz) gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası saxlanılsın.
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Hökmlə Dadaşzadə Rəşad Natiq oğluna Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 181.2.1 və 181.2.4-cü maddəsi ilə təyin olunmuş azadlıqdan məhrum
etmə cəzasının müddəti 10 (on) ildən 9 (doqquz) ilə endirilsin.
Hökm qalan hissələrdə dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Qərar elan olunduğu andan dərhal sonra qüvvəyə minir.
Qərardan Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 410-cu
maddəsində göstərilən müddətlərdə, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin
cinayət kollegiyasına kassasiya şikayəti və ya kassasiya protesti verilə bilər.
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