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QƏRAR
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət kollegiyası
Bakı şəhəri

04 may 2015-ci il

Hakimlər - Vaqif Ənvər oğlu Mursaqulovun sədrliyi və məruzəsi ilə,
Mirpaşa Süleyman oğlu Hüseynov və Həsən Hüseyn oğlu Əhmədovdan ibarət
tərkibdə,
Məhkəmə iclas katibi - Kərim Bahəddin oğlu Xudayevin,
Dövlət ittihamçısı - Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət
İttihamının Müdafiəsi üzrə İdarənin prokuroru Seyhun Cəbrayıl oğlu Azadəliyevin,
Məhkum - XXXnun və onun müdafiəçisi Kərimov Mehram Məlik oğlunun
iştirakları ilə,
09 dekabr 1964-cü il tarixdə Bakı şəhərində anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta
təhsilli, ailəli, işləməyən, məhkumluğu olmayan,
Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, M.Fətəli küçəsi,
dalan 1, ev 11 ünvanında qeydiyyatda olan,
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməklə,
Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi
Penitensiar
Xidmətinin
Bakı
İstintaq
Təcridxanasında saxlanılan XXXnun barəsində
olan
Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli 1(004)209/2015 saylı hökmündən məhkum XXX tərəfindən verilmiş apellyasiya
şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında
baxaraq
MÜƏYYƏN

ETDİ :

Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli 1(004)209/2015 saylı hökmü ilə (sədrlik edən A.H.Tağıyev) XXX Azərbaycan
Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib 1 (bir) il 10
(on) ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş, cəzasını
ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi, cəzaçəkmənin əvvəlinin
27.11.2014-cü il tarixdən hesablanması, barəsində seçilmiş həbs qətimkan
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tədbirinin hökm qanuni qüvvəyə minənədək dəyişdirilmədən saxlanılması,
XXXnun ərazi narkoloji dispanserdə qeydiyyata alınması qərara alınmışdır.
Məhkəmənin hökmünə əsasən, XXX satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq
şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda narkotik vasitə olan tiryək əldə edərək
saxlamışdır.
Belə ki, XXXməlum olmayan mənbədən satış məqsədi olmadan qanunsuz
olaraq 1,289 qram, yəni şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarda əldə etdiyi
narkotik vasitə hesab olunan tiryəki öz üzərində saxlamış və 27 noyabr 2014-cü il
tarixdə saat 16 radələrində Bakı şəhəri Yasamal RPİ-nin 26-cı PB-nin əməkdaşları
tərəfindən Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Çingiz Mustafayev küçəsi, ev 14
ünvanının qarşısında saxlanılaraq polis bölməsinə aparılmış, orada üstünə keçirilən
baxış zamanı əynində olan gödəkcənin sağ yan cibindən bir ədəd “gümüşü” rəngli
kağız bükümündə həmin narkotik vasitə hesab olan tiryək aşkar olunaraq
götürülmüşdür.
Həmin hökmdən narazı qalan məhkum XXX apellyasiya şikayəti verərək,
Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli 1(004)209/2015 saylı hökmünü ədalətsiz olduğuna görə ləğv edib, cinayət işini obyektiv
və ədalətli araşdırmaqla, ona daha yüngül cəza təyin edilməsini xahiş etmişdir.
Məhkum XXX apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki,
məhkəmənin hökmü qanunsuz və əsassızdır. Belə ki, məhkəmə tərəfindən onun
barəsində ittiham hökmü çıxarılan zaman cinayət qanununun norması düzgün
tətbiq edilməmişdir. Birinci instansiya məhkəməsində cinayət işinə mahiyyəti üzrə
baxılan zaman ona qarşı irəli sürülmüş ittihama baxılması üçün mühüm
əhəmiyyətə malik olan hallardan hər-hansı biri cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə
tutulan konkret sübutlarla təsdiq edilməmişdir. Bundan başqa, məhkəmə ona cəza
təyin edərkən, sərtliyinə görə ağır cəza təyin etmişdir. Məhkəmədən cinayət işini
obyektiv və ədalətli araşdırmaqla, ona daha yüngül cəza təyin edilməsini xahiş
etmişdir.
Məhkəmə iclasında iştirak edən məhkum XXX və onun müdafiəçisi
Kərimov Mehram Məlik oğlu məhkəmə kollegiyasına apellyasiya şikayətinin
dəlillərinə uyğun izahat verərək, Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12
mart 2015-ci il tarixli 1(004)-209/2015 saylı hökmünü ədalətsiz olduğuna görə
ləğv edib, cinayət işini obyektiv və ədalətli araşdırmaqla, XXXna daha yüngül cəza
təyin edilməsini xahiş etmişlər.
Dövlət ittihamçısı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun dövlət
ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin prokuroru Seyhun Cəbrayıl oğlu Azadəliyev
məhkəmə kollegiyasına izahatında qeyd etmişdir ki, birinci instansiya məhkəməsi
tərəfindən çıxarılmış hökm qanuni və əsaslıdır. Belə ki, XXXnun əməli düzgün
tövsif edilmişdir. XXXna cəza təyin edilərkən onun törətdiyi cinayətin xarakteri,
ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, şəxsiyyəti, cəzasını yüngülləşdirən hallar nəzərə
alınmışdır. Qeyd edilənlərə əsasən, Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12
mart 2015-ci il tarixli 1(004)-209/2015 saylı hökmünün dəyişdirilmədən
saxlanılmasını xahiş etmişdir.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyası cinayət işinin
materiallarını araşdırıb, apellyasiya şikayətinin dəlillərini müzakirə edərək,
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məhkumun və onun müdafiəçisinin apellyasiya şikayətinin təmin edilməsi, dövlət
ittihamçısının isə apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi haqqında fikirlərini
dinləyərək hesab edir ki, aşağıdakı əsaslara görə apellyasiya şikayəti təmin
edilməməli, Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli
1(004)-209/2015 saylı hökmü isə dəyişdirilməməlidir.
Belə ki, XXXnun təqsiri özünün etirafedici ifadəsi, şahid ifadələri, ekspert
rəyləri və tədqiq olunmuş sübutlarla təsdiq olunaraq, birinci instansiya
məhkəməsində tam, hərtərəfli və obyektiv araşdırılmış və mənbəyinin mötəbərliyi
məhkəmə kollegiyasında heç bir şübhə doğurmayan bu sübutlar əsasında birinci
instansiya məhkəməsi XXXna, ona ittiham olunmuş cinayət əməlini törətməsi
haqda işin faktiki hallarına uyğun olan qanuni və əsaslı nəticəyə gəlmiş və onun
əməlini Azərbaycan Respublikası CM-nın 234.1-ci maddəsi ilə düzgün tövsif
etmişdir.
Qeyd edilən əməlin cinayət olmasını aradan qaldıran hallar, həmçinin
cinayət məsuliyyətindən azad edilməsi üçün əsaslar yoxdur.
Azərbaycan Respublikası DİN BƏSİİ-nin 09.12.2014-cü il tarixli
arayışından görünür ki, XXXnun məhkumluğu yoxdur.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi haqlı
olaraq, XXXnun əməlindən peşman olmasını, özünü təqsirli bilməsini,
məhkumluğunun olmamasını onun cəzasını yüngülləşdirən hallar kimi nəzərə
almışdır. XXXnun cəzasını ağırlaşdıran hal müəyyən edilməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 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 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 ictimaitəhlükəlilik 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.
Məhkəmə kollegiyası, məhkum Məmmədov Şəhriyar Bəxtiyar oğluna təyin
edilmiş cəzanın qanuniliyi və ədalətliliyini müzakirə edərək hesab edir ki, birinci
instansiya məhkəməsi Azərbaycan Respublikası CM-nın 8, 41, 58, 59 və 61-ci
maddələrinin tələblərinə əməl etməklə məhkumun cəzasını yüngülləşdirən halları,
törədilmiş cinayətin xarakterini, ictimai-təhlükəlilik dərəcəsini, onun şəxsiyyətini,
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düzgün olaraq nəzərə alıb, ona əməlinə və şəxsiyyətinə uyğun olan qanuni və
ədalətli cəza təyin etmişdir.
Odur ki, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, məhkum XXX tərəfindən
verilmiş apellyasiya şikayəti əsassız olduğundan təmin edilməməli və Bakı şəhəri
Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli 1(004)-209/2015 saylı
hökmü qanuni, əsaslı və ədalətli olduğundan dəyişdirilməməlidir.
Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nın 397.1, 397.2 və
398.1.1-ci maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası
QƏRARA

ALDI :

Bakı şəhəri Yasamal rayon Məhkəməsinin 12 mart 2015-ci il tarixli 1(004)209/2015 saylı hökmü dəyişdirilmədən saxlanılsın.
Apellyasiya şikayəti təmin edilməsin.
Qərar elan edildiyi andan 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.

Sədrlik edən

Vaqif Mursaqulov

Hakimlər

Mirpaşa Hüseynov
Həsən Əhmədov

Sədrlik edən:
Hakimlər:

imza
imzalar

Əsli ilə düzdür:
SƏDRLİK EDƏN

VAQİF MURSAQULOV

