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QƏRAR
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyası

23 fevral 2015-ci il

Bakı şəhəri

Hakimlər - Vaqif Ənvər oğlu Mursaqulov (sədrlik edən və məruzəçi),
Mirpaşa Süleyman oğlu Hüseynov və Həsən Hüseyn oğlu Əhmədovdan ibarət
tərkibdə,
Məhkəmə iclas katibi - Kərim Bahəddin oğlu Xudayevin,
Prokuror - Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət İttihamının
Müdafiəsi üzrə İdarənin prokuroru Seyhun Cəbrayıl oğlu Azadəliyevin,
Məhkum - XXXnun və onun müdafiəçisi Kərimov Mehram Məlik oğlunun,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin 12 saylı
Cəzaçəkmə Müəssisəsinin nümayəndəsi Əliyev Heydər Zakir oğlunun iştirakları ilə,
23.11.1981-ci il tarixdə Bakı şəhərində anadan olmuş,
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta təhsilli, evli,
əvvəllər məhkum olunmuş, Bakı şəhəri, Nizami rayonu,
B.Nuriyev küçəsi, 79 saylı evin, 107-ci mənzilində yaşamış,
Bakı şəhəri Nərimanov rayon Məhkəməsinin 18 noyabr
2011-ci il tarixli hökmünə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının CM-nın 177.2.2, 177.2.3 və 177.2.4-cü
maddələri ilə təqsirli bilinib, 4 (dörd) il müddətinə
azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş,
Azərbaycan Respublikasının CM-nın 67.1-ci maddəsinə
əsasən Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsinin 12.07.2007ci il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum
etmə cəzasının çəkilməmiş qalan 7 ay 5 gün azadlıqdan
məhrum etmə cəzası təyin edilmiş cəzaya qismən
birləşdirilərək, ona qəti olaraq 4 (dörd) il 6 (altı) ay
müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmiş,
cəzasını ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə,
cəzasının əvvəli 02 sentyabr 2011-ci il tarixdən, cəzasının
sonu 02 mart 2016-cı il tarixdən hesablanmaqla AR ƏN
PX-nın 12 saylı cəzaçəkmə müəssisəsində cəza çəkən
məhkum XXXnun cəzasının qalan hissəsini çəkmək üçün ümumi rejimli
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cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilməsi barədə ərizəsinin təmin edilməməsinə dair Bakı
şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli 7(002)-847/14 saylı
qərarından məhkum XXX tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında baxaraq,
MÜƏYYƏN

ETDI:

Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 12 saylı
Cəzaçəkmə Müəssisəsində cəza çəkən məhkum XXX ərizə ilə Bakı şəhəri Qaradağ
rayon Məhkəməsinə müraciət edərək cəzasının 3/4 hissəsindən çoxunu çəkməsini qeyd
edərək, cəzasının çəkilməmiş qalan hissəsini çəkməsi üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə
müəssisəsinə keçirilməsini xahiş etmişdir.
Bakı şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli 7(002)847/14 saylı qərarı ilə məhkum XXXnun cəzasının çəkilməmiş qalan hissəsini çəkmək
üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilməsi barədə ərizəsi təmin
edilməmişdir.
Qərardan narazı qalan məhkum XXX apellyasiya şikayəti verərək, Bakı şəhəri
Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli 7(002)-847/14 saylı
qərarını dəyişdirərək, cəzasının çəkilməmiş hissəsini çəkmək üçün ümumi rejimli
cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilməsini xahiş etmişdir.
Məhkum XXX apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki, məhkəmənin
qərarı ədalətsiz və əsassızdır. Belə ki, AR ƏN PX-nın 12 saylı cəzaçəkmə
müəssisəsinin rəhbərliyinin mülahizəsi əsassız və qərəzlidir. O, heç də qapalı deyil,
əməkdaşlara qarşı heç vaxt barışmaz mövqedə olmamış, əksinə bütün məhkumlarla
mehriban münasibətdədir, islah olunmağa çalışır, fərdi əməklə məşğul olmuşdur,
törətdiyi cinayət əməlindən səmimi peşmançılıq hissi keçirir, məqsədi ancaq azadlığa
çıxıb əməklə məşğul olub ailəsinə maddi və mənəvi köməklik göstərməkdir.
Məhkəmə qərar qəbul edərkən bu halları nəzərə almamış və nəticədə ədalətsiz bir
qərar qəbul etmişdir.
Məhkəmə iclasında iştirak edən məhkum XXX və onun müdafiəçisi Kərimov
Mehram Məlik oğlu məhkəmə kollegiyasına apellyasiya şikayətinin dəlillərinə uyğun
izahat verərək, Bakı şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli
7(002)-847/14 saylı qərarını dəyişdirərək, XXXnun cəzasının çəkilməmiş hissəsini
çəkmək üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilməsini xahiş etmişlər.
Məhkəmə iclasında iştirak edən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi
Penitensiar Xidmətinin 12 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin nümayəndəsi Əliyev
Heydər Zakir oğlu məhkəmə kollegiyasına məhkum XXX barəsində tərtib edilmiş
mülahizəni müdafiə edərək bildirmişdir ki, məhkum XXX cəzasını 24.02.2012-ci il
tarixdən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin 12 saylı
cəzaçəkmə müəssisəsində çəkir. Müəssisəyə gəldiyi gündən ona cəzaçəkmə
müəssisəsinin Daxili Rejim Qaydaları ilə yanaşı məhkumun hüquq və vəzifələri də
izah olunmuşdur. Cəza çəkdiyi müddət ərzində məhkum barəsində heç bir
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həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri tətbiq edilməmişdir. Məhkum xasiyyətcə qapalı,
çılğın, kobud, davranışda əməkdaşlara və məhkum yoldaşlarına qarşı qeyri səmimidir.
Şəxsi işindəki istiqamətləndirmədən göründüyü kimi, özünə bədən xəsarəti
yetirməyə, müəssisə əməkdaşlarına hücum etməyə, itaətsizlik göstərməyə, hədəqorxu gəlməyə, şər və böhtan xarakterli söhbətlər etməyə meyllidir. Törətdiyi cinayəti
etiraf etmir, dəstədə keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdən yayınmağa çalışır.
Müəssisədə yaradılmış özfəaliyyət kollektivlərinin və dərnəklərin üzvi deyil. Nəticədə
məhkum islah yoluna qədəm qoymamışdır.
Məhkəmə iclasında iştirak edən prokuror Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin prokuroru Seyhun
Cəbrayıl oğlu Azadəliyev məhkəmə kollegiyasına izahatında apellyasiya şikayətinin
təmin edilməməsini, Bakı şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il
tarixli 7(002)-847/14 saylı qərarının isə dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş
etmişdir.
Məhkəmə kollegiyası, təqdim edilmiş materialları, məhkumun şəxsi işini və
AR ƏN PX-nın 12 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin mülahizəsini araşdırıb, apellyasiya
şikayətinin dəlillərini müzakirə edərək, apellyasiya şikayətinin təmin edilməsi barədə
məhkumun və onun müdafiəçisinin, şikayətin təmin edilməməsi haqqında prokurorun
çıxışlarını dinləyərək hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin olunmadan, Bakı şəhəri
Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli 7(002)-847/14 saylı qərarı
isə dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.
Belə ki, Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 70.1-ci
maddəsinə əsasən ömürlük azadlıqdan məhrumetmə növündə cəzaya məhkum
olunmuş şəxslər istisna olmaqla, davranışından və əməyə münasibətindən asılı olaraq
məhkumlar cəzaçəkmə müəssisəsinin bir növündən digərinə keçirilə bilər.
Həmin Məcəllənin 70.2.2-ci maddəsinin tələbinə əsasən müsbət xarakterizə
edilən məhkumlar cəzanın qalan hissəsini çəkmək üçün ciddi rejimli cəzaçəkmə
müəssisələrindən ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisələrinə cəza müddətinin ən azı
üçdə iki hissəsini çəkdikdə keçirilə bilərlər.
Qeyd olunan Məcəllənin 70.5-ci maddəsinə görə, cəzaçəkmə müəssisəsinin
növünün dəyişdirilməsi məhkəmə tərəfindən həll edilir.
İş materiallarından görünür ki, XXX Bakı şəhəri Nərimanov rayon
məhkəməsinin 18 noyabr 2011-ci il tarixli hökmünə əsasən, Azərbaycan Respublikası
CM-nın 177.2.2, 177.2.3 və 177.2.4-cü maddələri ilə təqsirli bilinib, 4 (dörd) il
müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş, Azərbaycan
Respublikasının CM-nın 67.1-ci maddəsinə əsasən Bakı şəhəri Nəsimi rayon
məhkəməsinin 12.07.2007-ci il tarixli hökmü ilə təyin edilmiş azadlıqdan məhrum
etmə cəzasının çəkilməmiş qalan 7 ay 5 gün azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin
edilmiş cəzaya qismən birləşdirilərək, ona qəti olaraq 4 (dörd) il 6 (altı) ay müddətinə
azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmişdir.
Məhkum XXXnun cəzaçəkmə müddətinin əvvəli 02.09.2011-ci il tarixdən
hesablanmışdır. Cəzasının sonu 02.03.2016-cı il tarixə müəyyən edilmişdir. O,
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Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 12 saylı
Cəzaçəkmə Müəssisəsinə 24.02.2012-ci il tarixdə gətirilmiş və hazırda orada cəza
çəkir.
Həmin müəssisənin müdiriyyəti öz mülahizəsində göstərmişdir ki, məhkum
XXX müəssisəyə gəldiyi gündən ona cəzaçəkmə müəssisəsinin Daxili Rejim
Qaydaları ilə yanaşı məhkumun hüquq və vəzifələri də izah olunmuşdur. Cəza
çəkdiyi müddət ərzində məhkum barəsində heç bir həvəsləndirmə və tənbeh tədbirləri
tətbiq edilməmişdir. Məhkum xasiyyətcə qapalı, çılğın, kobud, davranışda
əməkdaşlara və məhkum yoldaşlarına qarşı qeyri səmimidir. Şəxsi işindəki
istiqamətləndirmədən göründüyü kimi özünə bədən xəsarəti yetirməyə, müəssisə
əməkdaşlarına hücum etməyə, itaətsizlik göstərməyə, hədə-qorxu gəlməyə, şər və
böhtan xarakterli söhbətlər etməyə meyllidir. Törətdiyi cinayəti etiraf etmir, dəstədə
keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdən yayınmağa çalışır. Müəssisədə yaradılmış
özfəaliyyət kollektivlərinin və dərnəklərin üzvi deyil.
“Cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə, cəzanın çəkilməmiş hissəsini
daha yüngül cəza ilə əvəz etmə, cəzaçəkmə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsi və
xəstəliyə görə cəza çəkməkdən azad etmə ilə bağlı məhkəmə təcrübəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun 08.10.2010-cu il tarixli,
02/2010 saylı Qərarında qeyd olunur ki, bu sahədə olan qanun normalarının mənasına
görə məhkumun cəza çəkməkdən şərti olaraq vaxtından əvvəl azad edilməsi, cəzanın
çəkilməmiş hissəsini daha yüngül cəza ilə əvəz edilməsi, cəzaçəkmə müəssisəsinin
növünün dəyişdirilməsi imperativ norma deyildir. Qanunverici həmin normaların
tətbiq olunmasını məhkəmənin cəza çəkən şəxsin islah olunmaq üçün cəzanı tam
çəkməsinə lüzum olmadığı qənaətinə gəlməsi, habelə azadlıqdan məhrum etmə
növündə cəza çəkən şəxsin cəzaçəkmə dövründə davranışı, əməyə münasibəti, bir
sözlə cəza çəkdiyi müddətdə şəxsiyyətini səciyyələndirən hallarla şərtləndirmişdir.
İş materiallarında olan məhkumun şəxsi işindən görünür ki, XXX cəza çəkdiyi
müddətdə özünü mənfi xarakterizə olunan məhkum kimi göstərmişdir. XXX cəza
çəkdiyi müddət ərzində onun barəsində heç bir həvəsləndirmə və tənbeh tədbiri
görülməmişdir.
Bundan başqa, XXXnun barəsində cəzaçəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi
tərəfindən 2012, 2013 və 2014-cü illərdə tərtib olunmuş illik xasiyyətnamələrdə onun
islah yoluna qədəm qoymaması göstərilmişdir.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi düzgün
olaraq, XXXnun törətdiyi cinayət əməlinə münasibətini, cinayət əməlinin xarakterini
və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, islah yoluna düşməməsini nəzərə alaraq onun
cəzasının çəkilməmiş hissəsini çəkmək üçün ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə
keçirilməsini məqsədəuyğun hesab etməmişdir.
Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsinin 514.1-ci maddəsinə
əsasən cəzaçəkmə müəssisələrinin növünün dəyişdirilməklə məhkumun bir növ
cəzaçəkmə müəssisəsindən başqa növ cəzaçəkmə müəssisəsinə keçirilməsi cinayət
qanununun müddəalarına müvafiq olaraq məhkumun ərizəsi və ya cəzaçəkmə
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müəssisəsinin təqdimatı əsasında cəzaçəkmə müəssisəsinin mülahizəsi nəzərə
alınmaqla cəzanın çəkildiyi yer üzrə birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən həyata
keçirilir.
Həmin Məcəllənin 514.3-cü maddəsinə əsasən, məhkəmə cəzaçəkmə və ya
tərbiyə müəssisəsinin növünün dəyişdirilməsindən imtina etdikdə belə müraciətə
təkrarən baxılmasına müraciətin rədd edilməsi haqqında məhkəmə qərarı çıxarıldığı
gündən azı 6 (altı) ay keçdikdən sonra yol verilir.
Beləliklə, məhkumun şəxsi işindəki materialları, cəzaçəkmə müəssisəsi
tərəfindən verilmiş mülahizəni iş materialları ilə birlikdə əlaqəli surətdə təhlil edən
məhkəmə kollegiyası məhkumun tam islah olunmaması qənaətinə gələrək hesab edir
ki, birinci instansiya məhkəməsi məhkumun ərizəsini təmin etməməklə düzgün
nəticəyə gəlmişdir.
Odur ki, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin
edilməməli, Bakı şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli
7(002)-847/14 saylı qərarı dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.
Göstərilənlərə əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nın 398.1.1, 410 və
514-cü maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə
QƏRARA

A L I R:

Bakı şəhəri Qaradağ rayon Məhkəməsinin 29 dekabr 2014-cü il tarixli 7(002)847/14 saylı qərarı 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
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