İş № 7(103)-250/15

QƏRAR
Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin Cinayət Kollegiyası

20 may 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 Rəsul Elçin oğlu Abbasovun,
Məhkum - XXXnun və onun müdafiəçisi Hüseyn Yavər Cəfər oğlunun
iştirakları ilə,
21.11.1979-cu il tarixdə Masallı şəhərində anadan
olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, orta
təhsilli, evli, əvvəllər məhkum olunmamış, Masallı
şəhəri, M.Əzizbəyov küçəsi, 19 saylı evdə yaşamış,
Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 05 aprel
2013-cü il tarixli hökmünə əsasən, Azərbaycan
Respublikasının CM-nın 228.1, 233, 283.1, 315.2,
324-cü maddələri, AR CM-nın 66.3-cü maddəsi ilə
təqsirli bilinib, 8 (səkkiz) il müddətinə azadlıqdan
məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş, cəzasını
ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə,
cəzasının əvvəli 09.09.2012-ci il tarixdən, cəzasının
sonu 09.09.2020-ci il tarixdən hesablanmaqla AR ƏN
PX-nın Həbsxanasında cəza çəkən
məhkum XXXnun cəzasının çəkilməmiş hissəsini çəkmək üçün həbsxanaya
keçirilməsi barədə AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə müəssisənin təqdimatının
təmin edilməsinə dair Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il
tarixli, 7(002)-137/15 saylı qərarından məhkum XXX tərəfindən verilmiş apellyasiya
şikayəti üzrə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin binasında açıq məhkəmə iclasında
baxaraq,
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MÜƏYYƏN

ETDI:

AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinin müdriyəti təqdimatla
müraciət edərək məhkum XXXnun çəkilməmiş qalan cəzasının 03 (üç) ilini
çəkməkdən ötrü ümumi rejimdən həbsxana rejiminə keçirilməsini xahiş etmişdir.
Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-cı il tarixli 7(002)137/15 saylı qərarı ilə məhkum XXXnun cəzasının çəkilməmiş hissəsini çəkmək üçün
həbsxanaya keçirilməsi barədə AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə müəssisənin
təqdimatı təmin edilmiş, məhkum XXXnun çəkilməmiş qalan cəzasının 03 (üç) ilini
çəkməsi üçün həbsxana rejiminə keçirilməsi qərara alınmışdır.
Qərardan narazı qalan məhkum XXX apellyasiya şikayəti verərək, Bakı şəhəri
Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-cı il tarixli 7(002)-137/15 saylı qərarını
ləğv edilməsini xahiş etmişdir.
Məhkum XXX apellyasiya şikayətini onunla əsaslandırmışdır ki, məhkəmənin
qərarı ədalətsiz və əsassızdır. Belə ki, müəssisənin verdiyi təqdimatda göstərilir ki,
guya o, AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə gəldiyi gündən özünü mənfi
xarakterli bir məhkum kimi göstərmişdir. O, AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə
müəssisəsinə 18 yanvar 2014-cü il tarixdə köçürülmüş və ona ilk tənbeh tədbiri
27.07.2014-cü il tarixində tətbiq edilmişdir. Müəssisədə olduğu 06 aydan çox
müddətdə heç bir xəbərdarlıq almamışdır. Heç bir cinayət törətmədiyi üçün heç vaxt
da özünü cinayətkar hesab etməyərək, əksinə, xalqımızın qanını sümürən
cinayətkarları ifşa etməyə çalışmışdır. Bu günə kimi gördüyü, rastlaşdığı
qanunsuzluqlara göz yummamış, yeyinti, halları, rüşvətxorluq, zorakılıq, vəzifədən
sui-istifadə hallarına rast gəldikdə isə öz etirazını bildirmiş və bu da kimlərinsə
xoşuna gəlməyərək, ona qarşı qərəzli mövqe sərgilənmişdir.
Məhkəmə iclasında iştirak edən məhkum XXX və onun müdafiəçisi Hüseyn
Yavər Cəfər oğlu məhkəmə kollegiyasına apellyasiya şikayətinin dəlillərinə uyğun
izahat verərək, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli,
7(002)-137/15 saylı qərarını ləğv edilməsini xahiş etmişlər.
Məhkəmə iclasında iştirak edən prokuror Azərbaycan Respublikası Baş
Prokurorluğunun dövlət ittihamının müdafiəsi üzrə idarənin prokuroru Rəsul Elçin
oğlu Abbasov məhkəmə kollegiyasına izahatında apellyasiya şikayətinin təmin
edilməməsini, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli,
7(002)-137/15 saylı qərarının isə dəyişdirilmədən saxlanılmasını xahiş etmişdir.
Məhkəmə kollegiyası, təqdim edilmiş materialları, məhkumun şəxsi işini və
AR ƏN PX-nın 14 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin mülahizəsini araşdırıb, apellyasiya
şikayətinin dəlillərini müzakirə edərək, apellyasiya şikayətinin təmin edilməsi barədə
məhkumun və onun müdafiəçisinin, apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi
haqqında prokurorun çıxışlarını dinləyərək hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin
olunmadan, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli,
7(002)-137/15 saylı qərarı isə dəyişdirilmədən saxlanılmalıdır.
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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 bilərlər.
Həmin Məcəllənin 70.4.3-ci maddəsinin tələbinə əsasən ümumi, ciddi və xüsusi
rejimli cəzaçəkmə müəssisələrindən üç ildən çox olmayan müddətə həbsxanaya
keçirilə bilərlər.
Qeyd olunan Məcəllənin 70.5-ci maddəsinə görə, cəzaçəkmə müəssisəsinin
növünün dəyişdirilməsi məhkəmə tərəfindən həll edilir.
Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 108.1.7.-ci
maddəsində göstərilir ki, məhkumun il ərzində üç dəfədən çox tənbeh edilməsi
cəzanın icrası qaydalarının qərəzli pozulması hesab edilir.
İş materiallarından görünür ki, XXX Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin
05 aprel 2013-cü il tarixli hökmünə əsasən, Azərbaycan Respublikasının CM-nın
228.1, 233, 283.1, 315.2, 324-cü maddələri, AR CM-nın 66.3-cü maddələri ilə təqsirli
bilinib, 8 (səkkiz) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmişdir.
Məhkum XXXnun cəzaçəkmə müddətinin əvvəli 09.09.2012-ci il tarixdən
hesablanmışdır. Cəzasının sonu 09.09.2020-cı il tarixə müəyyən edilmişdir. O,
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin 14 saylı
Cəzaçəkmə Müəssisəsinə 18 yanvar 2014-cü il tarixdə gətirilmişdir.
Həmin müəssisənin müdiriyyəti öz mülahizəsində göstərmişdir ki, məhkum
XXX AR ƏN PX-nın 14 saylı cəzaçəkmə müəssisəsinə 18 yanvar 2014-cü il tarixdə
03 saylı istintaq təcridxanasından köçürülmüşdür. Müəssisəyə köçürüldüyü gündən
özünü mənfi xarakteri bir məhkum kimi göstərmişdir. Törətdiyi cinayət əməlini etiraf
etmir və əməlindən peşmançılıq hisləri keçirmir, əməyə münasibəti mənfidir,
müəssisədə aparılan təmir, tikinti, abadlıq işlərində iştirak etməkdən qəti surətdə
imtina edir, əməyə müsbət münasibət göstərən məhkumlara qarşı qərəzli olduğunu
biruzə verir, xasiyyətcə özündən razı, çılğın və inadcıldır, müəssisə əməkdaşlarına
qarşı qərəzlidir, barəsində məhkəmələr tərəfindən çıxarılmış hökm və qərarlarla
razılaşmır, əsassız həbs olunduğunu iddia edir bunlara görə və həmçinin cəzanın
çəkilməsi qaydalarını müntəzəm olaraq pozduğuna görə barəsində aşağıdakı tənbeh
tədbirləri tətbiq edilmişdir: 01) 07.11.2013-cü il tarixdə BİT-də saxlanılarkən
kamerada dini mərsiyələr oxumuş və tutulan iradlara məhəl qoymadığı üçün “töhmət”
elan edilmişdir. 02) 27.07.2013-cü il tarixdə axşam “yat” siqnalından sonra
yatmayaraq digər məhkumların istirahətinə maneçilik törətdiyi üçün 12 gün
müddətinə CT-na təcrid edilmişdir. 3) 09.08.2014-cü il tarixdə bir qrup məhkumu
ətrafına toplayaraq dini ədavəti qızışdıran söhbətlər apardığı üçün 06 gün müddətinə
CT-na təcrid edilmişdir. 04) 15.08.2014-cü il tarixdə kamerada saxlandığı zaman uca
səslə qışqıraraq digər kameralarla əlaqə saxlamağa cəhd edərək, nəzarətçinin xidmət
aparmasına maneçilik törətmiş, tutulan iradlara məhəl qoymayaraq kobudluq etdiyi
üçün töhmət elan edilmişdir. 5) 16.08.2014-cü il tarixdə bir qrup məhkumu ətrafına
toplayaraq dini ədavəti qızışdıran söhbətlər etdiyinə görə növbətçi hissəyə dəvət
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olunmuş, orada səs-küy salaraq kobudluq etmişdir. Onunla aparılan profilaktiki
tədbirlərdən heç bir nəticə çıxarmadığı üçün 02 ay müddətinə kamera tipli otağa
təcrid edilmişdir. 6) 26.12.2014-cü il tarixdə axtarış-baxış tədbirlərinin keçirilməsinə
maneçilik törətmiş, səs-küy salaraq digər məhkumların diqqətini özünə cəlb etdiyinə
görə 15 gün müddətinə CT-na təcrid edilmişdir. 7) 10.01.2015-ci il tarixdə barəsində
tətbiq edilmiş tənbeh edilmiş tədbirlərindən özü üçün nəticə çıxmayaraq müayinə
zamanı qeyri-qanuni tələb irəli sürdüyünə görə 02 ay müddətinə kamera tipli otağa
təcrid edilmişdir. Məhkum XXX rejim qaydalarını müntəzəm olaraq pozmaqda
davam edir, çətin tərbiyə olunan məhkum kimi profilaktiki qeydiyyata götürülmüşdür,
islah yoluna qədəm qoymağa çalışmır.
İş materiallarında olan məhkumun şəxsi işindən görünür ki, XXX cəza çəkdiyi
müddətdə saxlama rejiminin tələblərini dəfələrlə bilərəkdən kobud surətdə pozduğuna
görə tənbeh edilmiş, onunla aparılan fərdi tərbiyəvi, rejim profilaktiki söhbətlərdən
nəticə çıxarmayaraq, rejim qaydalarını qəsdən sistematik olaraq pozmaqda davam
edir, islah olunmadan imtina edir, digər məhkumların islah olunmalarına mənfi təsir
göstərir, müəssisədə mövcud saxlama rejiminin tələblərini zəiflətməyə çalışır.
Məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, birinci instansiya məhkəməsi düzgün
olaraq, XXXnun törətdiyi cinayət əməlinə münasibətini, cinayət əməlinin xarakterini
və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, islah yoluna qədəm qoymamasını nəzərə alaraq
onun çəkilməmiş qalan cəzasının 03 (üç) ilini çəkmək üçün həbsxanaya keçirilməsini
məqsədəuyğun hesab etmişdir.
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
müəssisəsinin təqdimatı əsasında cəzaçəkmə müəssisəsinin mülahizəsi nəzərə
alınmaqla cəzanın çəkildiyi yer üzrə birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən həyata
keçirilir.
Beləliklə, məhkumun şəxsi işindəki materialları, cəzaçəkmə müəssisəsi
tərəfindən verilmiş təqdimatı iş materialları ilə birlikdə əlaqəli surətdə təhlil edən
məhkəmə kollegiyası məhkumun tam islah olunmaması qənaətinə gələrək hesab edir
ki, birinci instansiya məhkəməsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
Penitensiar Xidmətinin 14 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinin təqdimatını təmin etməklə
düzgün nəticəyə gəlmişdir.
Odur ki, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, apellyasiya şikayəti təmin
edilməməli, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli,
7(002)-137/15 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:
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Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 19 mart 2015-ci il tarixli, 7(002)137/15 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

