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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI

SUMQAYIT APELLYASİYAMƏHKƏMƏSİ
CİNAYƏT KOLLEGİYASI

QƏRAR
(Apellyasiya şikayətinin baxışına dair yekun məhkəmə qərarı)
02 noyabr 2017-ci il

Sumqayıt şəhəri

Azərbaycan Respublikası Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin cinayət kollegiyası,
hakim Cəfərov Vidadi Cəfər oğlunun sədrliyi və məruzəsi ilə, hakimlər Mövsümov Nazim
Rasim oğlu və Zeynallı Fərmayıl Gülmalı oğlundan ibarət tərkibdə,
Şahverdiyev Loğman Əlizamin oğlunun katibliyi,
dövlət ittihamçısı - Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun Dövlət İttihamının
Müdafiəsi üzrə İdarəsinin prokuroru Əsədov Teymur Hətəm oğlunun, məhkum Qayıbov Cabir
Həzrətqulu oğlunun və onun müdafiəçisi Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü,
vəkil Mirzəyev Vüsal Qiyas oğlunun (Sumqayıt şəhər Hüquq Məsləhətxanası) iştirakları ilə,
Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğlunun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1
və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinib məhkum edilməsinə dair Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 16 iyun 2017-ci il tarixli hökmündən məhkum C.H.Qayıbovun verdiyi apellyasiya
şikayətinə açıq məhkəmə iclasında baxaraq,

MÜƏYYƏN

ETDİ:

Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 16 iyun 2017-ci il tarixli hökmü ilə (sədrlik edən hakim –
S.İ.Əliyev, hakimlər – C.İ.Hüseynov və E.H.İsmayılov)
21 sentyabr 1973-cü il tarixdə Şamaxı rayonu, Mərəzə
kəndində anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşı, subay, orta təhsilli, işləməyən, məhkumluğu
olmayan, Sumqayıt şəhəri, 51-ci məhəllə, ev 224, mənzil 5
ünvanında qeydiyyatda olmaqla, həmin ünvanda yaşamış,
barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməklə, hazırda
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar
Xidmətinin 3 saylı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan
Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğlu,
Azərbaycan Respublikasının CM-nin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinib, 11 (on bir)
il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına məhkum edilmiş, cəzasını ümumi rejimli cəzaçəkmə
müəssisəsində çəkməsi, cəzaçəkmə müddətinin başlanğıcının 10 mart 2017-ci il tarixdən
hesablanması, barəsində məcburi narkoloji müalicə tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edilməsi
qərara alınmışdır.

İşin halları:
Məhkəmənin hökmünə əsasən, Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğlu onda təqsirli bilinib məhkum
edilmişdir ki, o, 09.03.2017-ci il tarixdə Sumqayıt şəhəri ərazisində, istintaqla müəyyən edilməmiş
«Elçin» adlı şəxslə qabaqcadan əlbir olub cinayət əlaqəsinə girərək, bir qrup şəxs halında
sonuncudan satış məqsədi ilə qanunsuz olaraq külli miqdarda-3170,0 qram çəkidə çətənə (kannabis)
bitkisindən kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan qurudulmuş murixuana və 2045,965 qram
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çəkidə tiryəkdən kustar üsulla hazırlanmış narkotik vasitə olan heroini əldə edib üzərində
saxlayaraq yaşadığı Sumqayıt şəhəri, 51-ci məhəllə, ev 224 ünvanına daşımış, orada həmin ünvanın
qarşısında çəpərlədiyi yerdə olan dəmir vannanın altında satış məqsədi ilə əldə etdiyi narkotik
vasitənin bir qismini, yəni 2045,0 qram çəkidə heroini və 3170,0 qram çəkidə qurudulmuş
marixuananı gizlədərək saxlamış və 10.03.2017-ci il tarixdə saat 18.35 radələrində Sumqayıt ŞPİnin NMB-nin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində, yaşadığı
Sumqayıt şəhəri, 51-ci məhəllə ərazisində şübhəli şəxs qismində saxlanılıb üzərində şəxsi axtarış
aparılan zaman, əynində olan boz rəngli qış gödəkçənin sol yan cibindən qara rəngli sellofana
bükülmüş 0,965 qram çəkidə narkotik vasitə olan heroin və əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq
yaşadığı Sumqayıt şəhəri, 51-ci məhəllə, ev 224-ün qarşısında yerləşən ərazidə dəmir vannanın
altında, qara rəngli idman çantasında satış məqsədilə külli miqdarda 2045,0 qram çəkidə narkotik
vasitə olan heroin və 3170,0 qram çəkidə narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana aşkar edilərək
götürülmüşdür.
Məhkəmənin hökmündən məhkum Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğlu apellyasiya şikayəti
verərək, barəsində ədalətli qərar qəbul edilməsini xahiş etmişdir.

Apellyasiya şikayətinin dəlilləri:
Məhkum apellyasiya şikayətini bununla əsaslandırmışdır ki, birinci instansiya məhkəməsi
yalnız ibtidai istintaq zamanı toplanmış materiallara əsaslanaraq barəsində qanunsuz və əsassız
hökm çıxarmışdır. O, şikayətində həmçinin qeyd etmişdir ki, həbs edildiyi andan mənəvi və fiziki
işgəncələrə məruz qalmış, ilkin ifadələrini müstəntiq və təhqiqatçının şəxsi maraqlarına uyğun
formada verməyə məcbur edilmişdir. Məhkum apellyasiya şikayətinin davamında barəsində qərar
qəbul edilən zaman himayəsində xəstə anasının olmasının, özünün də bir sıra xəstəliklərdən əziyyət
çəkməsinin nəzərə alınmasını xahiş etmişdir.

Hüquqi məsələlər:
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 397.1-ci maddəsinə əsasən, apellyasiya instansiyası
məhkəməsi birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən işin faktiki hallarının müəyyən edilməsinin,
habelə cinayət qanununun və həmin Məcəllənin normalarının tətbiq edilməsinin düzgünlüyünü
yoxlayır.
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 397.2-ci maddəsinə əsasən, birinci instansiya
məhkəməsi tərəfindən müəyyən edilmiş faktiki hallar apellyasiya instansiyası məhkəməsi
tərəfindən yalnız apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin hüdudlarında yoxlanılır.
Birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən cinayət qanununa və həmin Məcəllənin normalarına riayət
edilməsi apellyasiya instansiyası məhkəməsi tərəfindən apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya
protestinin dəlillərindən asılı olmayaraq yoxlanılır.
Məhkəmə kollegiyası cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib, dövlət ittihamçısının
apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi barədə, məhkumun müdafiəçisinin isə apellyasiya
şikayətinin təmin edilməklə, hökmün dəyişdirilməsi barədə çıxışlarını dinləyib, işdəki sübutları
apellyasiya şikayəti ilə əlaqəli şəkildə tədqiq edib, məcmusu üzrə qiymətləndirərək, hesab edir ki,
aşağıda şərh olunanlara əsasən, apellyasiya şikayəti təmin edilməli və hökm dəyişdirilməlidir.
Məhkum C.H.Qayıbov apellyasiya şikayətində özünü Azərbaycan Respublikası CM-nin
234.4.1 və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirli bilmədiyini qeyd etsə də, cinayət işinin materiallarını
bir-biri ilə əlaqəli şəkildə araşdıran məhkəmə kollegiyası bu qənaətə gəlir ki, onun əməli
Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddələri ilə düzgün tövsif edilmişdir və
onun həmin maddələrlə təqsiri toplanmış sübutlarla kifayət qədər sübuta yetirilir. Məhkumun özünü
Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirli bilməməsi barədə
qeyd etdiklərini məhkəmə kollegiyası onun özünü müdafiəsinə yönəlmiş cəhdi kimi
qiymətləndirərək qeyd edir ki, məhkum bunu ümumi sözlərlə ifadə etmişdir və onun bildirdiklərini
təsdiq edəcək mötəbər sübut cinayət işinin materiallarında mövcud deyildir. Ona görə də məhkəmə
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kollegiyası həmin hissədə apellyasiya şikayətini əsaslı hesab etmir.
Məhkəmə kollegiyası məhkuma Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.4.1 və 234.4.3-cü
maddələri ilə təyin edilmiş 11 (on bir) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasını nisbətən sərt
cəza hesab edir.
Belə ki, C.H.Qayıbovun təqsirli bilindiyi Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.4.1 və
234.4.3-cü maddələrinin sanksiyasında 5 (beş) ildən 12 (on iki) ilədək müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzası nəzərə tutulmuşdur. C.H.Qayıbova təyin edilmiş 11 (on bir) il müddətinə
azadlıqdan məhrumetmə cəzası tövsifedilən maddənin sanksiyada nəzərdə tutulan cəzanın yuxarı
həddi səviyyəsindədir.
Məhkəmə kollegiyası C.H.Qayıbovun təqsirini qismən etiraf edərək əməlindən peşman
olmasını, ilk dəfə cinayət törətməsini, əməlində cinayətlərin residivinin, həmçinin cəzasını
ağırlaşdıran digər halların olmamasını nəzərə alaraq, ona təyin edilmiş azadlıqdan məhrumetmə
cəzasının həddinin azaldılmalı olması qənaətinə gəlir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 8.1-ci maddəsinə əsasən, 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.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 41.2-ci maddəsinə əsasən, cəza sosial ədalətin bərpası,
məhkumun islah edilməsi və həm məhkumlar, həm də başqa şəxslər tərəfindən yeni cinayətlərin
törədilməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tətbiq edilir.
Azərbaycan Respublikası CM-nin 58.3-cü maddəsinə əsasən, 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.
Beləliklə, məhkəmə kollegiyası hesab edir ki, apellyasiya şikayəti qismən təmin edilməli,
məhkəmənin mübahisələndirilən hökmü dəyişdirilməli, C.H.Qayıbova Azərbaycan Respublikası
CM-nin 234.4.1 və 234.4.3-cü maddələri ilə təyin edilmiş 11 (on bir) il müddətinə azadlıqdan
məhrumetmə cəzası 10 (on) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına endirilməlidir.
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 399.1, 399.1.5-ci maddələrinə müvafiq olaraq, təyin
edilmiş cəzanın cinayətin ağırlığına və ya məhkumun şəxsiyyətinə uyğun olmaması apellyasiya
şikayətinin və ya apellyasiya protestinin baxışının nəticələri üzrə birinci instansiya məhkəməsinin
hökm və ya qərarının ləğv edilməsi və ya dəyişdirilməsi üçün əsaslardan biri hesab edilir.
Azərbaycan Respublikası CPM-nin 404-cü maddəsinə müvafiq olaraq, 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.
Şərh olunanlara əsasən və Azərbaycan Respublikası CPM-nin 394, 397, 398, 399, 404 və
407-ci maddələrini rəhbər tutaraq, məhkəmə kollegiyası,

QƏRAR

VERDİ:

Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğlunun Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1
və 234.4.3-cü maddələri ilə təqsirli bilinib məhkum edilməsinə dair Bakı Ağır Cinayətlər
Məhkəməsinin 16 iyun 2017-ci il tarixli hökmü dəyişdirilsin.
Hökmlə Qayıbov Cabir Həzrətqulu oğluna Azərbaycan Respublikası CM-nin 234.4.1 və
234.4.3-cü maddələri ilə təyin edilmiş 11 (on bir) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzası 10
(on) il müddətinə azadlıqdan məhrumetmə cəzasına endirilsin.
Hökmün qalan hissələri dəyişdirilməsin.
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Apellyasiya şikayəti təmin edilsin.
Qərardan Azərbaycan Respublikası CPM-nin 410-cu maddəsində göstərilən müddətlərdə
Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin cinayət kollegiyasına kassasiya şikayəti və kassasiya
protesti verilə bilər.
Əsli ilə düzdür,
Hakim:

Vidadi Cəfərov

