AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT
PROSESSUAL MƏCƏLLƏSİ
Maddə 381. Birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və
qərarlardan apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verilməsi
381.1. Birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və ya qərarlardan
bu Məcəllədə nəzərdə tutulmuş hallarda və qaydada apellyasiya instansiyası
məhkəməsinə apellyasiya şikayəti və ya protesti verilə bilər.
381.2. Apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verildiyi məhkəmələr:
381.2.1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən
çıxarılmış hökm və ya qərarlardan - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məhkəməsinin cinayət işləri və inzibati xətalara dair işlər üzrə kollegiyasına;
381.2.2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının rayon (şəhər) məhkəmələri istisna
olmaqla, rayon (şəhər) məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və ya qərarlardan yurisdiksiya üzrə apellyasiya məhkəməsinin cinayət və inzibati xətalara dair işlər üzrə
kollegiyasına;
381.2.3. hərbi məhkəmələr tərəfindən çıxarılmış hökm və ya qərarlardan (Naxçıvan
Muxtar Respublikasının ərazisində Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə Azərbaycan
Respublikasının hərbi məhkəməsinin yurisdiksiyası həyata keçirilərkən andlılar
məhkəməsinin çıxardığı hökmlər istisna olmaqla) - yurisdiksiya üzrə müvafiq
apellyasiya məhkəməsinin hərbi məhkəmələrin işləri üzrə kollegiyasına, yaxud
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin hərbi məhkəmələrin işləri üzrə
kollegiyasına;
381.2.4. andlılar məhkəməsinin çıxardığı hökmlər istisna olmaqla, Ağır cinayətlərə
dair işlər üzrə Naxçıvan Muxtar Respublikasının məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökm və ya qərarlardan - Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin cinayət
işləri və inzibati xətalara dair işlər üzrə kollegiyasına;
381.2.5. andlılar məhkəməsinin çıxardığı hökmlər istisna olmaqla, Ağır cinayətlərə
dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış hökm və
ya qərarlardan - yurisdiksiya üzrə apellyasiya məhkəməsinin cinayət və inzibati
xətalara dair işlər üzrə kollegiyasına;
381.2.6. andlılar məhkəməsinin çıxardığı hökmlər istisna olmaqla, Ağır cinayətlərə
dair işlər üzrə Azərbaycan Respublikasının hərbi məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış
hökm və ya qərarlardan - yurisdiksiya üzrə apellyasiya məhkəməsinin hərbi
məhkəmələrin işləri üzrə kollegiyasına.

Maddə 382. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti üzrə icraatın
xüsusiyyətləri
382.1. Cinayət işinə, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraat materiallarına və ya
xüsusi ittiham qaydasında şikayətə baxılması zamanı birinci instansiya məhkəməsi
tərəfindən çıxarılmış hökm və ya qərarlardan apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya
protesti üzrə icraat bu Məcəllənin 381—407-ci maddələrinin müddəalarına müvafiq
olaraq aparılır.
382.2. Məhkəmə nəzarəti qaydasında birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən
çıxarılmış qərarlardan apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti üzrə icraat bu
Məcəllənin 452—454-cü maddələrinin müddəalarına müvafiq olaraq apellyasiya
instansiyası məhkəməsi tərəfindən aparılır.
Maddə 383. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti vermək hüququna
malik olan şəxslər
383.1. Apellyasiya şikayəti vermək hüququna aşağıdakı şəxslər malikdir:
383.1.1. məhkum edilmiş şəxsin mənafeyinə aid hissədə — məhkum edilmiş şəxs,
onun qanuni nümayəndəsi və ya müdafiəçisi;
383.1.2. bəraətin dəlil və əsaslarına aid hissədə — bəraət almış şəxs, onun qanuni
nümayəndəsi və ya müdafiəçisi;
383.1.3. tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinə və ya qapalı tipli
xüsusi təlim-tərbiyə müəssisəsinə göndərilməsinə dair — yetkinlik yaşına çatmamış
şəxsin özü, onun qanuni nümayəndəsi və ya müdafiəçisi;
383.1.4. tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinə dair — barəsində
tibbi xarakterli məcburi tədbir tətbiq edilmiş şəxsin qanuni nümayəndəsi və
müdafiəçisi, xəstəliyin xüsusiyyəti ona öz hüquqlarından istifadə etməyə mane
olmadıqda isə həmin şəxsin özü;
383.1.5. tərəfindən birinci instansiya məhkəməsində irəli sürülmüş tələblər
daxilində zərər çəkmiş şəxsin mənafelərinə aid hissədə — zərər çəkmiş şəxs (xüsusi
ittihamçı) və onun nümayəndəsi;
383.1.6. mülki iddiaya dair hissədə — mülki iddiaçı, mülki cavabdeh, onların
qanuni nümayəndələri və ya nümayəndələri.
383.2. Apellyasiya protesti vermək hüququna onun gəldiyi nəticələrin və təkliflərin
nəzərə alınmadığı hissədə birinci instansiya məhkəməsində işə baxılmasında iştirak
etmiş dövlət ittihamçısı malikdir. Göstərilən dövlət ittihamçısı vəfat etdikdə, xəbərsiz
itkin düşdükdə, uzun sürən ağır xəstəliyə tutulduqda, protest verməkdən yayındıqda
və ya imtina etdikdə, habelə onun mövqeyi ilə razılaşmadıqda Azərbaycan
Respublikasının Baş prokuroru və ya onun müavini, habelə Naxçıvan Muxtar
Respublikasının birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən çıxarılmış hökm və ya
qərarlardan, həmcinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru birinci instansiya
məhkəməsində iştirak etmiş dövlət ittihamçısının əvəzinə apellyasiya protesti vermək
hüququna malikdir. Birinci instansiya məhkəməsində cinayət işi və ya məhkəməyədək
sadələşdirilmiş icraatın materiallarına bu Məcəllənin 314.1, 314.3 və 314.4-cü

maddələrinin tələblərinin ziddinə baxıldığı halda apellyasiya protesti vermək
hüququna Azərbaycan Respublikasının Baş prokuroru və ya onun müavini, habelə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının birinci instansiya məhkəmələri tərəfindən
çıxarılmış hökm və ya qərarlardan, həmcinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının
prokuroru malikdir.
383.3. Məhkumun və ya zərər çəkmiş şəxsin yaxın qohumlarının şikayətləri yalnız
o halda apellyasiya icraatına səbəb olur ki, həmin şəxslər bu Məcəllənin qaydalarına
uyğun olaraq müstəntiq və ya birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən təqsirləndirilən
və ya zərər çəkmiş şəxsin qanuni nümayəndəsi qismində işə buraxılır.
Maddə 384. Apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verilmə
müddətləri və halları
384.1. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti apellyasiya şikayəti və ya
apellyasiya protesti vermək hüququna malik olan şəxslər tərəfindən hökm və ya
məhkəmənin digər qərarının elan olduğu andan 20 (iyirmi) gün müddətində aşağıdakı
hallarda verilir:
384.1.1. ittiham və ya bəraət hökmü çıxarıldıqda;
384.1.2. cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya
xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə icraatın dayandırılması haqqında qərar
çıxarıldıqda;
384.1.3. cinayət işi, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materialları və ya
xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə icraata xitam verilməsi haqqında qərar
çıxarıldıqda;
384.1.4. hakimə (hakimlərə) etirazın təmin edilməsi haqqında qərar çıxarıldıqda;
384.1.7. xüsusi ittiham qaydasında şikayətin öz icraatına qəbul edilməsindən imtina
olunması barədə qərar çıxarıldıqda;
384.1.8. tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi haqqında qərar
çıxarıldıqda;
384.1.9. tərbiyəvi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsi və ya qapalı tipli
xüsusi təlim-tərbiyə müəssisəsinə göndərilməsi haqqında qərar çıxarıldıqda;
384.1.10. hökmün və ya məhkəmənin digər yekun qərarının icrası qaydasında qərar
çıxarıldıqda.
384.2. Həbsdə saxlanılan məhkum tərəfindən ittiham hökmündən apellyasiya
şikayəti hökmün və ya müvafiq qərarın surətinin ona verildiyi andan 20 (iyirmi) gün
müddətində verilir.
384.3. Məhkəməyə gəlməkdən boyun qaçıran məhkum və ya bəraət almış şəxs
çıxarılmış hökm barədə birinci instansiya məhkəməsinin elanlar lövhəsində
məlumatın yerləşdirildiyindən sonra 20 (iyirmi) gün müddətində apellyasiya şikayəti
vermək hüququna malikdirlər.
384.4. Apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verilməsi üçün
müəyyən edilmiş müddət ərzində cinayət işi yuxarı məhkəmə tərəfindən birinci
instansiya məhkəməsindən tələb edilə bilməz.
384.5. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti vermək hüququna malik olan
şəxslər məhkəmə baxışı zamanı birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən qəbul edilmiş

digər qərarlardan narazı olduqlarını cinayət işi üzrə yekun məhkəmə qərarından
verdikləri müvafiq olaraq apellyasiya şikayətində və ya apellyasiya protestində
əsaslandırmaq hüququna malikdirlər.
Maddə 385. Apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin verilməsi
qaydası
385.1. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti hökm və ya qərarı çıxarmış
birinci instansiya məhkəməsi vasitəsi ilə verilir.
385.2. Apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin surətləri apellyasiyanın
maraqlarına aid olduğu cinayət prosesinin iştirakçılarına çatacaq sayda apellyasiya
şikayətinə və ya apellyasiya protestinə əlavə edilir. Bu vəzifə həbsdə olan məhkuma,
yetkinlik yaşına çatmamış şəxsə və barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbir tətbiq
edilən şəxsə şamil edilmir. Belə hallarda lazım olan miqdarda apellyasiya
şikayətlərinin surətlərini birinci instansiya məhkəməsi hazırlayır.
385.3. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti bilavasitə apellyasiya
instansiyası məhkəməsinə verildiyi halda apellyasiya instansiyası məhkəməsi bu
Məcəllənin 385.2-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş tələblərin görülməsi üçün şikayəti
və ya protesti birinci instansiya məhkəməsinə göndərir.
Maddə 387. Apellyasiya şikayətinə və ya apellyasiya protestinə dair tələblər
387.1. Apellyasiya şikayətində və ya apellyasiya protestində aşağıdakılar
göstərilməlidir:
387.1.1. apellyasiya şikayətinin və ya apellyasiya protestinin ünvanlandığı
apellyasiya instansiyası məhkəməsinin adı;
387.1.2. apellyasiya şikayətini və ya apellyasiya protestini verən şəxsin adı;
387.1.3. hökm və ya qərar çıxarmış birinci instansiya məhkəməsinin adı;
387.1.4. hökm və ya məhkəmənin digər yekun qərarının qısa məzmunu və
apellyasiya şikayəti, yaxud protesti verən şəxsin mülahizələrinə görə onun
qanunsuzluğunun, əsassızlığının yaxud ədalətsizliyinin nədən ibarət olması;
387.1.5. apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti verən şəxsin xahişi;
387.1.6. apellyasiya şikayətinə və ya apellyasiya protestinə əlavə olunan sənədlərin
siyahısı.
387.2. Hökmün dəyişdirilməsi və ya ləğv edilməsinin zəruriliyi əsaslandırıldıqda
apellyasiya şikayətində və ya apellyasiya protestində işin müvafiq vərəqlərinə istinad
olunmalıdır. Bu tələb həbsdə saxlanılan məhkuma və yetkinlik yaşına çatmamış şəxsə
şamil edilmir.
387.3. Apellyasiya şikayəti və ya apellyasiya protesti yazılı şəkildə verilir və onu
verən şəxs tərəfindən imzalanır.
387.4. Qanuni nümayəndənin və ya nümayəndənin səlahiyyətlərini təsdiq edən
sənəd cinayət işində, məhkəməyədək sadələşdirilmiş icraatın materiallarında və ya
xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə icraat materiallarında olmadıqda qanuni
nümayəndənin və ya nümayəndənin verdiyi apellyasiya şikayətinə onların
səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd əlavə edilməlidir.

387.5. Apellyasiya şikayətində və ya apellyasiya protestində birinci instansiya
məhkəməsinə təqdim edilməmiş yeni sübutlara istinad edilməsinə yalnız həmin
sübutların birinci instansiya məhkəməsinə təqdim edilməsinin mümkünsüzlüyünün və
ya onların həmin məhkəmə tərəfindən qəbul edilməməsinin əsaslandırıldığı halda yol
verilir.

