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APELLYASİYA ŞİKAYƏTİ

Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 07 yanvar 2011-ci il tarixli
hökmü ilə mən, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü maddəsi
ilə təqsirli bilinərək, cəzanı ümumi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 1
(bir) il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmişəm. Birinci
instansiya məhkəməsi mənim haqqımda ittiham hökmü çıxararkən belə nəticəyə
gəlmişdir ki, mən, 10 oktyabr 2010-ci il tarixdə, təxminən saat 10 radələrində Bakı
şəhəri Ağa Neymətulla kuçəsindəki 4 saylı yaşayış evinin qarşısında heç bir səbəb
olmadan Əliyev Əli Əli oğlu ilə mübahisə edib onu nalayiq sözlərlə təhqir etmişəm,
xuliqanlıq niyyəti ilə yumruqla sonuncunun sifət nahiyəsindən qəsdən vuraraq ona
sol gözünün üst qapağında qançır və sol almacıq sümüyünün sınığı ilə nəticələnən,
sağlamlığın uzun müddət pozulmasına səbəb olan sağlamlığa az ağır zərər
vurmuşam.
Birinci instansiya məhkəməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət
Məcəlləsinin 127.2.3-cü maddəsi ilə mənə elan edilmiş ittiham üzrə özümü qismən
təqsirli bilərək, göstərmişəm ki, istifadə etdiyim avtomaşınla 10 sentyabr 2010-cu il
tarixdə saat 10 radələrində yaşadığım evdən çıxıb qohumlarımın evinə gedərkən
Bakı şəhərinin Ağa Neymətulla küçəsinə dönərkən, bu vaxt “Kia-Rio” markalı
avtomaşın sağ tərəfimdən keçərək hərəkətə təhlükə yaratdığına görə qarşıdan

hərəkət edən avtomaşınla toqquşma ehtimalı olduğu üçün həmin təhlükədən
yayınıb öz yoluma keçdim, idarə etdiyim avtomaşınla bir necə dəfə siqnal verib
qabaqda hərəkət edən həmin avtomaşının sürücüsünə öz iradımı bildirərək,
avtomobili bu cür idarə etməməyi irad tutduqda, həmin avtomaşın qəflətən tormoz
edərək qarşımda saxlamış, mən, idarə etdiyim avtomaşını onun arxasında saxlayıb
yerə düşərək sonradan adını bildiyim Əliyə yaxınlaşmış, bu zaman Əli məni
nalayiq sözlərlə təhqir etdiyi üçün bundan əsəbiləşib yumruqla onun sifət
nahiyəsindən vurmuşam. Əli avtomobildən düşüb üstümə gəldikdə yoldan keçən
avtomobillərin sürücüləri və digər adamlar yaxınlaşıb dalaşmağa imkan
verməmişlər. Sonra isə, ora yığışan adamlar məni avtomaşına mindirmiş, Əli isə
hadisə yerindən çıxıb getmişdir. Hazırda törətdiyim əməldən çox peşmanam.
Aşağıdakılara görə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin

07

yanvar 2011-ci il tarixli hökmünün dəyişdirilməsini, barəmdə təyin edilmiş cəzanın
şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında qərar çıxarılmasını xahiş edirəm.
Hesab edirəm ki, mənə təyin edilmiş cəza şəxsiyyətimə və cinayətin
ağırlığına uyğun deyildir. Məhkəmə cəza təyin edərkən mənim ilk məhkumluğumu,
törətdiyim əməldən səmimi peşman olmağımı, zərərçəkmiş şəxslə barışmağımı,
onun müalicəsi üçün çəkilən bütün xərcləri ödədiyimi, zərərçəkmiş şəxsin mənə
qarşı heç bir şikayətinin və iddiasının olmadığını, himayəmdə üç azyaşlı uşaqların
olmasını və ailənin yeganə gəlir gətirən şəxs olmağım kimi cəzanı yüngülləşdirən
halları və cəzanı ağırlaşdıran halın olmamasını tam nəzərə almamışdır.
Məhkəmə iş üzrə müəyyən edilmiş yüngülləşdirici halların məcmusunu
tam nəzərə almamış və Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin Xüsusi
hissəsinin müvafiq maddəsində müəyyən edilmiş cəzanın şərti olaraq tətbiq
edilməsi barədə qərar çıxarmamışdır.
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 8-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.

Həmin Məcəllənin 58.3-ci 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.
Qeyd olunmalıdır ki, mənə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiq
edilməsi ailəmin dolanışığına da həddindən artıq pis vəziyyətə salmış olur.
Beləki, mənim himayəmdə üç azyaşlı uşaqların və əmək qabiliyyəti
olmayan valideynlərimin olması, ailənin yeganə gəlir gətirən şəxs olmağım, yaşayış
və iş yerlərimdən müsbət xarakterizə edilməyim kifayət qədər nəzərə alınmayaraq
ağır cəza təyin edilmişdir (həmin halları təsdiq edən sənədlər apellyasiya şikayətinə
əlavə edilir).
Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 70.2-ci maddəsinə əsasən
məhkəmə şərti məhkum etmə təyin edərkən törədilmiş cinayətin xarakterini, ictimai
təhlükəlilik dərəcəsini, məhkumun şəxsiyyətini, habelə cəzanı yüngülləşdirən və
ağırlaşdıran halları nəzərə alır.
Yuxarıda göstərilənlərə və cinayət-prosessual qanunvericiliyə uyğun olaraq
Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin haqqımda olan 07 yanvar 2011-ci il
tarixli hökmünün dəyişdirilərək, barəmdə təyin edilmiş cəzanın şərti olaraq tətbiq
edilməsi haqqında qərar çıxarılmasını xahiş edirəm.
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