
Kazus 

 

Ərizəçi 1952-ci ildə Ukraynanın Kiyev şəhərində anadan olmuşdur. 

O, İngiltərə şirkəti olan S.-nin səhmlərini almış Ukrayna şirkəti T.-nin nümayəndəsi idi. Ərizəçi 

S.şirkətinin İdarə Heyətinin sədri idi. Sonralar S. şirkəti müflisləşmişdir. 

2001-ci ildə ərizəçi insayder ticarəti və dələduzluqda, konkret olaraq S. şirkəti üçün əlverişsiz 

kontraktlar bağlamaqla ona 88 000 ABŞ dolları məbləğində maddi ziyan vurmaqda ittiham 

olunmuşdur. 2001-ci il 20 iyunda onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilmişdir. 

2002-ci ilin 8 yanvarında ərizəçi girov müqabilində azad olunmasını xahiş etmiş və 100.000 

ABŞ dolları məbləğində girov qoymağı təklif etmişdir. Xahişdə göstərilirdi ki, o, girov əmlakın 

hansı şərtlərdə müsadirə olunmasını təsbit edən Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələbləri barədə 

xəbərdardır. 2002-ci il 17 yanvarda Məhkəmə ərizəçinin 100.000 ABŞ dolları məbləğində vəsaiti 

girov qoymaqla azad olunmasının mümkünlüyünü qət etmişdir. O, girovun məbləğini ərizəçinin 

şübhəli bilindiyi hüquq pozuntularının müstəsna dərəcədə ağır xarakterə malik olması və onun 

ilkin olaraq həbsə alınması səbəblərinin önəmi, xüsusilə qaçmaq riskinin olması ilə 

əsaslandırmışdır. 

2002-ci il 31 yanvarda ərizəçi məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş girovun ödənilməsi üçün 

vəkilinə etibarnamə vermişdir. O, həmçinin yaşadığı ünvanında qalmaq, məhkəmə iclaslarında 

iştirak etmək vəzifələrini üzərinə götürmüş və bunlara əməl etməyəcəyi təqdirdə girovun 

müsadirə ediləcəyindən xəbərdar olduğunu bəyan etmişdir. 2002-ci il 22 fevralda o, girov 

müqabilində azadlığa buraxılmışdır. Azadlığa buraxılma şərti kimi ona yaşadığı ünvanında 

qalmaq və burada poçt qəbul etmək göstərişi verilmişdir. 

10. 2002-ci il 7 iyunda Məhkəmə 2002-ci il 19-21 iyun tarixlərinə nəzərdə tutulmuş ilk məhkəmə 

iclasına gəlməsi şərti ilə ərizəçinin 2002-ci ilin 18 iyununa qədər İngiltərəni tərk edərək 

Ukraynaya getməsinə icazə vermişdir. Bu, ərizəçinin təmin edilmiş dördüncü belə vəsatəti idi. 

Bundan öncə ərizəçi 2002-ci ilin fevral-iyun ayları arasında üç dəfə Ukraynaya səfər etmiş və 

hər dəfə geri qayıtmışdır. 

2002-ci ilin 17 iyununda ərizəçi vəkilinə məlumat vermişdir ki, 2002-ci ilin 14 iyununda onun 

İngiltərəyə giriş vizası olan pasportu Kiyevdə oğurlanmışdır və yeni pasport əldə edilməsi 

üzərində çalışır. Bunun nəticəsində məhkəmə iclası 2002-ci il 7-9 avqust tarixlərinə qədər təxirə 

salınmışdır. 

Ərizəçinin yeni məhkəmə iclasına gəlməsi üçün yaşayış yeri üzrə İngiltərədəki ünvanına bildiriş 

vərəqəsi göndərilmiş, lakin o, çatdırılmadığı üçün geri qaytarılmışdır. Məhkəmə həmçinin 

ərizəçinin vəkili vasitəsilə ona bildiriş vərəqəsi göndərməyə səy göstərmişdir. 

Ərizəçi hələ də yeni pasport almadığından və iclasın onun iştirakı olmadan keçirilməsinə etiraz 

etdiyindən, 2002-ci ilin 7-9 avqust tarixlərinə nəzərdə tutulan iclas təxirə salınmışdır. 

Ərizəçi barədə heç bir məlumat ala bilməyən Məhkəmə onun yeni pasport almaq üçün müraciət 

edib-etmədiyini öyrənmək məqsədilə 2003-cü il 12 martda İnterpola və Ukraynanın İngiltərədəki 

ticarət nümayəndəliyinə müraciət etmişdir. 

Ərizəçi yeni pasport alması barədə Məhkəməyə məlumat verməmişdir. 

Ərizəçiyə məsləhət bilinmişdir ki, ona qarşı cinayət işi qiyabi yolla aparıla bilər. 

Ukraynanın Ədliyyə Nazirliyi İngiltərənin dövlət orqanlarına məlumat vermişdir ki, ərizəçi 

Ukraynadakı ünvanda qeydiyyatdan keçməmişdir və burada yaşamır. Eyni zamanda, onun 

hazırkı yaşayış ünvanı da müəyyən edilməmişdir. Buna görə də bildiriş vərəqələrinin ünvanı üzrə 

çatdırılması mümkün olmamışdır. 

Bununla belə, ərizəçi növbəti iclasın vaxt barədə məlumat almış və 2004-cü ilin 2-12 sentyabr 

tarixlərində İngiltərəyə səfər etmək üçün qısa müddətli viza əldə etmişdir. 

2005-ci il 6 dekabrda Məhkəmə qiyabi yolla ərizəçi barəsində cinayət prosesini aparmaq 

qərarına gəlmişdir. O, ərizəçinin ölkəyə gəlməməklə cinayət prosesindən yayındığını, 2002-ci 

ilin iyunundan sonra İngiltərəyə qayıtmadığını və Ukraynada qalmaqla məhkəmə baxışının 

keçirilməsinə ciddi çətinliklər yaratdığını bildirmişdir.  



2006-cı il 23 oktyabrda Məhkəmə qiyabi icraat qaydasında ərizəçiyə tam bəraət verərək 

ərizəçinin heç bir cinayət əməli törətmədiyini, standart və şəffaf biznes fəaliyyəti ilə məşğul 

olduğunu bildirmişdir. Qərar qanuni qüvvəsini almışdır. 

2007-ci ilin 1 noyabrında Məhkəmə ərizəçinin vəsatətini nəzərə alaraq girovun ərizəçiyə 

qaytarılması barədə qərar qəbul etmişdir. Belə ki, məhkəmənin qənaətinə görə ona girovun 

şərtlərinə əməl etməməsinin nəticələri barədə lazımı qaydada məlumat verilməmişdir. Bundan 

əlavə, məhkəmə belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Cinayət Prosessual Məcəlləsinin girovun 

müsadirə edilməsini tənzimləyəyn maddəsində nəzərdə tutulmuş hallardan heç biri burada tətbiq 

oluna bilməzdi. 

2007-ci ilin 5 dekabrında Yüksək Məhkəmə qərarı ləğv edərək girov əmlakın müsadirə olunması 

haqqında qərar qəbul etmişdir.  

 

 

Ərizəçi ona münasibətdə Konvensiyanın 1 saylı Protokolunun pozuntusunun olması ilə 

bağlı şikayət vermişdir. Pozuntu baş vermişdirmi? 
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