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Xülasə
Alternativ xidmət haqqında qanun qəbul etmək Azərbaycan Respublikasının istər beynəlxalq,
istərsə də daxili qanunvericilikdən - Konstitusiyanın 76-cı maddəsinin 2-ci bəndindən irəli gələn
öhdəliyi olsa da, indiyə qədər ölkədə bu barədə qanun qəbul edilməyib. Hesabatın məqsədi
sözügedən qanunun qəbulunun ölkənin hansı öhdəliklərindən irəli gəldiyini araşdırmaq, ölkədə
vicdani rədd haqqına dair praktiki vəziyyəti təsvir etmək və nəticədə qanunun qəbulunu tövsiyə
etməkdir.

Araşdırma sənədinin hazırlanması zamanı Azərbaycanda hərbi xidmət sahəsində mövcud
praktika, yerli və beynəlxalq qanunvericilik, analoji araşdırmalar, ölkə rəsmilərinin məsələyə dair
mövqeyi və parlament müzakirələri monitorinq edilib. Eyni zamanda Azərbaycan
Respublikasının Baş Prokurorluğuna, Dövlət Statistika Komitəsinə və Səfərbərlik və Hərbi
Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə informasiya sorğular göndərilib.

Araşdırma zamanı beynəlxalq qanunvericilik də monitorinq edilib. BMT-in İnsan Hüquqları
Komitəsi qeyd edib ki, Mülki və Siyasi Hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt vicdani rədd
haqqına birbaşa istinad etməsə də, Komitə bu hüququn 18-ci maddədən irəli gəldiyinə inanır və
Komitə hesab edir ki, dövlət tərəfindən vicdani inanclara və onların təzahürlərinə hörmət
edilməsi cəmiyyətdə vahid və sabit plüralizmin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Əvvəllər
Avropa İnsan Hüquqları Komissiyasının məsələyə baxışı da fərqli idi – vicdani rədd haqqı tərəf
Dövlətlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyulmasa da, Bayatyan Ermənistana qarşı işi Məhkəmənin bu
məsələyə baxışında dönüş nöqtəsi oldu. Burada ilk dəfə Məhkəmə şəxslərə alternativ xidmət
təklif edilməməsinin 9-cu maddənin pozuntusu olduğunu təsdiqlədi.

Araşdırma sənədində qanunvericiliyin yoxluğundan əziyyət çəkən Yehova Şahidlərindən
danışılır. Onların ölkədaxili məhkəmələrdə şikayətləri sözügedən qanunvericiliyin yoxluğu
səbəbindən indiyə qədər təmin olunmur. Əksinə onlar Azərbaycan Respublikasının Cinayət
Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi və digər qanunvericilik normalarına müvafiq olaraq, müxtəlif
cəza tədbirlərinə məruz qalırlar. Bu hissədə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin 2019-cu ildə
baxdığı Müşfiq Məmmədov Azərbaycana qarşı işi də təhlil olunur. Hökumət bu işdə arqument
olaraq “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının alternativ xidmət (əmək mükəlləfiyyəti)
keçməsi qaydası haqqında” Əsasnaməni göstərir və ərizəçilərin bu qanunu daxili məhkəmələrə
təqdim etmədiklərini əsas gətirsə də, Məhkəmə bu arqumentlə razılaşmır və əsasnamənin vicdani
rədçiləri hamısını əhatə etmədiyi nəticəsinə gəlir. Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana
qarşı işindən də məlum olduğu kimi bu məsələ konstitusional problemdir və məsələnin tək həlli
sözügedən qanunu qəbul etməkdir.

Monitorinq nəticəsində müəyyən edilib ki, rəsmilər məsələyə laqeyd yanaşırlar, müxtəlif
çağırışların deputatlarının az qismi Alternativ Hərbi Xidmət haqqında qanunun qəbulunu
dəstəkləyib, əksəriyyət isə buna qarşı çıxıb, alternativ hərbi xidməti beynəlxalq təşkilatların
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qurduğu tələ, milli maraqları baxımından ziyanlı adlandırıb, alternativ xidmət keçəcəklərin
dövlət orqanlarında çalışmasına qarşı çıxıblar.

Araşdırmada “Alternativ xidmət haqqında” qanunu qəbul edilməsi, əqidələri səbəbindən hərbi
xidmətə getməyə imtina edən şəxslərə alternativ xidmətlə məşğul olmaq şansı yaradılması, belə
bir qanunvericiliyin yoxluğu səbəbindən həbs olunmuş və bu kimi digər cəzalara məruz qalmış
şəxslər əfv edilməsi və onlara tətbiq olunan sanksiyalar aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələr
verilmişdir.
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Giriş
Həqiqi hərbi xidmətdən imtina etmək hüququ vicdani rədd adlanır.1 Bu hüquqa arxalanan şəxs
fikir, vicdan və din azadlığı əsasında hərbi xidmətə getməkdən imtina edir, əksər hallarda
alternativ xidmətlə məşğul olmağı üstün tutur.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin ikinci bəndində qeyd olunur ki,
vətəndaşın əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda
həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir.

1995-ci ildə Konstitusiyanın qəbulu ilə qüvvəyə minən bu bəndin reallıqda tətbiq olunması belə
bir qanunvericiliyin yoxluğu səbəbi ilə mümkün deyil.

Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olmamışdan əvvəl üzərinə götürdüyü
öhdəliklərdən biri 2 il ərzində alternativ hərbi xidmət və ya alternativ xidmətə dair qanun qəbul
etməsi idi. Lakin üzərindən 20 il keçməsinə və Milli Məclisdə bir neçə dəfə müzakirə
olunmasına baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti bu qanunu hələ də qəbul etməmişdir.

Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 321-ci maddəsi isə hərbi xidmətdən qanuni əsas
olmadan yayınmağa görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. İndiyə qədər bu “qanuni əsas”
olmaması səbəbindən bir sıra şəxslər hərbi xidmətdən əqidəsinə görə yayındığı üçün cinayət
məsuliyyətinə cəlb edilib. Onlar daxili məhkəmələrə müraciət etsələr də, iddiaları təmin
edilməyib.

Mövcud problemə münasibətdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi “Müşfiq Məmmədov və
başqaları Azərbaycana qarşı” işində Azərbaycan hökumətinin şəxslərə alternativ hərbi xidmət
təklif etməməsini iddiaçıların Konvensiya ilə nəzərdə tutulmuş vicdan və din azadlığının
pozuntusu kimi qiymətləndirmişdir.

Dövlət rəsmilərinin indiyə qədər qanunun qəbul edilməməsi ilə bağlı arqumenti ondan ibarət idi
ki, Azərbaycan müharibə şəraitindədir və belə bir qanunun qəbul edilməsi ölkə üçün bir sıra
fəsadlara yol aça bilər (2-ci fəsilə bax).

2020-ci ilin noyabr ayında isə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs imzalandı və münaqişə
zonasında bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması razılığına gəlindi.2

Bu isə “Alternativ hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul
edilməsinə dair yeni müzakirələri şərtləndirir.

2 Dağlıq Qarabağ atəşkəs bəyanatı, 1-ci maddə. [https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-54878139]

1 BMT İnsan Hüquqları Komitəsi, 22 nömrəli Ümumi Qeyd (27 sentyabr 1993), para.11,
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/CCPR_General_Comment
_22_1993_en.pdf
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Metodologiya
Beynəlxalq sənədlərdə istifadə olunan “conscientious objection”, "conscientous objector”
ifadələri rəsmi səviyyədə alternativ xidmət kimi istifadə olunsa da, bu, adekvat tərcümə deyil.
Terminoloji cəhətdən dilə daha yatımlı olduğuna görə müvafiq olaraq, bu sözlər hesabatda
“vicdani rədd”, “vicdani rədçi” kimi tərcümə edilmişdir.

Hesabatın yazılması zamanı analoji hesabatlar nəzərdən keçirilmiş, Azərbaycanda və qonşu
ölkələrdə hərbi xidmət sahəsində mövcud praktika müəyyənləşdirilmişdir.

Hesabatın yazılması üçün Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi monitorinq edilmiş,
alternativ hərbi xidmətə dair qanunun mövcud olmadığı müşahidə edilmişdir.

Beynəlxalq təşkilatların hüquqi qüvvəli sənədləri və məsələyə dair işləri hesabatda istifadə
olunmuşdur.

Media monitorinqi vasitəsilə rəsmilərin məsələyə dair mövqeyi, parlament müzakirələri
izlənilmiş, qurbanların hərbi xidmətdən imtinasının səbəbləri araşdırılmışdır.
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“Vicdani rədd” haqqının hüquqi statusu
Vicdani rədd haqqı bir sıra beynəlxalq, regional və milli sənədlərdə nəzərdə tutulan fikir, vicdan
və din azadlığının tərkibində öyrənilir. Bu hüquqa arxalanan şəxs hərbi xidmətə getməkdən
imtina edir və alternativ hərbi xidmətlə məşğul olur. Qeyd edək ki, bir qrup şəxs, ümumiyyətlə,
dövlət qarşısında vətəndaşın bu kimi öhdəliyinin olmasını doğru bilmir, alternativ hərbi xidmətə
də etiraz edirlər.

Beynəlxalq sənədlər vicdan rədd haqqını müstəqil bir hüquq kimi nizamlamır; beynəlxalq
praktikada bu hüquqa fikir, vicdan və din azadlığından doğan törəmə hüquq kimi yanaşılır.3

1) Universal mexanizmlərdə vicdani rədd hüququ (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı)

Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin 18-ci maddəsində qeyd olunur:

Hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququna malikdir: bu hüquqa öz dinini və ya
əqidəsini dəyişmək azadlığı, öz dininə və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə
birlikdə, dini təlimdə, ibadətdə və dini mərasim qaydalarının yerinə yetirilməsində açıq və özəl
qaydada etiqad etmək azadlığı daxildir.

Azərbaycan Respublikasının imzaladığı və ratifikasiya etdiyi Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktın 18-ci maddəsinin ilk üç bəndində göstərilir:

1. Hər bir insan düşüncə, vicdan və din azadlığı hüququna malikdir. Bu hüquqa özü seçdiyi dinə
və əqidəyə malik olmaq və ya öz istədiyi dini və əqidəni qəbul etmək azadlığı və öz dini və
əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə, açıq və ya özəl qaydada etiqad etmək,
ibadət etmək, dini və mərasim ayinləri və təlimini yerinə yetirmək azadlığı daxildir.

2. Heç kim öz seçiminə görə dininə və əqidəsinə malik olmaq və ya onları qəbul etmək azadlığını
alçaldan məcburiyyətə məruz qalmamalıdır.

3. Öz dininə və əqidəsinə etiqad etmək azadlığına yalnız qanunla müəyyən edilən və ictimai
təhlüksizliyin, asəyişin, sağlamlığın və əxlaqın, eyni dərəcədə digər şəxslərin əsas hüquq və
azadlıqlarının mühafizəsi üçün zəruri olan məhdudiyyətlər qoyula bilər.

BMT-in İnsan Hüquqları Komitəsi (bundan sonra Komitə) Mülki və siyasi hüquqlar haqqında
Beynəlxalq Paktın (bundan sonra Pakt) implementasiyasına nəzarəti həyata keçirən orqandır. O,
Paktın maddələrinə dair ümumi qeydlər qəbul edir, eləcə də tərəf dövlətlərə yönəldilmiş
şikayətlərə baxır.

Komitənin 1993-cü ildə qəbul etdiyi fikir, vicdan və din azadlığına həsr edilən 22 nömrəli
ümumi qeydində “vicdani rədd” haqqından da danışılır. Bu sənədin 11-ci maddəsində qeyd
edilir:

3 BMT Ali Komissarlığının İnsan Hüquqları üzrə Ofisi, Conscientious Objection to Military Service, HR/PUB/12/1
(2012), səhifə 7 [https://www.ohchr.org/Documents/Publications/ConscientiousObjection_en.pdf]
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Konvensiya “vicdani rədd” haqqına birbaşa istinad etməsə də, Komitə bu hüququn 18-ci
maddədən irəli gəldiyinə inanır. Belə ki, silahlı gücdən istifadə etmək öhdəliyi vicdan azadlığı və
şəxsin din və əqidəsinə etiqad etmək hüququ ilə ciddi şəkildə zidd ola bilər. Hərbi xidmət yerinə
yetirmədiklərinə görə vicdani rədçilərə qarşı heç bir ayrı-seçkilik olmamalıdır.4

Əvvəllər baxdığı işlərdə Konvensiyanın “vicdani rədd” haqqını əhatə etmədiyi qənaətinə gələn5

Komitə daha sonra yanaşmasında dəyişiklik edib və 18-ci maddənin bu məsələni də
nizamladığını vurğulayıb.6

“Yoon Koreyaya qarşı” işində Koreya hökuməti ictimai asayişi “vicdani rədd” haqqına
məhdudlaşdırıcı əsas kimi göstərir. Buna münasibətdə Komitə qeyd edir7:

...Komitə hesab edir ki, dövlət tərəfindən vicdani inanclara və bunun təzahürlərinə hörmət etmək
cəmiyyətdə vahid və sabit plüralizmin təmin edilməsində vacib amildir.

Bundan sonra nəzərdən keçirdiyi işlərdən biri olan “Jeong Koreyaya qarşı” işində Komitə eyni
mövqeyi qoruyur və qeyd edir: “Komitə hesab edir ki, bu arqumentləri artıq əvvəlki baxışlarında
araşdırıb; beləliklə, əvvəlki mövqeyini dəyişmək üçün heç bir səbəb yoxdur” .8

Azərbaycan hökuməti tərəfindən də tez-tez irəli sürülən – ölkənin müharibə vəziyyətində olması
arqumentinə münasibətdə Komitə Finlandiyanın ölkə hesabatına dövri yekun rəyində qeyd edir:
“Tərəf dövlət vicdani rədd haqqını tam olaraq qəbul etməli və buna həm müharibə, həm də sülh
dövründə zəmanət verməlidir”.9

2) Regional mexanizmlərdə vicdani rədd hüququ (Avropa Şurası)

Azərbaycan Respublikasının da ratifikasiya etdiyi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının
(bundan sonra Konvensiya) 9-cu maddəsində qeyd olunur:

1. Hər kəsin fikir, vicdan və din azadlığı hüququ vardır; bu hüquqa öz dinini və ya əqidəsini
dəyişmək azadlığı, öz dininə və ya əqidəsinə həm təkbaşına, həm də başqaları ilə birlikdə etiqad

9 İnsan Hüquqları Komitəsinin Finlandiyanın ölkə hesabatına dövri yekun rəyi, 2 dekabr 2014-cü il, para.14,
https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhshDrA9AyYXqXWEv
DClg0PRGuojHipZZRfVkqVD1wql2BGH85lGytBe%2bMkZOl6fRILzRf%2fBHg2egz%2bP6qmP0VHh6JKIgKC
y7fFJ5nxEg4gyky

8 Min-Kyu Jeong Koreya Respublikasına qarşı, para.7.2,
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhstcNDCvDan1pXU7ds
ZDBaDUW8q8sge3OThiJ3JPXMScmjMTNiXibJij5hegvRIdwzkbUR9cG9rvLxqI2INY2PQ2m%2fZLthEBfo5GB
CxTcPn%2fI8uDDRTeiiHut0d9o1Ilo33K8LxN1FoVXOL4ZQh9wImrRT%2bmgy6KaiQJfW43RGkno

7 Yeo-Bum Yoon və Myung-Jin Choi Koreya Respublikasına qarşı, para.8.4

6 Yeo-Bum Yoon və Myung-Jin Choi Koreya Respublikasına qarşı,
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhstcNDCvDan1pXU7dsZ
DBaDW3CRqoaTuutoZbCnLy8WqIFoaS7apOxXgTYHQz0yotO00NbV6aaHRKcVKHbIhwX94%2fpLgRBkfOsyuvaC
pCq5WdK%2bPDMesIJTEcP9erLxdP3llk9Dl8cH3G5jp%2flDlSuFUY8kHuKiIOS7yxstLSIyNV ; J.P. Kanadaya
qarşı, https://wri-irg.org/en/story/1991/j-p-v-canada

5 İnsan Hüquqları Komitəsi, L.T.K Finlandiyaya qarşı, para.5.2,
https://wri-irg.org/en/story/1985/l-t-k-v-finland-communication-no-1851984

4 Bax, 1
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etmək və açıq yaxud şəxsi qaydada ibadəti, təlimləri, dini və mərasim ayinlərini yerinə yetirmək
azadlığı daxildir.

2. Öz dininə və baxışlarına etiqad etmək azadlığı yalnız ictimai asayiş maraqları naminə, ictimai
qaydanı, sağlamlığı, yaxud mənəviyyatı qorumaq üçün və ya digər şəxslərin hüquq və
azadlıqlarını müdafiə etmək üçün qanunla nəzərdə tutulmuş və demokratik cəmiyyətdə zəruri
olan məhdudiyyətlərə məruz qala bilər.

Göründüyü kimi, Konvensiyanın 9-cu maddəsi də birbaşa vicdani rədd haqqına istinad etmir,
lakin Konvensiyanı şərh edən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (bundan sonra AİHM və ya
Məhkəmə) baxdığı işlərdə 9-cu maddənin vicdani rədd haqqını əhatə etdiyini göstərir.

Qeyd edək ki, 1998-ci ilə qədər Məhkəməylə birgə şikayətlərə baxan Avropa İnsan Hüquqları
Komissiyasının (bundan sonra Komissiya) məsələyə baxışı fərqli idi – vicdani rədd haqqı tərəf
Dövlətlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyulmurdu.10 Bu zaman Komissiya əsas etibarilə
Konvensiyanın 4(3)(b) maddəsinə istinad edirdi. Bu bənddə hərbi xarakterli hər hansı xidmət və
ya hərbi xidmətdən əqidəyə görə imtina etmənin qanuni hesab edildiyi ölkələrdə məcburi hərbi
xidmətin əvəzinə müəyyən edilmiş xidmətin “məcburi və ya icbari əmək” sayılmadığı qeyd
olunur. Komissiya bənddə göstərilən “qanuni hesab edildiyi ölkələrdə” birləşməsinin dispozitiv
norma olduğuna əsaslanaraq qərar verirdi. Məsələn, “G.Z. Avstriyaya qarşı” işində Komissiya
qeyd edir:

Maddə 4(3)(b)-ə "qanuni hesab edildiyi ölkələrdə" sözlərini daxil etməklə bu müddəa açıq
şəkildə göstərir ki, “vicdani rədçi”ləri tanımaq və ya tanımamaq, tanıdığı halda alternativ xidmət
təklif etmək Konvensiyanın Razılığa gələn Yüksək Tərəflərinin seçimidir... Bu maddələr
“vicdani rədçi”ləri tanımayan dövlətin onları cəzalandırmasına mane olmur.11

Lakin “Bayatyan Ermənistana qarşı” işi Məhkəmənin bu məsələyə baxışında dönüm nöqtəsi
oldu. Burada ilk dəfə Məhkəmə şəxslərə alternativ xidmət təklif edilməməsini 9-cu maddənin
pozuntusu olduğunu təsdiqlədi.

Bayatyan işində Böyük Palata Konvensiyanın canlı instrument olduğunu qeyd edərək, 4(3)(B)
maddəni bu kimi işlərə tətbiq etməkdən imtina etdi:

... "canlı sənəd" doktrinasını nəzərə alaraq, Məhkəmə bu qərara gəldi ki, Komissiyanın əsasını
qoyduğu məhkəmə presedentini təsdiqləmək mümkün deyil, beləliklə, 9-cu maddə artıq 4-cü
maddənin 3-cü bəndinin "b" yarımbəndi ilə əlaqəli şəkildə şərh olunmamalıdır.”12

12 Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Böyük Palatası, Bayatyan Ermənistana qarşı (Application no. 23459/03),
para. 109, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105611

11 G.Z. Avstriyaya qarşı, para.1

10 Avropa İnsan Hüquqları Komissiyası, G.Z. Avstriyaya qarşı, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-100491;
Grandrath Almaniyaya qarşı, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-74554
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Azərbaycan Respublikasının “vicdani rədd” haqqı üzrə öhdəlikləri
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-cı maddəsinin 2-ci bəndində qeyd olunur:
“Vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş hallarda
həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir”.

Amma indiyə qədər burada nəzərdə tutulan qanun qəbul olunmayıb.

Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi isə hərbi xidmət keçməkdən
boyun qaçırmaya görə azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutur.

Bu sahədə digər Azərbaycan Respublikası qanunları da aydın deyil. Məsələn, “Hərbi vəzifə və
hərbi xidmət haqqında” Qanunun 23.0.4-cü maddəsində alternativ xidmət keçməyə göndərilmiş
çağırışçıların dinc dövrdə müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışdan azad edildiyi göstərilir.
Halbuki belə bir qanunun olmaması səbəbindən ölkədə alternativ xidmət keçməyə göndərilmiş
çağırışçı yoxdur.

Bundan başqa, “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının alternativ xidmət (əmək
mükəlləfiyyəti) keçməsi qaydası haqqında” Əsasnamənin 2-ci bəndində qeyd olunur:
“Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
9-cu maddəsinə uyğun olaraq öz əqidəsinə görə hərbi xidmət keçə bilməyən Azərbaycan
Respublikasının kişi cinsindən olan 18 yaşından 25 yaşınadək vətəndaşları alternativ xidmət
(əmək mükəlləfiyyəti) keçirlər”.

Sözügedən maddənin 2-ci hissəsi isə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hərbi xidmət
keçməyə imkan verməyən əqidəsi sözünün ruhani vəzifə tutan din xadimlərinin və dini tədris
məktəbləri şagirdlərinin etiqad etdikləri dini əqidə anlamına gəldiyini söyləyir. Buradakı ifadənin
anlaşılmaz olduğunu isə AİHM “Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarşı” işində
qeyd edir və bunu keçərli arqument hesab etmir (üçüncü fəsilə bax).

2001-ci ilin yanvar ayında Avropa Şurasına qoşulmamışdan əvvəl Azərbaycan təşkilat qarşısında
öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərdən biri də məhz “qoşulduğu 2 il ərzində Avropa standartlarına
uyğun gələn alternativ xidmət haqqında qanun qəbul etmək, hazırda həbs cəzası çəkən və ya
intizam taborunda xidmət edən bütün vicdani rədçiləri əfv etmək və onların silahsız hərbi xidmət
və ya alternativ mülki xidmət seçimi etmələrinə (alternativ xidmət haqqında qanun qüvvəyə
mindiyi zaman) icazə vermək” idi.13

Bu öhdəliyin üzərindən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan hələ də bu qanunu
qəbul etməyib. Qeyd edək ki, eyni xarakterli öhdəliyi – 3 il ərzində alternativ xidmət haqqında

13 Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmaq üçün müraciəti haqqında
222 nömrəli rəyi, para.14.3.g [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16816]
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qanun qəbul etməyi Ermənistan da Avropa Şurası qarşısında öhdəliyinə götürüb14, amma
Azərbaycandan fərqli olaraq, o, öhdəliyini gec də olsa, yerinə yetirib.15

Bayatyan işində Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qeyd edir: “Bu işdəki faktların baş
verməsindən sonra 2 ölkə daha vicdani rədd haqqını tamamilə tanıyan qanunlar qəbul etdi.
Beləliklə, Azərbaycan və Türkiyə bunu etməmiş iki ölkə olaraq qaldı”.16

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları Komitəsi 2016-cı il noyabr ayında
Azərbaycanın ölkə hesabatına dövri yekun rəyində qeyd edir: “Komitə dini inancların hərbi
xidmətə zidd olduğu təqdirdə alternativ xidmətə yol verən konstitution müddəanı (maddə 76(3))
reallaşdıran xüsusi qanunvericiliyin yoxluğundan narahatdır. Tərəf dövlət konstitutional vicdani
rədd haqqını heç bir kateqorik məhdudiyyət qoymadan tətbiq edən qanunvericiliyi təxirə
salmadan qəbul etməlidir. Bundan əlavə, vicdani rədçilər üçün mülki xarakterli alternativ xidmət
təmin etməli, onlara qoyulan bütün sanksiyaları ləğv etməlidir”.17

Azərbaycan Respublikası rəsmilərinin bu barədə fikri əsas etibarilə birmənalıdır – onlar belə bir
qanunun qəbul olunmasından narazıdırlar. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
IV və V çağırış deputatı general Əliağa Hüseynov 2011-ci ildə “modern.az” saytına
müsahibəsində alternativin xidmətlə bağlı məsələni yalnız Azərbaycanın düşmənlərinin sürə
biləcəyini qeyd edir. O deyir: “Belə bir zamanda Azərbaycan üçün alternativ hərbi xidmət
istəmək Vətənə xəyanət deməkdir. Bu, birmənalıdır... indiki zamanda Azərbaycan vətəndaşı belə
iddiamı irəli sürər? Hər halda, bir də təkrar etmək istəyirəm ki, bunu irəli sürənlər Azərbaycanın
düşmənləridir.”18

Hazırda Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsi olan deputat
Elman Məmmədov eyni müsahibədə bildirir: “Azərbaycanda “Alternativ hərbi xidmət
haqqında” Qanun qəbul edilmədiyi halda, özünə alternativ hərbi xidmət istəmək Vətənə
xəyanətdir. Burada məqsəd cəmiyətdə hərbi xidmətlə bağlı qarışıqlıq yaratmaqdır.”19

Komitənin digər üzvü deputat Bəxtiyar Sadıqov 2009-cu ildə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində
deyir: “Biz nə qədər istəsək də, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, ancaq ikinci yol –
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hərb yolu ilə bərpa etmək gündəmimizdədir. Belə məqamda
alternativ xidmət haqda qanun qəbul etmək, kimlərinsə əqidəsinə görəmi, sektaya üzv

19 Yuxarıda.

18 Modern.az, General: “İndiki vaxtda alternativ hərbi xidmət istəmək Vətənə xəyanətdir” (28 Yanvar 2011)
[modern.az/az/news/10796], son baxış: 15 Fevral 2021

17 İnsan Hüquqları Komitəsinin Azərbaycanın dördüncü dövri hesabatına yekun rəyi, 16 noyabr 2016-cı il,
para.34-35 [https://www.refworld.org/docid/587794644.html ]

16 Bayatyan, para. 104
15 Bayatyan, para. 45, 82

14 Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Ermənistanın Avropa Şurasına üzv olmaq üçün müraciəti haqqında 221
nömrəli rəyi, para.13.4.d [http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16815&lang=en]
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olmasınamı və ya başqa səbəbə görəmi məqsədə uyğun deyil. Ona görə də millət vəkilləri haqlı
olaraq Qarabağ münaqişəsi başa çatanadək bu qanunun qəbulunu mümkünsüz sayırlar.”20

Səməd Seyidov 2007-ci ildə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə deyir: “Azərbaycan Avropa
Şurası qarşısında «Alternativ hərbi xidmət haqqında» Qanunun qəbul olunması ilə bağlı öhdəlik
götürüb və ona görə də bu öhdəlik yerinə yetirilməlidir... Ancaq hesab edirəm ki, heç kim bu
öhdəliyin yerinə yetirilməməsinə görə, problem yaratmayacaq. Çünki bütün dünya Azərbaycanın
müharibə şəraitində olduğunu bilir. O cümlədən, Avropa Şurasında da məsələ ilə bağlı
problemin yaranacağı real deyil”.

Bu məsələ Milli Məclisdə bir neçə dəfə müzakirəyə çıxarılsa da, heç bir müsbət nəticəsi olmayıb,
deputatların əksəriyyəti qanun layihəsinin əleyhinə çıxış edib.

Parlamentin 10 iyun 2011-ci il tarixli iclasında İqbal Ağazadə Bəxtiyar Hacıyevin işinin (üçüncü
hissəyə bax) fonunda alternativ hərbi xidmət haqqında qanunun qəbuluna dair məsələ qaldırıb.
Buna münasibət bildirən Siyavuş Novruzov deyib: “Azərbaycan hələlik müharibə şəraitindədir.
Bizim hələ problemlərimiz var. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu gün heç kimə güzəştə
gedilə bilməz. Deyək ki, hər hansı bir müəllimin uşağı hərbi xidmətə getməyəndə onu hərbi
xidmətdən yayındığına görə 5 il, 7 il müddətinə cəza çəkməyə göndərirlər. Kimsə zənbillə göydən
düşüb ki, hərbi xidmətdən yayınıb deyir, mən belə istəyirəm? Qanun qəbul olunar, istəyin həyata
keçər. Bu gün o qanun yoxdur, mövcud qanun əsasında hərbi xidmət keçməlisən. Konkret olaraq
bu gün “Hərbi çağırışın əsasları haqqında” Qanun var. Bu qanuna tabe olmaq lazımdır.”21

Milli Məclisin 24 iyun 2011-ci il tarixli iclasında o vaxt deputat olmuş Gülər Əhmədova
alternativ hərbi xidməti beynəlxalq təşkilatların qurduğu tələ adlandırır: “Beynəlxalq təşkilatlar
indiyə qədər kifayət qədər tələlər qurublar və biz bu tələlərə düşmüşük. Bu tələlərin mən konkret
adlarını sadalaya bilərəm. Yadınıza gəlirsə, konkret olaraq ailənin planlaşdırılması ilə bağlı
məsələlər var idi. Həmin məsələlər nəyə gətirib çıxardı? Cinsi azlıqların evlənməsi, alternativ
hərbi xidmət.”22

Parlamentin 13 dekabr 2011-ci il tarixli iclasında Musa Qasımlı deyir: “... mən, ümumiyyətlə,
əqidəsinə görə alternativ xidməti Azərbaycanın milli maraqları baxımından ziyanlı hesab
edirəm. Bu, bəzi təşkilatların şərtləridir. Amma gələcəkdə bizim millətimizi bir-birinə qarşı
qoymaq, ordumuzu zəiflətmək üçün bunu bir vasitə hesab edirəm.”23 Eyni tarixli iclasda Çingiz
Qənizadə, Ziyafət Əsgərov torpaqlar işğaldan azad olunana qədər qanunun qəbul olunmamasının
tərəfdarı kimi çıxış edir.24

24 Yuxarıda.
23 Milli Məclis, 13.12.2011 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=174&lang=az
22 Milli Məclis, 24.06.2011 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=165&lang=az
21 Milli Məclis, 10.06.2011 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=164&lang=az

20 Azadlıq Radiosu, «Alternativ hərbi xidmət haqda qanun» - daldalanmaq üçün səbəb, yoxsa… (26 Avqust 2009)
[https://www.azadliq.org/a/1807372.html], son baxış: 15 Fevral 2021
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Parlamentin 23 dekabr 2011-ci il tarixli iclasında Qənirə Paşayeva daha fərqli təkliflə çıxış edir,
o, alternativ xidmət keçəcəklərin dövlət orqanlarında çalışmasına qarşı çıxır: “Əgər bir adamın
əqidəsi onun dövləti, Vətəni, torpağı qorumasına imkan vermirsə və o, hərbi xidmətdən
yayınırsa, sabah həmin şəxsin dövlət qulluğunda, dövlət orqanlarında çalışmaması üçün qapıları
onun üzünə bağlamalıyıq. Bu məsələ qanunvericilikdə birmənalı öz əksini tapmalıdır. Əqidəsinə
görə torpağı, Vətəni qorumayan adam sabah hansı isə kürsüdə də Vətəni qoruya bilməz və bu
haqqı biz ona verməməliyik... Bax, “süni” adlandırdığımız halların qarşısını bununla ala bilərik.
Sabah hər kəs “əqidəm buna yol vermir”, “bu da mənim konstitusion, qanuni hüququmdur”
deyərək süni imkanlardan geniş şəkildə yararlanmasın.”25

Bəzi iclaslarda qanun layihəsinə dair proqressiv addımlar atıldığı söylənilir. Məsələn, 2 fevral
2009-cu il tarixli iclasda Səməd Seyidov deyir ki, alternativ xidmət haqqında qanun Avropa
Şurasının ekspertləri ilə birgə işlənilir.26

Növbəti iclaslarda (13 və 23 dekabr, 2011-ci il) isə Ziyafət Əsgərov alternativ hərbi xidmət
haqqında qanun layihəsinin hazırlandığını, ekspertiza üçün Venesiya Komissiyasına
göndərildiyini söyləyir. 27

Sözügedən qanun layihəsi haqqında araşdırsaq da, onun sonrakı taleyini müəyyən edə bilmirik.
Lakin bəzi deputatlar bu qanunun qəbulunu dəstəkləyib. Məsələn, Zahid Oruc 23 dekabr 2011-ci
il tarixli iclasda əqidəsinin, həqiqətən də, silah tutmağa yol vermədiyini sübut etmək üçün qurum
yaradılmasını, alternativ xidmətin həqiqi hərbi xidmət kimi bir il yarım deyil, 3 il olmasını təklif
edir: “...alternativ xidmətlə bağlı məsələyə bir çoxları süngü ilə yanaşırlar. Mən çox təəssüf
edirəm, onlar Konstitusiyanın müddəasına qarşı çıxırlar. Aydınlıq üçün qısa bir izah verim.
Azərbaycan 2001-ci ildə Avropa Şurasına üzv olanda biz Avropa İnsan Haqları Konvensiyasını
ratifikasiya etmişik. Öz üzərimizə öhdəlik götürmüşük ki, vətəndaşın əqidəsi ... yol vermədiyi
halda biz ona alternativ xidmət etmək şəraiti yaradacağıq. 2002-ci ildə bunu referendumla
Konstitusiyanın müddəasına çevirdik... Ona görə də alternativ xidmətdən də qorxmaq lazım
deyil. Mən bu layihəyə səs verəcəyəm”.28 Sonuncu dəfə məsələ 30 mart 2020-ci ildə Siyavuş
Novruzov tərəfindən qaldırılıb, amma onun təklifinə heç kəs reaksiya verməyib.29

2019-cu ilin avqust ayında Rəsul Cəfərovun başçılıq etdiyi İnsan Hüquqları Klubu alternativ
xidmət haqqında qeyri-rəsmi qanun layihəsi hazırlasa da, layihə rəsmilər tərəfindən
dəyərləndirilməyib.30

30 Forum 18, AZERBAIJAN: Will regime implement alternative service commitment? (28 Aprel 2020),
[https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2567], son baxış: 15 Fevral, 2021

29 Milli Məclis, 30.03.2020-ci il tarixli iclasın stenqoramı,
https://meclis.gov.az/documents/stenogram/30.03.2020.pdf

28 Milli Məclis, 23.12.2011 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=177&lang=az

27 Milli Məclis, 13.12.2011 və 23.12.2011 tarixli iclaslarının stenoqramı,
https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=174&lang=az, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=177&lang=az

26 Milli Məclis, 02.02.2009 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=100&lang=az
25Milli Məclis, 23.12.2011 tarixli iclasın stenoqramı, https://meclis.gov.az/news-cari.php?id=177&lang=az
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“Vicdani rədd” haqqının icrasının Azərbaycan Respublikasında

praktik vəziyyəti
Azərbaycanda bu qanunun qəbul olunmamasından ən çox əziyyət çəkən şəxslər “Yehova
şahidləri”dir. Bu əqidənin tərəfdarlarının inancına görə insan insanı öldürməməlidir, buna görə
də onlar əllərinə silah almaqdan – hərbi xidmətə getməkdən imtina edirlər. 31

İndiyə qədər Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi bir çox işlərində təsdiqləyib ki, “Yehova
şahidləri”nə alternativ xidmət təklif olunmaması onların fikir, vicdan və din azadlığının
pozuntusudur.32

Bizim ölkəmizin “Yehova şahidləri” də bu qanunun yoxluğundan əziyyət çəkir; əksər hallarda
onlara Cinayət Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi əsasında – hərbi xidmət keçməkdən boyun
qaçırmaya görə həbs cəzası verilir.33

Bəzilərinə isə proses gedən zaman ölkədən çıxmaq qadağası qoyulur, bir hissəsinə isə xarici
pasport verilmir.34

AİHM hərbi xidmətdən imtina edən “Yehova şahidləri”nə alternativ xidmət təklif etməyərək
Azərbaycan hökumətinin ərizəçilərin Konvensiyanın 9-cu maddəsi ilə nəzərdə tutulan fikir,
vicdan və din azadlığını pozduğunu təsdiqləyib.

“Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarş”ı işində əqidələrinə görə hərbi xidmətdən
imtina etdikləri üçün həbs olunan 5 Azərbaycan vətəndaşı olan “Yehova şahidləri”ndən danışılır.

Bu işdə Məhkəmə Azərbaycanın Avropa Şurası qarşılığında götürdüyü öhdəliyini, Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının əqidəyə görə həqiqi hərbi xidməti alternativ xidmətlə əvəz
etməyə icazə verən 76-cı maddəsinin 2-ci bəndini göstərərək ölkədə belə bir qanunun qəbul
olunmamasını vurğulayır.35

Burada hökumət arqument olaraq “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının alternativ xidmət
(əmək mükəlləfiyyəti) keçməsi qaydası haqqında” Əsasnaməni göstərir və ərizəçilərin bu qanunu
daxili məhkəmələrə təqdim etmədiklərini əsas gətirir.

Sözügedən maddənin 2-ci bəndində qeyd olunur: “Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 9-cu maddəsinə uyğun olaraq öz əqidəsinə

35Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarşı (Requêtes nos 14604/08 et 3 autres), para.95

34 Bax, 29

33 https://www.forum18.org/archive.php?article_id=2567

32Bayatyan Ermənistana qarşı, Erçep Türkiyəyə qarşı, Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarşı

31 BBC Azərbaycan, Alternativ hərbi xidmət (7 Fevral 2007),
[https://www.bbc.com/azeri/news/story/2007/02/printable/070207_alternativ_], son baxış: 15 Fevral 2021
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görə hərbi xidmət keçə bilməyən Azərbaycan Respublikasının kişi cinsindən olan 18 yaşından 25
yaşınadək vətəndaşları alternativ xidmət (əmək mükəlləfiyyəti) keçirlər”.

Maddənin 2-ci hissəsində isə Azərbaycan Respublikası vətəndaşının hərbi xidmət keçməyə imkan
verməyən əqidəsi sözünün ruhani vəzifə tutan din xadimlərinin və dini tədris məktəbləri
şagirdlərinin etiqad etdikləri dini əqidə anlamına gəldiyi göstərilir.

Məhkəmə bu arqumentlə razılaşmır və qanunun vicdani rədçiləri əhatə etmədiyi nəticəsinə
gəlir.36

Daha sonra Məhkəmə qeyd edir: “[Hökumət] yalnız dövlətin ərazi bütövlüyünün qorunması
zərurətini vurğulayır, bununla belə, vicdani rədd haqqı ilə bağlı məhdudiyyətin ölkənin ərazi
bütövlüyünü təmin etmək üçün nə üçün zəruri olduğunu izah etmir.”37

Məhkəmə həmçinin vurğulayır: “Məhkəmə müşahidə edir ki, hazırki iş Azərbaycanda alternativ
xidmət haqqında qanunun olmamasını dair problemi vurğulayır. Belə bir qanunun qəbulu təkcə
Azərbaycanın Avropa Şurasına qoşulması ilə bağlı götürdüyü öhdəlik deyil, həm də
Konstitusiyanın 76-cı maddəsinin 2-ci bəndindən irəli gələn tələbdir. Bu şərtlərdə Məhkəmə
vurğulamağı düzgün hesab edir ki, belə bir vəziyyət, bu qərara uyğun olaraq, cavabdeh Dövləti
qanunvericilik hərəkəti göstərməyə səsləyir ki, ərizəçilərin və başqa eyni vəziyyətdə olanların
vicdani rədd haqqından faydalanmasını təmin edən öhdəliyə əməl edilsin.”38

Məhkəmə sonda alternativ xidmət sisteminin olmaması ilə əlaqədar tətbiq olunan həbs cəzasının
Konvensiyanın 9-cu maddəsinin pozuntusu olduğunu təsdiqləyir.39

Qeyd edək ki, bu hüquqa istinad edənlər yalnız “Yehova şahidləri” deyil. Məsələn, deputatlığa
keçmiş namizəd Bəxtiyar Hacıyev alternativ xidmətə dair hüququndan istifadə eləməyə çalışsa
da, Azərbaycan məhkəmələri bunu nəzərə almamış, ona eyni əsasla – Cinayət Məcəlləsinin
321.1-ci maddəsinə əsasən hərbi xidmətdən yayındığına görə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum
etmə cəzası verilmişdi.40

Hazırda iki “Yehova şahidi”nin – Emil Mehdiyevin və Vahid Abilovun işi Avropa
Məhkəməsindədir.41

2017-ci ilin dekabr ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Bərdə
Rayon Şöbəsinə çağırılan Emil Mehdiyev əqidəsi səbəbilə orduya getməkdən imtina edib.42

42 JW.ORG, Azərbaycan hərbi xidmətdən imtina edən qardaşımızı məhkum edir (24 avqust 2018),
[https://www.jw.org/az/xeberler/jw/region/azerbaycan/mehdiyev-emil-mehkum-edilir-20180824/], son baxış: 15
Fevral 2021

41 Bax, 29.

40 Modern.az, Dövlət Xidməti Bəxtiyar Hacıyevin əsgərlik məsələsinə aydınlıq gətirdi (12 iyun 2012),
[https://modern.az/az/news/25239], son baxış: 15 Fevral 2021

39 Yuxarıda, 98-99.
38 Yuxarıda, 103.
37 Yuxarıda, 97
36 Yuxarıda, 96.
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Nəticədə 2018-ci ilin iyul ayının 6-da Bərdə Rayon Məhkəməsi ona bir illik şərti cəza kəsib.
Oktyabr ayının 8-də Gəncə Apelyasiya Məhkəməsi onun şikayətini, 10 aprel 2019-cu ildə isə Ali
Məhkəmə kassasiya şikayətini təmin etməyib.

Eyni taleylə üzləşən Vahid Abilov da 2017-ci ilin may ayında Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə
Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Ağdam Rayon Şöbəsinə çağırılıb. Orduya getməkdən imtina
edən şəxs bu məzmunda izahat verib: “Mənim Müqəddəs Kitab əsasında tərbiyə edilmiş
vicdanım yol vermir ki, hərbi xidmətə gedim. Dövlətə xidmətdən boyun qaçırmıram və qaçırmağı
belə ağlımdan keçirmirəm. Sadəcə, Sizdən xahiş edirəm ki, hərbi xidməti mülki alternativ
xidmətlə əvəz edəsiniz.”43

Buna baxmayaraq, 6 sentyabr 2018-ci il qərarı ilə Ağdam Rayon Məhkəməsi Vahid Abilova bir
illik şərti cəza kəsib, ona hər ay müfəttişə hesabat vermək, ölkə ərazisini tərk etməmək öhdəliyi
qoyulub. 31 oktyabr 2018-ci il tarixli qərarla Gəncə Apelyasiya Məhkəməsi onun apelyasiya
şikayətini təmin etməyib, Ali Məhkəmə də 24 Aprel 2019-cu il qərarı ilə eyni hökmü qüvvədə
saxlayıb.44

Mövzu ilə əlaqədar, Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğuna, Dövlət Statistika
Komitəsinə və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə informasiya
sorğuları göndərmişik və onlardan son ikisi sorğumuza cavab verib.

Son illər üzrə əqidəsinə görə hərbi xidmət keçməkdən imtina edən şəxslərin sayı, həmin
şəxslərdən neçəsinə Cinayət Məcəlləsinin 321-ci maddəsi ilə cinayət işinin açıldığını
soruşduğumuz informasiya sorğusuna Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi bu
məzmunda cavab verib: “Sorğu olunan məlumatlar Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim olunan
göstəricilərin siyahısına daxil deyildir. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, müvafiq məlumatların
əldə edilməsi üçün aidiyyəti üzrə müraciət etməyinizi məqsədəmüvafiq hesab edirik”.

Aidiyyəti üzrə müraciət etdiyimiz orqan – Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu isə
sorğumuza cavab verməyib.

Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidməti son illər üzrə əqidəsinə görə hərbi
xidmət keçməkdən imtina edən şəxslərin sayı məzmunlu informasiya sorğumuza belə cavab
verib: “Bildiririk ki, “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası
Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 76-cı
maddəsinin I hissəsinə uyğun olaraq, Vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Azərbaycan
Respublikasının 18 yaşına çatmış və sağlamlıq vəziyyətinə görə hərbi xidmətə yararlı hər bir kişi
cinsli vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində müəyyən edilmiş qaydada
müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməlidir. Qeyd etdiyiniz məsələ ilə əlaqədar olaraq, son illər

44 Yuxarıda.

43 JW.ORG, Azərbaycanda əqidəsinə görə hərbi xidmətdən imtina edən qardaşımız Ali Məhkəməyə müraciət edəcək
(17 dekabr 2018),
[https://www.jw.org/az/xeberler/jw/region/azerbaycan/ali-mehkeme-apellyasiya-eqidesine-gore-herbi-xidmetden-imt
ina-etmek-20181217/], son baxış: 15 Fevral 2021
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əqidəsinə görə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməkdən imtina edən şəxslər müəyyən
edilməmişdir”.

Sorğuya verilən cavabda son illər dedikdə hansı müddətin nəzərdə tutulduğu isə aydın deyil.
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Nəticə
Beynəlxalq hüquqda “vicdani rədd haqqı” fikir, vicdan və din azadlığının tərkib hissəsi kimi

öyrənilir. Azərbaycan Respublikasının da imzaladığı və ratifikasiya etdiyi Mülki və siyasi

hüquqlar haqqında Beynəlxalq Paktın 18-ci, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 9-cu

maddəsinin şərhindən bu qənaətə gəlinir ki, tərəf dövlətlərin vicdani rədd haqqını tanımaq

öhdəliyi var.

Bu Konvensiyaları ratifikasiya edən dövlət olaraq, eləcə də Avropa Şurasına üzv olmamışdan

öncə götürdüyü “qoşulduğu 2 il ərzində Avropa standartlarına uyğun gələn alternativ xidmət

haqqında qanun qəbul etməyə” dair öhdəliyinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası alternativ

hərbi xidmət haqqında qanun layihəsini qəbul etməlidir. Ölkənin bu öhdəliyi həm də daxili

qanunvericilikdən – Konstitusiyanın 76-cı maddəsinin 2-ci bəndindən irəli gəlir.

Ölkədə “Yehova şahidləri” başda olmaqla bir qrup şəxslər əqidələrinə görə hərbi xidmətdən

imtina edirlər. Onların ölkədaxili məhkəmələrdə şikayətləri sözügedən qanunvericiliyin yoxluğu

səbəbindən indiyə qədər təmin olunmur. Əksinə, onlar Azərbaycan Respublikasının Cinayət

Məcəlləsinin 321.1-ci maddəsi və digər qanunvericilik normalarına müvafiq olaraq, müxtəlif

cəza tədbirlərinə məruz qalırlar.

Beləliklə, vətəndaşların yalnız bir seçimi qalır: Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət

etmək. Yuxarıda qeyd etdiyimiz “Müşfiq Məmmədov və başqaları Azərbaycana qarşı” işindən də

məlum olur ki, bu, konstitusional problemdir və məsələnin tək həlli sözügedən qanunu qəbul

etməkdir.

Monitorinq əsasında bu nəticəyə gəlinir ki, rəsmilər məsələyə laqeyd yanaşırlar. Parlamentdə

gedən azsaylı müzakirələr isə əsas etibarilə bir arqumenti irəli sürür – ölkənin müharibə

vəziyyətində olmasını. Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən keçərli sayılmayan bu arqumentin dəyəri

hazırda daha da azalıb. Belə ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında gedən müharibə vəziyyətinə

2020-ci ilin noyabr ayında son qoyulub.

Bu səbəbdən məsələyə dair müzakirələr yenidən canlanmalı və beynəlxalq insan hüquqlarına

uyğun olaraq, alternativ xidmətə dair qanun qəbul olunmalıdır.
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Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu (IDI)

Tövsiyələr
1. “Alternativ hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu qəbul edilməli,

əqidələri səbəbindən hərbi xidmətə getməyə imtina edən şəxslərə alternativ xidmətlə məşğul

olmaq şansı yaradılmalıdır.

2. Belə bir qanunvericiliyin yoxluğu səbəbindən həbs olunmuş və bu kimi digər cəzalar tətbiq

edilmiş şəxslər əfv edilməli, onlara tətbiq olunan sanksiyalar aradan qaldırılmalıdır.
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