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Azərbaycan Respublikasında yeni Seçkilər Məcəlləsinin qəbul olunması prosesi seçki sistemi və seçki
qanunvericiliyi sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qalxacağına inam yaratsa da, ötən müddət
ərzində aparılan müzakirələr bunun əksini göstərdi. Bu müzakirələr nəticəsində başlıca olaraq narahatçılıq
doğuran seçki komissiyalarının formalaşması, QHT-lər və KİV-in seçki prosesində iştirakı ilə bağlı
konsensusun əldə olunmaması, müəyyən məhdudiyyətlərin qalması hələ də aktual olaraq qalır. Çünki,
hazırda Milli Məclisdə müzakirə edilən Seçkilər Məcəlləsi layihəsi və digər qanunlarda QHT-lər və KİVin seçki prosesində iştirakı ilə bağlı maneələr yaradan məsələlər aradan qalxmayıb.
SMM hazırda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Avropa Şurası Venetsiya
Komissiyasının Seçkilər Məcəlləsi ilə bağlı son tövsiyyələrini gələcək müzakirələrdə əsas sayılmasını
zəruri sayır. Bununla belə ATƏT DTİHB və AŞ Venetsiya Komissiyasının QHT və KİV-in müşahidəçilik
fəaliyyətinə qoyulan
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı davamlı səylər nümayiş
etdirməməsinə təəssüflənir.
Qeyd edək ki, QHT-lərin seçki günü müşahidəçilik fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradan «Qeyri-Hökumət
Təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında» qanunun 2.4-cü maddəsi və Seçkilər Məcəlləsinin
40.6, 40.7-jı maddələri, habelə KİV nümayəndələrinin seçki dövründə fəaliyyətinə dair Seçkilər
Məcəlləsinin 74.5 və 88.8-ci maddələrində hələ də əsaslı dəyişikliklər edilməyib. QHT-lər hesab edir ki,
KİV və QHT-lərin seçki prosesində fəaliyyətinə maneələr yaradan bu müddəalar Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyası, BMT-nin İnsan hüquqlarına dair Beynəlxalq Bəyannaməsi, Mülki və Siyasi
Hüquqlara dair Pakt, Avropa Şurası İnsan Hüquqlarına dair Konvensiya və ATƏT-in Kopenhagen
sammitinin tələbləri ilə ziddiyyət təşkil edir. SMM bu məhdudiyyətlərin aradan qalxması yönündə
hökuməti, siyasi partiyalar və ATƏT DTİHB ilə Avropa Şurası Venetsiya Komissiyasını səylər nümayiş
etdirməyə dəvət edərək bəyan edir:
• Seçkilər Məcəlləsi və «Qeyri-Hökumət Təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında» qanuna
əsasən KİV və QHT-lərin seçki günü müşahidəçilik fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradan müddəalar ləğv
edilsin;
• KİV və QHT-lərin seçki prosesində fəaliyyətinə dair Seçkilər Məcəlləsinin 40, 74.5 və 88.8-ci
maddələrinə dəyişikliklər edilsin;
SMM Seçkilər Məcəlləsində KİV və QHT-lərin seçki prosesində məhdudiyyətsiz iştirakının təmin
olunmayacağı təqdirdə ictimai etiraz kampaniyasına başlayacağını bildirir.
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