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Lüğət elmlərir. inkişafının son nailiyyətlərinə istinad edərək, 912 beynəlxalq - siyasi və siyasətə bilavasitə
aidiyalı olan diplomatik, hüquqi, iqtisadi, hərbi, sosial-mədəni, dini və s. xarakterli terminlərin, konsepsiyaların,
prinsiplərin, akult və şərti anlayiş'arın, sözönliikərin, yəni beynəlxalq-siyasi həyalın əsas müddəalarının qısa və
konkret izalıai ırı verir l.iiğətdə təriibçinin elmi-nəzəri araşdırılmalarına xüsusi yer verilir; terminlərin etimoioji
mənbələri qeyd olunur; sinonim və aııtonim anlayışların ınüqayisəvi təhlili aparılır; difinisial anlayışların
interpretasiyası verilir; bir sıra beynəlxalq - siyasi əhəmiyyətli, nüfuzlu dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar
(oıılar n qutuhışıı, məqsədi, fəaliyyət prinsipləri və s.) barəsində məlumatlar verilir.
I.leırerıtar beynəlxalq - s yasi bilgilər - insanlara (cəmiyyətə) beynəlxalq - siyasi hadisə və proseslərə düzgün
qiymət vermək, düzgiin yol seçmək imkanlarını yaradır.
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LÜĞƏTDƏN İSİ İFADƏ QAYD ALARI
MÜQƏDDİMİ)

Lüğət beynəlxalq münasibətlər haqqında elementar bilgiləri aşılamaq məqsədini qarşısına
qovmuşdur. Ölkəmizdə “siyasi lüğət”, “diplomatik lüğət” və beynəlxalq terminalogiyalara aid digər
lüğətlər və ensiklopediyalar mövcuddur, lakin sırf beynəlxalq münasibətlərə dair əhatəli məlumat kitabı
(lüğəti) hələ də olmadığından, - Lüğət həmin boşlıığıı doldurmaq və elmin inkişafına özünün cüzi
töhfəsini vertnək şərəfinə xidmət edir.
Beynəlxalq münasibətlər - böyük siyasət elminin bir parçası olmasına baxmayaraq, özü-özlüyiində
böyük və əhatəli elmdir və sosial həyatın bir çox sahələrinə israr edir.
Beynəlxalq münasibətlərdə ən çox təsadüf edilən və beynəlxalq münasibətlərə bu və ya digər
dərəcədə aidivyatı olan: beynəlxalq münasibətlərin, siyasi, diplomatik, iqtisadi (valyuta, ticarət, əqd və s.)
hüquqi (beynəlxalq hüquq, dövlət hüququ, mülki hüquq, cinayət hüququ, Məhkəmə institutu), hərbi,
sosial-mədəni, dini və s. sahələrini əhatə edən; (Azərbaycan üçürı əhəmiyyətli) beynəlxalq subyektlərbeynəlxalq təşkilatlar barəsində ümumi məlumatlar; mühüm əhəmiyyətli beynəlxalq hərəkatlar və
doktrinalar barəsində; beynəlxalq siyasət üsul və vasitələri barəsində; beynəlxalq münasibətlərin tarixinin
bəzi aspektlərini açıqlayan;
beynəlxalq münasibətlər əhəmiyyətli vacib (dövlət və beynəlxalq)
vəzifələrin, ntonarxik, dim və s. titulların izahı; beynəlxalq münasibətlərdə rast gələn mühüm hadisələr,
hərəkətlər barəsində - 912 ədəd söz, termin, anlayış, konsepsiya, prinsip, hətta mücərrəd anlayışlar və
üstəlik söz önlükləri - Lüğətdə yer tapmışdır. Yeri gəlmişkən, hətta beynəlxalq əhəmiyyətli hüquqi aktlar
(konkret müqavilələr, Dcklorasiyalar, Konvensiyalar və s.) və konkret fərdi şəxslər barəsində - Lüğətdə
heç bir izahat verilmir, lakin bəzi hallarda, onlara istinad edilir.
Lüğət 138 səhifədən; 4-cü səhifədə göstərilməklə - “Lüğətdən istifadə qaydaları” adlı
göstərişlərdən; - 5-ci əhifodə göstərilməklə - “Müqəddimə”-dən; 6-cı səhifədə göstəri İməklə - “Əlifba
mündəricatf'ndəıı: əlifbanın 29 hərfini əhatə edən bölmələrdən (I hərif - I bölmə prinsipi ilə); 912
mövzudam 138-ci səhifədə göstərilməklə - istifadə edilmiş və məsləhət görülən ədəbiyyat siyahısından
ibarətdir.
Lüğətin istifadəsini asanlaşdırılması üçün 7-ci səhifədə müvafiq səhifələri göstərməklə - əlifba
kataloqu verilmişdir. Mövzuların adları lüğətdə qalın şriftlə yazılmışdır və “A” hərfindən - “Z” hərfinə
qədər əlifba ardxıllığı ilə düzülmüşdür.
Hər hansı bir mövzuda, mövzunun adının təkrar edilməsi zərurəti olduqda, dəfələrlə təkrarçılığa yol
verməmək, artıq yer tutmamaq üçün mövzunun adının ilk (baş) hərfi, əgər mövzunun adı bir neçə sözdən
ibarətdirsə - hər bir sözün ilk (baş) hərfi bir və böyük hərflə nöqtələnmiş göstərilmişdir, misal üçün:
ABSOLYUTİZM - A.; AÇIQ CƏMİYYƏT - A.C.; AYRI-SEÇKİLİK - А -S.; FÖVQƏLADƏ VƏ
SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİR - F.və S.S. və ilaxır.
Bəzi kəlmələrin daha rahat izah edilməsi üçün əcnəbi dillərdə (rus və ingilis dillərində) olduğu kimi
kursivlə vazılimşdır: bəzi kəlmələrin do (dilimizə israr etmiş xarici kəlmələrin) - ctimoloji mənası,
tərc iiməs i verilmişdir.
Mövzunun içərisində kursivlə qeyd edilmiş kəlmələr isə (misal: izolyasionizm, qapalı cəmiyyət və
s.) - xüsusi diqqət tələb etdiyini bildirir, onların əksəriyyətinin izahatı, elə iıəmiıı Lüğətdə verilmişdir.
Bəzi hallarda, bir sözün, tezisin - elm və praktikada - bir neçə şərlıi mövcud olur. Lüğət, onların
hamısını nəzərə alaraq mövzunun şərhi bölməsində “1.” və "2.” (bəzi hallarda “İt”. “2)”şəkildə) və s.
rəqəmləri göstərməklə, bütün (və ya əksər) mövcud şərhləri vermişdir (I rəqəm -■ I mövzu prisipi ilə),
misal üçün: “PAN...” sözönitiyünün 9 şərhi vardır - onların hamısını Lüğətdə tapmaq elar.
Azərbavcan dilinin inkişafının müəyyən mərhələsində, eyııi mövzunu iki və hətta iiç fərqli sözlə
ifadə edən adları əmələ gəldi, misal iiçüıı: BƏYANNAMƏ 'və DEKLORAŞİYA; SOYQIRIM və
GENOSİD; İŞĞAL və AQRESSİYA; AD NOK və AD NOS; SƏRHƏD və DÖVLƏT SƏRHƏDLƏ
Rİ," bunlardan savayı: İKİLİ VƏTƏNDAŞ və BİNATRİD və BİPATRİD MEDİASİYA və
VASİTƏÇİLİK və XEYİRXAH XİDMƏT və s. Oxucuya həmin mövzunu çatdırmaq üçün Lüğətdə
biri-digərinə istinad etməklə mövzunun hər iki (hər iiç) adları qeyd edilmişdir.
• Həqiqət müqayisədə bəlli olur” prinsipini rəhbər tutaraq və oxucuyu, mövzunu daha rahat :zah
edilməsi üçün, əksər antonim və sinonim sözlər mövzuda kursivlə göstərilməklə, fərqli cəhətlər zalı
edilmişdir.
Bəzi mövzular barəsində bilgiləri artırmaqdan ötrü, mövzunun ortasında və ya axırında digər adlı
mövzuya ünvanlanmış “bax həmçinin...” ifadəsinə rast gəlmək olar.

Bcytml-.alq nil ou. hə: tər olduqca zərif və həssas məsələdir!
Beş ııəi ..alq ini n:ısı|>ə; lər elim cəhətdən əsaslandırılınış yanaşmanı tələb edir'
Beşnəf-.alq mı ııasıbəı lərdə - qüsur yol verilməzdir!
I-.rkəıı Antik dostdan. ■ ilkin "dövlət" adlı substansiyanın yarandığı dövıdəıı - ıniiasir dövrə qədər
"beynəlxalq mümasibəıbı" ıııəvlmnıu öz aktuallığını qoruvııb-saxlanuşdır, hətta Bəşəriyyətin inkişafı prosesində ona qarşı tələblə: ilə ıı imişdir. < )gər tarixən beynəlxalq münasibətlər əsas etibarilə: höknıdarlararası ıııiinasibə!lərlə.
ticarət münasibətləri lə və hərbi münaqişələrlə y adda qalmışlarsa da, müasir beynəlxalq münasibətlər, nəinki sosial
həyatın bütün sahələrinə sirayət etmişdir, hətta beynəlxalq təşkilatların yaradılmasına qədər, dövləılərarası
sərhədlərin şəıti məlhuma çevrilməsinə qədər-dövlətlərin. .xalqların inteqrasiya prosesi ilə səciyyəvidir.
İlər bi- dövlət, hər biı xalq
Bəşəriyyətin ayrılmaz hissəsidir: hər bir dövlətin, xalqın problemi Bəşəriyyətin pmbleıııidiı. Bir çox fərdi və ihnunıi problemlər
iiınımıi yanaşmam, həiledilnıəni tələb edir.
Problemlərin həllcdiln.əsi məqsədi və ümumi inkişaf məqsədləri
dövlətləri, xalqları inteqrasiyaya vadar edir.
Bəşəri inteqrasiya dmi-texnik i. iqıisadi, sosial-mədəni mübadilə - inkişaf qanunauyğunluğun vacib hacətidir. Hər
bir dövlətin (xalqın) digər dövlətlərlə (xalqlarla) beynəlxalq münasibətlərinin inkişafı səviyyəsi oııurı (konkret
dövlətin, xəlqin), İndi inkişafının. liberal-demokratikliyinin, mədəniyyət səviyyəsinin bariz indikatorudur
(göstəricisidir). - buııı. "açıq" və "qapalı” cəmiyyətlərin inkişaf səviyyəsində aşkar etmək olar.
Yəııi, müasir
dövrdə. Iıəı bir konk e: döv'ətiıı (xalqın) - beynəlxalq münasibətlərə müraciət elmədən, avtoııoın şəkildə inkişafın
yüksək səviyyəsinə çatması mümkünsüzdür!
imarət nıiiıı ıribətləri
qədini beynəlxalq münasibətlərdəndir və bütün beynəlxalq münasibətlər arasında
özünəməxsus yer tutur. Beynəlxalq münasibətlərin inkişafının müəyyən mərhələsində - əmək bölgüsü prinsipinə
müvafiq olaraq, beynəlxalq iqtisadi ticarət münasibətləri ərsə gəlmişdir, hətta transmilli iqtisadi qurumlar əmələ
gəlmişdirlər. Beynəlxalq iqtisadi
ticarət münasibətlərinin inkişafı-dünya iqtisadiyyatının qloballaşmasına, vahid
sistem şəklini almasına gətirib çıxardı. Dünya iqtisadiyyatının y iiksəlişi və tənəzzülü amplitudası dünyanın hər bir
dövlətinə, xalqına bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir
haıısı ki. mütləq surətdə beynəlxalq (ümumbəşəri)
yanaşmanı ıənziıııləntəııi tələb edir.
Beynəlxalq təcrübədən göründüyü kimi, hətta təsir və təzyiq vasitələri qismində iqtisadi
ticarət
resurs latı ııdatı istifadə edilir.
Beynəlxalq münasibətləri daha səlist və dürüst qurulmasından ötrü in.san-"diplonıatiş a” adlı institutu ərsə
gətirdi. Diplomatiya .Antik dövrdən başlayaraq özünün nəcib adət və ənənələri ilə dövlətlər (xalqlar)-arası
münasibətlərin qurulmasında əvəzolunmaz vasitəyə çevrildi. Münaqişələrin (müharibələrin) məhz diplomatiya
vasitəsil aradan qaldırılmasını nəzərə- alanda - onun (diplomatiyanın) əhəmiyyəti öziinii aşkar biruzə verir.
Beynəlxalq ıııüııasibətlərdəki inkişaf pərakəndəliyini nizamlamaq və vahid sistemə salmaqdan ötıii, insan
“beyııəlxak hüquq’’ anlayışını ərsə gəlirdi, hansı ki, sonradan, beynəlxalq münasibətlərin özəyinə çevrildi.
Beynəlxalq hüquq- beynəlxalq münasibətlərin inkişafında inqilabi hadisə oldu, yeni dövr açdı. Əgər beynəlxalq
hüququn qədəıninəqədərki dövrdə hər bir dövlət (xalq) - öz lıərbi potensialına müvafiq beynəlxalq münasibətlər
quruldusa: beynəlxak. Iıiiqııq blittin dövlətləri, xalqları, hətta fərdi şəxsləri öz himayəsi altına aldı.
Beynəlxalq hüquq sistemi içərisində - "insan hüququ” institutu məxsusi yer tııtıır, lıətla ilk - öncə əgər
beş nə xalq hiiqı.ıq "dövlətlərin müstəqilliyi", "daxili işlərə qarışmamazlığı” prinsiplərini önə çəkmişdirsə,
beynəlxalq hüququn inkişafının müasir mərhələsində - "nisan hüququ” məfhumu. lıətla adı gedən prinsiplərdən də
iisti'm tutıılı.r, yəni dövlətin müstəqil olması - orada "insan hüquqlarının” pozulmasına bəraət qazandırmır. İnsan,
onım lıüqııq və maraqları hər şeydəıı öncədir!
Ogər beynəlxak. hüquq ilk addımlarında (XIX əsrin əvvəllərində) dekloıativ xarakter daşıyırdınsa: müasir
beynəlxalq lıüqııq "iv yrıəlxalq təminatlar”, "beynəlxalq məsuliyy ət" və oııa ıııiincər, “beynəlxalq sanksiya”
institutla! ııı inkişal e' dirin işdir, hətta beynəlxalq münasibətləri incəliklərinə qədər rcqlamentasiva etmişdir.
Müharibə - əfoislar olsun ki, daha qədim dövrdən bu günə qədər beynəlxalq münasibətlərin əıı kobud və
amansız bit-səsidir. I arixəıı həllolumnamış, hətta üstə gəlmiş problemlər
sonra müharibə ilə nəticələnir. Bütün
proqressiv Bəşəriyyət, müharibəni - beynəlxalq problemin lıəlli vasitəsi kiıııi - inkar edir, müharibəni yol verilməz
lıcsab edir, lakin bəzi hallarda, lıərbi gücün tətbiqi qaçılmaz olur. Müharibələrin qarşısının birdəfəlik alınması
nıümnsüz olsa da, beynəlxalq hüquq. Iıətta müharibə aparılmasının da “qanun və qaydalarını” hasil etmişdir.
Cinayət kaılığa qarşı mübarizə, ələlxüsus beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizə - biitün Bəşəriyyətin
problemidir və iinıuıni yanaşmanı tələb edir. Beynəlxalq münasibətlərin inkişafının miiəyyən mərhələsində “beynəlxalq cinayətkarlıq” anlayışı ərsə gəlmişdir. Bəzi cinayət növləri vardır ki, bilavasitə beynəlxalq
münasibətlərə xələl g.ətirir, o ciiınlədəıı: xəfiyyəçilik (şpionaj); di versiya və s. Cinayətkarlığa qarşı Bəşəriyyətin
vahid mövqeyi - cinayətkarlığı fakt qarşısında qoyur. Müasir beynəlxalq hiiqııq - cinayətkarlığın inkişafı və
yaşılınası qarşısında ciddi əngəllər qoyur.
Beynəlxalq təşkilatlar dövlətlər (xalqlar)-arası birgə fəaliyyətin koordinasiya və inkişaf etdirilməsi vasitəsi
kimi əvəz edilməzdir. Beynəlxalq münasibətlərin inkişafı ilə bərabər - beynəlxalq təşkilatların rolu və funksiyaları
miivaliq surətdə artırılır.
Beynəlxalq münasibətlərin inkişafının apogeyası - müstəqil dövlətlərin (xalqların) - konfederasiya, lıətla
federasiya şəklində bi'ləşınəsidir.
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ABDİKASİYA - istefa, (vəzifədən, taxtdan) əl çəkmə.
ABORİGENLƏR (latın aborigine:, aborogine-t>zMzn) - dövlətə, ərazilərə sonradan gələnlərdən fərqli
olaraq, həmin dövlətin, ərazilərin qədim, yerli sakinləri.
ABS01 Vl'TİZM (bəzi mənbələrdə ab.wlvul monarxiya) (latın absolutııs
mütləq, qeyd-şərtsiz,
çərçivəsi/) lıcç bır çərçivə ilə məhdudlaşmayan monarxik, despotik idarəçilik forması, harada ki, bütiin
hakııniyy ət esiırsl u ı. siyasi hakimiyyət, mütləq şəkildə bir şəxsə - monarxa məxsusdur. Л. özündə
mükəmməl lıakimiyv ət iyerarxiyası strukturunu etiva edir. A. - bütün dövlət hakimiyyətinin (o cümlədən:
(lıııııııncrici. İcra və- Məhkəmə hakimiyyətinin) və bəzi hallarda diııi hakimiyyətin - taxt-tac sahibinə
mənsub olmasının hüq.ıqi və- taktiki bərkidilınəsidir. lakin dövlət idarəçiliyində Moııarx öz işini asanlaş
dırmaq üçiiıı müxtəl f növ məsləhət, məşvərət orqanlarım yarada bilər. Müa-sir dünyada. 8 dövlətdə A.
qalmaqdadır. o cıim-ədən: Bəhreyn. Bruney, Küveyt, Qələr. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ). Oman,
Səudiyyə Ərəb s-tanı və Valikar. Absolyut hakimiyyət bir qayda olaraq imperatorlara, çarlara, şahlara,
sultanlara məxsus olub və xüsusi ilə son orta əsrlərdə inkişaf etmişdir.
“AÇIQ ( ƏMİYYƏT” - ingili.s filosofu Karl Popper tərəfindən işlənib hazırlanmış anlayış. Açıqlıq
ideyası i=<. lyt ı.s iı>n iz u: in ziddinə irəli sürülmüşdür və sosial strukturun yenilikləri (modern izasiy ası) asand
əldə edilməsini, biitiin dəyərli nemətlərin cəmiyyət tərəfindən kənardan qəbul etməsinin mümkünlüyünü,
həqiqət üzərində hər hansı bir inhisardan imtina etməsini, bəşəriyyət barəsində natamam vahid təsəvvürlə
rin daxil etməsi cəhdlərini, onu məcburi olaraq cəmiyyətə sıramasma yol vcrilnıəməzliyini və s. nəzərdə

“A.C ."-in ayrılına/ cizgiləri - demokratik institutlar və prosedurlardır, şəxsiyyətin öziinüifadə və
öziinürcalizə etməsi üçün labüd şəraitin olmasıdır, insanların birləşib birgə fəaliyyət göstərə bilməsidir,
insanrn azad fəaliyyət göstərə biləcək xırdaçı reqlamentləşdirmənin olmamasıdır və s. “Л.С." "qapalı
cəmiyyətin” antonimidir.
AÇIQ DƏNİZ (beynəlxalq hüquq rejimi) - dövlətlərin akvatoriyasına daxil olmayan, yəni hər hansı bir
yııristikasıya ıııııı daxil olmayan (lakin beynəlxalq hüququn yuristikasiyasına daxil olan) və ümumi
islifadədə olan dən iz. və okeanların müəyyən hissələri. 1958-ci il Cenevrə Konvensiyası A.L), prinsipinə
uyğım olaraq həı bir dövlət (o cümlədən, dəniz və okeanlara çıxışı olmayan dövlət) A.D.-də gəmi
nəqliyyatı, hava nəqliyyatı, ovçuluq, hərbi təlim, elmi-tədqiqat, kabel və boru kəmərlərinin çəkilməsi,
hətta süni ada yaralınası və s. fəaliyyətləri ilə (beynəlxalq reqlamenti pozma-maq şərti ilə) məşğul ola
bilər. Yalnız ciddi əsas olduqda, səlahiyyətli beynəlxalq təşkilatların qərarı ilə A.D.-in azad hüquqi
rejiminə müəyyən dəyişikliklər (müvəqqəti) edilə bilər (misal: gəmilərin saxlanması və yoxlanması).
AÇIQ .ŞƏHƏR (beynəlxalq lıüqııqda) - müharibə /amanı vuruşan dövlətlərdən birinin müdafiə
olıınnıayar, elan etdiyi və huna görə də hərbi təcavüz törədilməsinə qadağan edilən şəhərlər, yaşayış
məntəqələri və lıətıa digər tikililər. Misal: İkinci Dünya Müharibəsi zamanı Paris və Roına A.Ş. elan
edilmişdilər.
AÇIQ VƏRƏQƏ (g/7/’.yə-ç/.r/y// icazə) - diplomatik immunitet və imtiyazlardan istifadə edən xarici
vətənda.şa və ya qoııağa Xarici İşlər İdarəsi və ya diplomatik nümayəndəlik tərəfindən verilən sənəd.
Sənədi verən qıırıını öz ölkəsinin gömrük və sərhəd xidmətindən A.V-in sahibinə sərhəddi keçdikdə hər
ciir kömək göstərməsini xahiş edir. Adətən A.V. verilən şəxs gömrük baxışından azad edilir.
A.V.-də nəzərdə tutulan imtiyazlar diplomatik pasportda nəzərdə tutulduğundan hal-hazırda dün
yanın əksər dövlətləri A.V. verilməsini dayandırmışdır.
Al) İNTERİ VI (latııı) - bəzi hallarda par interim', və ya digər akta, sənədə qol çəkən diplomatik şəxsin
vəzifəsinin adı önündə qoyulan və həmin diplomatın - lıəmiıı vəzifədə müvəqqəti olduğunu bildirən latııı
termini. Termin adətən iki lıərllə yazılır: a.i. və ya p.i. Diplomatik nümayəndəliy in başçısının müvəqqəti
olaraq (ezamiyyət, xəstəlik və s. əlaqədar) iş başında olmadığı şəraitdə - onu əvəz edən /,y/ə/- vəkili
“chargee d'affaires ad interam” (müvəqqəti işlər vəkili) adlanır.
Al) NOK (latııı ad noc - müəyyən məqsəd üçün) (bəzi elmi mənbələrdə AD NOS) - Diplomatiyada
xüsusi missiyanın, xüsusi nümayəndəliklərin, xüsusi təşkilatın, komitələrin və işçi qruplarının fəaliyyətini
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tənzimləyən, müvəqqəti xarakter daşıyan, xüsusi qoyulmuş məsəiləlsriıı. yerinə yetirilməsi üçün təyin
olunmuş normalar.
AD NOS - bax r/r/r/oA
AD REFERENDUM (latın ad referendum- sonrakı baxış üçün) - “Yuxarı instansiyaların razılığı şərt!
daxiidif' ifadəsini əvəz edən lennin. Bu düzəliş hər lıansı saziş, akt, layihə və yaxud təklifə imza etmək
üçün danışıqlar aparan şəxs tərəfindən imzanın şərti xarakter daşıdığı və bu imzaya daha yüksək vəzifəli
şəxsin razılıq bildirməsinə ehtiyac olması əlaməti olaraq edilir.
ADA(LAR) REJİMİ - adaların lıiiquqi statusunu müəyyən edən beytıəlxalq-hüquq normaları məcmusu.
1982-ci il dəniz hüququ barəsində BMT Konvensiyasına görə, ada-su (dəniz) ilə əhatə olunmuş qabarma
(suyun
artması) zamanı dəniz səviyyəsindən yüksəkdə qalan, təbiət tərəfindən yaradılmış quru ərazidir.
Konvensiyaya uyğun olaraq, bütün digər qitə ərazilərində olduğu kimi, adalar da- ərazi sularına, sahilyanı
zonaya, iqtisadi kontinental şelf zonalarına malikdir.
Yuxarıda göstərilən rejimlər süni adalara şamil edilmir: insan həyatı iiçün və təsərrüfat fəaliyyəti
üçün yararlı olmayan dəniz üstü qaya adaları nə iqtisadi zonaya, nə də kontinental şelfə malik deyillər.

ADAPTASİYA (latın «Л/ptare-uyğunlaşdırmaq; adaptio-\xyğunlaşıram) - subyektin ətraf mü
hitə uyğunlaşması prosesi. Subyektin cəmiyyətlə ünsiyyəti, qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində hə
min subyekt tərəfindən, cəmiyyətdə hökm sürən hakim normaları və dəyərləri qəbul etməsi pro
sesi, cvni zamanda, cəmiyyət tərəfindən həmin subyekti qəbul edilməsi prosesi. A. digər forması
cəmiyyətin yeni zəmanənin tələblərinə uzlaşması prosesidir və yerıi siyasi kursun, iqtisadi
islahatların qəbulu prosesidir və bəmin siyasi kursun, iqtisadi islahatların cəmiyyətin maraqlarına
uyğunlaşdırması prosesidir.
ADDENDUM (ingilis addendum, alınan Adden-dum) - tərəflər arasında artıq imzalanmış sazişə
(kontrakta), tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində ortaya çıxmış və ya təkmilləşmiş müddəa
ların daxil edilməsi.
ADMİNİSTRASİYA (latın adın in istratio - rəhbərlik, başçılıq) - geniş mənada: idarəçilik salıəsmdə
dövlətin fəaliyyət i: dövlətin İcra hakimiyyəti orqanlarının (Hökumət, Nazirliklər, Komitələr və s.)
məcmuəsi; idarə, müəssisə, təşkilatların rəhbər orqanları; lıəmin orqanların vəzifəli şəxsləri, idarəçilik
personalı.
ADMİRAL - (holland admiraal. ərəb əmir əlbəhr - dəniz əmiri) - hərbi dəniz donanmasında yüksək hərbi
rütbə. A. rütbəsi Avropada XII əsrdən mövcuddur. A. rütbəsindən savayı - kontr- admiral, vitseadmiral,
donanma admiralı rütbələri mövcuddur.
ADSTRAT - iki dilin eyni ərazidə uzun müddət yanaşı işlənməsi nəticəsində yaranan ikidilliliyin bir
növü. Aborigenlərin dili ilə sonradan köçüb gələn icmanın dillərinin bir-biriııə qarşılıqlı təsiri. Elmə
həmçinin, subetrat və sııpeıstrat sistemləri bəllidir.
ADYllDİKASİYA - Beynəlxalq Məhkəmə və ya Arbitraj vasitəsilə (ərazi mübahisəsi sülh yolu ilə, qar
şılıqlı razılaşma ilə və ya bu cür razılaşma olmadan da) müvafiq qərarla ərazilərin əldə etmək vasitəsi.
AGENT (ing. agent)
I. cəsus; 2. müvəkkil; dövlətin, müəyyən təşkilatın və ya vətəndaşın tapşırığı ilə,
onları təmsil etməklə müəyyən işgüzar fəaliyyətlə peşəkar məşğul olan şəxs.
AJİOIAJ (alnıaıı Agiotage. fransız agiotage) - beynəlxalq və ya dövlətdaxili bazarlarda, birjalarda siini
və ya təbii şəkildə qiymətlərin yüksəlişi riə və tələbatın artması ilə müşahidə olunan, ehtikar qızğınlığı.
A.-ııı siini şəkildə ortaya çıxması, bazarlarda (birjalarda) spekıılyativ əməliyyatların aparılmasının bariz

nümunəsidir.
AKKLAMASİYA (latın acclamatio-nida, səsləmə, qışqırma) - məsələni səsverməyə çıxartmadan, yəni
çapançalmaqla, replikalar işlətməklə - beynəlxalq təşkilatların və ya kofransların təcrübəsində istifadə

edilən qərar qəbul etmə metodu.
AKKREDİT ASİYA (latın accredere - etibar göstərmək) - i. beynəlxalq hiiququn institutu: bir dövlətin
nümayəndəsinin digər dövlətin ərazisində və ya beynəlxalq təşkilatın yanında təsis edilməsi prosedurası:
2. jurnalistin Qanunvericilik orqanı və ya beynəlxalq təşkilatın yanında fəaliyyət göstərməsi üçün xüsusi
icazəsi. Bəzi hallarda, mtiəyyən dövlətlərdə (başqa dövlətin vətəndaşı olan) jurnalistin və ya sahibkarın
fəaliyyətinə də, A. tələb olunur.
AKSEPT (latın «ccepfi«-qəbul edilən)
1. tərəflər arasında müqavilə bağlamaq təklifinə və həmin
təklifdəki şərtlərin çoxalmasına razılıq vermək; 2. ödənilməsi üçiiıı təqdini olunan pul və ya əmtəə
sənədlərində göstərilən məbləği ödəmək barədə borclunun yazılı razılığını bildirən hesablaşma formas.
AKSİDENSİYA (latın occmQ/.s-təsadüf) - dövlətin, cəmiyyətin siyasi həyatına təsir göstərə bilən və
qabaqcadan gözlənilməyən siyasi hadisə və ya digər siyasi apaııentləri üçün gözlənilməz olan sıyası
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hərəkat.

AKSİZ ( t ansız. atci\c: lalın o<</</o-kəsirəm) dövlət tərəfindən kütləvi istelılak mallarına (misal; tütiin.
içki, şəkər məmulatlarına və s.), həmçinin kommunal, nəqliyyat və s. xidmətlərə qoyulan dolayı (əlavə)
vergi növlərindən biri. A. əmtəələrin qiymətlərinə və ya xidmət tariflərinə əlavə edilir və beləliklə, onun
əsas ağırlığı istehlakçıların, insanların üzərinə düşür.
AKT - (laiııı actu>-hərəkə;, <ı<7///u-səııəd) - 1) hərəkət; 2) müəjyəıı hüquqi nəticələrə səbəb olan,
hüququn səlahiyyətli subşekli icrətindən qəbul edilən, rəsmi yazılı sənəd.
AKVATORİYA (latın m/z/o-sıı)
okean, dəniz, göl, buxta, körfəz va.xııd portda müəyyən sərhədlər
daxilindəki sa sahə;i.
AQREMAN (fnms-z. ug/'tm.’e/ıf-razıhq. ugree-bəyənmək sözündən)
beynəlxalq hüquqa görə, bir
dövlətin konkret şəxsin başqa dövlətin diplomatik nümayəndəliyinin başçısı kimi qəbul etməyə
qabaqcadan ve 'div ı ra/ılıqdır A. xarici işlər idarəsi vasitəsi ilə, bir qayda olaraq, diplomatik nüma
yəndəni təyin cdəıı ölkənin müvafiq (xarici işlər) idarəsi vasitəsi ilə yazılı şəkildə (lakin şifahi şəkildə də
ola bilər) alınır. Diplomatik nünıavəndəiiyin heyətinin digər üzvləri üçün A. tələb olunmur.
AQRF.MENT- bax [(Qrmeı.
AQRESS1IV SİYASƏT - dövlət daxilində və ya beynəlxalq siyasi arenada digər siyasi subyektlərə qarşı
son dərəcədə etinasız münasibət göstərərək, hətta güc tətbiq etməyə qədər bütün iisııl və vasitələrdən
istifadə edərək, ö/, s- iy asi xəttinin yürüdülməsi.
AQRESSİYA ı latın ogg/v.szo-hiicunı, basqın) - siilhə və bəşəri təhlükəsizliyə qarşı yönəlmiş ən ağır bey
nəlxalq cinayətlərdən biri; - bir yə ya bir neçə dövlətin qeyri-qanuni güc tətbiq etməklə başqa dövlətin
(dövlətlərin yə va xalqı lar)ın) suverenliyinə, bütöv ərazisinə və ya ərazisinin bir hissəsinə təcavüz etmək
deməkdir. A. eyni zamanda beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə təcavüz etmək deməkdir və
beynəlxalq məsuliyyətə səbəb olur. Tətbiqi formasına görə A. iki növü olur: birbaşa (açıq) və dolayı
təeııv .izlər A., anlaş ışıra, eyni zamanda: hərbi blokada; başqa dövlətin ərazilərinə atəş açılması və hücum
etmədən hücumçu dövlətə lıər cür yardım göstərilməsi və həmin hücumdan bəhrələnməsi aid edilirlər. A.

heç no ilə bəraət qazandırmaq olmaz.
HAKİMİYYƏTİ ORQANLARI
dövlət funksiyalarını və məsələlərini öz
səlahiyyətləri çərçivəsində həyata keçirmək məqsədi ilə, qanuni (Konstitusiya ilə) bərkidilmiş, dövləthakim səlahiyyətləri ilə təchiz edilmiş, dövlət məmurlarından ibarət olan (bəziləri bir şəxs tərəfindən,
digərləri kollegial şəkildə idarə olunan), təşkilatı və təsərrüfatı baxımından təmin edilmiş, dövlətin bütün
orqanları sisteminə və vətəndaşlara başçılıq edən dövlətin Ali idarəetmə orqanları. A.(D).H.O. hakimiyyət
səlahiyyətləri tətbiq olunarkən, onlara qarşı lıər hansı bir təzyiq göstərilməsi, maneçilik törədilməsi yol
verilməzdir, onlar tərəfindən qəbul edilən aktların (qanunlar, fərman-lar, qərarlar və s.) icrası aşağı dövlət
və qeyri-dövlət strukturları və vətəndaşlar (insanlar) üçün məcburidir, əks halda, həmin aktların icra
edilməməsi müəyyən hüquqi məsuliyyətə səbəb ola bilər.
Dövlətlərin quruluşundan asılı olaraq A.(D). H.O. lbrnıalaşması qaydası, tərkibi, səlahiyyət və
funksiyaları müxtəlif ola bilər. Azərbaycan respublikasında A.(D).II.O. strukturuna Qanunvericilik. İcra
və Məhkəmə hakimiyyəti orqanları daxildirlər.
ALİ BAŞ KOMANDAN (fransız command', latın cnwwzow/o-tapşırıram. əmr edirəm) - bir qayda olaraq
dövlət başçılarına mənsub olan (Koııstitu-siyada təsbit edilən), müharibə zamanı, bəzən isə lıəın də dinc
(müharibəniz) şərainlədə ən yüksək hərbi vəzifə. A.B.K. vəzifəsi ilk dəfə Rusiya imperiyasında 1914-cii
ildə təsis cfilmişdi.
ALİ KOMİSSAR- q isnıəıı inzibati, qismən də diplomatik xarakterli funksişalara malik yiiksək vəzifəli
şəxsə verilən rütbə. Л.К. adətən, asılı, qəyyumluq altında olan və ya işğal olunmuş ölkələrdə təyin olunur.
“Л.K." termini BMT sistemində tətbiq olunur; məsələn, BMT-nin qaçqınların işi üzrə A.K.-ı.
ALOGIZM ( yıınaıı alogizm-inkar və /ogo.v-zəka, təlim, söz) yiiriidüləıı siyasətin və siyasi cərəyanın
heç bir məntiqə uyğun olmaması, bəşəriyyət tərəfindən qəbul edilmiş ümumi normalara zidd getməsi,
iııtuisıyanın, etiqadın, vəhyin məntiqə qarşı qoyulması. Bııııa nümunə olaraq kommunizmi, faşizmi, ifrat
millətçiliyi göstərmək olar. Belə siyasət bir qayda olaraq süquta məhkumdur. A. qatı forması
antilogizmdir.
ALTERNAT (latın alternus)- razılığa gəlmiş tərəflərin imzalanması üçiin çıxarılmış müqavilənin nümu
nəsində tərəflərin adları, səlahiyyətli şəxslərin imzaları, möhürləri, həmçinin razılığa gəlmiş tərəflərin
dilində yazılmış müqavilənin mətni birinci yerdə yerləşdirən qayda. İmzalar üçün müqavilə mətninin
altında sol tərəf dalırı münasib yer hesab olunur. A.-nın tətbiqi razılaşdırılmış tərəflərin bərabərhüquqlu
olduğunu göstərir. A. adətən, ikitərəfli müqavilələrdə tətbiq olunduğu üçün- ciddi əməl olunur. Çoxtərəfli
müqavilələrdə A. nadir hallarda tətbiq olunur.
ALİ (DÖVLƏT)
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ALTRUİZM (fransız altruisms, latın ı//te/--başqa, digər sözündən) - öz maraqlarını başqalarının
maraqlarına Iıəta edən; başqalarının maraqlarını öz maraqlarından üstün tutan mənəvi prinsiplər sistem’.
ALYANS (fransız alliance) - valıid siyasi məqsədlərə nail olmaqdan ötrü., iki və ya daha çox siyasi
subyektin şifahi və ya yazılı formada bağlanılan ittifaqı, birliyi. Bəzi hallarda, siyasi subyektlər tərəfindən
lıcç bir ittifaq bağlanmasada, lakin onların siyasəti tam surətdə uzlaşırsa və bir-birini tamamlayırsa, bııııa
da A. deyilir.
ANKLAV (fransız enclave, son lalın гис/avo-qıfıllayıram; latın g/m’is-açar) - (enclav) - beynəlxalq
hüququn institutu; dövlət ərazisinin bütövlükdə və ya onun hər hansısa bir hissəsinin digər dövlətin
(dövlətlərin) əraziləri ilə əhatə olunması (misal: Naxçıvan). Əgər dövlət və ya onun hər hansısa bir hissəsi
tam olaraq başqa dövlət(lər)in əraziləri ilə əhatə olunmursa, yəııi açıq dənizə çıxışı vardırsa, belə ərazilərə
yarnnanklav deyilir (misal: Kaliningrad (Rusiya)). A.-lar tarixi proseslərin və coğrafi qruluşutı nəticəsin
də əmələ gəlir və dövlətin paytaxtı ilə onun A. ərazilərini bağlayan mürəkkəb hüquqi əlaqələri vardır. Bir
qayda olaraq dövləiııı A. ərazilərində idarəçliviıı asanlaşdırılması naminə A. ərazilərinə müəyyən
muxtariyyət verilir.
ANNEKSİYA (latın ım/ıe.vro-birləşdirmək) —bir dövlət tərəfindən beynəlxalq hüquq normaları və prin
siplərinə sayqısızlıq göstərərək başqa dövlətin (bütöv və ya qismə.ı) ərazilərini və ya əhalisini zor (və ya
güc) tətbiq etməklə öz ərazilərinə birləşdirilməsi və buna hüquqi '‘don’ geyindirmək cəhdi. Ey'iıi
zamanda, neytral zonaların (ərazilərin), ümumi istifadədə olan ərazilərin, açıq dəniz (okean) və hava
sahələrinin bir dövlət tərəfindən özününküləşdirilməsi cəhdinə də - A. deyilir. A. ağır bevnəlxalq
cinayətlərdən biridir və beynəlxalq məsuliyyətə səbəb olur.
ANIAQONİZM (yııııan ankıgonisnuı-münaçğşş, mübarizə) - düşmən qüvvələr və təmayüllər aralarında
olan barışmaz, kəskin ziddiyyət formalarından biri. A.-nııı olduğu cəmiyyətdə münaqişələrin baş verməsi
qaçılmazdır.
ANI ANI A (fransız 7,«tortu-razılıq) - XX əsrin əvvəllərində yaranmış imperialist dövlətlərinin hərbi
ittifaqı, bloku. A. ilk növbədə İngiltərə, Fran-sa və çar Rusiyası tərəfindən 1904-1907-ci illərdə (“üçlər
sazişi \) vasitəsilə yaradılmışdır. A. digər aqresiv imperialist blokun (Almaniya, İtaliya və AvstriyaMacarıstan imperialarmın) əleyhinə olaraq yaradılmışdır. Həmin ərəfədə dünyanın imperialist dövlətləri
yeııi ərazilərin tutulmasına, dünya siyasi xəritəsinin dəyişdirilməsinə və nüfuz dairələrinin artmasına
çalışmasının nəticəsində birinci dünya müharibəsi (1914-1918) baş verdi. A.-ya 1917-ci ildə Amerika və
Yaponiya birləşdi və müharibə dövrü A. iştirakçılarının sayı 28-ə çatdı. Birinci Dünya Müharibəsi
qurtardıqdan sonra yeni siyasi situasiya yarandı və hətta A. blokunun keçmiş üzvləri bir-birinə qarşı
düşmənçilik siyasəti yürütməyə başladı və A. bloku - itirdi və tədricən süquta uğradı.
AXI İ... lyıınan unu...-əks, zidcl) - əkslik və ziddlik bildirən önlük. Hər hansısa bir dövlətin, siyasətin,
millətin, ideologiyanın və hətta şəxsin əleyhinə olmasını bildirən mövqe.
ANIİDEMPİNQ RÜSUMU (ingilis antidum-ping alınan Anlichınıpingzoll) - 1. dövlət daxilində

istehsal, emal edilən mallara rəqabət apara bilən xaricdə istehsal, emal olunmuş və idxal edilən malların
üzərinə dövlət (Hökumət) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, dövlətin hesabına birdəfəlik tutulan nəğd pul
vəsaiti; 2. dövlətdaxili qiymətlərdən və ya beynəlxalq bazarın normal (orta) qiymətlərindən ucuz qiymətlə
ixrac edilən malların üzərinə dövlət (Hökümət) tərəfindən müəyyənləşdirilmiş, dövlətin hesabına
birdəfəlik tutulan nəğd pul vəsaiti.
ANTİDEMPİNQ SİYASƏTİ (ingilis antidıım-ping; alman Antidtıınpingzoll) - iqtisadi sahədə daxili
istehsalçıların və istehlakçıların maraqlarını xarici istehsalçıların ağır rəqabətindən qorunmasına yönəlmiş
dövlətin apardığı siyasət. A.S. idxal olunan ucuz mallara, vergilərin, köınrük rüsumlarının artırılması və s.
vasitələr ilə aparılır. Bax həmçinin proteksioniz.
AN1İK KOLONİYALAR (latın colonia, cola — becərmək, sakin olmaq, məskunlaşmaq) — qədim
xalqların özgə torpaqlarında saldıqları məskənlər. A.K. siyasi və ya iqtisadi zərurətlərdən əmələ gəlirdilər.
Si}asi və iqtisadi cəhətdən, əsasən, müstəqil olan bu A.K.-da özünəməxsus dövlət quruluşları, qanunları,
ədliyyəsi və hətta, bəzi hallarda, pul sistemi də mövcııd idi.

ANIİQLOBALİZM (fransız <//oZw/-ümıımi; latııı t/Zo/w.v-küro) - bəşəri iqtisadi inkişaf
nəticəsində biitiin dünva iqtisadiyyatının vahid iqtisadi sistemə çevrilməsinin əleyhinə yönəlmiş
(beynəlxalq) ictimai hərəkat. A. tərəfdarlarının təbilicə, dünya dövlətlərinin və xalqlarının
iqtisadiyyatlarının vahid iqtisadi sistemə çevrilməsi “üçüncü dövlətlərin” rəqabət apara
bilmədiklərinə görə daha da geriləməsinə, zəifləməsinə gəlirib çıxarır və onlara qarşı yaiııtz istis
marçı münasibət bəslənir. Paradoksal səslənsədə. A. məhz inkişaf etmiş dövlətlərin vətəndaşları
arasında geniş yayılmışdır. Äntiqlobalistlərin mövqeləri ilk baxışdan humanist təəssürat bağış
lasa da, onlar hətta siyasi toqquşmalara qədər radikal addımlar atmağa qadirdilər. Beynəlxalq
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inkişafdan geri qalmaması naminə bütün üsul və vasitələrə əl
alır
cümlədən: e i/əş'li kreditin verilməsi: borcların bağışlanması və s.)
A.NTİNI BIİYA mııııın ,/,u//,nwzw-qaııunların ziddiyəti)
hər birisi hüquqi qüvvəyə malik
olan bır sım müddxılınııı arasındakı ziddiyətlər. F.ym dərəcədə dii/giin lıcsab edilən iki qanun,
prinsip, kateqorix ı səs. ara onda ziddiyyət.
ANTİPAPA
kau lilik kilsənin tərəfindən qanuni hesab etmədiyi Roma papası. Orta əsrlərdə bəzi
döv l.'tlərdə Roma Papası a.lıııa cvni zamanda bir-biri ilə ədavət aparan bir neçə şəxs iddia edirdi.
Sonradan yaimz bıı q.ınıını "Roma Papası savılır. qalanları isə A. elan edilirdi. Katolik kilsəsinin özü
"Roıııa Papası' six al ısını tərtib edir.
ANTİSEMİTİZM wııdı.'/olx'iıhu/') - məhz yəhudi xalqına qarşı yönəlmiş düşmənçilik münasibətində
ifadə olımm, xiirat ılcasına nııllı və dini ayrı - seçkiliyin, dözümsüzlüyün ilrat formalaı ıııdaıı bu i. Bu cür
düşmənçilik qcv ri-lolcıaııt cəmivvətlərindən yəhudi xalqına qarşı yönəlmiş, adi məişət höımətsizliy indəıı
genosidə (s< v o ıı in mu ı qədər sərt münasibətdə özünü biruzə verir. A. siyasətini yürüdənlərin məqsədi
kütlənin bisavad tə xəqəsinin milli heysiyyatı ilə oynayaraq onların fikrini gündəlik qayğılardan, hakimivvətə göstə il.ı bilinəcək təzyiqlərdən vavındırıııaq və s.-dən ibarətdir. Л. tarixi prosesdir, lakin A. bu və ya
digər şəki də düııva ın qy asındı: özimü göstərir. Bəşəriyyətin tərəqqipərvər ictimaiyyət i A. və digər növ
irqi. dini. ıııilli. avır seçkilivi. düşmənçiliyi pisləyir. Dövlətlər isə A. və digər növ ədavətin yayılmasım
məsuliyyət tətbiq etməsinə qədər qarşısına alırlar.
I'.vıı /ıııııııncıı. bəzi hallarıla. A. anlayışından sui-istitadə hallarına yol verilir (misal: Eələstiıı
torpaqlarınııı işğalına Л.-lə bəıaə: qazandırıimasına cəhd edilir).
APA.RTEİ1) (apartxeyd) (afrikaaıis (bur) apa-rtheid - ayrılıqda yaşama) dövlət tərəfindən aparılan irqi
ayrı-seçkil iy n və seqrey asiy amn ifrat forması; A. - bir irqi qrupun digər irqi qrup üzərində hökmranlığını
müəyyən elmək yuxud saxlamaq və ya müntəzəm surətdə istismar etmək məqsədilə ölkəııin bütöv əhali
qruplarını irqin ınə'-ulivyətə görə digər əhali qrupları ilə müqayisədə kəskin dərəcədə qeyri-bərabər
vəziyyətə qoyulur, siyasi iqtisadi və digər hüquqlardan məhrum edilir, yaxud həmin hüquqlar mühüm
dərəcədə məhdudlaşdırılır, hətta məsələ o yerə çatır ki, müəyyən irqə mənsub olan əhali xüsusi
"rezervuarlarda". "bantustanlarda" yerləşdirilir və belə yaşayış formasının qaydasını pozanlara qarşı cina
yət məsuliyyəti tətbiq edilir.
A. siyasəti keçən (XX) əsrin sonlarına qədər Cənubi Afrika Respublikasının (CAR) avropa irqi
mənsubları tərəfindən ələ keçirilmiş hakimiyyətin vasitəsilə yerli afrikaans (bur) və Hindistandan köçüb
gələnlərə qarşı dövləl səviyyəsində aparılırdı.
A. beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə ciddi təhlükə yaratdığı üçün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş
cinayət sayılır və ona görə cinayət məsuliyyəti müəyyən edilmişdi. Bax həmçinin seqresiya, irqçilik.
APATRİOLƏR (yunan. a -■ inkar və pairis- vətən) - bu, hər hansı bir dövlətin vətəndaşlığından
(təbəəliyindən) məhrum ediliıniş şəxsdir, o, lıcç bir dövlət tərəfindən (o cümlədən, keçmiş vətəni
tərəfindən) diplomatik müdafiə ilə təmin edilmir, hərçənd beynəlxalq hiiqııqıın himayəsi altındadır.
,\. yəni heç bir dövləl ilə siyasi-hüquqi (vətəndaşlıq) əlaqəsi olmayan şəxslər yaşadığı dövlətin
qanunlarına tabe olmalıdırlar, lakin onların hüquq və vəzifələri yerli vətəndaşlardan fərqlənə bilər. Misal
üçün: A. siy asi hüquqlara və ya orduda xidmət etmək vəzifəsinə malik deyillər.
Beynəlxalq hüquqda A. bəzi hallarda "apolid" deyilir.
APOKALİPSİS (y ııaan u/ıoCıÇj'mv-liərfi mənası: (dini) vəhy; xəbər, kəsv)
1. dünyanın, bəşəriyyətin,
təbiətin, mədəniyyətin və s. faciəvi məhv olunmasını qabaqcadan iddia edən münəccimlik. vəlıy. 2. "axır
zamandan'’ xəbər verən “Əhd-cədid” kitablarından biri
APOLİDLƏR bax apa/ridkw.
APOLİTİZ.M ( yunan a - inkar və politika-dövltti idarə etmək məharəti, qabiliyyəti) - 1. obyektiv və ya
subyektiv səbəblərdən cəmiyyətin və ya oııuıı üzvlərinin dövlətə, seçkilər vasitəsi ilə dövlətin idarə
edilməsinə, siyasi mübarizəyə, ictimai siyasi proseslərə və hətta ictimai həyata mənfi və ya biganə
münasibəti. Burada səbəb qismində insan-ların siyasətə yanlış münasibəti, təəssüratı, siyasi proseslərdən
heç bir fayda olmadığı təəssüratı, bəzi hallarda isə onların (insanların) təşvişi, xofu çıxış edir; 2. səhv,
yanlış siyasi addım almaq və ya bu cür siyasət yürütmək.
A. son nəticədə dərin s iyasi böhrana gətirib çıxarda bilər və bundan qarşı, rəqib tərəf öz mənafeyi
naminə istifadə edə bilər. Л. qeyri-demokratik dövlətlərdə öziinü daha qabarıq görsədir.
ARBİTRAJ (fransız arbitrage) I. mübahisəli məsələləri həll etmə üsulu; 2. mübahisəli məsələləri həll
etmək üçün yaradılmış, formalaşmış xüsusi orqan.
Dövlətlər, dövlət orqanları, hüquqi şəxslər və ya vətəndaşlar arasında qurulmuş münasibətlərdən
və ya müqavilələrdən ortaya çıxan mübahisəli məsələləri həll etməkdən ötrü, onlar Məhkəmələrə deyil,
A.-a könüllü surətdə müraciət edə bilərlər. A. arbitirlərini tərəflər qarşılıqlı razılıqla seçirlər, bəzi hallarda
ictimaiyyət "iiçürcü dövlətlərin"
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isə qanunla müəyyənləşdirilmiş qavdada təyin edilirlər. A. statusuna gəldikdə, onların: yalnız bir
məsələnin həlli iiçüıı yaradılan, təsadüfi A. (Münsiflər Məhkəməsi); dövlət A.-ı yəni dövlət orqanları
tərəfindən, onların nəzdində yaradılmış, formalaşmış daimi fəaliyyət göstərən A. və; beynəlxalq A.
növləri olur. A. işlərə mübahisə edən tərəflərin, nümayəndələrin iştirak: ilə baxır və çıxarılan qərar dərhal
qüvvəyə minir və onların icrası tərəflərin öz öhdəliyinə buraxılır. A. tərəfindən şə baxılan zaman
qanıınçuluğıın, dövlət intizamının pozulması halları iizə çıxdıqda bıı barədə dövlət orqanlarına (o
cümlədən, hüquq mühafizə orqanlarına) müraciət edilir.
ARİ İRQİ (ali ari irqi) -- irqi milli, dini şovinizm hissləri ilə oynayan mürtəce siyasi mövqe
tərəfdarlarının cəfəngi uydurması. A.İ. termininin yanlışlıqğı dil və irq anlayışlarının qarışdırılmasındadır, məhz dilçilikdə hind-iran dilləri qrııpıı ari adlandırılır, lakin bıı dillərdə danışan insanlar iimurtıi
fiziki xüsusiyyətlərə malik deyillər və onlar heç bir vahid irq təşkil etmirlər. A.İ. terminindən istifadə
edən alman faşistləri (XX əsrin birinci yarısı) bəşəriyyəti fəth etmək və idarə elmək məqsədi ilə, guva
alman xalqı ali A.İ mənsub olması məsələsini ortaya atmışdılar.
ARİSTOKRATIYA (yunan aristokratiya, aristos - ən yaxşısı və hvAos-lıakimiyyət) - 1. dövlət haki
miyyətinin imtiyazlı, varlı, nəcabətli, ziyalı kübar təbəqənin əlində cəmləşdirən idarəetmə forması. Əgər
monarxiya bir şəxsin; demokratiya-xalqın hakimiyyətidirsə, A. - kiçik bir qrup şəxsm haki-miyyətidir. A.
hakimiyyəti antik və orta əsrlərdə bir sıra Avropa dövlətlərində yay ılmışdır; 2. cəmiyyətin ali silki, əyanı.
ASILILIQ (rus analoqu зависимость, ingilis analoqu dependence) - müstəqilliy in an.tonimi; bir (siyasi)
subyektin azadlığının, sərbəst özünüidarəetməsinin olmaması şəraitində - digər (siyasi) suby'ektlə, bəzi
hallarda, hətta qeyri-canlı obyektə tabe olması, ona itaət etməsi. Dövlətdə mövcud əlan dövlət quruluşu
forması, - onun Mərkəzi orqanlarından - yerli orqanların A. dərəcəsini müəyyən edir. (Bax Federasiya və
Unitar dövlət)-, dövlətdə hökm sürən siyasi - hüquqi rejim isə, - vətəndaşların - hakim dairələrdən A.
dərəcəsini müəyyən edir, (bax Demokratiya, Avtoritarizm, Totalitarizm). Müvafiq olaraq A.-siyasi,
hüquqi və psixoloji kateqoriyalarda ölçülür.
"ASİM METRİK” FEDERASİYA (latın u-inkar və yunan symmetriya-vym ölçiilük, mütənasiblik) —
(federasiyanın) subyektləri qeyri-bərabər Kanstitutsiya-hüquqi statusa, müvafiq olaraq, qeyri-bərabər
səlahiyyət həcminə malik olan federal quruluş modeli. “A.” F. Mürəkkəb tarixi, siyasi, coğrafi və s. (bəzi
hallarda etnik faktorhı) hadisələrin inkişafından irəli gəlir. Siyasət mürəkkəb proses olduğundan, müxtəlif"
subyektlər - müxtəlif (hərəsi özünəməxsus) yanaşmanı tələb edir. "A.”’ F.-lar cərgəsinə - Rusiya
Federasiyası, Braziliya, Hindistan, Kanada və s. aid edilir. Rusiya Federasiyası timsalında, hətta federal
subyektlərin statusunu göstərən adlar da fərqlənir, o cümlədən; Muxtar Vilayət, Muxtar Mahal, Muxtar
Respublika.
ASSİMİLYASİYA (latın assimi/atio-oxşatma, bənzətmə) - onlardan birirıin və ya bir neçəsinin öz
dilinin mədəniyyətini və digər milli xüsusiy-yətlərinin itirilməsi ilə nəticələnən iki (və ya daha çox)
xalqın, milliyətin və ya etnik qrupların birləşib-qarışması ilə müşahidə olunan sosioloji, etnoqrafik hadisə.
A.-nın iki növü tarixə bəllidir: 1. təbii A. və; 2. məcburi A., yəni bu və ya digər xalqın, milliyətin, etnik
qrupun öz dilindən, mədə-niyyətindən, adət ənənələrindən imtina etməsinə və buııuıı əvəzində başqa
xalqın dilinin, mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin məcburi şəkildə qəbul etdirilməsi.
AŞKARLIQ - cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatinda demokratik day aqlarından biridir ; dövlətin idarə-etmə
orqanlarının ictimaiyyət üçün açıq olmasını və hətta ictimaiyyət tərəfindən nəzarət olunmasım tərənnüm
edir. A. qanunlarla bərkidilmişdir. A.-ğın təmin edilməsində kütləvi informasiya vasitələrin-dən (KİV)
xüsusi geniş şəkildə istifadə edilir. Öz fikrini ifadə etmək, tənqid etmək, diskussiya aparmaq A.-ğa aid
edilibsə də, hərbi, kommersiya, təbabət və digər sirrlər A.-ğa aid edilmir.
ATƏŞKƏS (rus analoqu перемирие) - döyüşən tərəflərin qarşılıqlı razılğı ilə hərbi əməliyyatlarının ya
müvəqqəti və ya daimi dayandırılması rejimi. BMT Təhlükəsizlik Şurası lıəır bir vuruşan tərəflərdən A.-i
tələb edə bilər.
Əgər A. Müqaviləsində müddət şərtləndirilməmişdirsə hər bir (haqlı) tərəf istənilən anda, lakin
qarşı tərəfi xəbərdar etməklə hərbi əmliyyatlara başlaya bilər. A. rejimin ciddi pozulması - qarşı tərəfə
müvafiq tədbirlər görmək hüququnu verir. A. ümumi və yerli (qismən) ola bilər Ümumi A. adətən sülh
sazişinə zəmin olur və bütün cəbhə boyu müharibənin dayandırılmasını etiva edir. A. rejiminin pozulması
- beynəlxalq hüququn pozulması kimi qəbul edilə bilər və beynəlxalq sanksiyalara səbəə ola bilər.
Əgər '‘A.” anlayışı yalnız silahın tətbiq edilməməsi mənasını verirsə, ‘‘barışıq” anlayışı silahın
tətbiq edilməməsindən savayı, həm də tərəflər arasında münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi
mənasını verir.
ATƏT (AVROPADA TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI) - (1973-199- cü
illərdə ATƏM (Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Müşavirəsi) - 1994-cii ildən sonra A IƏ !) Avropa qitəsində sülhün və sabitliyin təmin olunması kimi ali rnəqdədlər güdən, Avropa miqyaslı
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beynəlxalq təşkilat: Aıropa qitəsinin əksər dövlətlərinin (üstəlik ABŞ sə Kanadanın) üzv olduğu təşkilat.
A l\H-in ali strukbrıı iki ilcə b-ir dəfə çağırılan dövlət və hökumət başçılarının sammitidir (I 99()-cı ildə
Paris. 1992-ci ildə Helsinki. 1991 cii ildə Budapeşt. 1996-cı ildə Lissabon. və >. sammitləri), təşkilatın
mərkəzi iıarəedici orqanı Nazirlər Şurası (üzv ölkələrinin Xarici İşlər Nazirliklərinin səviyyəsindən) öz
sessiyalarını hər il toplanır. Sis asi məsləhətləşmə aparan və gündəlik qərarlar qəbul edən əsas orqan
Vy anada (Av-striv a ı vcrləjən daimi şuradır. ATƏT-in operativ fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik mövcud sədr
iizv dövlətlərin, əlifba sırası ıingilis əliiba sırası) ilə xarici işlər nazirləri (münaqişəli dövlətlər istisna
olmaqla) ərəfindəıı icra ed lir. A IƏ l-in ən yüksək vəzifəli şəxsi - Baş Katibdir. O. Nazirlər Şurası
tərəfindən iiç illiyə seçilir və təşkilatı Vvanada yerləşən katibliy inə başçılıq edir. ATƏl-in fəaliyyətinin
aktivinə: Avropa qitəsinə geniş miqyaslı münaqişələrə yol verilməməsini; 1975-ci ildən Helsinkidə
(Finlandiya) qəbul edilmiş ‘yekun aktını" - (dövlətlər arasında qarşılıqlı münasibətlərin prinsipləri, bir
sıra sahələrdə əməkdaşlığın inkişafı üçün konkret addımları müəyyən etmiş akt); 199()-cı ildə Avropada
adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləni ("cinah” sazişi); və iimıımi gərginliyin azalmasım aid elmək
olar.
ATLANTİZM
ABŞ ilə Qərbi Avropa dövlətlərinin sıx ittifaqı və hərtərəfli əməkdaşlığı ideologiyası.
Həmin ideyanın təııı ilində: ‘ atlantik cəmiyyətinin” müdafiəsi durur. A. ideyaları NATO adlı hərbi-siyasi
blokun yaradılması nla realizə edilir. Lakin siyasi situasiyanın ciddi surətdə dəy işməsi, adıgedən ölkələrin
siyasi məsələlərdə ınövqelərin n bir sıra hallarda üst-üstə düşınəməsi, eləcə də Qərbi Avropa dövlətlərinin
siyasi, iqtisadi, hərbi və s. baxımında ABŞ-ın hegamoniyası altına düşınəməsi arzusu. A. ideyalarım ciddi
sınağa çəkir.
ATOM BOMBASI (nüvə silahı) (yunan d/owıo.s-bölünməz.) - atom nüvəsinin parçalanma reaksiyası
nəticəsində ııüvədaxili enerjinin (atom enerjisinin) bir hissəsinin ayrılması hesabına çox qüvvətli partlayış
yaradan kütləvi qırğın silahı.
“ATOM DİPLOMATİYASI" şərti ad; atom silahı sahibi olan ölkələrin, bundan istifadə edərək başqa
ölkələrə və ya xalqlara hədə-qorxu və təzyiq göstərmək məqsədi ilə. xarici siyasi kursu bildirən termin;
atom silahına malik olmayan, lakiıı həmin silahı əldə etməyə çalışan dövlətləri bu yoldan çəkindirməyə
yönəlmiş siyasi, iqt i sad i iisul, fən və vasitələrin məcmusu.
ATOM ENERJİSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ AGENTLİK (AEBA) (ingilis abreviaturası - İAEA) atom enerjisinin siilh məqsədləri üçün istifadəsinin təhqiqatım uzlaşdıran və yardım edən təşkilat
(agentlik). BMT üzv dövlətlərə nüvə enerjisinin generasiya edilməsinə, onıın təbabətdə, kənd
təsərrüfatında və digər sahələrdə istifadə edilməsinə aid məsləhətlər verir; radioaktiv tullantıların rnəlıv
edilməsi, .suy un şirinləşdirilməsi; ehtiyac olduqda, ekspertlərin xidmətini təklif edir, elmi-tədqiqat işləri
aparır və tədris avadanlıqları ilə təchiz edir.
Təşkilat l 15 üzvünün nüvə enerjisinə aid olan məlumatları toplayan və yayan nüvə enerjisi üzrə
Beynəlxalq İnformasiya Sistemindən (BİS- ingilis abreviaturası- İNİS) istifadə olunmasına da
cavabdehdir. Qərargahı Vyana (Avstriya) şəhərində yerləşir, 34 nəfərdən ibarət olan rəhbərlik şurası və
iizv - dövlətlərin illik Konfransı ilə idarə olunur.
ATOMSLZ (NÜVƏSİZ) ZONA - atom, termo-niivə silahının istehsalı, təkmilləşdirilməsi, saxlanması
və sınağından azad olan zona. A.(N.)Z.-larm yaradılması ideyasında atom müharibəsi təhlükəsini aradan
qaldırılması, belə zonaların və ümumi təhlükəsizliyin əldə edilməsi, stabilliyin və qarşılıqlı inamın
möhkəmləndirilməsi, silahlanmanın qarşısının alınması və digər humanist məqsədlər durur. 1959-cu ildə
Antarktika, 1963-cii ildə Latın Amerikası, 1965-ci ildə Afrika, 1985-1986-cı illərdə Sakit okeanın cənub
hissəsi, 1967-ci ildə Kosmos, 1971 -ci ildə dənizlərin və okeanların dibi A.(N.) 7. elan edilmişdi.
ATRİBUT (altribul )-(latın rg/N/wo-əlavə edirəm, pay verirəm) - mühüm zəruri ayrılmaz hissə, dövlətin
mövcudluğunu sübııl edən aıııil(lər). Dövlət A.-larma dövlətin rəmzləri (bayraq, gerb, himn), bundan
savayı dövlət ərazisi,, əhalisi (vətəndaşları), paytaxtı, Konstitusiya və Qanunvericilik bazası, hakimiyyət
orqanları iyerarxiyası, dövlətin silahlı qüvvələri, dövlət ştampları və blankları, dövlətin diplomatik
nümayəndəlikləri (xarici dövlət ərazisində) və dövlət büdcəsi daxildirlər. Dövlət A.-larından savayı digər
siyasi institutların da (misal: beynəlxalq təşkilatlar; siyasi partiyalar; kommersiya təşkilatları və s.) A.-lari
mövcuddur.
ATTAŞE (fransız <///r/c-M-hərfi mənada: təhkim edilmiş) - diplomatik sahədə müəyyən təcrübəsi olan
şəxsə, Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən verilən ilk (kiçik) diplomatik rütbə; bir dövlətin digər dövlətlərdəki
səfirliklərinin və missiyalarının diplomatik heyyətinin diplomatik toxımulmanıazlıq statusuna ırıalik olan
vəzifəli şəxsi. Diplomatik A.-riııdəıı savayı Hərbi A.-si, Kommersiya A.-si, Elm və Texnika A.-si,
Mədəniyyət A.-si, Mətbuat A.-si (press-attaşe) və hətta balıqçılıq iizrə A.-ləri subyektləri mövcuddur.
AIJDİENSIYA (ingilis audience, latnı audientia dinləmə) - dövlətin yüksək vəzifəli şəxsi tərəfindən
keçirilən rəsmi qəbıılu; dövlət başçısı tərəfindən - diplomatik nümayəndənin qəbul edilməsi.
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AUTENİK MƏTN - hansısa sənədin orijinal mətni. Beynəlxalq hüquqla beynəlxalq müqavilənin
mətninin qəbul olunması prosesi- A.M.-in müəyyən edilməsi adlanır. Qaydaya görə, əgər müqavilə iki və
ya daha çox dildə tərtib olunursa, onun son maddəsində göstərilir ki. bütün mətnlər eyni (bərabər) gücə
malikdirlər”, başqa sözlə autenik hesab olunur.
AUTSAYDERLƏR (ingilis «м/ла/er-kənar, özgə) - 1. monopolistlər cərgəsinə daxil olmayan orta və
kiçik sahibkarlıq obyektlərinə verilən şərti ad; - monopolistlərlə agır rəqabət şəraitində satılan malların,
göstərilən xidmətlərin ümumi qiymət-lərinə heç bir təsir göstərə bilməyən və hətta monopolistlərin
qiymət siyasətindən asılı olan, kiçik gəlirlə kifayətlənməli olan, vəziyyətləri son dərəcə dayanıqlı
olmayan sahibkarlıq obyekti; 2. Müəyyən cəmiyyətdə, bölgədə, sahədə müəyyən zaman çərçivəsində öz
nüfuzuna (reytinqinə) görə digər rəqiblərdən geri qalan və ya seçkilərdə rəqiblərinə nisbətən az səs
toplayan, rəqabətdə uduzan siyasi subyektlər (şəxs, partiya, partiyalar bloku); ə. beynəlxalq və ya regional
siyasi səhnədə o qədər də böyük rol oynamayan, hətta passiv xarici siyasət, kursu olan "ikinci” dərəcəli
dövlətlər.
AVROKRATİYA (rus analoqu еврократия, ingilis analoqu eurocracy, alman analoqu Evrokratie, evro, Europa və yunan kratos - hakimiyyət sözlərindən) - Avropa faktorunun, avropalıların və Avropa
təsirinin ümumdünya (Bəşəri) proseslərə münasibətdə təsirinin artmasnı əks etdirən. XXI əsrin
əvvəllərində ərsəyə gələn anlayış. Dünyanın (Bəşəriyyətin) məhz Avropa tərəfindən idarəolunmasınm
mümkünlüyünü, vacibliyini, hətta bunun reallıqla mövcudiyyətini tərənnüm edən siyasi konsepsiya.
Avropanın (ona daxil olan dövlətlərin) güclü edən siyasi konsepsiya. Avropanı (ona daxil olan dövlətləri)
güclü iqtisadi və elm potensiyalı (o cümlədən, hərbi potensiyalı), Avropada yüksək vüsət aimış
inteqrasiyon proseslər, bir sıra beynəlxalq (ümumdünya) əhəmiyyətli təşkilatların məhz Ам ора qitəsində
yerləşməsi, BMT kimi nüfuzlu təşkilatın Təhlükəsizlik Şurasının beş üzvündən üçünün (Rusiya ilə
birlikdə) məhz Avropa məkanında yerləşməsi, beynəlxalq iqtisadi-ticarət münasibətlərdə "Avro” adlı
(Avropa təmayüllü) valyutanın rolunun artması və s. amillər A. ideyasını qidalandırır. Məhşur rusiyalı
professor V.F.Xalipov tərəfindən 2002-ci ildə yeni elm sahəsi -- avrokratologiya elmi irəli sürülmüşdür.
Əgər “Avrosentrizm” anlayışı bəşəri sivilizasiyasının mənbəyini Avropada görürsə, “A.” anlayışı
isə, bəşəri proseslərin istiqamətləndirilməsi ideyasını irəli sürür.
AVROPA İQTİSADİ BİRLİYİ - bax " ümumi bazar ”.
AVROPA İTTİFAQI (Aİ) (i ngilis analoqu European Union - (EU't) - 15 üzv dövlətlərdən təşkil edilmiş
Almaniya, Avstriya, Belçika, Birləşmiş Krallıq, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollandiya, İrlandiya,
İtaliya, İsveç, İspaniya, Lüksemburq, Portuqaliya və Yunanıstan, sonra da onlara İslandiya, Lixtenşteyn
və Norveç qoşuldu - 18 dövlətin hamısını sənaye mallarının, kapitalın, xidmətlərin və vətəndaşların
sərbəst hərəkəti üçün - Avropa iqtisadi məkanını təşkil etdilər. Aİ-Tiirkiyə ilə də azad ticarət zonasım
yaratdı. İttifaq - Avropanın təhliiksizliyi iqtisadiyyatının, mədəniyyətinin və dünyadakı mövqeyinin
möhkəmləndirilməsi sahəsində dönüş yarada bildi. Məqsəd “daha sıx ittifaq”yaratmaqdan ibarət olan Aİ ticarətdə maneələrin aradan qaldırılmasında, ümumi bazarın qurulmasında və, nəhayət vahid valyuta
sisteminin (Avro) qəbul edilməsində - yaxınlaşma prinsipi etibarilə daha yüksək nailiyyətdir.
Birləşmə (inteqrasiya) prosesini davam etdirən əsas ınüdda, Nazirlər Şurasında səsvermə zamanı
ixtisaslaşdırılmış əksəriyyət sisteminin genişləndirilməsi əsasında ayrı-ayrı üzv dövlətlərin veto
hüququnun azaldılmasından ibarətdir.
Aİ və vətəndaşlığın tətbiq edilməsini təşkil etməklə, iqtisadi və maliyyə ittifaqının qurulması
vasitəsilə İttifaqın reallığa nail olmasına səbəb oldu, hətta vahid xarici siyasət və təhlükəsizliyi təminetmə
təşəbbüsü irəli süriildii.
Aİ-nin aşağıdakı orqanları vardır: iştirakçı-dövlətlərin hökurnətləıi tərəfindən təyin olunmuş,
iyirmi üzvdən ibarət olan, Komissiya (Avropa birliyinin)- müstəqil surətcə fəaliyyət göstərir, Avropa.
iqtisadi birliyinə aid olan bütün işlərdə İttifaq tərəfindən təqdir edilən tədbirləri həyata keçirmək kimi
müstəsna hüquqlara malikdir və üstəlik xarici siyasət, təhlükəsizlik, ədliyyə və daxili işlər sahəsin Jə
təklif təşəbbüsü kimi, əlavə hüquqlara malikdir. Bax həmçinin Avropa Komissiyası; Nazirlər Şuram
müzakirələr apararaq - Komissiyaya təkliflər verir, Şura həm <lə veto hüququna malikdir; qərarları
təcrübəli çoxluğu səsverməsi yolu ilə qəbul edilir, lakin bəzi hallarda, qərarın qəbul edilməsi üçün yekdillik prinsipi tələb olunur; Avropa Parlamenti - açıq səsvermə yoltı ilə seçilmiş 626 iizvc'ən
(Deputatdan ibarətdir). Bax həmçinin Avropa Parlamenti-. Avropa Məhkəməsi - 16 müstəqil Məhkənıə
Hakimindən ibarətdir, İttifaqa aidiyyatı olan və ümumilikdə İttifaq müqaviləsinin izahı ilə əlaqədar
işlərdə - Ali Məhkəmə orqanıdır. Məhkəmə “yeni hiiquq qaydalarını” mühafizə edir və, həm də
Komissiyanın tapşırığı ilə öhdəliklərini yerinə yetirməyən dövlətlərdən cərimələri yığmaq hüququna
malikdir; Daimi nümayəndələr Komitəsi - iki komitədən ibarə'dir: I. Aİ-nd-ı. akkreditə olunmuş üzvdövlətin daimi nümayəndəsi (yəni səfiri) və: 2. daimi nümayəndələrin müavini, onların əsas tapşırıqları -
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prosesi lıəvaüı seçirmək və Aİ Şıııasma müzakirə və qərarların q.əbııl edilməsi üçün zəruri materialların
lıazıı danmasından ib; rəidir. Orlarda Şuranın nüınay əndələriııiıı v vəzifələrini icra edirlər və s.
M-nuı bayrağı və liınııi vardır. Pal Corc Fellhomiıı (Diplomatın stolüstü kitabının müəllifi)
ləbirmcə - Aİ dc-fakio olaram konfederasiyadan federasiyaya keçidi kiını şəıh edilir.
AVROPA KOMİSSİYASI (Avropa İttifaqı Komissiyası) - Avropa ittifaqının (AR) əsas icra
orqanlarından biri. Bütün iizv dövlətlərin lıökumətələriııin və Avropa Parlamentinin razılığı ilə
hökumətlər lət əfindən 5 illik müddətə təyin edilmiş bir sədr və iyirmi üzvdən ibarətdir. A.K.-A.İ.
miqyasında vahid siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir, ittifaq çərçivəsində qüvvədə olan
müqavilələrə əməl olunmasına və qəbul olunmuş sazişlərin həyata keçirilməsinə nəzarət edir, normativ
sənədlərin və qərarların lay İlıəsini hazırlayır, Aİ üçün müxtəlif sahələr üzrə siy asətin təkmiiləşdirilməsinə
dair təkliflər verir. Komissiya üzv ləı i öz milli hökumətlərinə tabe dey illər və ittifaqın mənafelərinin təmin
olunması istiqamətində fəalivvət göstərirlər. Onlara (A.K.-na) Avropa Parlamenti nəzarət edir və zərurət
y aranan hallarda ra lara etimad göstərməməyə bilər.
AVROPA PARLAMENTİ (“AVROPARLAMENT”) - (1952-ci ildə yaranmış və assambleya
adlandırılmış, - 1962-ci ildən parlament adlandırılmışdır)
Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin
vətəndaşları tərəfindən birbaşa seçkilər yolu ilə beş il müddətinə seçilən - məşvərətçi orqan. O. məşvə
rətçi və nəzarət fıı-ıksiya arını yerinə yetirir, iiınuınsiyasi məsələlər üzrə tövsiyələr irəii sürür. Avropa
İttifaqının büdcəsini :əstiq. ona dəy işiklik-lər edir və onu qəbul etməkdən imtina edə bilər. Avropa İttifaqı
qanunlarını müzakirə edir Avropa İttifaqı Komissiyasının (AİK) işinə nəzarət edir. Avropa İttifaqının
Nazirlər Şurası ilə birlikdə müəyyən məsələlərə dair qərarlar qəbul edir, sorğu göndərmək hüququna
malikdir v ə müəyyən məsələlərə veto qoymaq hüququ vardır, öz sədrini iki il yarım müddətinə seçir, eyni
zaıııa.ıda o, Avropa iııtegrasiya proseslərini sürətləndirir öz səlahiyyətlərini genişləndirmək cəhdlərini
göstə-ir, sessiyalarında energetika, inflyasiya, məşğulluq və digər siyasi məsələlər müzakirə olunur,
müvafiq olaraq siyasi, iqtisadi, xarici iqtisadi əlaqələr, maliyyə münasibətləri, aqrar və s. komissiyaları
vardır. Onun sessiyaları Brüsseldə (Belçika) və Strasburqda (Fransa) keçir. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır
ki, A.P.(“A") fraksiyaları milli mənsubiyyət prinsipinə müvafiq deyil, məhz partiya mənsubiyyəti
prinsipinə müvafiq formalaşır.
AVROPA ŞURASI (i ngilis Concil ofEurope: fransız Conceit de ГEurope) 5 may 1949 -cu il tarixində
10 dövlət (Belçika. Danimarka. Fransa, İrlandiya, İtaliya, Lüksemburq. Hollandiya. Norveç. İsveç,
Birləşmiş Krallıq (Britaniya)) tərəfindən təsis olunub, hal-hazırda 46 üzv dövlətləri birləşdirir. Onun aii
məqsədləri: iıısaıı hüquqları, pliirolist demokratiya və qanunun aliliyiııi müdafiə etmək; Avropanın
ınədəni şüur və müxtəlifliyi ilə bağlı məlumatlığı artırmaq və oııun inkişafını təşfiq etmək, Avropa
cəmiyyətinin üzləşdiyi çətinliklərin ümumi həllini tapınaq: islahatları dəstəkləməklə Avropada
demokratik sabitliyi möhkəmləndirməkdən ibarətdir. A.Ş.-nm fəaliyyəti müdafiə məsələləri istisna
olmaqla Av гора cəmiyyətinin üzləşdiyi bütün əsas problemləri əhatə edir. Onun iş proqramına
aşağıdakılar daxildir, iıısaıı hüquqları, mediya. hiiquqi əməkdaşlıq, sosial həmrəylik, sağlamlıq, təhsil,
mədəniyyət, irs, idman, gənclik, yerli demokratiya və dövlətlərarası əməkdaşlıq, ətraf' nıülıit və regional
planlaşdırma. Oınııı strukturuna: A.Ş.-nın üzv dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirliklərini (və ya onların
nümayəndələrim) birləşdirən və qərarverici Nazirlər Komitəsi; A.Ş.-nm üzv dövlətlərinin parlamentləri
tərəfindən (müəyyən kvota əsasında) təyin etdikləri deputatlardan ibarət olan, məşvərətçi statuslu A.Ş.
Parlament Assaınb leyası: Hakimləri A.Ş.-nın üzv dövlətləri tərəfindən təkim edilmiş, üzv dövlətlərin
A.Ş.-nın öz üzərinə (öhdəliy inə) götürdükləri Konvensiyaları (və onlara əlavə edilmiş Profokallan) tələb
lərini yerinə yetirməsini təmin edən A.Ş.-nın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi; A.Ş.-nm üzv
dövlətlərini yerli və regional hakimiyyətlərini təmsil edən məsləhətçi statuslu A.Ş. yerli və regional
Hakimiyyətlər Konqresi daxildir, bundan savayı o (A.Ş.), üzv dövlətlərinin qeyri-lıökümət təşkilatlarını
birləşdirir. A.Ş. mütəmadi olaraq ixtisaslaşmış nazirlərin (ədliyyə, təhsil, səhiyyə, ətraf mühit, əmək,
mədəniyyət, idman və s.) konfranslarını təşkil edir və nazirliklər arasında əlaqələrin qurulmasına vardım
edir. A.Ş.-nm gördüyü işlər Avropa Koııvcksiyaları və sazişləri ilə nəticələnir, iizv dövlətlər bu sənədləri
icra etmək üçün daxili (milli) qanunvericiliyi onlara uyğunlaşdıra və ya dəyişdirə bilər. A.Ş. Parlament
Assambleyası tərəfindən (təşkilatın fəaliyyətini istiqamətləndirən və əlaqələndirən) Baş Katib, beş il
müddətinə seçilir. IJz.v dövlətlərin hökümətləri A.Ş.-nı maliyyələşdirir. Üzvüdük haqqı əhalinin sayı və
ölkələrin rifahından asılıdır. A.Ş.-nm rəsmi dilləri ingilis və fransız dilləridir, lakin alman, italyan və rus
dillərindən də işçi dil kimi istifadə ohıınır.
AVROSENTRİZM (Avropa və latın cxw/n/w-mərkəz)
siyasi, iqtisadi, elmi və s. həqiqi sərvətlərin,
zənginliklərin inkişafını yalnız Avropada görən konsepsiya. Orta əsrlərdə A. dini məzmunda olmuş və
çox vaxt Avropa ölkələrinin müstəmləkəçilik mövqelərini pərdələmişdir.
AVTARKIYA (yunan autarkeia, aulös-öz.ü və zwAw-flravanlıqdayaın) - bir dövlətin bütün başqa
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dövlətlərin iqtisadi və siyasi təsir və təzyiqlərindən azad olmaqdan ötrü öz daxili tələbatı ödəyə biləcək,
qapalı müstəqil təsərrüfatın yaradılmasına yönəlmiş iqtisadi siyasət. Müasir dövrdə, beynəlxalq iqtisadi
münasibətlərin sürətli inkişafı zamanında xalis A. sistemli dövlət olmasa da. lakin A. özünü bəzi
dövlətlərin bütün növ idxal və ixrac münasibətlərinə əngəllər törədilməsində özünü biruzə verir.
AVTONOMİYA (yunan autos-özü, öz; nomos-qanun) - bax muxtariyyət.
AVTORİTET (alman Autorität, latın au(c)toritas - hakimiyyət, ləyaqət, qüvvə) - bax nüfuz.
AVUARLAR (xarici avuarlar) (fransız avozr-əmlak, aktiv) - dövlətin, vətəndaşların və hətta bankların
əmlakının xarici banklarda qızıl, qiymətli kağızlar, xarici valyuta və s. şəklində saxlanılan vəsaitləri. A.ların azad (yəni məhdudiyyətsiz istifadə olunan), təcrid edilmiş (yəni dövlətin və ya bankın sərəncamında
olan) və rejimli istifadə olunan növləri olur.
AYRI-SEÇKİLİK - bax diskriminasiya.
AZAD İQTİSADİ ZONA (ingilis free economic area) - azad ticarət zonası, harada ki, həm yerli həm də
xarici kommersiya qurumları üçün xüsusi imtiyazlı şərait mövcuddur. Burada “imtiyazlı şərait” deyəndə
ya vergi və rüsumlardan kom-mersiya təşkilatlarının tam azad olunması və ya olduqca cüzi (1%-ə qədər)
vergilərin və rüsumların mövcud olması başa düşülür. A.İ.Z.-lar dövlətə sərmayələrin cəlb edilməsi, yerli
əhalinin rifahının artırılması, iqtisadi-ticarət dövriyyəsinin artırılması məqsədilə təsis edilir. Bax həmçinin

porto-franko.
AZAD ŞƏHƏR - bax sərbəst şəhər.
AZAD TİCARƏT (ingilis analoqu free trade) - tariflərlə, idxalat və ixracat həddləri ilə və malların,
xidmətlərin ölkələr arasında sərbəst yerdəyişməsinə maneçilik törədən digər mexanizmlərlə
maneçiləşdirilməmiş rahat və sərbəst ticarət.
AZAD TİCARƏT ZONASI (ingilis analoqu Free Trade Area) - daxilində gömrük rüsumu və digər
ticarət məhdudiyyətləri olmayan, həmçinin ümumi xarici tarifə malik olmayan dövlətlər və ya ərazilər.
AZADLIQ - fəlsəfi anlayış; insanların idrak və zərurətə yiyələnməsi vasitəsilə nail olduğu real
sərbəstlik. A. heç də subyektin obyektiv qanunlardan “azad olması” demək deyil, əksinə onun dərk
edilməsi və mənimsənilməsi yolu ilə əldə edilir. Ayrılıqda insanın özü nə təbii, nə də ictimai xarici
şəraitdən tamamilə azad (sərbəst) ola bilməz, məhz buna görədə o, yalnız nisbi A.-ya malikdir. Lakin
təbiidir ki, insanın yaşadığı cəmiyyət nə qədər azad olarsa, insanın özü də bir o qədər azad olar.
Şəxsiyyətin A.-ı və inkişafı bir-biri ilə üzvi əlaqə-dədir, A. şəraitində insanın (cəmiyyətin) inkişafına,
potensialın üzə çıxmasına real zəmin yaradır. Eyni zamanda, A.-nın qeyri-məhdud, ifrat forması anarxiya anlamına gətirib çıxardır.
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN XARİCİ SİYASƏTİNİN

KONSTİTUSİYA PRİNSİPLƏRİ -

ümumiyyətlə Konstitusiyanın 18 maddəsi bu və ya digər şəkildə xarici siyasi münasibətlərin
tənzimlənməsinə xidmət edir. Onları 4 əsas istiqamətə yönəldmək olar: 1) xarici siyasi münasibətlərin
qurulmasının ümumi müddəaları; 2) Azərbaycanın beynəlxalq siyasi arenadakı statusu; 3) beynəlxalq
siyasətdə vətəndaş və insane hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş müddəalar; 4) yalnız müdafiə məqsədini
daşıyan hərbi məsələləri əhatə edən müddəalar.
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən
hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur,-bu
Konstitusiyada təsbit edilən Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas preoritetidir.
Konstitusiyanın digər (151-ci) maddəsində beynəlxalq aktların hüquqi qüvvəsi öz əksini tapır, burada
deyilir: “Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sisteminə daxil olan normativ hüquqi aktlar ilə
(Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və referendumla qəbul edilən aktlar istisna olmaqla) Azərbaycan
Respublikasının tərəfdaş çıxdığı dövlətlər arası müqavilələr arasında ziddiyət yaranarsa., həmin beynəlxalq
müqavilələr tətbiq edilir”.
Beynəlxalq sazişlərin imzalanması, icrası və ləğv edilməsi Konstitusiya prinsipləri və
ümumbəşəri qəbul olunmuş prinsipləri müəyyən edən “Beynəlxalq sazişlərin imzalanması, icrası və ləğv
edilməsi forması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu” 13 iyun 1995-ci tarixində qəbul

edilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, eyni zamanda, xarici siyasətin başçısıdır, yəni
Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət konsepsiyasını, xarici siyasət münasibətlərinin inkşafı istiqamətlərini
müəyyənləşdirir və 6 bənddən ibarət xarici siyasətə dair səlahiyyətlərə malikdir (Konst. 109-cu maddə).
Azərbaycan dövləti adından imzalanmış beynəlxalq aktlar və razılaşmalar, - Azərbaycan
Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra qüvvəyə minir.
Azərbaycan dövləti, beynəlxalq konfliktlərin “güc”vasitəsilə həlli üsulunu inkar edir və yol

verilməz sayır.

BALANSLAŞDIRILMIŞ SİYASƏT (fransız balance-hərf\ mənada: tərəzi) - siyasi subyektin (siyasi
partiyanın, partiya bloklarının), digər ictimai-siyasi təşkilatın (o cümlədən, beynəlxalq təşkilatın), dövlət
hakimiyyət orqanlarının, vəzifəli şəxsin və aktiv siyasətlə məşğul olan fərdi şəxsin) özünün,

müttəfiqlərinin, siyasi rəqiblərinin (o cümlədən düşmənlərinin) siyasi potensialını (üstün və zəif
cəhətlərini) doğru-dürüst qiymətləndirməklə, onların və real şəraitin əsasında dərin düşüncəli, elmi
əsaslandırılmış məqsəd və vəzifələri müəyyənləşdirməklə (siyasi səhnədə) öz siyasətinin yürüdülməsi.
B.S. siyasi situasiyadan (vəziyyətdən) asılı olaraq öz vaxtında və miqdarında “güc” və ya “güzəşt”
vasitələrindən istifadə edilməsidir. Doğru və dürüst (siyasi (siyasi-hüquqi), iqtisadi (maliyyə), hərbi və s.)
üsul və vasitələrdən istifadə (tətbiq) edilməsidir. Burada insanın (siyasi xadimin) fərdi keyfiyyətləri, o
cümlədən: savad və bacarıqlı davranış, nitq qabiliyyəti, eləcə də təcrübəsi önəmli rol oynayır. B.S.
özünün real nəticələrini-uğurlu siyasi naliyyətlərdə biruzə verir.
BANK (italyan /wıco-kürsü, oturacaq, dəyişmə dükanı) - vətəndaşlara və digər (misal: hüquqi) şəxslərə
maliyyə-kredit xidmətlərini göstərən iqtisadiyyatın mühüm instutu. B.-ların fəaliyyəti: pul vasitələrinin
toplanması, qorunması və artırılması, kreditlərin və ssudaların (borcların) verilməsi, pul hesablaşmaların
və valyuta mübadiləsinin aparılması, pul və qiymətli kağızların emissiyası, əmanətçilərə faizlərin
ödənilməsi, depozit xidmətlərinin göstərilməsi və s. üzərində qurulur. Həmin xidmətlərin göstərilməsi
nəticəsində “B.” gəliri formalaşır. İlk öncə müəssisələr arasında sadə vasitəçi xidməti göstərməklə
təşəkkül tapan B.-lar sonralar iqtisadiyyata və siyasətə mühüm təsir göstərən vasitələrə çevrildilər.
Hüquqi status baxımından: dövlət; beynəlxalq və kommersiya (özəl) B.-lar növləri mövcuddur.
BARIŞIQ - hərbi münaqişə tərəflərinin, düşmənçiliyə son qoymaq məqsədini güdən- Ali humanist
razılaşma. BMT Təhlükəsizlik Şurasının döyüşən tərəflərdən barışmaq təklif etmək səlahiyyəti vardır.
B.-a aid beynəlxalq hiiquq normalar bir sıra ümumqəbulolunmuş sənədlərdə, xüsusilə 1907-ci il
Qş
Haaqa Konvensiyasında əks olunmuşdur. Həmin sənədlərə görə, B.- hərbi əməliyyatları müəyyən
müddətə dayandırır. Əgər konkret müddət edilməmişdirsə, döyüşən tərəf əks tərəfi qabaqcadan xəbərdar
etməklə istənilən vaxt hərbi əməliyyatlara başlaya bilər (əgər buna haqqı vardırsa) B.-ın bir tərəfdən
istənilən formada pozulması, digər tərəfə B.-dan istifadə etmək və hərbi əməliyyatların başlanmasına
qədər cavab tədbirləri görmək hüququ verir.
B. ümumi və xüsusi olmaq etibarilə 2 yerə bölünür. Ümumi B.-da sülh bağlanaraq bütün
müharibə zonasında hərbi əməliyyatlar dayandırılır. Döyüşən tərəfdən birinin ümumi B.-ı istənilən
qaydada pozması- təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir. Xüsusi B. isə B.-in detalları ilə səciyyəvidir.
BARON (son latın baro, german mənşəli söz - ilkin mənası: adam, kişi) - Qərbi Avropada (tarixdə)
kralın bilavasitə vassalı', sonralar feodal titullarından biri; cəmiyyətin yuxarı təbəqəsinə mənsub şəxs
(qadınlara baronessa deyilir). Rusiyada I Pyotr tərəfindən dvoryanların yuxarı təbəqəsi üçün təyin
edilmişdir; lakin 1917-ci ildə ləğv edildi. Müasir dövrdə B. titulu Böyük Britaniyada qalmaqdadır.
BARTER (ingilis barter-ma\ mübadiləsi) - natural mübadilə; tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə onların hər
birinin özünəməxsus mülkiyyətinin (və eyni, zamanda həmin mülkiyyət üzərində olan mülkiyyət
hüququnun) nəğd pul vasitəsi ödəmədən bir-birinə verilməsi (ötürülməsi). Eyni zamanda, B. əməliyyatı
həyata keçirilərkən mülklərin qiymətləndirilməsi və nəzərə alınması istisna olunmur.
BAŞ KATİB - yüksək inzibati vəzifə: L ictimai-siyasi qurumlarda müəyyən fəaliyyət dairəsində yüksək
səlahiyyətlərə malik olan ya seçilən və ya təyin olan şəxs; 2. birpartiyalı sistemli dövlətlərdə partiyanın ali
qurumu tərəfindən seçilən (təyin olan) həm partiyanın həm də dövlətin başçısı; 3. bir sıra beynəlxalq
təşkilatların (BMT, Avropa Şurası, NATO) icra funksiyalarını yerinə yetirən, seçilməsinin (təyin
olunmasını) mürəkkəb prosedur qaydaları olan məsul vəzifə.
BAŞ QƏRƏRGAH (rus analoqu Генеральный Штаб, ставка", ingilis analoqu General Headquarters)
- Silahlı Qüvvələrin Ali rəhbər orqanı; Ali hərbi rəisin mövcud olduğu yer; müharibə dövründə və
militarist dövlətlərdə - dövlətin Ali rəhbər orqanı ola bilər.
BAŞ PREFERESİYALAR SİSTEMİ (ingilis analoqu generalised sistem of preferences) - inkişaf
etməkdə olan (və ya az inkişaf etmiş) ölkələrdən ixrac olan mallar, müəyyən həddə qədər gömrük
ödənişləri olmadan, yaxud qarşılıqlı sərfəli olmayan əsasda, aşağı salınmış vergi ilə - sənayesi inkişaf
etmiş ölkələrə gətirilməsinə müvafiq olan müqavilələr.
BAYRAQ - üzərində dövlət, təşkilat (ictimai birlik, siyasi partiya, kommersiya və ya beynəlxalq
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
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təşkilatı) yaxııd hərbi hissə, birləşmə və gəminin fərqlənmə nişanı olan yazı, rəmz, bəzək nəqş edilən ağac
və ya dəstəyə bağlanılan, bərkidilən bir və ya bir neçə rəngli qumaş parça; Dövlət Bayrağı - dövlətin
rəsmi fərqləndirici nişanı (simvolu) dövlət suverenliyinin rəmzi. Təsviri qanımla (bir qayda olaraq
Konstitusiya ilə) müəyyən edilir, üzərində gerb, yaxud digər emblem təsvir oluna bilər, bir və ya
çoxrəngli qumaşdan ibarətdir. Dövlət bayrağı - dövlət binalarında və dövlətə məxsus digər obyektlərdə
asılır; təntənəli (siyasi (diplomatik), hərbi, idman və s.) mərasimlərdə önə çəkilir; Andiçmə predmetidir.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı, eninin uzunluğuna 1:2 nisbətində olan düzbucaqlı formalı
parçadır, hər iki üzündə düzbucaqlı formadan 3 üfüqi zolaqdan, yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı,
aşağı zolaq isə yaşıl rənglərdən, və qırınızı zolağın üzərində ağ rəngli aypara ilə səkkiz guşəli ulduzun
təsfirindən ibarətdir.
BENİLYÜKS (Bennilux Economic Union) - Bel-çika, Niderland və Lüksemurqıaı göınrük-iqtisadi
ittifaqının qısaldılmış adı. ittifaqın yaradılması haqqında müqavilə 1958-ci ildə 50 il müddətinə
bağlanmışdır və 1960-cı ildə qüvvəyə minmişdir. Ali orqanın - Nazirlər Komitəsidir. İqamətgah yeri
Brüsseldədir (Belçika).
BEŞİNCİ KOLONNA” (bəzi mənbələrdə “be-şinci dəstə”) - bu və ya digər ölkələrin daxilində (arxa
cəbhəsində) pozuculuq, dağıdıcılıq fəaliyyəti üçün istifadə edilən düşmənin məxfi agenturasının nominal
adı; ispan xalqının milli-inqilabi müharibəsi (1936-1939-cu illər) dövründə İspaniya respublikasında
Franko agenturasının adı “B.K”. termini 1936-cı ildə əmələ gəlmişdir, həmin ilin payızında 4 dəstə ilə
Madridə hücum edən ispan faşistlərinə həlledici anda “B.K.” arxadan zərbə endirməli idi, bundan savayı,
“B.K.” rəqibin arxa cəbhəsində çaxnaşma salır, sabotaj, cəsusluq, panika yayır və digər təxribatlarla
diversiyalarla məşğul olur. Eyni zamanda, İkinci Dünya Müharibəsi dövründə (1939-i 945) müxtəlif
ölkələrin faşist qoşunları tərəfindən işğalına kömək edən nasist agenturasıda "13.Kf' adlanırdı.
“BEYİN AXINI” - əsasən iqtisadi, sosial-siyasi baxımdan zəif inkişaf etıniş ölkələrdən daha çox inkişaf
etmiş ölkələrə yüksək ixtisaslı mühəndis-texniki, elmi və digər mütəfəkkir sahibi' kadrların yüksək
məvacib, rahat iş və yaşayış əldə etmək məqsədini güdən miqrasiya proseslərinin şərti adı. Yeri
gəlmişkən həmin proses (“B.A.”) inkişaf səviyyəsi ilə fərqlənən dövlətlər arasında həmin fərqi daha da
dərinləşdirir. Eyni zamanda, yüksək inkişaf etmiş ölkələrdən - zəif inkişaf etmiş ölkələrə sərmayələrin
(investisiyaların) qoyulması -“Kapital axını” ilə yanaşı, yeni biznes layihələri ilə, yeni biznes ideyaları ilə,
müasir işgüzar idarəçiliyi üsulu ilə yanaşı “B.A.” baş verir.“B.A.” iki növdə rast gəlinir: a) kor-təbii,
qeyri-mütəşəkkil şəkildə; b) məqsədyönlü şəkildə, yəni öz ölkəsinə başqa ölkələrdən “B.A.”-nı təşkil
etməkdən ötrü xüsusi proqram və proyektlərin hazırlanması, cəlbedici təbliğatın yürüdülməsi, ələxsus
həmin məqsədlərlə külli miqdarda vəsaitin xərclənməsi və s. “B.A.” siyasətinin ban's nümunəsini XX
əsrin 70-ci illərin ortalarında öz ölkəsinə-əsasən sosialist ölkələrindən insan hüquqlarının pozulması və
‘’milli məsələ” pərdələri altında yüksək ixtisaslı kadrların cəlbcdilməsinə yönəlmiş ABŞ siyasətində
görmək olar.
BEYNƏLXALQ CİNAYƏTLƏR - bax sillhə və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər.
BEYNƏLXALQ ÇAYLAR - beynlxalq hüquqda: bir neçə dövlətin ərazisindən keçən çaylar (misal:
Amazon, Dunay, Nil və s.) B.Ç.-ın ayrı-ayrı sahələri müvafiq sahilboyu dövlətin ərazisi hesab edilir və
onun yuridiksiyasma aiddir. B.Ç.-dan istifadə edən (üziib-keçən) bütün gəmilər, sular udan keçdiyi
ölkənin müəyyən etdiyi istifadə (üzmə) qanunlarına əməl etməlidirlər. Mühüm B.Ç.-ın hüquqi rejimi blitiin sahilboyu dövlətlərin razılığı ilə müəyyən edilir. B.Ç.-a dair ekoloji tələblər də yüksək olur.
BEYNƏLXALQ DƏNİZ HÜQUQU - beynəlxalq əhəmiyyətli dənizlərin hüququ (istifadə) rejimini
müəyyən edən və dünya okeanından bərabər dərəcədə istifadə olunması ilə əlaqədar dövləllər arasındakı
münasibətləri müəyyən edən- beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin sistemi. Açıq dənizin azad
olması prinsipinin və ərazi sularından dinc məqsədlə keçmək hüququ kimi ümumqəbuloluıımuş
normalarının öz əksini tapdığı dəniz hüququ haqqındakı 1958-ci il Cenevrə Konvensiyası B.D.Il.-ııun
kodifikasiyasında mühüm pillə olmuşdur. Dəniz və okeanların dibinə nüvə silahı və başqa kütləvi qırğın
silahlarının yayılmasının qadağan edilməsi haqqındakı 1971-ci il müqaviləsi- dənizdən silahlanma iiçüıı
istifadə edilməsinə son qoymaq məqsədini güdür.
BMT-ııin dəniz hüququ üzrə 3-cü konfransı (1973-1982) Düııya okeanından istifadə edilməsinin
praktiki olaraq bütün məsələsinə - vahid kompleks lıahnda baxdı. BMl-rıiıı dəniz hüququ haqqındakı
(1982) Konvensiyasında əks olunan B.D.H.-nun norma və prinsipləri dövlətlərin, beynəlxalq təşkilatların,
xüsusi kompaniyaların və s. dəniz fəaliyyətinin bütün formalarını müəyyən etci.
BEYNƏLXALQ HESABLAŞMALAR - dövlətin (dövlət orqanlarının) və qeyri-dövlət təşkilatlarının
(bank, şirkət, səhmdar cəmiyyət və s.). eləcə də fərdi şəxslərin beynəlxalq əməkdaşlığı prosesində əmələ
gələn pul öhdəlikləri üzrə müxtəlif ödəmələrin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar hesablaşmalar. B.H. əsasən:
xarici ticarət, kredit, investisiya (sərmayə) texniki yardım göstərilməsi, siğorta, turizm, sərnişinlərin və
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xııkl.'tın caoıırıası və
xidmətlərin {göstəriInıəsi münasibətlərdən, habelə qevri kommersiya xarakterli
ıııımasibətləıdən irəli gəlir ( xı rici diplomatik və digər rəsmi niimay əndilikləriıı saxlanılması, xarici
c/aınivvət və -..). В II. qaydası beynəlxalq hüquqla və tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən edilir.
В ll.-ııın əsas vasitəsi: poçt ö.lənıə və teleqraf tapşırıqları, çek. tratta, inkasso tapşırığı, akkreditiv, əmr
\.i\ud köçürmə tapşırığı, veksel, ikitərəfli və digərlərdir. Beynəlxalq ödəmələrin böyiik hissəsi avro, ABŞ
dolları. İngiltərə funtu. Yaponiy a ienası və digər valy uta ilə aparılır.
BEYXƏI.XA1Q HUQIQ (ünıuıni hüquq) - ümumi qəbul olunmıış. yəni bütün dövlətlər tərəfindən
tanınmış və onlar üçün icram məcburi olan, dövlətlər və beynəlxalq hüququn digər subyektləri arasında
sıxası, iqtisadi, mə ləni, humanitar və s. sahələrdə yaranan ən müxtəlif münasibətləri nizamlayan hüquq
prins pi \ı ımrmalaı məcmusu. B.H.-un əsas prinsipləri BMd'-niıı (Birləşmiş Millətlər Təşkilatının)
Nizamnaməsində təsbit edilmişdir. B.H. normaları isə bu prinsipləri inkişaf etdirən və dəqiqləşdirən
konkret davranış qay dalandır. В 11.-un yeni normaları dəy işdirilməsi və ləğv edilməsi dövlətlər arasında
xiisusi sazişlərlə həyala keçirilir. B.H. mənbələri qismində: BMI-nin Nizamnaınınəsini, Konvensiya,
I teklorasiy a. Pakt və digərlərini göstərmək olar. İlk öncə B.H. deklorativ xarakter daşıyırdı, lakin sonralar
beynəlxalq inteqıasiyanm inkişafı prosesində onun (B.H.-un) pozulmasına görə beynəlxalq sanksiyalar
sərtləşdirildi B.H. demokratik prinsiplərin möhkəmləndirilməsinə inkişafın, beynəlxalq münasibətlərin,
əlaqələrin, əməkdaşlığın artmasına mütərəqqi təsir göstərir.
Beynəlxalq xiisusi hüquq isə beynəlxalq mülki münasibətləri nizamlayan hüquq normaları
məcmusuı.uı. xarici elementi;-' əlaqəsi olan (mülki, ailə-nigah və əmək) hüquq münasibətlərini nizama
salır. Burada “xarici element'' deyəndə: 1. hüquq münasibətinin subyekti xariclə əlaqəli (fiziki, hüquqi)
şəxslər və xarici dövlət; 2. hüquq münasibətinin obyekti xaricdə olan şey (mal, nıiilk və s.); 3. hüquq
münasibətlərini yaranmasına, dəyişməsinə, xitam etməsinə səbəb olmuş hüquqi faktların xaricdə baş
verməsi başa dü.şiiliir. Bu cür hiiqııq münasibətləri - kolliziya normaları vasitəsilə nizamlanır. Kolliziya
norması - beynəlxalq xarakterli hüquq münasibətində hansı dövlətin hüququnu tətbiq etməyi göstərən
normadır, bu məsələ isə daxili qanunvericilikdə və ya beynəlxalq müqavilədə nəzərdə tutula bilər.
BEYNƏLXALQ HÜQUQUN SUBYEKTLƏRİ - beynəlxalq hüquq münasibətlərinin iştirakçıları:
beynəlxalq hiiqııq və vəzifələr daşıyıcıları. Dövlət- beynəlxalq lıüququn mühüm əhəmiyyətli subyektidir,
hətta tamamilə işğal olunmıış dövlətlər də B.H.S.-dir.- Beynəlxalq hüququn himayəsindədirlər. Dövlət
suverenliyinə hörmət prinsipi - beynəlxalq hüququn inkaredilməz prinsipidir. Xiisuslə vurğularnaq
labüddür ki. dövlətlərin miqyasından, nüfuzundan və s. göstəricilərindən asılı olmayaraq - bütün
dövlətlər (lıəlta cırıdan (lövlətiər) beynəlxalq hüququn bərabər statuslu subyckt loridirlər. Dövlətlər birliyi
(İttifaqı, konfederasiya) B.H.S.-nin xüsusi kateqoriyasıdır, hərçənd müasir dövrdə ittifaq, konfederasiya
adlı dövlətlər birliyi praktiki olaraq mövcud deyil. Əsasən dövlətləri əlaqələndirici və birgə
koordiııasiyaedici funksiya daşıyan Beynəlxalq təşkilatlar- beynəlxalq hüququn məxsusi sııbycktləridirlər,
onlar beynəlxalq siyasi, iqtisadi, humanist, hətta hərbi və s. münasibətlərdə (iştirakçı dövlətlərin razılığı
ilə) ç xış edirlər. Nə lərdi şəxslər, nə də kommersiya qurumları - (ümumi) B.1I.S. kateqoriyasına daxil
dey illər.
Müstəqillik uğrunda (hərbi) mübarizə aparan xalqlar, millətlər, tayfalar- beynəlxalq hüququn ən
həssas və mübahisəli yeridir: beynəlxalq hüquq: bir tərəfdən dövlətlərin müstəqilliklərini və ərazi
bütöv liikləriııi tərənnüm edir., digər tərəfdən isə, xalqlara, millətlərə öziinü müdafiəetmə hüququnu bəyan
edir. Odur kı. müstəqilliyi uğrunda (hərbi) mübarizə aparan xalqları, millətləri B.H.S. kimi qəbuletmə,
tanıma hər bir digər B.H.S.-nin öz. öhdəsindədir.
BEYNƏIAAİ.Q k/LNALLAR (beynəlxalq su kanalları) - hüquqi rejimi (istifadə qaydası) beynəlxalq
hüquq xar.ıktcrü sazişlərlə müəyyən edilən dənizlərarası su kanalları. Beynəlxalq gəmiçilikdə istifadə
edilir, həmçinin mühüm hərbi-strateji əhəmiyyətə malikdirlər, o cümlədən: Suveyş kanalı. Panama kanalı.
Gil kanalı.
BEYNƏLXALQ KREDİI’ (latııı credilunı - borc) - beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişafı
prosesində pul və digər maddi vəsaitlərin hərəkət formalarından biri. B.K. - şirkət, bank, dövlətlərarası,
beynəlxalq valyuta - maliyyə təşkilatının krediti (borc verməsi) formasında tətbiq edilir. Kredit, hətta
əmtəə formasında da ola bilər. B.K.-lər qısamüddətli (I ilə qədər), ortamüddətli (I ildən - 5-7 ilə qədər)
və uzunmüddətli (5-7 ildən artıq) olur.
BEYNƏLXALQ QƏTİ-İMKAN TƏDBİRLƏRİ - BMT Nizamnaməsinə görə, bcvnəlxalq sülhü və
təhlükəsizliyi qoruyub - saxlamaq və ya bərqərar etməsi məqsədilə ya BMT Baş Məclisi (Assambleya) və
ya. onun ləhHikəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş qərarla həyata keçirilən kollektiv tədbirlər.
BM 1 Nizamnaməsinin 41-ci maddəsində silahlı qüvvələri tətbiq etməmək şərti ilə, Təhlükəsizlik
Şurası hansı tədbirlərin görülməsi hüququna malik olması şərh edilir, o cümlədən: tam və ya qismən
iqtisadi münasibətlərin, hava, su, quru (dəmir yol) nəqliyyat əlaqələrinin məhdudlaşdırılması; poçt.
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teleqraf, radio və s. əlaqə vasitələrinin məhdudlaşdırılması;
diplomatik münasibətlərin
məhdudlaşdırılması.
BMT Nizamnaməsinin 42-ci maddəsində qeyd edilir ki, "əgər beynəlxalq
sülhün və
təhlükəsizliyin qorunub-saxlanılması və ya bərqərar olunması üçün maddə 41 -də göstərilmiş tərdbirlər
yetərli olmayacaqlar və ya artıq yetərli olmayıblarsa, BMT Təhlükəsizlik Şurası lazım bilsə - hava, dəniz
və ya quru hərbi qüvvələri vasitəsilə müvafiq tədbirlər görə bilər’'.
Priventiv və ya məcbııredici tədbirlərin tətbiq edilməsi kompetensiyası - istisnasız olaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasına mənsubdur.
BEYNƏLXALQ QIRMIZI XAÇ (ingilis analoqu İnternasional Reel Croze)- Milli Qırınızı Xaç
Təşkilatının (müsəlman ölkələrində Qırmızı Aypara, Qırmızı Aslan və Günəş), Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsinin və Qırımızı Xaç Cəmiyyətləri Liqasının birliyi.
BQX-a daxil olan təşkilatların əsas vəzifəsi hərbi münaqişələr zamanı hərbi əsirlərə, eləcə də
yaralı və xəstələrə yardım etmək, təbii fəlakət qurbanlarına kömək etməkdən ibarətdir.
BQX Komitəsi 1863-cü ildə İsveçrənin ictimai xadimi A.Dyunanın təşəbbüsü ilə yaradılmışdır və
25 İsveçrə vətəndaşlarından ibarətdir. Komitə hərbi münaqişələr zarnarıı - neytral vasitəçi qismində çıxış
edir.
Qırmızı Xaç Cəmiyyəti Liqası 1919-cu ildə yaradılmışdır, 135-dən artıq miili cəmiyyətləri
birləşdirir və 250 milyondan artıq insanı əhatə edir.
Nizamnaməyə görə BQX-in Ali orqanı 4 ildən bir dəfə çağrılan konfransdır. Həmin konfransda
Milli Qırmızı Xaç Cəmiyyətləri, B.Q.X.K. və Q.X.C.L., həmçinin müharibə qurbanlarının müdafiəsi
haqqında 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının iştirakçısı olan dövlətlərin hökumət nümayəndələri iştirak
edirlər. Konfranslar arasındakı dövrdə BQX-ın fəaliyyətinə 9 nəfərdən (5 nəfəri konfrans seçir, 2 nəfər
QXCL, 2 nəfər isə BQXK təyin edir) ibarət olan - Daimi Komissiya rəhbərlik edir.
BEYNƏLXALQ MÜBAHİSƏLƏR - BMT Nizamnaməsinə görə: beynəlxalq sülhün və təhlü
kəsizliyinin qorunmasına təhlükə yaradan B.M.; hüquqi xarakterli B.M.; və digər mübahisələr (siyasi
(diplomatik) iqtisadi (borc, kredit) və s. mülahizələr. Birinci halda B.M.-in həll edilməsi səlahiyyəti BMT təhlükəsizlik şurasına həvalə edilir; ikinci halda B.M.-in həll edilməsi səlahiyyəti - Beynəlxalq
Məhkəmələrə həvalə edilir. Üçüncü halda B.M. “yerli mülahizələr”, mübahisə tərəfləri olan dövlətlərin
iştirakçıları tərəfindən, yaxud məhəlli sazişlər və orqanlar vasitəsilə həll olunmalıdır. B.M.-in dinc yolla
həll edilməsi beynəlxalq münasibətlərin əsas prinsiplərindən və bir sıra beynəlxalq akta və dövlətlərin
daxili (milli) qanunvericiliklərində (o cümlədən: Konsitııtusiyalarda) bərkidirilmişdir (qeyd edilmişdir).
BMT Nizamnaməsində (maddə 33) B.M.-in dinc yolla həll edilinəsi vasitələrinin siyahısı göstərilmişdir, o
cümlə-dən: danışıqlar, müayinə, vasitəçilik, barışıq, arbitraj, məhkəmə baxışı, məhəlli orqanlar, yaxud
məhəlli sazişlər və ya tərəflərin seçdiyi digər dinc vasitələrlə müraciət.
BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR (rus analoqu международные оттшеяии, ingilis analoqu
international relations) - beynəlxalq (dövlətlərarası) siyasi səhnədə, beynəlxalq əhəmiyyətli subyektlər (o
cümlədən: sosial, siyasi, iqtisadi təmayüllü qüvvələr) arasında, qarşılıqlı hörmət və ehtiram əsasında
qurulan və inkişaf cdəıı siyasi (diplomatik), iqtisadi, hüquqi, hərbi, mədəni və s. xarakterli münasibətlər
məcmusu. Dövlətlər, B.M. subyektləri arasında mühüm yer tuturlar və dövlətlərarası münasibətlər B.M. anlamını verir. Hüquq (o cümlədən, beynəlxalq hüquq) elminin intensiv inkişafı və yayılması
nəticəsində B.M. - beynəlxalq hüquq münasibətləri xarakterini alır. Beynəlxalq və dövlətlərarası, o
cümlədən, dövlətdaxili qanunvericilik bazası (Beynəlxalq Konvensiyalar, Deklorasiyalar, Paktlar,
Rezolyusiyalar və müqavilələr, dövlətlərin Konstitusiyaları və digər qanunlar) - B.M. mənbəi rolunda
çıxış edirlər. B.M. - (sadə) iki subyektlərarası və (mürəkkəb) bir neçə subyektlərarası kateqoriyalarına
bölünür. Beynəlxalq təhlükəsizlik, iqtisadi səmərə, elmin, mədəniyyətin və s. inkişaf etdirilməsi. B.M.-in
mahiyyətini təşkil edir. Maraqların qarşılıqlı şəkildə təmin olunması -• B.M.-iıı motivasiyası rolunda çıxış
edir. B.M. bir qayda olaraq, dövlətlər, xalqlararası münasibətləri möhkəmlədir; onun (B.M.-iıı) uzun tarixi
inkişaf yolu vardır; müvafiq etik normalarına malikdir və ənənələri vardır: araşdırılıb-öyrənilməsi və
inkişaf etdirilməsinə xidmət edən cyııi adlı elmi fənni vardır; eyni zamanda müxtəlif elmlərin tədqiqat
predmetidir. İki və ya daha çox dövlətlər arasında B.M.-in pozulmasına, olduqca ciddi səbəbiyyat
olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlar - B.M.-in lokomotivi rolunda çıxış edirlər.
BEYNƏLXALQ NƏZAKƏT - heç bir hüquqi məcburiyyətlik nəzərdə tutmayan, lakin beynəlxalq
(ələlxüsus diplomatik) münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və istəyi ifadə edən, öz rahatlığına görə könüllü
surətdə qəbul və riayət edilən etik normaları qaydaları məcmuəsi.
B.N. qaydalarının pozulması - beynəlxalq hüququn pozulması anlayışını vermir, beynəlxalq
məsuliyyət məsələsinə səbəb olmur və represalilərə, protestlərə, preteııziyalara (iddialara) zərurət
yaratmır, lakin qeyri-dostcasına. hörmətsizlik aktı kimi qəbul edilir və heç bir dövlətə nüfuz qazandırmır.
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BJ YNƏIXAIQ REJİMLƏR (lalın regimen - idarə) - beynəlxalq əhəmiyyətli təbii olnektlərin
, .fənızlərirı, çöllərim çax I ırııı. keşinik fə/anııı və s.) istifadəsini və y;ı beynəlxalq münasibətlərin bu və
\a Tirər -.alıələıinı .ticarət. malivyə, tarif və s.) nizamlayan beynəlxalq hiiqtıq normaları, prinsipləri,
q.ıvdaları məcmusu.
В1АЛЭ1 XAI Q TƏII1.İ KƏZİZLİK - 1. beynəlxalq ictimaiyyətin (qlobal və ya regional miqyasda)
Itəsat və ııkiş.ıfım ləıııiı edən bütün (siyasi, iqtisadi, sosial, təbii və s.). sistemlərinin dayanıqlığının
iləlılukəM/lıv ıııiııı qorunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksi, fəaliyyət o cümlədən: silah iizrə nəzarət və
\,ı sıkıhsızlaşdırma. ətraf (təbii) mühitin qorunması; dövlətlərin sosial və iqtisadi iııkişat uta yardım etmə;
cfick:iv demoqrafik sivasət. beynəlxalq terrorizmə və narkomaniyaya qarşı mübarizə: mövcud
münaqişələrin (müharibələrini lıəll edilməsi və yeni münaqişələrin əmələ gəlməsinin qarşısının alınması;
Jüııvavla mövcud oiaıı mədəni a:ıəııgliyin qorunması və maarifin inkişaf etdirilməsi; insan hüquqlarının və
maraqlarının yiiksıl, səviyvədə qorunması. B.T. beynəlxalq təşkilatlar simasında, beynəlxalq ictiınaıv.ətin balanslaşdırılmış beynəlxalq siyasəti nəticəsində nail olunur. 2. beynəlxalq hüquq sub
yektlərinin (dövlətlərin, xalqlar n) suverənliyinə. inkişafına, sabitliyinə zəmin yaradan - beynəlxalq
ıniinasıbəlləı in kevlıvvət göstəricisi; mövcud vəziyyət.
BEYNƏLXALQ TƏMİNAT (zəmanət) - beynəlxalq münasibətlərdə dövlətlər, xalqlar tərəfindən öz
hüquqlarının tətbiq edi'inəsinə və ya vəzifələrinin icra edilməsinə zəmanət olan iki və daha çox dövlət və
va bovnəlxalq təşk ılatlar tərəfindən formalaşan, müvafiq beynəlxalq aktlarda əks olunan, riayət olunan
şən. lisul və vasitə ər sistemi. В Т. beynəlxalq münasibətlərin düzgün məcraya yönəldilməsi, sülhün və
sabıtlıv in v madılması, gərgirliyə və ədavətə yol verilməməsi və s. Ali məqsədlər güdür. В. I ,-ın vasitələri
kimi bevnəlxalq təşkilatlar. Beynəlxalq Mməhkəmələr, konkret dövlətlər və son vasitə kimi beynəlxalq
sanksiyalar (siyasi, iqlisad, hərbi sanksiyalar) çıxış edir.
BEYNƏLXALQ 'TƏŞKİLATLAR - dövlətlər, xalqlar, fərdi şəxslər arasında çoxtərəfli, daimi, ümumi
məqsədli əməkdaşlıc formalarından biri; dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının (milli assosiasiyaların)
və yaxud fəıdi şəxdərm, siyasi ısiyasi-ideoloji), iqtisadı (maliyyə), ictimai, elmi-texniki, peşə (ixtisas),
mədəni, humanitar və s. sahələrdə beynəlxalq və ümumi problemləri həll etmək, ümumi istiqamət seçmək
iiçiin varatdıqları ITIİk(l.ır). Coğrafi baxımdan B.T. - universal (iimıım-dünya) və regional (məhəlli)
üzvlərini öz ətrafında birləşdirir. Fəaliyyət dairəsinə görə B.T. üııuııni və salıəvi üzvlərini öz ətrafında
birləşdirir. 13.T ıııücvyən mənada vahid təşkilati quruluşa malikdirlər: plenum orqanları (assambleya,
məclis, ko ıqres və s.); icra orqanları (şura, komitə); bəzi hallarda isə hətta beynəlxalq məhkəmə orqanları
da mövcuddur. Bır qayda olaraq B.T.-niıı Nizamnaməsi; Əsasnaməsi; mərkəzi qərərgahı (və yerli
qərargahları, nümayəndəlikləri) işçi paratı və infrastrukturu; xüsusi maliyələşdirmə sistemi və hətta
büdcəsi, atributları (bay rağı. Iıimni, və s.) mövcuddur. Müasir anlayışda ilk B.T.-ın təşəkkül tapması XIX
əsrin ikinci yarısına təsadüf edir, hal-hazırda isə dünyada B.T.-ttı sayı minlərlə ölçülür. Müasir dövrdə
dünyada gedən inteqrasiya proseslərindən B.T.-ın səlahiyyət və funksiyalarının artmasına,
əhəmiyyətlərinin genişlənməsinə gətirib çıxarır. B.T. beyıılxalq münasibətlərinin Beynəlxalq hüququn
inkişafına dalıa çox ııiifıızedir.
BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDIJ (BVF) - Beynəlxalq lıökumətlərarası təşkilat, BMT-nin
ixtisaslaşmış qurumu. BMT-nin 1944-cii il Brettoıı-Vud konfransının qərarı ilə 1945-ci ildə yaradılmışdır,
- 150 mindən artıq ii/vü vardır.
BVI-nun əsas məqsədi bey nəlxalq valyuta əməkdaşlığına və beynəlxalq ticarətə kömək etməkdən
ibarətdir, fəaliyyəti həmin sahədə bağlanmış müqavilələrə riayət edilməsinə nəzarət həyata keçirməkdən
ibarətdir. BVF-n vəsaiti üzv dövlətlərin ödəmələri hesabına formalaşır və hal-hazırda 100 milyard ABŞ
dolları eivırındadır. l.izv dövlətlərin BVF-n kapitalında (ödəmələrdə) kvotası - əhalinin istifadəsi üçüıı
milli ərzaq, xarici ticarətin həcmi və digər iqtisadi göstəricilərdə hesablanır və hər bir iştirakçının səsinin
sayını müəyyən edir.
BVF-ıııııı Ali orqanı olları Müdirlər Şurası ildə bir dəfə toplanır. BVF-nıın daiıııi orqanı İcraedici
Direktorlar Şurasıdır BVF-nd.:ı qərarlar müəyyən olunmuş (hər bir dövlətin qovduğu maliyyə kapitalına
ııyğıın səs ıiiquqıma malikdir) qaydada səsvermə ilə qəbul olunur.
BVF-mııı mənzil-qərargahı Vaşinqton (ABŞ) şəhərindədir.
BEYNƏLXALQ ZONA (yıman əo/m-qurşaq, salıə) - maraqlı dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən
ərazi (zona) üzərində xüsusi beynəlxalq idarəedilməsinin təsdiq edilməsi. Müasir dövrdə xalis anlamda
B.Z.-lar yoxdur, lakin yaxın tarixdə XX əsrin birinci yarısında - Taııjcr adlanan zona
B.Z. elan
edilmişdir. Hansı ki, formal olaraq Mərakeş sultanlığının suverenliyinə aid edilirdi, Fransanın protektoratı
altında idi və, beynəlxalq idarəçiliyə aid edilirdi. Mərakeşin müstəqilliyi elan ediləndən sonra, bir sıra
dövlətlərin (Fransa, İspaniya, ABŞ, Böyük Britaniya, Belçika, İtaliya, Niderland və Portuqaliya) razılığı
ilə - 29.X.I956-C1 ildə Tanjer üzərində B.Z. statusu ləğv edildi, lıənıin z.oııa Mərakeşə qatıldı.
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BEYNƏLXALQ-HÜQUQj MƏSULİYYƏT - bir beynəlxaq hü4u4 mbvektı tərəfindən

d.gər
beynəlxalq huquq subyektinə vurduğu ziyam aradan qaldırılın,n, məsələsim (,-oər nəəulıwəlı lət^na
edən hallar yoxdursa) və, eyni zamanda zərərvurmıış tərəfin hesabına /ərərçəkmiş tərəfin' pozulmuş
maraqlarının qənaətlənməsi hüququnu (zərərvurmuş tərəfə cjaıəji sanksıvr t.ıtbiqi daxıl olmaqla) nəzərdə
tutan beynəlxalq lniquq xüsusi institutu.
B.-H.M. - beynəlxalq hüquq norması və prinsiplərinin pozulmasının ııətıeəsı kimi six ası \ə maddi
məsuliyyət formasında olur. Siyasi məsuliyyət deyəndə - vurulmuş ziyanın xa aktari v; dərəcəsindən asılı
olaraq ziyançəkmiş tərəfııı mənəvi qənaətləndirilməsi (o cüınləcəıı: mıdaıı rəsmi iizr istəmə, əmi ' "Misi
ehtiramlarını şərgıləınə, günahkar vəzifəli şəxsləri (vətəndaşla m cəzalandırma və s.), hmd.m m/,ay'
məcburi tədbirlər (o cümlədən: siyasi münasibətlərin kəsi məsi, beynəlxalq bax ko. be'.v dəalq
təşkilatlarda ya səs hüququndan və ya ümumiyyətlə üzvlük hüququndan məhrumetmə və , ı ə -z ;də
tutulur; beynəlxalq hərbi-siasyi sanksiya olduqca nadir hallarda tətbiq edilir Be\nəlxalq six asi sıT va
və bütövlükdə dövlətə qarşı, ya onun konkret qurumuna (misal: lıəıbi qıııumlar; ). yaxud d.ı В
• ~t
(vəzifəli) şəxsinə qarşı tətbiq edilir. Maddi məsuliyyət deyəndə isə - \urtılı ı ış maddi /ixamı eö: •. m ’ : |
olunan cəza tədbirləri (misal: reparasiya, restitusiya və s.) nəzərdə lutııhır.
BƏŞƏRİYYƏT (ərəb)-yer üzərində, dünyanın müxtəlif ölkələr ində yaşavar hiiıür insanların irqi, milli,
dini, sosial və s. fərqlərdən asılı olmayaraq dünya əhalisinin məcmusu. BİLL ( ngilis hili: latın hulla ■■
möhüı, möhürlənmiş sənəd) - qanun layihəsi. Deklarativ xarakteri daşıyan. ı əbıılıı köıuillii olan, istiqamət
verən qanun layihəsi. Anqlosakson (Böyük Britaniya, ABŞ və s. ı hüquq sistemin qıbııl elıııis \ə bəzi
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş, onların parlamenti, yığıncağı tərəfində ı qəbul edilməsinə
göndərilən qanuni layihəsinə və ya bəyannaməyə B. deyilir.
BƏŞƏRİYYƏTƏ QARŞI CİNAYƏTLƏR - ЬаххЛ/Лз və bəşəriyyətə qarşı cinayətlər.
BƏY (türk — hökmdar, cənab) — Yaxın və Orta Şərq dövlətlərində, xalqlarında tayfa-ııəsii və feodal
zadəganlarının (aristokratiyanın) qeyri-rəsmi titulu.
BƏYANNAMƏ - bax deklorasiya.
BİLL (ingilis hili,• latın hulla - möhür, möhürlənmiş sənəd) - qanun layihəsi. Deklarativ xarakteri daşıyan,
qəbulu könüllü olan, istiqamət verən qanun layihəsi. Anqlosakson (Bövük Britaniya, ABŞ və s.) hüquq
sistemini qəbul etmiş və bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş, onların parlamenti, yığıncağı
tərəfindən qəbul edilməsinə göndərilən qanuni layihəsinə və ya bəyannaməyə B. deyilir.
BİNATRID (yunan hi-iki və natrid- təbii) - eyni zamanda hər iki dövlətin vətəndaşı; bipatrid. Bax ikili
vətəndaş.
BİOSİD (yunan Zwx-həyat və latın caedere-qətlə yetirmək; lıərfəıı: büciitı canlı aləmin məhv edilməsi) —
təbiət və bəşəriyyətə qarşı ağır beynəlxalq cinayət. Geno.siddən Fərqli olaraq B. yal uz insanlara qarşı
deyil, həm də bütün canlı aləmə (flora və faunaya) qarşı yönəlmişdir. B. hərbi münaqişədə düşmən
üzərində hərbi üstünliikvə tam qələbə qazanmaq məqsədilə, kütləvi qığın silahları (atom (nüvə), neytron,
bioloji, kimyəvivə s. silahlan) vasitələri ilə məqsədyönlü şəkildə həııı insanların, həm də bütün canlı
aləmin məhv edilməsidir.
BİPATRİDLƏR (yunan hi - iki və patris - vətən) - iki vətəndaşlığı oları şəxslər, yəni onlarhər iki
dövlətlə formal qeydiyyata alınmış siyasi-hüquqi əlaqədədirlər, lıər iki dövlətin qanunlarına tabe dirlər və
himayəçiliyindətı istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda, bir şəxsin üç və ya daha çox dövlətin vətəndaşı
olması halları dünya təcrübəsində istisna deyil. Qeyd etmək lazımdır kü. ikili (iiçlü və s.) vətəndaşlıq
statusuna malik olan şəxslərin, vətəndaşı olduğu dövlətlərə müəyyən problemlər yaratdığına görə, (misal
üçün; hərbi xidmət keçməklə bağlı olan problemlər; vergilərin ödənişi ilə bağlı olaıı problemlər və s ), bu
cür vəziyyətlərin meydana gəlməsi dövlətlərin marağında deyil.

BİRJA (bəzi məlumatlara görə latın /twrxtt-pul kütləsi, digər məlumatlara görə: Bridge
(Niderland) şəhərində yaşamış nəsil gerbində üç pul kisəsinin təsviri olan tacir Vander Burse
ailəsinin adından götürülmüşdür) - müntəzəm fəaliyyət göstərən topdansatış bazarın daha çox
inkişaf etmiş miiasir forması; həmçinin əvəzedici qiymətli kağız, xarici valyuta və hətta xidmət
(əmək) bazarı, - qiymətli kağızlar əmtəələr, əmək xidmətləri ilə əlaqəli əqlərin bağlanması üçün
rahat və sərbəst şərait yaratmaq məqsədilə müvafiq bina, yer. müəyyən təminatla (bəzi hallarda:
müəyyən məhdudiyyətlə), hesab və məlumat xidmətləri ilə şərait yaradan, öz növbəsində həmin
əqlərdən komision lıaqqı və ya verilən yerin icarə haqqı vasitələri ilə gəlir əldə edən, statusuna
görə dövlət və ya səhmdar təşkilat. Əmtəə, fond, valyuta və əmək (yarmarkaları) B. mövcuddur.
İlk B.-lar XV-XVI əsrlərdə İtaliya və Niderland şəhərlərində meydana gəlmişdir.
Müasir dövrdə iri beynəlxalq səviyyəli B.-larda beynəlxalq iqtisadiyyatın (beynəlxalq
qiymətlərin) ümumi parametrləri müəyyənləşir və beynəlxalq siyasətə mühüm təsir göstərir.
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BİRLƏŞMİŞ KOMANDANLIQ (rus analoqu ойгеОинсниос комаштиаиис. ingilis analoqu joint
command) hərbi təlimlərdə və ya hərbi əməliyyatlarda iki və ya bir ııeçə dövlətin ordularının və _vı hərbi
birləşmələrinin idarə edilməsi üçün yaradılan hərbi orqan. B.K.-ııı yaradılması, koordinasiyası və xətııı
edilməsi məsələləri müvafiq dövlət hakimiyyəti orqan lari arasında xüsusi sa/işlə bərkidilir.
BİRTƏRƏFLİ AKT - konket bir dövlətin beynəlxalq planda (səhnədə) müəyyən hüquqi nəticənin əldə
edilməsim" vönəlıniş- iradəsinin bildirilməsi sənədi; hərəkəti. В.Л. vasitəsilə din lət başqa dövlətlərin
nəzər-diqqətiııi hər hansısa fakta, vəziyyətə, fəaliyyət növünə və s. yönəldir. B.A.-ııı əsas formaları

aşağıdakılardır: lı.əı hansısa tələbin, faktın və ya vəziyyətin (halın) qanunauyğunluğunu qəbul etmək,
dövlətin hüquq və maraqların ıı təhlükədə olması ilə bağlı və yaxııd onların (artıq) pozulması ilə bağlı
protest və s. veri g.əlınişkəıı. noli/ıkasiya da- B.A.-a aid edilir, Ümumi qaydaya görə dövlət tərəfindən
В.A.-larin lıəvata keçirilməsi başqa dövlətlərin razılığından (rəyindən asılı deyildir və o. dövlətlərin
üzərinə heç bir beynəlxalq öhdəlik və məsuliyyət qoy ıııur.
BİTƏRƏFLİK bax neytral.
BİZNES - (ingilis business-iş, Fəaliyyət) - gəlir gətirən hər növ (bir qayda olaraq kapitaldan istifadə
etməklə) məşğuliyyət., fəaliyyət. Bax sahibkarlıq fəaliyyəti.
BLEF (ingilis) - qarşı tərəfi, başqalarını aldatmaq və ya qorxutmaq məqsədilə uydurma: olmayam olan
kimi təqdimetmə məharəti; lovğalıq, yalan, qaraqorxu.
BLİTSKRİQ (alman Hlitekriey: rus блицкриг - sıçrayışlı müharibə) - olduqca qısa müddətdə (bir neçə
gün. həftə, ay ərzində) rəqib (düşmən) üzərində tam qələbə qazanılmasına hesablanmış - müharibəaparnıa
nəzəriyyəsi və oııun üzərində qurulmuş (hərbi) strategiya. Müasir dövrün sosial-siyasi tələbi ondan
ibarətdir ki. (əgər lıə-bi münaqişə vardırsa) - o, minimum itkilərlə (o cümlədən, minimum vaxt itkilərilə)
maksimmıı nəticə (qələbə) əldə edilsin. Zaman etibarilə hərbi münaqişənin (müharibənin) uzanması
dövlət (cəmiyyət) üçün əlavə problemlər yaradır, hətta "sosial partlayışa" qədər ictimai münasibətləri
gərginləşdirə bilər.
Birinci və İkinci Dünya Müharibələrini tam qələbə qazanmaqdan ötrü alman militaristləri
tərəfindən ərsə gətirdikləri B. ideyaları - tam iflasa ıığradı.
BLOKADA (ingilis blockade-mühasirə, təcrid; WocA-qarşısını kəsmək, saxlamaq) - beynəlxalq (təşkilat)
ictimaiyyət bir və ya bir neçə dövlət və ya əhali tərəfindən öz məqsədlərinə nail olmaqdan ötrü başqa
dövləti və ya dövlətləri, dövlətin bir ərazisini və ya əhalisini, və ya yaşayış məntəqəsini beynəlxalq
aləmdən təcrid etməsi məqsədilə onların quru, su və hava yollarının bağlanmasına yönəlmiş üsul və vasitə
sistemi. Siyasi elmə və praktıikaya: siyasi, iqtisadi, hərbi, humanitar yardım və informasiya (məlumat) B.ları növlər, bəllidir.
BLOKLARA QOŞULMAYAN DÖVLƏTLƏR - beynəlxalq siyasi səhnədə neytrallıqlarını, müstəqil
xarici siyasət yeridilməsini vacib sayan beynəlxalq lıegemoııiya ideyalarından uzaq duran, dövlətlər arası
münasibətlərin bərabərhüquqlu və qarşılıqlı hörmət üzərində qurulmasını tərənnüm edən, hərbi-siyasi
bloklarda iştirak etməməyi, &/ ərazilərini xarici hərbi bazalara istifadəyə verməməyi xarici siyasətdə əsas
prinsip elan edən dövlətlər. Müxtəlif siyasi quruluşlu, müxtəlif sosial-siyasi, iqtisadi inkişaf səviyyəli,
müxtəlif xarici - siyasi mövqeli dövlətlər (B.Q.D.) nə qədər paradoksal səslənsə də, öz aralarında
beynəlxalq təşxilaia (“bloka") bənzər beynəlxalq birlik yaradıblar ki, ıııilli. regional və qlobal
təhlükəsizliyini birlikdə təmin etmək üçün, biiynəlxalq siyasi səhnədə vahid qüvvə kimi çıxış etsinlər və I
sentyabr t; rixini özlərinin tarixi günü kimi qeyd edirlər.Bu dövlətlər cərgəsinə Avropa, Asiya, Afrika və
L,atııı Amerika:>ı döv ləlləri daxildirlər, onların dövlət və hökumət başçıları hər iiç ildən bir koıılraııs
keçirir, konfranslar arası müddətdə isə onların əlaqələndirmə biirosıı fəaliyyət göstərir.
BMT (BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATI) - İkinci Diiııya Müharibəsindən sonra antihitler
koaliyasiyasmm apaııcı dövlətləri (ABŞ, SSRİ və Böyük Britaniya) tərəfindən yaradılmış. Nizamnaməsi
isə San-Fransisko konfransında 50 dövlətin təmsilçilərinin könüllü imzası ilə 24 oktyabr 19-15-ci ildə
(lıəınin tarix BMT güıııı kimi qeyd olunur) qüvvəyə minmişdir. BMT-ııiıı Ali məqsədləri: bey nəlxalq siillı
və təhlükəsizliyi qorumaq və möhkəmləndirmək, dövlətlər və xalqlar arasındakı əməkdaşlığı
möhkəmlə ıdiımək, sosial-iqtisadi, mədəni, humanitar xarakterli problemlərin həllində bey nəlxalq
əməkdaşlığı həyata keçirmək, ümumümdə məsələlərə nail olmaqdan ötrü xalqların fəaliyyətinə
koordinasiya ctıııək (istiqamətləndirmək) və s. ibarətdir. Oıııııı strukturuna Baş Məclis, I əhlükəsizlik
Şurası, İqtisadi və ictimai Şura, Beynəlxalq Məhkəmə, katiblik daxildirlər, eləcədə 16 ixtisaslaşdırılmış
(YUNESKO. Beynəlxalq valyuta Fondu, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi, Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı və s.) daxildirlər. Xüsusilə qeyd etmək labüddür ki, BMT-yə birbaşa tabe olan "mavi dəbilqəli"
süllı məramlı silahlı qüvvələr də mövcuddur. BMT-nin baş katibi BMT təhlükəsizlik şurasının tövsiyəsi
ilə BMT Eaş Məclisi seçir. BMT baş iqamətgahı Nyu-Yorkda (ABŞ), bundan savayı digər orqanları və
təsizatları Jencvada (İsveçrə). Vyanada (Avstriya), Brüsseldə (Belçika), Nayrobidə (Keniya) və s.
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dövlətlərdə yerləşir. BM J’-nin üzv dövlətlərdə təmsilçiləri mövcuddur. Üzv döələlərin Hökumətləri
BMI-ni maliyyələşdirir. Üzvüliik haqqı əiıaliuiıı sayı və ölkənin rifahından asılıdır. İınjılı.s. Iransız, ə rəb.
ispan, çin və rus dilləri BMT-nin rəsmi dilləridir. BMT Nizamnaməsi Beynəlxalq hüqııqıın və hey nəlxalq
htiqııq prinsiplərinin təməlini təşkil edir.
BMT BAŞ ASSAMBLEYASI (məclisi) - BMT-nitı əsas orqanlarından biri. BMT iizvü olan bütiin
dövlətlər onıın tərkibinə daxildir. BMT Nizamnaməsinə müvafiq, hər cür məsələləri və işləri müzakirə
etmək, həmin məsələlər üzrə tövsiyyələr vermək, beynəlxalq münasibətlərərin iimımıi prinsiplərini
müəyyənləşdirmə səlahiyyəti vardır.
BMTB. A. -nın qətnamələri (rezaliyusiyaları, qərarları) tövsiyə xarakteri daşıy ır, yəni hüquqi
cəhətdən icrası üzv dövlətlər üçün məcburi deyil, lakin BMT-nin daxili həyatına dair bir sııa məsələlərdə,
misal: BMT üzvlüy ünə dövlətin qəbulu və ya çıxarılması Beynəlxalq Məhkəmələrin üzvlərinin seçilməsi;
Təhlükəsizlik şurasının qeyri-daimi üzvlərin seçilməsi; BMT baş katibinin təyin edilməsi; BMT
büdcəsinin təsdiq edilməsi və s. məsələlərdə qərarların icrası məcburidir. BMT B.A. qərarları məclisdə
(səsvermədə) iştirak edən üzvlərinin səs çoxluğu, mühüm məsələlər üzrə qərarlar isə səsvermədə iştirak
edən üzvlərin üçdə ikisinin ixtisaslı səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Bir dövlət bir səsə malikdir. BMT В. A nın hər il növbəti sessiyası olur, lakin üzv dövlətlərin əksəriyyətinin tələbi və yaxud təhlükəsizlik
şurasının qərarı ilə xüsusi və fövqəladə xüsusi sessiya çağrıla bilər.
BMT BEYNƏLXALQ MƏHKƏMƏSİ - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının- Baş Məhkəmə orqanı; Haaqa
(Hollandiya) şəhərində yerləşir; BMT Baş Məclisi (Assambleya) və Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən (biribirindən asılı olmadan) doqquz illiyinə seçilmiş on beş yüksək ixtisaslı Məhkəmə Hakimindən ibarətdir,
hansılar ki, üç ildən bir Məhkəmə Hakimlərindən beşi öz səlahiyyətlərini geri götiirür (yəni ikinci dəfə
seçilmək qadağandır); bir ölkədən eyni zamanda iki və daha artıq Məhkəmə Hakimi ola bilməz.
Məhkəmə həın iizv, həm də qeyri-üzv dövlətlər üçün açıqdır. Məhkəmə: beynəlxalq hüquqi
aktların (BMT Nizamnaməsində nəzərdə tutulmuş Müqavilənin və Konvensiyaların) şərlımi verir; əgər
beynəlxalq öhdəliyin şərtlərinin pozulması faktı müəyyən olunmuşsa, həmin faktın olunmasım təsdiq
edir; beynəlxalq öhdəliyin pozulmasına görə təyin edilmiş ödəmənin xarakterini və miqdarım müəyyən
edir. Məhkəmə - qüvvədə olan beynəlxalq müqavilələrə və konvensiyalara, beynəlxalq ənənələr və
qanunların ümumi prinsiplərinə müvafiq olaraq qərar qəbul edir Məhkəmənin rəsmi dili fransız və ingilis
dilləridir; hər hansı bir dövlətin xahişi ilə onun hüquqlarını başqa dildə tərtib etməklə, istifadə etməklə təqdim edə bilər. Mühakimə üsulu iki hissədən ibarətdir; yazılı və şüfalıi. Əgər Məhkəmənin başqa qərarı
gözlənilmirsə, yaxud tərəflər Məhkəmə iclaslarının qapalı keçməsini tələb etmirlərsə, bu zaman
Məhkəmədə işə baxılıb - araşdırması açıq keçirilir. Bütün məsələlər, iştirak edən Məhkəmə Hakimlərinin
səs çoxluğu ilə həll edilir; səslərin bərabər bölünməsi halında isə Məhkəmə sədrinin, yaxud onu əvəz edən
Məlikəmə Hakiminin səsi həlledici üstünlüyü saxlayır. Məhkəmənin qərarı qətidir və təkrar şikayət qəbul
edilməzdir, hərçənd Məhkəmə daha sonradan yeni faktların mövcudluğunu təsdiq edə bilər və
appelyasiyaya verilməsinə icazə verə bilər.
BMT TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASI - BMT-nin daimi fəaliyyət göstərən mlilıiim orqanı. BMT
Nizamnaməsinə (24-cü maddə) müvafiq olararaq beynəlxalq sülhiiıı və təhlükəsizliyin qorunmasında əsas
məsuliyyəti daşıyır. BMT T.Ş.-na 15 BMT üzv dövlətləri daxildir. Onlardan 5-i ( ABŞ. Bor iik Britaniya,
fransa, Çin, Rusiya) onun daimi üzvləridir, qalan qeyri-dainıi dövlətlər isə ədalətli cogmfi bölgü əsasında
BMTBaş Assambleyası (məclisi) tərəfindən iki il müddətinə (5-i hər il seçilmək ilə) seçilir. BMT T.Ş.
üzv olan dövlətlərin nümayəndələri növbə ilə (bir ay ərzində) sədr vəzifəsini yerinə yetirirlər. Hər bir üzv
dövlət bir səsəmlikdir və qərarlar prosedur qaydalarına dair doqquz səs, digər məsələlərə dair yenə də
doqquz səs lakin belə lıalda daimi üzvlərinin hamısı lehinə səs verməklə qəbul edilirlər; daimi üzvlərin
qərarlara veto qoymaq hüququ vardır; iclaslar əsasında açıq şəkildə, xüsusi hallarda isə qapalı şəkildə
keçirilir. BMT üzv olan, lakin BMT T.Ş. üzvü olmayan hər bir dövlət, səsvermə hüququ olmadan orada
iştirak edə bilər (ümumi razılıq əsasında).
BMT.T. Ş. geniş səlahiyyətlərə malikdir o, BMT-yə yeni üzvlərin qəbulu haqqında, baş katibin
seçilməsinə dair BMT Baş Assambleyasına (məclisinə) tövsiyyələr verir və onunla birlikdə Beynəlxalq
Məhkəmənin üzvlərini seçir; zəruri halda köməkçi orqanlar (komitələr, komissiyalar) təsis edir; dövlətlər,
xalqlar arasında münaqişə (müharibə) olduqda, sülhü, ədaləti qorumaq naminə vəziyyəti araşdırmaqla,
zəruri hüquqi və hətta hərbi tədbirləri həyata keçirmək üçün qərarlar qəbul edir. BM Г üzv dövlətlərin,
BMT T.Ş. qərarlarına tabe olmaq və onları icra etmək haqqında öhdəlikləri vardır.
BONİFİKASİYA (fransız bonification', yeni latın Amz/Çc’o-yaxşılaşdırıram) - I. dövləi daxilində isleö.sal
edilmiş və ixrac edilmiş malların dünya bazarlarında rəqabət qabiliyyətliyinin artırılması məqsədilə,
onlardan əvvəl dövlətin hesabına (büdcəsinə) tutulmuş vergi və rüsumların - cnların sahiblərinə
qaytarılması; 2. alqı-satqı müqaviləsində əmtəənin göstərilən keyfiyyəti nəzərdə tutulduqdan daha
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kevfiyyətl eIdııqda. müqavilədə şərtləndirilmiş əvvəlki qiymətə əlavə edilmə: əks-vəzir vələ yəni alqı-.nqı müqavilə-ində əıntənıiıı göstərilən keyfiyyəti nəzərilə tutulduqdan daha aşağı olduqda, müqavilədə
ş.ərlləndiri ıııış əvvəlki qismətdən az ödənilməsi halına - əks bonillkasiva deyilir.
BORCLARIN ÖDƏMƏ ƏMSALI (ingilis analoqu <А7>/-.\с7т/с futio) - ölkələrin xaıicı borclarının
(fondlar və fıizlər) isləıııııəsi ilə- ixracat gəlirləri atasında fazilə ifadə olunmuş əlaqə.
BOYKOT (ingilis
ilk dəfə 1880-ci ildə İrlandiya icarədarları onlarla sərt rəfiaı əH: malikanə
miidiri Ç.K.Boykotla münasibətlərinin kəsilməsi ilə tətbiq edilmişdirlər və "B" termini də. bur ıdaıı əmələ
gəlmişdir) - bir siyasi -ııbyektıı atdığı siyasi addıma və va tutduğu siyasi kursa qarşı etiraz əlanıəli olaraq
digər siyasi sııhyckl tərə find əiı dioloq və ya digər üsul və vasitələrlə mübahisəli məsələnin aradan
qaldırılman mümkün sr / olduqda, güc tətbiq etməmək şərtilə, siyasi və iqtisadi və va digər rıiiinə-ibət lərin
tanı və ya qismən şəkildə könüllü surətdə dayandırılması.
“BOZ ZONA” mürəkkəb siyasi, tarixi inkişaf nəticəsində qonşu həm də sərhəd döv lətləı iı hərəsinin öz
уıırisdiksiyasına iridi,ı etdiklər;, hüquqi statusu hələ də açıq qalan, həll olunmayan coğrafi ə■azilərin şərti
adı. Bir qay da olaraq. ' B.Z.” cərgəsinə su (dəniz, okean) və onun üzərində üfüqünə uzanan una əraziləri
aid edilir. "B.7.”-nm statusu məsələsi həll olunana qədər (delemilasiya edilənə qədər) mübahisə edən
dövlətlər həmin ərazilərdən (onsmn təbii sərvətlərindən) birgə istifadəsi haqqında (biı-b rinin istifadə
hüquqlarım tamına.|. istifadəyə mane omamaq və s.haqqında) müvəqqəti saziş imzalar u lar. Lçiiııcü
döv lətlər isə həmin "B.Z.’ '-dan is-ifadə etmələri üçün mübahisə edən hər bir dövlətin razılığın, alı nalıdır.
“BÖYÜK DƏYƏNƏK SİYASƏTİ” (ingilis analoqu "A/g stick policy") - ABŞ tərəfindən
Lalın
Amerikası dö vistlərinə qarşı “gııc” tətbiq etməklə, hərbi intervensiya və işğal siyasətində v.- həm də onlar
üzərində iqtisadi və siyasi nəzarətin qurulmasında ifadə olunan həmin dövlətlər’» daxili islərinə açıqaşkar ABŞ-ın qarışması siyasətim» geniş istifadə olunan anlayış.
”B.D.S.”-nin təməlini, XX əsrin əvvəllərində ABŞ Prezidenti T.Ruzvelt tərəfindən irəli sürülmüş;
"Monro doktrinası ' adlanan sənəd təşkil etmişdir. Harada ki, ABŞ faktiki oiaruq özünə Qərb
Yarımkürəsinin “jandarmı” funksiyasını mənimsəmişdir və bunu xaricdə yaşayan \BŞ vələııtiaşlanınn
müdafiəsi ilə əsaslandırmağa cəhd göstərmişdir. “B.D.S.” - Latın Amerika-ə döv isilərinə bəyük faciələr
gətirmişdir. Lakin, ABŞ 1933-cü ildə •*B.D.S.”-nin ləğv edilməsi barəsində və “xv.yirxı.lı qoıg.u siyasəti'
konsepsiyasını irəli sürmüşdür. >Jımunla yanaşı İkinci Dünya Müharibəsindən -.onra "B.D.S ’ metodları
ABŞ-ın artıq diinyımın digər regionlarında yerləşən dövlətlərə qa.rşt yürütdüyü siyasətdə özünü biruzə

vermişdir.

BÖYÜK DÖVLƏTÇİLİK ŞOVİNİZMİ (fransız chaıiYbti.sme) - İm dövlətin, xalqın iv dövlət ,ə təsir
ərazilərinibaşqa dövlətlər və xalqlar ərazisi hesabına artırdınası məqsədlərini oiid.x’ mopik syasi
ideologiya B.Ş. millətçiliyin, irqçiliyin təbliğatında, milli ədavət m qızt:,difdınasnıda. tarixi faktların
təqsib edilməsi və ya saxtalaşdırılmasında, başqa millətlərin təqib edilməsində, fəlh. ram etməsində,
geııosidində və nəlıavət, aqressiv xarici siyasətin yiiriidiilməsiııdə özünü biruzə ’.ста. B.Ş. siyasəti»i»
yürüdülməsi vasitəsi kimi siyasətdən, iqtisadiyyatdan, təbliğatdan və silahlı qüvvələrdən istifadə edilir,
eyni zamanda o, (B.Ş.) həm daxili lıənt də xarici istiqamətdə yürüdülür. В Ş. siyasəti, ilk növbədə e;lə

lıəmiı siyasə'i у iirü.lən dövlətə v; xalna təhlükə törədir (oıə1 uçuruma aparır).
BÖYÜK DÖVLƏTLƏR - dims a miqyaslı siyasətdə və beynəlxalq iqtisadı münasibətlərdə mi luiııı rol
oynayan devlətlərm :iıı vanına işl.’diJən şərti termin. "Btermini Vyana konqresi (1 814-181 .i-ci illər)
zamanından siyasi leksikona. və beynəlxalq hüquqa daxil olmuşdur. BM ! -nin təhlükəs/fik şurasının
daimi üzv lərı (ABŞ. Böyük Britan iya, Fransa, Rusiya və (fin) B.D. ln.-.-ab edilir. I ləmiıı döv lətlərin siyasi,
iqtisadi, hərbi potensiallarım nəzərə alaraq, dünyada stillıiın qt>nnın»M məsuliyyəti onların üzərinə
qoyulur. “B.l -in lıər biri nüvə silahına malikdi».
BRİFİNQ (ingilis/mü’Cqisa;
-hərfi mənada təlim-ıi ,> kütləvi informasiya vasvtə-ə.i ilə. HöLuınəı
tərəliııdəıı xüsusi ola aq müvəkkil etmiş şəxslərin. Hökumətin bu və ya dq.ər məsələ ərə dan mövqeyini
açıqlaması ilə ıııiiş;чуət oluran və ..-ı iştirakçıları» q;.‘;şd)../b razılığı ilə ’.wynəlxı.lq danışır'larnı,
konfransların, iclasl-.um gediş’, tərəflərin mövqeyi və s. iniormasi' amıı açıqlanması ilə mvi-myət ohııur>

qısa müşavirə.
BIJFER DÖVLƏT ı ingilis buffer, kufi- təkanı /əiflətmoi. .> hərlə;, coğrafi-strateji tıniay ış: iki və у u dalı a
çox gəıgin münasiBətli, hətta münaqişəli dövlətlərin təaziləri arasında yerləşən uyüncü dövlət. Açıv
münaqişə (müharibə) zamanı ə/j ağır zərbə (insan itkisi, iqtisadi sarsıntı və s.) məhz B.L). -ııı üzəıınə
diişiir. onun bitərəf yaxud tərəf keş dc-vlət olmasından asıb olmayaraq. Bəzi elmi mənbələrdə yalnız zəiı
dövlətləringiicJıi dövlət üçün B.D. funksiyasını yerinə yetirilməsinə istehza edilir, halbuki gücltı
dövlətlərin özləridə, zəif döv lətlər üçün B.D. fur.ksiyamu yerinə yetirir. B.D.-in mövcudluğu digəə
dövlətlər üçürıgcosiyasi manevr iiçün müəyyən şərait yaradır, açıq münaqişə (müharibə) dövründə isə
lıəm də vax! udmaq imkanlar;nı yabadır. B.D. nümunəsini XX əsrin əvvəllərində Rusiya və İngiltərə
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imperiyalarının maraqlarının toqquşduğu şəraitdə İran dövlətinin timsalında göımək olar; İkinci və
Üçüncü Dünya Müharibələri ərəfələrində Belçika, Niderland, Lüksemburq dövlətləri - B.D. rolunu
oynayırdılar. İki yerə parçalanmış Almaniya dövləti “soyuq müharibə” illərində - B.D. nin baiz nümunəsi
idi.
BUM (ingilis boom) səs-küy, gurultu, süni canlanma - 1. sənayenin və ticarətin qısamüddətli ehtikar
yüksəlişi; əmtəə qiymətinin və qiymətli kağızlarının məzənnəsinin artması, birja möhtəkirliyinin azğınlığı
və s. ilə xarakterizə olunur; 2. istehsal tsikli inkişafı dövründə istehsalatın, qiymətin və bir sıra digər
iqtisadi göstəricilərin sürətli artımı; 3. iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsini (neft hasilatı, tikinti,
avtomobil sənayesi, turizm və s.) digər dövrlərlə müqayisədə sıçrayışlı inkişafı.
BURAXILIŞ FƏRMANI - (nadir hallarda) diplomatik praktikada öz ölkəsinin hökumətinin təşəbbüsü
ilə diplomatik nümayəndə geri çağrılaraq fəaliyyət göstərdiyi ölkədən çıxıb getdikdən sonra, diplomatın
fəaliyy ət göstərdiyi dövlətin başçısı - diplomat, təyin edən dövlətin başçısına göndərdiyi yüksək hörmət
əlamətini bildirən rəsmi sənəd. Adətən, həmin B.F.-nda iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafımda
diplomatik nümayəndənin müsbət rolu və yüksək şəxsi keyfiyyətləri qeyd olunur. B.F. diplomatik
kanallarla göndərilir, ona hər hansı cavab göndərilməsi isə qəbul olunmayıb.
BÜROKRAT (rus analoqu бюрократ, fransız analoqu bureaucrate, ingilis bureaucrat) - 1)
bürokratiyaya məıısııb olan şəxs; bürokratiyanı yayan şəxs; 2) ümumi işə xələl gətirməklə, öz vəzifələrini
formal olaraq yerinə yetirən vəzifəli şəxs; süründürməçi, rəsmiyyətçi.
BÜROKRATİYA (fransız bureau - dəfətərxana və yunan kralos - hakimiyyət sözlərindən, fransız
bureaucratic - hərfimənada: dəftərxana (kanselyariya) hakimiyyəti)- 1) qərarların qəbul edilməsində
operativliyi məhdudlaşdıran, qərarlarmqəbul edilməsinin formal prosedurunun həddənziyadə
əhəmiyyətliyini tələb edən, geniş şaxəli və iyerarxik məmur aparatı strukturuna söykənən, ictimai və ya
dövlət işlərini idarə edən sistem; 2) həmin sistemdə işləyən (onunla əlaqəli olan) insanlar təbəqəsi.
B. bir qayda olaraq, zamanın tələblərindən həyatın reallıqlarından uzaqlaşmasından qeyri-standart
yanaşma tələb edən məsələlərin, problemlərin həll cdilməsiııdəsəhvlərə və ya acizliyə, məmurların
həddən ziyadə asılılığına və korrupsiyanın inkişafına və nəhayət, islahatların aparılmasında idarəçilik,
hakimiyyət orqanları üçiin ciddi səddə çevrilib. Qeyri-demokratik, siyasi-hiiquqi rejimli dövlətlərdə B.
xalqı təzyiq altında saxlamaq vasitəsinə, sosial-siyasi təşəbbüslərin boğulması və ümumiyyətlə, ictimai
həyatın hakim dairələrin maraqlarına tabe etdirmək vasitəsinə çevrilib.

C
CENTLMEN RAZILAŞMASI (ingilis gentlemans aggrement) - ictimai-siyasi (o cümlədən,
beynəlxalq) münasibətlərin quruculuğunda, tərəflərin (o cümlədə, rəqib və hətta düşmən
tərəflərin) qarşılıqlı inam və etibar əsasında, şifahi formada, yəni imzalama mərasimi
keçilmədən, könüllü surətdə bağlanmış və icra edilən mürəkkəb razılaşma, (saziş) növünün şərti
adı. Hüquq (o cümlədən, beynəlxalq hüquq), razılaşmanın (sazişin) bağlanmasının mütləq yazılı
formasını tələb etmir, C.R.-nın predmeti detallara varmadan ümumi müddəalara əhatə edir və
icrasına nəzarət, icra olunmadığına görə cəza növü (sistemi) tərəflərin öz öhdəsinə buraxılır,
hərçənd hüquqa zidd akt (hərəkət və ya hərəkətsizlik) - hüququn qüvvəsi ilə cəzalandırıla bilər.
Öncədən şifahi müzakirə edib və razılığa gəlmə C.R.-nın mürəkkəb forması olduğu təqdirdə
onun (C.R.-nın) xüsusilə mürəkkəb forması öncədən heç bir müzakirə elmədən və razılığa
gəlmədən, lakin ümumi tərəflərin qarşılıqlı maraqlarına cavab verən müəyyən qaydalara riayət
etməsindən ibarətdir.
CƏBHƏ - 1. siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqların və başqa təşkilatların ümumi məqsəd,
amal uğrunda mübarizə aparmaq üçün yaradılmış birliyi; 2. bir qayda olaraq müharibənin
başlamasi ilə əlaqədar yaradılan operativ-strateji (hərbi) birləşmə. С.-yə bir neçə ordu birləşməsi,
əlahiddə ümumqoşun birləşmələri, aviyasiya, müxtəlif qoşun növlərinin, xüsusi qoşun hissə və
birləşmələri və s. daxil ola bilər; 3. silahlı qüvvələrin hərbi əməliyyat meydanlarında düşmənə
qarşı dözülmə xətti; 4. döyüş əməliyyatlarının aparıldığı rayon (zona, zolaq, bölgə); 5. qoşunların

döyüş sırasının düşmən səmtinə olan tərəfi; 6. hərbi qulluqçular (maşınlar) sırasının ön xətti; 7.
eyni zamanda bir neçə iş prosesinin həyata keçirildiyi yer, sahə.
CƏSUSLUQ - xarici dövlətlərin kəşfiyyat orqanlarının digər ölkələrə qarşı pozuculuq, dövlətin hərbi,

iqtisadi və s. cəhətdən təhlükəsizliyinin sarsıtmasına yönəlmiş fəaliyyətin cinayətkar formalarından biri;
xüsusi təhlükəli dövləti cinayət; xarici dövlətin vətəndaşı və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs, (cəsus,
xəfiyyə) tərəfindən dövlət sirrini və ya hərbi sirri təşkil edən məlumatları xarici dövlətə, xarici təşkilatlara
və ya onların agenturasına vermə məqsədilə toplama və ya oğurlama, habelə xarici kəşfiyyat orqanlarının
tapşırığı ilə dövlətin (xalqın) mənafeyi zərərinə olaraq istifadə etmək üçün məlumatları verməkdən
ibarətdir. Ey ııi cinayət əməllərini vətəndaş törətdikdə - bu, vətənə xəyanət kimi hesab edilir. C. bütün
dövlətlərin qanıın-vericiliyinə görə təqib edilir. Hərbi C.-a görə məsuliyyət beynəlxalq hüquq qaydasında
görə nizamlanır.
CİHAD (CAHAD) (ərəb-müqəddəs müharibə, din uğrunda müharibə: hərfi mənası: cəhd etmək, səy
göstərmək, mübarizə etmək) - islam dininin Qurana əsaslanan mühüm təlimatlardan biri. C. anlayışına,
Mədinə müsəlmanlarının Məkkə bütpərəstləri və yəhudi qəbilələrinə qarşı hərbi yürüşləri ilə əlaqədar
Quranın ilk Mədinə surətlərində təsadüf edilir. Qurana görə (misal: 9-cu surə, 29-cu ayə) döyüş
qabiliyyəti olan bıitiin miisəhnanlar “kafirlərə” qarşı “müqəddəs müharibə” aparmalıdırlar. C.-in elan
edilməsinin xüsusi prosedur qaydaları vardır. Dini təlimə görə C. nəticəsində (yəni din uğrunda) həlak
olmuş insanlar-şəhidlik dərəcəsinə yüksəlir və “cənnətə” qovuşur. Bəzi müsəlman ölkələrində xalq
kütlələrinin müstəmləkəçilər əleyhinə kortəbii mübarizənini ideoloji əsasını C. təşkil etmişdir (misal: İraq
üsyanı 1920) C. bəzən qazaval da adlanır.
CİNAYƏTKARLARI QAYTARMA (ekstradisiya) - beynəlxalq hüquqda cinayət üstündə təqib edilən
şəxsləri cinayət məsuliyyətlərinə cəlb etmək, yaxud təyin edilmiş Məhkəmə hökmünü icra etmək üçün
onları (cinayətkarları) yerləşdiyi dövlətdən tələb edən dövlətə verilməsi. C.Q. məsələsi ikitərəfli, (hüquqi
yardım), həm də çoxtərəfli müqavilə və konvensiyalarla (misal: Latın Amerikası dövlətləri arasında 1933cii il müqaviləsi; cinayətkarları qaytarmaq haqqında 1957-ci ii Avropa Konvensiyası; azadlıqdan məhrum
etməyə məhkum edilmiş şəxslərin qaytarılması haqqında 1978-ci il çoxtərəfli Berlin Konvensiyası).
Aşağıdakı dövlətlər C.Q. haqqında irəlidəki tələbləri irəli sürə bilərlər: cinayətkarın vətəndaşı olan dövlət;
ərazisində cinayət törədilmiş dövlət; cinayətdən zərər çəkmiş dövlət.
Müəyyən istisnalarla cinayət törətmiş, o cümlədən, bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş şəxslər,
xüsusilə hərbi cinayətkarlar qaytarılmalıdır. Burada “müəyyən istisnalar” deyəndə siyasi motivlərə görə
təqib olunan (siyasi sığınacaq alımış şəxslər; başqa dövlətdə cinayət sayılan, lakin olduğu dövlətdə
cinayət sayılmayan əməllər törədən şəxslər; hər iki dövlətdə cinayət sayılan, lakin cəzası bir ildən artıq
olmayan əməllər törədən şəxslər; habelə törədilmiş cinayətə görə artıq cəzalandırılan, hökm müddəti
keçən, bəraət qazanan, işinə xitam verilən, əhv və ya amnistiya olunan şəxslər; tələb olunan dövlətlə
“vətəndaşlıq” siyasi-hüquqi əlaqəsində olan şəxslər (lakin belə halda, vətəndaş öz vətənində (başqa dövlət
ərazisində törətdiyi cinayətə görə) mühakimə oluna bilər) və s. başa düşülür - hansılar ki, qaytarılmır.
CIRTDAN DÖVLƏT - biitüıı digər dövlətlərlə müqayisədə ərazi və əhali baxımından olduqca kiçik
dövlətin məcazi adı; şərti olaraq ərazisinin ölçüsü 10000 km2-dən və əhalisinin sayı 1000000 nəfərdən az
olan lakin dövlətə xas olaıı bütün atributlarına (və o cümlədən, simvollarına) malik olan dövlət. Lakin
bəzi “C.D.”-lər o qədər kiçikdir ki, onların silahlı qüvvələri yoxdur və onlar beynəlxalq hüququn
himayəsində olmaqla yanaşı, iri qonşu dövlətin hərbi himayəsindən istifadə edirlər, bəzi “C.D.”-lərin
ərazilərinin ölçüsü bir neçə 10 hektarlarla və əhalisinin sayı bir neçə yüz nəfərlərlə hesablanır. “C.D ”-ləri
əsasən Sakit okeanın cənubi-qərb hissəsindəki kiçik adalarında, Avropa və Afrika qitələrində və s.
yerlərdə yerləşirlər. Bax həmçinin Vatikan.

Ç
ÇAR (rus qapo, latın caesar - sezar: roma imperatorlarının titulundan) - Rusiyada 1547-1721 -dövlət
başçısının (rrıorıarxın) rəsmi titulu. Birinci Ç. - IV İvan Qroznıy olmuşdur, (ona qədər Rusiya (Moskva
knyazlığı) başçıları, hökmdarları - böyük knyaz adlanırdı; 1 Pyotr dövründən “Ç.” titulu -“imperator”
titulu ilə əvəz edildi, lakin “Ç.” termini qeyri-rəsmi surətdə 1917-ci ilə qədər istifadə edilmişdir;

Bolqarıstanda XIX əsrdən - 1946-cı ilə qədər monarxın daşıdığı titul.
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ÇEK (ingilis check. cheque-veksel, müqavilə, sənəd) - 1. qiymətli kağız növü; qanunla dəqiq müəyyən
edilmiş pul sənədi; kredit müəssisəsində (adətən bankda) hesab sahibi olanın (Ç. verənin) şəxsi imzası ilə
göstərilmiş pul məbləğini Ç. təqdim edənə ödəmək və ya başqa hesaba keçirmək haqqında (Ç. verənin)
əmrini bildirir. Ç. ünvanlı (adlı Ç.) və ünvanvansız (təqdimedənə Ç.) ola bilər, yəni Ç.-də təqdim edən
şəxsin adı göstərilə və ya göstərilməyə bilər. Ç.-in xüsusi blankı (forması) vardır, harada ki, əsas
rekvizitlər: Ç.-in ödənilməsi miqdarı, hansı hesabdan ödənilməsi, tarixi, veri (ünvanlı Ç.-də) Ç.-i təqdim
edənin adı Ç-i ödəyənin adı göstərilir. Dövlət daxili və beynəlxalq tədavüldə Ç.-dən ticarət
hesablaşmalarında və qeyri-tıcarət ödəmələri sahəsində istifadə edilir. Beynəlxalq iqtisadi münasibət
lərdə Ç,-lə bağlı məsələlər 1931-ci il Cenevrə Konvensiyası ilə nizamlanır. İqtisadi-ticarət müna
sibətlərində, nəğdsiz hesablaşma vasitəsi kimi, Ç. mühüm rol oynayır. 2.qəbz, talon, kvitansİya, pəra
kəndə ticarətdə alıcıdan pulun qəbulu haqqında kassanın alıcıya və alıcının satıcıya malı almaq üçün
verilən bildiriş kağızı.
“ÇƏTİRŞƏKİLLİ TƏŞKİLAT” - uzunmüddətli, strateji xarakterli müqavilə (yaxud saziş) əsasında
yaranan, çərçivə rolunu yerinə yetirən beynəlxalq təşkilatlara münasibətdə tətbiq edilən mücərrəd termin.
Belə təşkilatın himayəsi altında adətən əməkdaşlığın daha qapalı, müəyyən istiqamətlərində əlavə
müqavilələr və sazişlər əsasında bir neçə xüsusi quruluşlar, orqanlar təsis edilir.
“ÇİRKLİ MÜHARİBƏ” - öz azadlıqları, müstəqilikləri uğrunda müharibə apararı xalqlara, dövlətlərə
qarşı - digər xalqların, dövlətlərin apardıqları işğalçı, zəbtedici müharibələri xarakterizə etmək üçün
istifadə edilən termin. Fransa imperialistləri tərəfindən vyetnam xalqına qarşı apardıqları koloııial
müharibəni (1946-1954) ifadə etmək üçün, elə həmin fransız, xalqı tərəfindən
termini ərsə
gətirilmişdir. “Ç.M.” anlayışı - “ədalətsiz müharibə” anlayışının sinonimidir.
çoxmillətli DÖVLƏT ( rus analoqu многонациональное государство, ingilis analoqu
multinational State) - mürəkkəb tarixi (o cümlədən, hərbi-tarixi), iqtisadi, sosial-mədəni və təbii ki,
miqrasiyon proseslərin nəticəsində dövlət vətəndaşlarının (cəmiyyətin) milli tərkibinin digər dövlətlərlə
müqayisədə zəngin, çoxşaxəli olması. Dövlətin - Ç.D. olması məsələsi - olduqca mübahisəli məsələdir,
bunu araşdırmaq üçün sadə arifmetik hesablama aparmaq labüddür: dünyada təqribən 4 minə qədər
millət, xalq, etnos yaşayır və eyni zamanda, dünyada 200-dən bir qədər artıq xalq yaşayır, həmin
rəqəmlərdən göriindüyii kimi orta hesabla hər bir dövlətin payına təqribən 20 millət, xalq və etnik qruplar
dıişiir. Məntiqə uyğun, dövlətin etııik tərkibinin 20 rəqəmindən çox olmasını - Ç.D. adlandırmaq olar.
Eyni zamanda, dövlətdə hökm sürən siyasi-hüquqi rejim, siyasi sabitlik dərəcəsi, iqtisadi inkişaf
mərhələsi, tolerantlıq (milli dözümlülük) dərəcəsi, coğrafi-iqlimi quruluş və s. amillər mütləq şəkildə
dövlətin milli tərkibinə öz təsirini göstərir. Dünya təcrübəsində qəbul olunub ki, dünyanın əri Ç.D.-i ABŞdır. Hansı ki. etnik tərkibi, demək olar ki, dünyanın bütün regionlarından miqrasiya etmiş şəxslərdən
ibarətdir, hətta yerli xalqlar (hindular, eskimoslar, aluetlər) - artıq milli azlıq statusunu daşıyırlar. Ç.D.-lər
cərgəsində ikinci yeri Hindistan tutur. Harada ki, təqribən 300-ə yaxın millət, xalq, etnos yaşayır, eyni
zamanda Ç.D.-lər cərgəsinə Rusiya Federasiyasım (təqribən 140 etnik qrup), İranı (40-dan artıq etnik
qrup) və s. aid etıııək olar. Bəzi Ç.D.-lər (misal: Kanada, Avstraliya, həmçinin ABŞ) əsasən miqrasiya
prosesində etnik tərkib zənginləşmişdir; digər Ç.D.-lərdə isə (misal: Rusiya Federasiyası, Böyük
Britaniya, Hollandiya) tarixdə apardıqları işğalçı-kolonial siyasəti nəticəsində etnik tərkib
zənginləşmişdir. Dövlətin çoxmillətli olması, bəzi hallarda dövlət quruluşuna da, israr edir, o cümlədən
Hindistan. Rusiya, Braziliya və s. Federasiyaları, bununla yanaşı, unitar Ç.D.-lər də mövcuddur, o
cümlədən, İran, Fransa, Hollandiya və s. Xüsusilə vurğulamaq labüddür ki, dövlətin - Ç.D. olması, onun
sosial-mədəni, hətta iqtisadi inkişafına öz müsbət təsirini göstərir, baxmayaraq ki, bəzi dövlətlərdə
çoxmillətlilik - ona (dövlətə) müəyyən problemlər yaradır (misal: seperatçılığın inkişafı; “parçalanmış
xalq” adlı problem üzərində dövlətlərarası münasibətlərin gərginləşməsi).
ÇOXTƏRƏFLİ DİPLOMATİYA - beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatların və konfransların işi ilə
əlaqədar olaraq bir çox dövlətlərin nümayəndəliklərinin iştirakı ilə diplomatiyanın, məsləhətləşmələrin və
s. aparılması ilə bağlı - diplomatik fəaliyyət.
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra BMT-nin təşkil olunması, onun ixtisaslaşdırlmış
orqanlarının bir sıra regional təşkilatların və hökumətlərarası institutların yaranması də əlaqədar, Ç.D.nın əhəmiyyəti artdı.
Ç.D.-ıım genişlənməsi, dövlətlərarası ünsiyyətin intensivləşməsi ilə əlaqədardır. Müharibədən
(İkinci Dünya Müharibəsi) sonrakı dövrdə dünyada baş verən böyük siyasi və sosial-iqtisadi irəliləyişə
elmi-texniki inqilabın sürətlənməsinə təkan verdi, bu isə, getdikcə artan qlobal problemlərin həlli üçün
bütün dövlətlərin gücünü səfərbər edilməsini zəruri edir.
İkitərəfli diplomatiyadan fərqli olaraq- Ç.D.-nin bir çox xüsusiyyətləri vardır: o (Ç.D.), qeyrirəsmi «örüşlər və fikir mübadiləsi şəklində, ümumi müzakirələr yolu ilə həyata keçirilir; onun
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forumlarının işi, qaydaya görə, prosedura ilə nizamlanır, qəbul edilən qərarlar, qətnamələri isə,bəyannamə. yekun aktı, konvensiya, deklorasiya, protokol və s. şəklində qanuniləşdirilir.

D
DAHA ƏLVERİŞLİ ŞƏRAİT REJİMİ (ingilis analoqu most- favoured-nation-claus, rus analoqu

режим наибольшего б.чагоприятствие) - iki və s. ölkə arasında qarşılıqlı əlverişli rejim haqqında
ticarət müqaviləsinə daxil edilə bilən düzəliş, hansı ki, onlardan hər biri gömrük rüsumu haqqında üçüncü
ölkəyə təqdim edə bilər.
DAXİLİ İŞLƏRƏ QARIŞMA - bir dövlət və ya onun nümayəndələri tərəfindən yürütdüyü xarici
siyasətlə, beynəlxalq hörmətsizliklə, beynalxalq norma və hüquqları pozmaqla, başqa dövlətin suveren
hüquqlarına təcavüz edərək, onun daxili siyasətinə, siyasi, iqtisadi sabitliyinə, hərbi daya-nıqlığına zərbə
endirilməsi i’iə müşahidə olunan mürtəce siyasət. Son məqsədi suveren dövlətə təzyiq göstərməklə siyasi,
iqtisadi dividentlər qazanınası olan D.İ.Q., ona qarşı infarmasyon təbliğat aparma, onun vətəndaşlarına bu
və ya digər ictimai-siyasi aksiyalara cəlb etmə və ya belə aksiyalardan çəkindirmə, rüşvət təqdim etməklə
məmurlardan lazını olan qərarları qəbul etdirmə, ələxsus dövlətin Ali hakimiyyət vəzifələrini başqa
dövlətin maraqlarına cavab verən şəxslərin əllərində cəmləşdirmə, maddi, texniki, təşkilatı və digər üsul
və vasitələrlə nail olunur. D.İ.Q.-nm apo-geyası, hərbi təcavüzdür. Bax həmçinin qarışmamazlıq prinsipi
DAXİLİ SİYASƏT - onun mahiyyətini və sosial təyinatını ifadə edən və konkretləşdirən dövlət
fəaliyyətinin iki əsas istiqamətlərindən biri (digər istiqamət xarici siyasətdir), D.S.-ın son məqsədinə
sosial iqtisadiyyatın, mədəniyyətin, elm və təhsilin inkişafına nail olunması, vergilərin və rüsumların,
yığılması vətəndaşların maddi təminatı, ictimai-siyasi vəziyyətin və mülkiyyətin qorunması və s.
daxildirlər D.S.-ı aparan subyektlərə gəldikdə isə burada dövlətin Ali hakimiyyət orqanlarının rəhbər
vəzifəli şəxslərindən başlayaraq orta və kiçik ranqlı vəzifəli şəxsləri və aparıcı, hakim siyasi partiyaları
göstərmək olar. D.S.-ın üsul və vasitələrinə gəldikdə isə bu, dövlətin liberal və qeyri-liberal siyasi-hüquqi
rejimindən asılıdır. Əgər liberal rejimli dövlətlərdə D.S. insan hüquqlarına hörmət, insanın ali dəyər kimi
qəbul edilməsi; sosial ziddiyətlərin kompromis və s. üsul və vasitələrlə yürüdülürsə, qeyri-liberal rejimli
dövlətlərdə isə sərt inzibati-əmr resursları, təqib və təzyiq, polis və digər “güc” və s. üsul və vasitələrlə
yürüdülür.
DAXİİLİ SULAR - beynəlxalq hüququn institutu; dövlət akvatoriyasına daxil olan su ərazilərinə həmin
dövlətin suverenliyi və yurisdiksiyası yayılır. Ondan istifadə etmə rejimini beynalaxalq ekoloji normalara
riayət etməklə, dövlət özü müəyyənləşdirir, beynəlxalq istifadəsi isə məxsusi beynəlxalq razılaşmalar ilə
nizamlanır. D.S.-a dövlət ərazisindəki daxili su yolları, çayları, kanalları, gölləri, su ambarları, dəniz
portları, tarixi körfəzlər, bir dövlətin quru əraziləri ilə əlıatə olunmuş körfəzlər, bir neçə dövlətin quru
əraziləri ilə əlıatə olunmuş körfəzlərin sahildən eni 24 mil-dən artıq olmayan su əraziləri aid edilir.
Burada “istifadə” anlayışına balıq ovlanması, kimyəvi tul-lantıların suya axıdılması, hidroenerjinin
alınması və s. daxildir.
DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİK - dövlətin xarici münasibətlər üzrə orqanı, həmin dövlət tərəfindən xaricdə,
üzv olduğu beynəlxalq təşkilatın nəzdində yaradılır. D.N.-in hüquqi vəziyyəti dövlətlərin universal
xarakterli bevnəlxalq təşkilatlarla, habelə digər çoxtərəfli və ikitərəfli müqavilələr əsasında yaranmış
təşkilatlarla münasibətlərində nümayəndəliyi haqqında - Vyana Konvensiyası ilə (1975) müəyyən
edilmişdir. D.N. beynəlxalq təşkilatın fəaliyyətində dövlətin iştirakını və onun mənafeyini, maraqlarını
həmin təşkilatda müdafiə olunmasını təmin edir. Olduğu ölkədə D.N. diplomatik nümayəndəliyə verilən
diplomatik immunitet və imtiyazlardan istifadə edir.
“DAMOKL QILINCI” - l)rəvayətə görə, sirakuza tiranı Dionis tərəfindən olan, ona paxıllıq edən
Damoklın başının üstündə at tükündən asılmış və ən kiçik titrəyişdən hər an qopub Damokh öldürə bilən
iti qılmc; 2)(məcazi mənada) - hər an ehtimal olan təhlükə; bir subyektin - digər subyekti daima gərginlik
içərisində saxlaması.
DE... (latın de...) - ayrılma, uzaqlaşdırma, bəzi hallarda isə, tənəzzül, azalma mənasını bildirən önlük.
DEBAT (fransız - debats) - hər hansısa bir yığıncaqda, iclasda müzakirə aparılması, fikir mübadiləsi;
mövqelərin şifahi çəkişməsi Parlament D.-ları ~ qanunvericilik və ya Hökumətin fəaliyyətinə dair

məsələlərin aparılması qaydaları rəsmi surətdə müəyyən edilən və Deputatlar tərəfindən aparılan fikir
mübadiləsi: müzakirə. Bununla yanaşı, adətən müxtəlif' (rəqib) siyasi mövqe sahiblərinin müxtəlif növ
yığıncaqlarda, iclaslarda, hətta elektron kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) müzakirəni, fikir
mübadiləsini ifadə etmək üçün də “D." terminindən istifadə edilir.
DE-FAKTO (lalın de fakto: hərfən: əslində, real-lıqda) - ictimai (o cümlədən, beynəlxalq) müna
sibətlərdə məsələlərin faktiki tərəfini göstərən mürəkkəb, müstəsna fövqəl vəziyyət: 1. de-yure ilə birlikdə
mövcud olduqda tam hüquqlu, tam rəsmi, tam və hərtərəfli münasibətlərin olduğunu bildirən və ya buna
zəmanət yaradan vəziyyət; 2. dc-yure ilə birlikdə mövcud olmadıqda isə münasibətlərin real, faktiki
olduğunu bildirən, lakin müəyyən səbəblərdən (hakimiyyət çevrilişi, seçki saxtakarlığı, marionet
hökumət, işğal, hətta oğurluq, mənimsəmə və s.) həmin münasibətlərin hüquqi, rəsmi müstəviyə
keçirilmədiy ini bildirən vəziyyət.
DEFİLYASİYA (latın deflare-üfürmək) - in-fılyasiya dövründə qiymətlərin artım sürətinin
dayandırmaq, azaltmaq, pulıırı dəyərini, alıcılıq qabiliyyətini qaldırmaq, iqtisadiyyatı “sağlamlaş-dırmaq”,
sabitləşdirmək məqsədi ilə və ya pul islahatından öncə Hökumət tərəfindən artıq kağız pullarının və digər
banknotların təadavlildən çıxarılması yolu ilə pul kütləsinin azaldılması. D. məqsədi ilə kredit
restriksivası (faiz dərəcəsinin artırılması, kreditlərin limitləşdirilməsi), vergilərin artırılması, sosialmədəni xərclərin azaldılması, əmək haqqının “dondurulması” və digər tədbirlər görülür. D.-nın müsbət
tərəfi olduğu kimi, mənfi tərəfi də mövcuddur. Misal: iqtisadi inkişaf sürəti aşağı düşməsinə, idxal-ixrac
əməliyyatlarının aşağı düşməsinə və hətta bəzi təşkilatların müflisləşməs-inə və s. gətirib çıxarda bilər.
DEFİSİT (latın c/c/Yh-çatışınır) - xərclərin gəlir-dən çox olması, zərər. D. pul ehtiyatına (kassa, maliyyə
D.-i) və həm də maddi sərvətlərə (xammal, yanacaq və s. əmtəələrin çatışmazlığı) aid edilə bilər.
DEKLARASİYA (latın declaralio - müraciət, elan, bəyannamə) - ümimiləşdirilmiş (qeyri-konkret),
təntənəli bəyannamə; - (dövləti)- siyasi məsələlərdə vacib hadisələri, prinsipləri, proqram müddəaları
əhatə edən, beynəlxalq hiiquqi qüvvəyə malik olan, lakin qəbulu və icrası siyasi subyektlər üçün könüllü
olan, siyasi təşkilatın rəsmi bəyanatı. Burada “siyasi təşkilat” deyəndə, beynəlxalq təşkilat, dcvlət
(hakimiyyət), siyasi partiya və digər ictimai-siyasi təşkilat nəzərdə tutulur.
DEKLARATİV (latın declarativu.s-təntənə ilə bil-dirilmiş) - (məcazi mənada) - ümumi müddəaları
cəmləşdirən, konkretləşdirməyən, çox dərinliyə getməyən, deklarasiya xarakteri daşıyan, təntənəli surətdə
konkret ünvansız, başqaları üçün icrası məcbur olmayan elan etmə, bəyan etmə.
DELEGİTİMASİYA (latın nte-ayrılma, uzaq-laşdırma və legitimuz-qammı, qanuniləşdirilmiş) legitimasivaya (y əni subyektin və yə aktın səlahiyyəti və qanunu qəbul etmə (etdıirmə), təstiqləmə) siyasi
hüquqi prosesinə əks olan proses. Etibarın (inamın) itirilməsi, subyektin və ya aktın səlahiyyətlərinin heçə
endirilməsi və siyasi səhnədən sıxışdırılması ilə müşaiyət olunur. D.-nın əsas səbəbləri bunlardır: 1.
cəmiyyətdə hökm siirən universal (ali) dəyərləri ilə - hakim dairələrin koorporatıiv (eqaist) maraqlarının
toqquşması; 2. qanunlarda, sənədlərdə əks olunan müddəalarla real vəziyyət arasında ziddiyətiıı olması.
Demok-ratik ideyalar'a - sosial-siyasi təcrübə (praktika) arasında ziddiyətin olması. Bunlar cəmiyyətlə
hakim dairələr arasında münasibətlərin kəskinləşməsi, yəni mövcud olaıı məsələləri (problemləri,
böhranları) həll etmək məqsədilə “güc’’ və “təzyiq” üsul və vasitələrindən istifadə edilməsində özünü
biruzə verir; 3. siyasi sistemdə geniş xalq kütlələrinin maraqlarını müdafiə edə biləcək mexanizmin və
strukturun olmaması; 4. bürokratiyanın, korrupsiyanın, vəzifə özbaşınalığın geniş vüsət alması; 5.
çoxmillətli dövlətlərdə millətçiliyin, irqçiliyin və digər növ diskriminasiyanm (ayrı-seçkiliyin), eləcə də
etnik separatizmin tüğyan etməsi; 6. hakim dairələr arasında fikir ayrılığın əmələ gəlməsi və
şiddətlənməsi, hakimiyyət strukturlarının elementlərinin işinin, səlahiyyətinin, siyasətinin bir-biri ilə
çarpazlaşması və hakimiyyətin öz (hakim) legitimliyinə inamının itirilməsi.
DELEQAT (latın de/eg<a/MS-göndərilmiş, nüma-yəndə) - bax niimayətub.
DELİKT (latın delictum - xəta, hüquq pozğunlu-ğu) - 1) cəmiyyəti maraqlarına zidd olmaqla, cəmiyyətə
ziyan vuran və qarnınla cəzalandırılan təqsirli əməl; 2) beynəlxalq hüquq normaların və ya beynəlxalq
öhdəliklərin pozulması. Bu, qeyri-hüquqi hərəkət və ya hərəkətsizlik, yaxud səhv nəticəsində baş verir.
Beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və xalqların azadlığına qəsd edən cinayətlər bu baxımdan daha
xarakterikidir. Beynəlxalq D. beynəlxalq sanksiyalara səbəb olur.
DELİMİTASİYA (sərhədlərin delimıtasiyası) (latın Je/mz/to/zo-sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi) beynəlxalq hüquqim institutu. Hənıhüdud qonşu dövlətlər arasında müəyyən tarixi səbəblərdən,
dövlətlərarası sərhəddi» dəqiq xətti olmadığı təqdirdə onların (qonşu dövlətlərin), qarşılıqlı razılıq
əsasında sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsi ilə, təsviri ilə, istiqamətləndirilməsi ilə və coğrafi xəritəyə
köçürülməsi ilə dövlət sərhədlərinin dəqiqləşdirilməsi. D.- müqavilədə yaxud başqa sənəddə əks etdirilir.
D. prosesindən sonra demarkasiya prosesi gəlir.
DEMARKASİYA (sərhədlərin demarkasiyası) (fransız zfe7zzrzrc«r/mz-hüdudlama) - beynəlxalq huququn
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institutu. Həmhüdud qonşu dövlətlər arasında müəyyən tarixi səbəblərdən, dövlətlərarası sərhəddin
müvafiq sərhəd nişanları, infrastrukturu olmadığı təqdirdə onlar (qonşu dövlətlər) birgə (xüsusi)
komissiyası yaratmaqla delimitasiya razılaşması əsasında, artıq bilavasitə yerlərdə, ərazidə, dövlətlərarası
(mübahisəsiz) sərhəd boyunca xüsusi sərhəd nişanələrinin (dirəklər, tirlər, zolaqlar) qoyulması. Həmin
(birgə) komissiya sərhədlərin D.-sı üzrə bütün hərəkətlər haqqında xüsusi sənədlər - sərhəd xəttləri və
nişanələrin təsvir verilmiş protokolları (bura fotoşəkilləri və sxemləri əlavə etməklə) tərtib edir. Yeri
gəlmişkən, qeyd etmək labüddür ki, artıq D. nişanələri üzərində sərhəd infrastruktunun qurulması (yeni
sərhəd keçid məntələrərinin yaradılması, sərhəd çəpərinin çəkilməsi, müşaiyət postlarının qoyulması və
s.) və, eləcə də mövcud sərhəd infrastruktunun yeniləşdirilməsi, abadlaşdırılması - redemorkasiya deyilir.
Birtərəfli D. yolverilməzdir və beynəlxalq mübahisəyə səbəb oluna bilər.
DEMARKASİYA XƏTTİ - döyüşən və ya mübahisədə olan dövlətlər arasında xüsusi razılaşma ilə
müəyyən olunan, müvəqqəti xarakter daşıyan xətt (və ya zona): I. daimi sərhəd müəyyən edilənədək,
barışıq zamanı, vuruşan dövlətlərin qoşunlarını ayıran xətt (və ya zona); 2. hərbi münaqişədə məğlub
olunmuş dövlətlərin ərazisini, işğalçı dövlət(lər) tərəfindən işğal zonalarına ayıran xətt; 3. qonşu dövlətlər
arasında mübahisəli ərazidə müvəqqəti müəyyənləşdirilən xətt (və ya zona).
DEMAR.Ş (fransız demarche-bərəkət, çıxış) - bir sıra subyektin (şəxsin, ictimai-siyasi təşkilatın
(partiyaların), partiyalar qrupunun, insan kütlə-sinin, dövlətin (onun diplomatik nümayəndələrinin) və
beynəlxalq təşkilatın yürütdüyü siyasi kursa və ya atdığı siyasi addıma etiraz əlaməti və ya dəstək əlaməti
olaraq digər siyasi subyektin siyasi aktı. Formasına görə D. yazılı, şifahi və ya müəyyən hərəkət aktı ola
bilər. Yazılı D. aktı: deklarasiya, bəyanat, imzaların toplanması və s. formada ola bilər. Hərəkətli D. aktı:
passiv formada (tətil, verilən hüquqların icra edilməməsi, boykot və s.) ola bilər və aktiv formada (mitinq,
piket, yüriiş və hətta hərbi yiirüş və s.) ola bilər. Mahiyyətinə görə D. xahişi, təklifi, tələbi, protesti və s.
özündə ehtiva edə bilər.
DEM.EREC (iııgilis demmurage) - hava, su, quru (dəniz) yol nəqliyyat vasitələrinin, malların (yükün) və
s. qeyri-qanuni tutulub saxlanılmasına və boş dayandırılmasına görə - komission yığımlarının, yaxud
kompensasiyaların ödənilinəsi.
DEMİLİTARİZASİYA (latın z/q-ayrılma, uzaq-laşdırma və /w/ztarä-hərbi) - beynəlxalq hüququn
institutu; iki və ya bir qrup dövlətin, bəzi hallarda bütün dünya dövlətlərinin qarşılıqlı razılığı ilə,
müəyyən edilmiş quru, su və hava ərazilərini hərbi məqsədlər üçün istifadənin məhdudlaşdırılması (və ya
qadağan edilməsi), əgər həmin ərazilərdə hərbi qüvvələr vardırsa ya tamamilə, və ya qismən çıxarılması,
hərbi istehkamların və tikililərin ləğv edilməsi (və ya ləğv edilmə prosesi) . D.-nııı tam və ya qismən
(misal: silahların, silahlı qüvvələrin azaldılması; digər silah növlərini saxlamaqla, müəyyən silah
növlərinin saxlanılmasının qadağan edilməsi və s.) növləri mövcuddur. Bir qayda olaraq, sərhəd bölgələri,
müvəqqəti demarkasiya xətləri, neytral zonalar və s. D.-ya məruz qalır. Beynəlxalq aktlara görə
Antarktida, səma cisimləri (o cümlədən, Ay) tam D. zonası elan edilmişdir. Atomsuz (nüvəsiz) zonaları
eyni adlı silah iiçiiıı D. zonaları hesab etmək olar, hərçənd digər silahlar mövcud ola bilər. Beynəlxalq
hüququn “açıq səhər” instutunu D. zonası hesab etmək olar. Bəzi hallarda isə beynəlxalq ictimaiyyət
beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə potensial təhlükəli dövlətdən və yaxud işğalçı dövlətdən D.-ııı tələb edə
bilər və hətta məcbur edə bilər.
DEMOBİLİZASİYA (latın de-ayrılma, uzaqlaş-dırma və /no6ı7ı.v-çevik, mütəhərrik) - 1. səlahiyyətli
dövlət hakimiyyəti orqanları (dövlət başçıları) tərəfindən artıq silahlı qüvvələrin saxlanılmasına ehtiyacın
olmadığı ıniiəyyənləşdirildikdə, müvafiq qərar ilə (sərəncam ilə): ordunun şəxsi heyətinin sayının
azaldılınası; həqiqi hərbi xidmət keçmiş əsgərlərin ordudan tə.xıis edilməsi (ehtiyata buraxılınası);
dövlətin, cəmiyyətin (xalqın), iqtisadiyyatın və hətta ordunun müvafiq şəraitdə hərbi vəziyyətdən - adi
(sülh) vəziyyətə keçirilinəsi; 2. (məcazi mənada) aktivliyin, sayıqlığın azaldılması (itirilməsi).
DEMOKRATİYA (yunan, demokratla, demos- xalq və kratos - hakimiyyət) - xalq hakimiyyəti. Xalqı
hakimiyyətin yeganə mənbəyi kimi qəbul edən, azadlıq və bərabər lıüquqluluq prinsiplərini qəbul edən,
insan hüquqlarını yüksək tutarı dövlət hüquqi rejimidir, dövlət əhəmiyyətli qərarların çoxluğun iradəsinə
əsasən qəbul edilən və, eyni zamanda, azlıqların hüquq və maraqlarını nəzərə alan, haqq-ədalət
ideyalarının təntənəsidir. Döv-lətin Ali hakimiyyət orqanlarının xalq tərəfindən seçilməsi, xalqa tabe
olması, xalq qarşısında hesabatlı olması və bunların qanunlarla (Koııstitu-siya ilə) bərkidilməsi və
təminatı D.-nın mütləq şərtidir. D.-nın əsas funksiyası, cəmiyyətdə ıııüx-təlif baxışlar, fikirlər arasında
konsensusun, konı-promisin təməlinin araşdırılıb üzə çıxarmaq və onu həyata keçirməkdir. D., vətəndaşın
hüquq, azadlıq və maraqlarının müdafiəsinin qarantıdır. D,- tarixin sınaqlarından keçmiş, inkişaf etmiş
sosial-siyasi, hüquqi mədəniyyət etalonudur. Birbaşa D. - seçki və referendum vasitələri ilə cəmiyyətin
və dövlətin idarəçiliyində xalqın bilavasitə iştirakı deməkdir; təmsilçi D. isə seçki və referendum
vasitələri ilə cəmiyyətin və dövlətçiliyin idarəçi-liyiııdə xalqın bilavasitə iştirakı deyil, məhz təmsilçi
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dövlət orqanları vasitəsi ilə (Parlament) cəmiyyətin və dövlətin idarəçiliyində xalqın iştirakı deməkdir.
Təmsilçi D. anlayışı -parlamen-tarizm anlayışının sinonimidir.
DEMOQRAFİK SİYASƏT - əhalinin reproduktiv davranışının nizamlanması: və ailə instutunun
qaydaya salınması, bununla yanaşı, sosial-iqtisadi, siyasi məsələlərin həllində əhalinin sayının tənzim
lənməsi məqsədləri ilə dövlətlərin (Hökumətlərin) həyata keçirdikləri tədbirlər kompleksi/o cümlə-dəm
sosial iqtisadi ( pul müavinətləri, müxtəlif imtiyazlar, digər təşfiqedici metod lar, bəzi hallarda isə əksinə:
hər doğulmuş uşağa görə əlavə vergi öhdəliyinin qoyulması); inzibatİ-hiiquqi (demoqrafik məsələlərin
hüquqi aktlarla nizamlanması); sosial-psixoloji (cəmiyyətdə mövcud olaraq milli-mənəvi etik dəyərlərə
müvafiq olan ideal “demoq-rafik modelin’’ və “ailə üzvlərinin sayının” formalaşdırılması, bəzi elmi
mənbələrdə daha uzaq gedərək qatı, qeyri-insanı tədbirləri (misal: əhalinin azaltması üçün: süni şəkildə
müharibələrin qızışdırılması’; süni iqtisaıdi böhran təəssüratı yaradılması, hətta dövlət hesabına yaşayan
yetim və qocalar evlərinin sakinlərinin fiziki baxımdan məhv etməsi və s. - həmin tədbirlər kompleksinə
aid edilir. Bəzi dövlətlər əhalinin artması siyasətini yürüdür, lakin bir sıra dövlətlər vardır ki, əksinə
iqtisadi çətinliklər, torpaq qıtlığı və s. bəhanəsi ilə, məqsədyönlü şəkildə əhalinin azaldılması siya-sətini
yürüdür. D.S.-nin əsas məqsədi “demoqrafik partlayışların ” yəni sosial iqtisadi problemlər olan yerdə
əhalinin kəskin surətdə artmasının və digər növ demoqrafik fəlakətin “əhalinin sıfır artımı” və ya
“əhalinin azalması” probleminin həll edilməsidir.
DEMOQRAFİYA (yunan </emos-xalq və grapho-yazıram) (əhalinin təsviri) - Əhali haqqında onun
strukturu (say, cins, yaş (ömür uzunluğu)) regional yerləşməsi, etnik strukturu, əhalinin quruluşu
(uşaqların, qocaların, cavanların farizi, nisbəti), dinamikasını (doğum, ölüm, artım, miqrasiya dina
mikasını), eləcə də siyasətin, mühariibənin, iqtisadiyyatın, bioloji və coğrafi amillərin ona təsirini öyrənən
ictimai elmlərdən biri. D. öyrənilməsi dürüst və doğru siyasət, hərbi-siyasət, iqtisadi-siyasətin
yürüdülınəsinə xidmət edir, əhalinin tələbatını üzə çıxardır və cla bilsin ki, əvvəllər aparılan səhv
siyasətin ağır nəticələrini öyrənməyə irakaıı verir. Siyasi tarix, sosiologiya, psixologiya, etnoqrafiya, tibb
və statistika elmləri D.-nm öyrənilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
DEM'ONSTRASİYA (latın demon stratio-mima-yiş) - ictimai diqqəti özünə cəlb edən, məqsədyönlü
siyasi aksiya; nümayiş: 1. cəmiyyətin diqqətini özünə cəlb etmək və öz məqsədlərini cəmiyyətin ümumi
imkanları ilə həyata keçirmək naminə vahid tələblərin və vahid sosial-siyasi ideya daşıyıcılarının, digər
siyasi subyektin yürütdüyü siyasi kursa və ya atdığı siyasi addıma etiraz və ya dəstək xarakteri daşıyan;
təşkilatlanmış kütləvi yürüş. Belə D.-lar bayramyönlü, Hökumət lehinə və ya Hökumət əleyhinə, eləcə də
müharibə əleyhinə və s. ola bilər; 2. eyni səbəbli, lakin təşkilatlanmış kütləvi yürüş olmadan siyasi
xarakterli şüarların, rəsm əsərlərinin, video-küplərin küçədə və ya kütləvi informasiya vasitələrində (KİV)
nümayiş edilməsi; 3. “güc D.-sı” - yəni hər hansısa bir dövlətin (onun Hökumətinin), xalqın diqqətinin
cəlb edilməsi, ona təzyiq və ya dəstək göstərilməsi, öz mövqeyini bildirməsi məqsədilə başqa bir dövlətin
nümayişcəsinə hərbi təlimlərin keçirilməsi, silahlı qüvvələrin müəyyən bölgəyə göndərilməsi, hərbi
manevr edilməsi və s.
DEMPİNQ (ingilis dumping-hərfi mənası: tul-lamaq) - əsasən iqtisadi monopolistlərin xarici bazarı ələ
keçirmək, orada yerli istehsalçını rəqabətlə tənəzzülə uğratmaq və son nəticədə qiymət monopoliyasına
sahib çıxmaq məqsədilə özünün istehsal və hasil etdiyi malların (əmtəələrini) həmin dövlətdə mövcud
olan, bəzi hallarda isə, hətta maya dəyərindən də ucuz qiymətlə ixrac edib orada satmaq.
DENATIJRALİZASİYA (latın Те-ayrılma, uzaq-laşdırma və nrrfwra/L-təbii) - bu və ya digər
səbəblərdən insanla dövlətin arasında “vətəndaşlıq”, “təbəəlik” münasibətlərinin xitamı. Hər bir dövlət
vətəndaşlığı, təbəəliyi itirilmə qaydasını özü müəyyənləşdirir. D. vətəndaşlıqdan, təbəəlikdən könüllü
surətdə imtina etməsi ilə, başqa dövlətin vətəndaşı ilə ailə həyatının qurulması ilə, bəzi hallarda isə
məcburi şəkildə ola bilər,
DENONSASİYA (fıansız denoncer-elan etmək, pozmaq) — dövlətin ikitərəfli və ya çoxtərəfli bey
nəlxalq müqavilədən, elə orada müəyyənləşdirilmiş qaydada və müddətlərdə, əvvəlcədən qarşı tərəflərə
bəyan etməklə çıxması. Bununla yanaşı həmin beynəlxalq müqavilə ondan çıxmış dövlət üçün xitam
edilir, digəı dövlətlər üçüıı isə qüvvədə qalır. Lakin elə beynəlxalq müqavilələr də vardır ki, onların D.-sı
müəyyən hallarda və ya bütün hallarda qadağan edilir.
DEPARTAMENT (fransız departemet) - müəyyən səlahiyyətli və müəyyən fəaliyyət dairəli dövlət
oıqanı, inzibati ərazi vahidi. 1. Fransada əsas inzibati ərazi vahidi D.-də özünüidarə orqanı Baş Şura və
onun seçdiyi departament komissiyasıdır; mərkəzi hakimiyyət nümayəndəsi prefekdir; 2. bir sıra
dövlətlərdə idarə və nazirliklərin adı (misal: ABŞ-da Prezident tərəfində təyin olunmuş dövlət katibi
tərəfindən rəhbərlik edilən, Xarici İşlər Nazirliyi funksiyaların: icra edən xarici - işlər idarəsi. Hüquqi
baxımdan dövlət D.-i məşvərətçi orqan olsa da, faktiki olaraq Prezidentin və Konqresin xarici siyasətini
həyata keçirir.); 3. XVIII-XX əsrlərdə Rusiyada bir sıra ali, mərkəzi və yerli idarələrin tərkibində şobə,
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bəzən isə müstəqil mərkəzi idarə idi; 4. Azərbaycanda bəzi nazirliklərin və idarələrin müəyyən
səlahiyyətli və fəaliyyət dairəli (işçi personallı -aparath) şöbələri.
DEPONİR(LƏMƏ) (latın depouere - qorunub-saxlanılması üçün vermək) - I) qiymətli kağızların
(pulların, istiqrazların və s.) və digər qiymətli əşyaların qorunub-saxlanılması üçün dövlət müəssisələrinə
(misal: banklara, notarial kontorlara) təqdim edilməsi. D. əməliyyatı bank (kommersiya) əməliyyatı
olduğu üçün müəyyən məsrəflər tələb edir və müvafiq surətdə dövlət tərəfindən təminat verilir; 2)
“Ratifikasioıı qramotanın” qorunub-saxlanılması üçün tnüəyyəıı dövlətlərin, beynlxalq təşkilatlara və ya
bu cür təşkilatın ali icraçı şəxslərinə təqdim edilməsi.
DEPORTASİYA (latın c/epor/u/m-hərfı mənada: aparılma, daşınma) - bu və ya digər səbəblərdən
(misal: siyasi, etnik təmizləmə; hüquq pozuntusunun qarşısını alma; kriminal sabitliyi qoruma və s.) bir
şəxsi, bir qrup şəxsləri, yaxud müəyyən dinə, millətə mənsub olan şəxsləri məcburi surətdə bir ərazidən,
dövlətdən digər ərazilərə, dövlətlərə çıxarılması, qovulması. D.-nın iki növü mövcuddur: aşkar növü, yəni
fiziki güc tətbiq etməkilə D. - bunun apageyası “qanlı D.-dır” və qeyri-aşkar, məxfi növü, yəni fiziki güc
tətbiq etmədən, lakin ağır yaşayış şəraiti yaratmaqla köçməyə məcbur etmə. Eyni zamanda D.
dövlətdaxili qanun-qaydanı, miqrasiya qaydalarını pozmuş əcnəbilərə və apatridiərə qarşı tətbiq edilir,
eləcə də diplomatik münasibətlərdə “arzu olunmaz şəxslərə” - (“persona non grata”) dövlət ərzisiııdən
çıxması üçiin müəyyən vaxt müddəti verilir —“diplomatik D.”
DEPOZİTARİ (latın t/epmv/ız/m-saxlanmağa verilmiş şey; kənara qoyulmuş) - beynəlxalq hüquqda,
konkret müqavilənin mətnini, onun ratifikasiya haqqında sənədləri, eləcə də valyutanı və qiymətli
kağızları və s. saxlamaq və lazım gəldiyi təqdirdə açıqlamaq, qaytarmaq barədə üzərinə öhdəlik götürən
inanılmış, etibar edilmiş dövlət və yaxud beynəlxalq təşkilat. D. subyekti beynəlxalq müqavilələrin
iştirakçılarının (deponentlərin) razılığı ilə müəyyənləşdirilir və bir qayda olaraq elə həmiıı müqavilədə
göstərilir.
DEPOZİTARİY DÖVLƏTİ (rus analoqu государство-депозитарий, ingilis analoqu depositary State)
- beynəlxalq hüqııqda, beynəlxalq müqavilənin, onun ratifikasiya haqqındakı, sənədlərin və s. özündə
qorunub - saxlanılması haqqında öz üzərinə öhdəlik götürmüş dövlət.
DEPRESSİYA (latın c/^reswfo-boğma, susdur-ma) - sosial-psixoloji, tibbi, iqtisadi, geomorfoloji və
tektonik kateqoriya: I. xalqın, cəmiyyətin və ya fərdi şəxsin həyatında qarşılaşdığı ağır psixoloji zərbədən
sonra (misal: müharibədə məğlubiyyət; xalqın parçalanması; inamsızlığın (ümidsizliyin) yaranması və ya
ağır həyat tərzi keçirilməsi və s. səbəblərdən) onda əmələ gələn, uzun müddət qalan, sosial həyatda bu və
ya digər şəkildə özünü biruzə verən, bəzi hallarda inkişafa mane olan psixoloji sindrom; 2. səhv, qeyrikafi iqtisadi siyasətin nəticəsində istehsalın azalması ilə, tələbatın düşməsi ilə, iqtisadiyyatın durğuııluğu
ilə xarakterizə olunan, istehsal olunmuş malların mövcud olan pul kütləsindən az olması vəziyyəti.
DEPUTAT (latın deputatus - müəyyən edilmiş, göndərilmiş) - millət vəkili, - qanunvericilik (qanunyaradıcıiıq) prosesində xalqın (seçicilərin) maraqlarını ınüdafiəetnıə məqsədini güdən, dövlətin Ali
Qanunvericilik orqanında (Parlament-də) xalqın səlahiyətli nümayəndəsi. D. seçilmə qaydası və
səlahiyyətləri Konstitusiya ilə və müvafiq qanunlarla müəyyənləşir. O, qanunvericilik təşəbbüsü
hüququna, “D. sorğusu” hüququna və toxunulmamazlıq hüququna malikdir. D. dövlət, iqtisadiyyat,
sosial-mədəni, quruculuqda iştirak edir, seçicilərin tapşırığını həyata keçirmək üçün fəaliyyət göstərir.
Seçicilər qarşısında görülən iş barəsində hesabat verir. Eyni zamanda D. əksər seçicilərin təkidi ilə,
vaxtından əvvəl (D. səlahiyyəti, müddəti qurtarmayana qədər) geri çağrıla bilər.
DESTABLİZASİYA (latın tfo-aynlma, uzaqlaş-dırma və stabilius - sabit, dayanıqlı) - (sabitliyin

əleyhinə) - mütarazhğın pozulması; qeyri-sabitliyə, nizamsızlığa, özbaşınalığa və s. nail olmaq
məq-sədlərinə xidmət edən, formalaşmış qayda-qanunun pozulmasına xidmət edən hərəkət (və
ya vəziyyət). Siyasi qüvvələr nisbətinin dəyişməsi (pozulması) və ya xarici təsir əsnasında dövlət
daxilində və ya region daxilində ictimai-siyasi həyatın adi (normal) axarına ciddi təsir göstərə
biləcəyinə real zəmin yaradan və ya artıq baş verən siyasi aksiya və ya siyasi mühit. Siyasi D,dan savayı hərbi-siyasi, iqtisadi-siyasi D. növləri mövcuddur. D.-nm apogeyası arzuolunmaz
şəxslərin hakimiyyət resurslarının ələ keçirməsi, dövlətin ərazilərinin parçalanması və hətta
dövlətin süqutu ilə nəticələnə bilər.
DETERMİNASİYA (latın determinatio-toyin etmə, məhudlaşdırma) - termini ilk dəfə
(biologiya sahəsində) elmə alman embrioloqu K.Hayder tərəfindən, 1900-cü ildə irəli
sürülmüşdür. Həmiıı termin siyasətdə müəyyən bir xüsusiyyət, hadisə, varlıq digər
xüsusiyyətlərə, hadisələrə, vanhqlara həlledici təsir göstərən situasiyanı izah etmək üçün istifadə

edilir.
DEVALYASİYA (son latın devalvatio, ıfo-aşağı hərəkəti bildirən sözönü və va/eo-dəyəri var sözündən)
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- dövlətin ödəmə balansının və ticarət münasibətlərinin kəskin pisləşməsi, valyuta ehtiyatlarının
tükənməsi, beynəlxalq valyuta bazarında milli valyutanın dəyərinin düşməsi və s. nəticəsində milli pul
vahidinin qızıl tərkibinin qanunvericiliklə azaldılması, yaxud kağız nişanların qızıla və xarici valyutaya
nisbətən məzənnəsinin aşağı salınması yolu ilə atılan məcburi addım. D. ixracın stimullaşdırılmusı,
idxalın məhdudlaşdırılması, dövlətin ödəmə balansının tarazlaşdırması və milili idxalatın rəqabət
qabiliyyətinin artırması məqsədlərini güdür. Həmin effekt adətən qısamüddətli olur, dövlətin xarici
borcunu artırır, idxalat mallarının dəyərini bahalaşdırır. Mahiyyətinə görə D. revalvasiyanm əksidir.
DEVİZ (rus analoqu девиз, fransız analoqu devise, ingilis analoqu motto) - 1 )(siyasi sahədə) adətinə görə
əsas fəaliyyətin, davranışın mahiyyətini, ideyasını tərənnüm edən .. qısa və konkret kəlam, ifadə;
humanizmi, haqq-ədaləti, ümdə məqsədləri ifadə edə, bir neçə sözdən ibarət olan, asan yadda qalan patriotik çalarlı şüar; təbliğat kampaniyasının vacib atributu. Siyasi, o cümlədən, dövlət idarəçiliyi
praktikasında D.-lərdən geniş istifadə olunur. Misal üçüıı: keçmiş SSRİ adlı dövlətdə İkinci Dünya
Müharibəsi (Böyük Vətən Müharibəsi) dövründə vətəndaşları müharibəyə çağıran D.-lər cərgəsinə: “Ana
Vətən çağırır”, “Bizim iş haqq işidir”, “Düşmən məğlub olacaq”, “Qələbə bizim olacaq”, “Hamı
cəbhəyə”, “Hər şey cəbhə üçün” və s.; Fransada D., hətta Konstitusiyada həkk olunmuşdur, maddə 2:
“Respublikanın devizi - Azadlıq, Bərabərlik, Qardaşlıqdır”.
DE-YURE (latııı de jure - hərfən: hüquqa görə) - ictimai (o cümlədən, beynəlxalq) münasibətlərdə,
məsələnin hüquqi tərəfini göstərən, mürəkkəb müstəsna, fövqəl vəziyyət: 1. de-fakto ilə birlikdə mövcud
olduqda tam hüquqlu, tam rəsmi, tam da hər tərəfli münasibətlərin olduğunu bildirən və ya buna zəmanət
yaradan vəziyyət; 2. de-fakto ilə birlikdə mövcud olmadıqda isə, hüquqa, hüquqi səlahiyyətlərə malik
olmasını bildirən, lakin faktiki olaraq reallıqda müəyyən səbəblərdən (hakimiyyət çevrilişi, seçki
saxtalığı, marionet hökumət, işğal, hətta oğurluq və mənimsəmə və s.) münasibətlərin olmadığını bildirər»
vəziyyət.
DEZ... (fransız des...)- nəyinsə məhv edilməsini, ləğvini, yaxud yoxluğunu, təhrifini bildirən sözönü.
DEZAVUİRASİYA (fransız desavouer-wkar et-mək, danmaq) - beynəlxalq (ciplomatik) müna
sibətlərdə dövlətin səlahiyyətli orqanı tərəfindən öz (dövlət) ərazisində başqa bir dövlətin diplomatının və
ya digər səlahiyyətli rəsmisinin atdığı müəyyən addımla öz səlahiyyətlərini aşdığım və ya öz mandatına
uyğun olmadığını bildirən rəsmi irad. D. və onu doğuran səbəb dövlətlərarası münasibətlərə xələl yetirə
bilər. Bir qayda olaraq D.-ya məruz qalmış diplomat və digər səlahiyyətli rəsmi şəxs geri (öz dövlətinə)
çağrılır.
DEZİNFORMASİYA (fransız z/es-inkar və inJbrmation-кэЬзг) - müəyyən məqsədləri güdərək geniş
ictimaiyyəti və ya rəqib tərəfi çaşdırmaq, onlarda müəyyən təəssürat oyatmaq, fikirlərini səhv istiqamətə
yönəltmək naminə yalan məlumat, həqiqət pərdəsi altmda yaynıaq. D. bir qayda olaraq ya düşmən
dövlətlər, xalqlar arasında yayılır və yaxud anti-demokratik rejimli dövlətlərdə hakim dairələr tərəfindən
hakimiyyət resurslarının əldə saxlanılması naminə vətəndaşların arasında yayılır. D. əsasən kütləvi
informasiya vasitələri (KİV) ilə eyni zamanda kütləvi ictimai tədbirlərdə, fərdi görüşlərdə yayıla bilər.
Bəzi hallarda məqsədyönlü D. müəyyən hüquqi məsuliyyətə səbəb olur D. qurbanına çevrilməməsi üçün,
eyni hadisəni fərqli mənbələrdən araşdırmaq labüddür.
DEZİNTEQRASİYA (fransız des - inkar və latın integer - bütöv) - inteqrasiya prinsipinin antonimi;
ümumi varlığın məqsədyönlü və ya kor-təbii hadisələri nəticəsində öziinün tərkib hissələrinə bölünübparçalanması prosesi. Ən yeni tarixdə keçmiş (eks) SSRİ və Yuqoslaviya adlı dövlətlər - D.-ya məruz
qalaraq süqut etmişlər.
DEZORQANİZASİYA (rus analoqu дезорганизация, ingilis analoqu disorqanization) - ümumi varlığın
məqsədyönlü və ya təbii hadisələr nəticəsində, özünün tərkib hissələrinə bölünməsi və ya ümumiyyətlə
ləğv edilməsi; birliyin, təşkilatçılığın pozulması; qayda-qanunun pozulması; süqut. Hakimiyyətin D.-si son nəticədə cəmiyyət və dövlət üçün olduqca təhlükəli fəsadlar törədə bilər. “D.” anlayışını
“dezinteqrasiya” anlayışından fərqləndirmək labüddür: əgər dezinteqrasiya (siyasi) subyektlərin
aralanmasıdırsa; “D.” anlayışına, subyektlərin aralanmasından savayı, idarəçilik qaydasının pozulması,
sabitliyin pozulması, özbaşınalığın geniş vüsət alması və s. anlayışları da daxildirlər, yəni “D.” anlayışı
daha geniş məfhumdur.
DƏNİZ BLOKADASI - (hərbi) blokadanın bir növü; dövlətin dəniz vasitəsilə xarici əlaqələrini kəsmək
məqsədilə dövlətin limanlarının, körfəz zolaqlarının, ərazilərinin və yaxud dənizkənarı sahələrinin
izolyasiya edilməsi və dövlətin hərbi-dəniz qüvvələrinin blokada rayonundan kənara ç xınasının qadağan
edilməsi. D.B. rəqib qüvvələrin yalnız liman və dənizkənarı sahillərinə tətbiq edilə bilər və neytral
limanlara gedən yolları kəsməməlidir.
BMT Nizamnaməsinin 42 və 51-ci maddələrinə uyğun olaraq, D.B. iki halda qanunidir; BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qərarı ilə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlmiş
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fəaliyyəti tətbiq etmək zərurəti yarandıqda və; dövlətlərin ayrılmaz hüququ olan kollektiv və individual
özünümüdafiəsini həyata keçirdikdə. Hər hansı digər hallarda D.B. (müharibənin elan edilməsindən asılı
olmayaraq) qeyri-qanuni və təcavüz aktı kimi qəbul olunur.
DƏNİZ HÜQUQLJ • bax beynəlxalq dəniz hüququ.
DİALOQ (yunan dQ/ngo.v-danışıq. söhbət) - (mükalimə) - iki və ya bir neşə çəxsin arasında gedən
söhbət (müsahibə); 1. (siyasi D.) - siyasi subyektlərin adətən fərdi şəkildə (nadir halda qrup şəklində) bir
araya gələrək bir-biri ilə təmas qurması, öz (siyasi) mövqeyini bildirməsi, qarşı tərəfin mövqeyini
dinləməsi və diskussiyanın yaranması. D. şifahi qaydada aparıldıqdaıı protokol və ya stenoqramına
yazılınır və yekun (yazılı) qərarın qəbulu da mütləq şərt deyil, hərçənd D. nəticəsində ümumi bəyanat
qəbul olurıa bilər. D.-diplomatiyanın vacib ünsürüdür. Elmə qiyabi və xalqlararası D. instutu bəllidir; 2.
ədəbi janr.
DIASPOR(A)
xalqın (millətin, etnik birliyin) tarixən yaşadığı ölkədən xaricdə yaşaması. D. zorla
köçürmə, müharibə, genosid təhlükəsi, iqtisadi, siyasi, coğrafi amillərin təsiri nəticəsində yaranmışdır.
“D.” termini ilk dəfə yəhudilərin e.ə. VI əsrin əvvəllərində Babilistan padşahı II Novuxodoronsor və
sonra isə eramızın 1-11 əsrlərində romalılar tərəfindən qovulub Fələstindən kənarda yaşamaları ilə
əlaqədar işlənirdi. Sonralar “D.” termini öz torpaqlarından kənarda yaşayan bəzi etnik və dini birliklərə
aid edilirdi. Bununla yanaşı, “D.” anlayışını, “qaçqın” anlayışı ilə eyniləşdirmək yolverilməzdir, çünki
“qaçqın” anlayışı sırf məcburiyyət ilə əlaqədar olduqda, “D.” məcburiyyət ilə yanaşı könüllülük ilə də
əlaqədardır.
DİGƏR MƏSƏLƏLƏR ÜZRƏ ATTAŞELƏR - yalnız onları təyin edən dövlətlərin maraqları və qəbul
edən tərəfin (dövlətin) onları qəbul etməyə hazırlılığı ilə müəyyən edilən - mümkün attaşe postlarının
diapazonu. Attaşe postunun adı - onun fəaliyyət sahəsini əks etdirir, o cümlədən: əmək, turizm, kənd
təsərrüfatı, balıqçılıq, sənaye, mülki aviasiya, ictimai əlaqələr, qanunvericilik, immiqrasiya. gəmiçilik,
meşə təsərrüfatı məsələlər üzrə.
Bəzi diplomatik missiyalarda dini rütbəli şəxslər - kapelanlar miihüm rol oynayırlar ki, onlar da
diplomatik xidmətdə hesab olıına, müvafiq olaraq diplomatik statusa malik ola bilərlər.
DIKTAT (alman Diktat, latın dictatus - əmr (sərəncam) vermək) - siyasi və iqtisadi təzyiqlərlə və yaxud
hərbi təhdidlərlə bir siyasi subyektin öz arzusu və mövqeyinin digər siyasi subyekt(ləıjə yeridilməsi,
qəbul etdirilməsi və yaxud həınirı məqsədlərlə törədilən cəhd; ikinci siyasi subyekt(lər)in, yəni təzyiqlərə
məruz qalan tərəfin öz maraq və mövqelərinə zidd gedərək ağır şərtlərin digər subyektlər tərəfindən qəbul
etdirilməsi siyasəti.
DİKTATURA (latın 67ic7rawn?-qeyr i-məhdud hakimiyyət) - dövlətdə hakimiyyəti qeyri-demok-ratik, sərt
həyata keçirmə sisteminin xarakterizə edən anlayış. Bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iki əsas mənada işlənilir:
1. iqtisadi cəhətdən lıakirn dairələri siyasi hakimiyyəti təmin edən dövlət hakimiyyətinin mahiyyəti, yəni
dövlətdən əsas iqtisadi mövqe tutan hakim dairənin (bir və ya bir qrup şəxsin) siyasi hökmranlığına
arxalanan hakimiyyətin təşkili formasının mahiyyətini əks etdirir və 2. hakimiyyəti həyata keçirmək iisıılıı
(diktator siyasi rejimi) - bu zaman hakimiyyət bir və ya bir qrup şəxsin əlində mərkəzləşir, siyasətdə
zorakılıq və terror ön plana keçir. Belə halda D. diktator hakimiyyətinin qeyri-məhdudluğu və
nəzarətsiziliyi, Konstitutsiya və qanunların elan etdikləri demokratik lıüquq və azadlıqlarının tapda
lanması, demokratik institutların hüquqlarının məhdudlaşdırılması və s. ilə xarakterizə olunur.
D. həm monarxiyalı, həmdə respublikalı dövlətlərdə qurula bilər; avtoritar, totalitar rejim-lərə,
xımtalara və s. səciyyəvidir.
DİN (latın analoqu religio) — ictimai şüurun formalarından biri: bir və ya bir neçə allahın
“müqəddəslərin” - yəni fövqəltəbiliyini bu ya digər növünün reallığına inamı əsas götürən dünya görüşü,
davranış və spesifik fəaliyyət (kult). Üst qurumun elementi kimi D. müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir:
illyusior - konpcıısator, dünya görüşü, nizamlayıcı, kommunikativ və s. Funksiyalar. D. -allah ideyası ilə
bərabər diııi qüvvələrə bağlı əhvali-ruhiyyə, hiss və təəssüratları da özündə birləşdirir. Dini etiqadlar
konpleksinə, dini sitayişlər və yaxud ayinlər daxildir. Bəzi ehtimallara görə D. Yuxarı Paleolit dövründə
(daş dövrü), 40-50 min il əvvəl meydana gəlmişdir və onun yaranmasında sosial və psixoloji köklər
fərqləndir-ilir. D.-in təsnifatını aşağıdakı kimi müəyyən etmək olar: 1. qəbilə - tayfa D.-ləri Bəşəriyyətin
ilkin inkişaf dövründə insan təbiətindən asılı oldu-ğu üçün, onda (insanda), fövqəltəbii qüvvələrə inam
doğurmuşdur, bütpərəstliyin inkişafına xidmət etmişdir; 2. milli D.-lər. Bəzi xalqlarda etnik ümumiliyə
əsaslanan, təsir dairəsinə görə və ərazicə məhdud olan milli D.-lər (yəhudilərdə-iudaizm, hidlilərdəhiııduizm, yaponlarda-sintoizra, çinlilərdə-konfusiçiiik) yayılmışdır və 3. dünya D.-ləri (xristianlıq, islam,
buddizm) - dünyanın bir neçə, yaxud əksər xalqları (millətləri, etnosları, irqləri və s.) arasında
yayılmışdır.
D.-i ideologiyanın özəyini teologiya təşkil edir. D.-i ideolgiya peşəkar ilahiyyətçilərin dini
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təşkilatlar tərəfindən nizama salınan və təbliğ edilən ideyalar sistemidir. D.-i psixologiya isə, geniş dindar
kütləsinin təsəvvürləri, hissləri, adət və ənənələrinin məcmusu olub, müəyyən dini ideyalar sistemi ilə
bağlıdır.
DİNC ƏHALİ (mülki əhali) - müharibə qanunları və adətlərinə aid olan beynəlxalq hüquqa görə hərbi
əməliyyatlarda, yaxud müqavimət hərəkatında bilavasitə iştirak etməyəli şəxslər. Dəniz müharibəsi
şəraitində həm müharibə edən, həm də bitərəf Ölkələrin ticarət və sərnişin gəmilərinin heyəti və
sərnişinləri D.Ə.-yə bərabər tutulur. D.Ə.-nin hüquqi rejimi quruda müharibə aparılması qanunları və
qaydaları haqqında 1907 -ci il 4-cii Haaqa Konvensiyası və müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi
haqqında 1949-cu il Cenevrə Konvensiyası ilə müəyyən edilmişdi. D.Ə.-yə hərbi əməliyyatlar zamanı
immunitet verilir. D.Ə. ilə heç bir ayrı-seçkilik edilmədən insanpərvərcəsinə rəftar edilməlidir. Adamları
girov saxlamaq, kollektiv şəraitdə cəzalandırmaq, hədələmək və s. Məhkəmə qərarı olmadan məhkum
etmək və zor tətbiq etmək qadağandır. D.Ə.-si olan şəhərlər və s. yaşayış məntəqələri hava bombardmanı,
top atəşi və s. obyekti olmamalıdır. Beynəlxalq hüquq D.Ə. ilə rəftaretmə qaydalarının pozulmasına görə
müəyyən məsuliyyət nəzərdə tutur.
DİNC YANAŞI YAŞAMA - müxtəlif, hətta düş-mən münasibətdə olan, dövlətlərin, xalqların,
quruluşların (sistemlərin) arasında sülh münasibətləri prinsipi; həmin subyektlər arasındakı mübahisəli
məsələlərin həllində müharibə vasitələrindən imtina edilməsini, mübahisələri danışıqlar yolu ilə nizama
salınmasını, bir-birinin hüquqlarına hörmət etməsini, maraqlarını, mənafelərini nəzərə almasını; birbirinin daxili işlərinə qarışmamasının, qarşılıqlı anlaşma və etimadın, bərabərhüquqlu və qarşılıqlı fayda
əsasında, iqtisadi və mənədəni əməkdaşlığın inkişafını və s. ali məqsəd və niyyətləri nəzərdə tutur.
Bununla yanaşı, D.Y.Y. - təcavüzkar qüvvələr onu pozduqda, silah gücünə öz hökmranlığını bu və ya
digər xalqa qəbul etdirməyə çalışdıqda - silahlı mübarizədən (müqavimətdən) imtina edilməsi demək
deyil, hər bir xalq (dövlət) təcavüzə qarşı mübarizə aparmaq hüququna malikdir.
DİPLOMAT (fransız diplomate, yunan ırip/o/nö-ikiqat bükülmüş sənəd sözündən) - diplomatik
fəaliyyətdə olan şəxs. Xarici işlər idarələrinin (Nazirliklərin) və dövlətin xaricdəki nümayəndəliklərinin diplomatik rütbəli işçiləri və b. - D. hesab edilir.
DİPLOMATİK DƏRƏCƏLƏR - dövlətlərin xarici diplomatik nümayəndəliklərinin (səfirliklərinin,
missiyalarının) başçılarının rəsmi adları; beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ayrı-ayrı dövlətlərin
qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir. Diplomatik əlaqələr haqqında 1961-ci il Vyana Konvensiyasında
dövlətlərin diplomatik nümayəndəliklərinə başçılıq edən şəxslər üçün D.D. təsbit edilmişdir; Səfir nə
nunsi (Vatikan səfiri), elçilər və internunslər (Vatikanın elçiləri) işlər vəkili. Bütiin dərəcələrdən olan
diplomatik nümayəndəliklərin başçıları arasında yaş və etiket münasibətlərindən əınələ gələn fərqlərdən
başqa heç bir digər fərq olmamalıdır. Dövlətlər, bir qayda olaraq bir-birinə səfir göndərir; elçi və daimi
işlər vəkili nadir halda təyin edilir.
DİPLOMATİK DİL - 1. beynəlxalq (diplomatik) münasibətlərin qurulması, inkişaf etdirliməsi
məqsədilə istifadə edilən leksiki dil. Bu, ya diplomatın təmsil etdiyi dövlətin rəsmi dili, ya diplomatın
gəldiyi dövlətin rəsmi dili və ya üçüncü dövlətin (xalqın) dili və yaxud da bəşəriyyət tərəfindən qəbul
olunmuş dil (o cümlədən: ingilis, fransız, ispan, ərəb, rus və s.) ola bilər. Nadir hallarda, diplomatik
münasibətlərdə tərcüməçidən istifadə edilir; 2. dövlətlərarası, xalqlararası (diplomatik) münasibətlərin
həssaslığını nəzərə alaraq - yüksək (diplomatik) etikalı, elmi əsaslandırılmış, artıq söz yığımından azad
olan ifadələr, kəlamlar, danışıqlar (ünsiyyətlər) məcmusu; mürəkkəb siyasi, diplomatik, elmi və ədəbi
kəlmələrdən ibarət olan ünsiyyət vasitəsidir.
DİPLOMATİK KORPUS (latın corpus - gövdə, vahid, bütöv) - ölkədə akkreditə olunmuş xarici diplo
matik nümayəndəliklərin başçılarının məcmusu. D.K. dedikdə, geniş mənada diplomatik nümayəndə
liklərin bütün diplomatik işçiləri nəzərdə tutulur.
D.K. hər hansısa beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan institut deyil, həmçinin hüquqi şəxsin
hüquqlarına malik olan siyasi birlik və yaxud təşkilat deyil. D.K. tərəfindən bu şəkildə olan hər bir
hərəkət yolverilməzdir.
Beynəlxalq hüquq D.K.-un yalnız mərasim (protokol) məsələləri ilə bağlı kollektiv, hərəkətlərini
məqbul sayır: fəaliyyət göstərdikləri ölkənin hökumətini təbriketmə, başsağlığı vermə və s. Adətən D.K.
adından onun duayeni çıxış edir.
DİPLOMATİK KURYER - (dipkuryer) - öz (mənsub olduğu) dövlətin xarici işlər idarəsində - həmin
dövlətin xarici dövlətlərdəki (və ya beynəlxalq təşkilatlardakı) nümayəndəliklərinə və əks istiqamətdə
diplomatik yazışmaların (məktubların; sənədlərin; bəzi hallarda, hətta əşyaların) aparılması (göndərilməsi,
daşınması, yola salınması) təminatı funksiyalarını icra edən - vəzifəli şəxs. D.K. -- diplomatik
toxunulmazlıqdan tam həcmdə istifadə etmir, lakin şəxsi toxunulmazlıq hüququna malikdir və
ərazilərindən keçdiyi (istifadə etdiyi) dövlətlərin yurisdiksiyasma tabe deyildir. Beynəlxalq
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münasibətlərdə, nəzakət prinsiplərinə uyğun olaraq, D.K.-in şəxsi baqajı gömrük baxışından və gömrük
rüsumunun ödənilməsindən azad olunur.
DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏR - beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq dövlətlər arasında
rəsmi mürıasibəltərin qurulmasının, qorunub-saxlamlmasının əsas formasıdır. D.M.- dövlətlər arasındakı
dostluq münasibətlərinin inkişafına kömək etməyə, beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi müdafiə etməyə
çağırır.
D.M. haqqındakı 1961-ci il Vyana Konvensiyasına görə, dövlətlər arasındakı D.M. bir-birilə
qarşılıqlı qaydaya görə bir dövlətin və ya hökumətin başqa dövlətlər tərəfindən de-fakto və yaxud de-yure
tanınması D.M.-in qurulması üçün ilk zəmin hesab olunur. D.M. nümayəndə heyətlərinin arasındakı
birbaşa danışıqların və yaxud üçüncü ölkənin diplomatik nümayəndələrinin vasitəsilə qurulur, dövlət və
hökumət başçıları arasında, xarici işlər nazirləri və xüsusi səlahiyyətli şəxslər arasında bir-birinə elçilərin
göndərilməsi, teleqram, məktub və s. poçt əlaqə vasitələrinin göndərilməsi ilə rəsmiləşdirilir. Tərəflər
D.M.-in qurulması faktının özü haqqında, diplomatik nümayəndəliyinin forması (səfirlik və yaxud
missiya) haqqında sazişin qüvvəyə minəcəyi tarix, onun dərc olunma vaxtı və qaydaları haqqında razılığa
gəlirlər.
D.M. səviyyəsi — dövlətlərin, xalqların, hakimiyyətlərin bir-birinə yanaşmanın (rəyin, əlaqənin)
bariz göstəricisidir, misal üçün, hərbi münaqişə tərəfləri arasında heç bir D.M. mövcud olmur.
DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏRİN KƏSİLMƏSİ - lıər haıısı bir dövlət tərəfindən başqa bir dövlətə
münasibətdə, müxtəlif səbəblərdən diplomatik əlaqələrin məhdudlaşdırılması təşəbüsüııün qəbul edilməsi
və həmin dövlətə dövlətlərarası diplomatik münasibətlərin dayandırılmasının rəsmi elan edilməsi. Burada
“müxtəlif səbəblər’ deyəndə, bir dövlətin (hakimiyyətin) — digərinə qarşı qərəzli münasibətlərin çoxşaxəli
spektoru nəzərdə tutulur, hətta ilk baxışdan kiçik bir hadisə, misal üçün, diplomatik nümayəndəyə qarşı
qeyri-etik davranış və s.- D.M.K.-nə səbəb ola bilər, lakin tam D.M.K. üçün çox ciddi səbəbiyyat
olmalıdır.
Qeyd etıııək labüddür ki, D.M.K.- diplomatik nümayəndələrin geri çağrıhııası ilə başlayaraq,
diplomatik təmsilçiliyin (binasının) bağlanması ilə, hətta dövlətlərarası bütün digər münasibətlərinin
kəsilməsi ilə müşayiət oluna bilər.
Diplomatik münasibətlər haqqındakı 1961-ci il Vyana Konvensiyasına görə, dövlətlərarası
D.M.K şəraitində də, bir dövlət-digər dövlətin artıq keçmiş diplomatik təmsilçilərin diplomatik imtiyaz
və immunitetlərinə riayət etməklə, diplomatların, diplomatik təmsilçiliyinin digər əməkdaşların, onların
ailə üzvlərinin həmin dövlətdən sərbəst və rahat çıxıb-getmələrinə, o cümlədən, onlara məxsus əmlakın
(özlərilə) aparmasına hər cür şərait yaratmalı, hətta zəruri kömək göstərməlidir.
Bundan savayı, dövlətlərarası D.M.K. şəraitində bir dövlət .. diplomatik münaqişəli digər
dövlətin, münaqişəli digər dövlətin, onun vətəndaşlarının mülkiyyətinin, hüquq və maraqlarının
qorunması öhdəliyini daşıyır.
DİPLOMA 1İK NÜMAYƏNDƏLİK - dövlətin xarici ölkədəki xarici münasibətlərini həyala keçirən
orqan. D.N.-ə diplomatik nümayəndə rəhbərlik edir; səfirliyə- səfir rəhbərlik edir, elçinin və yaxud vəkilin
rəhbərlik etdiyi nümayəndəlik isə- missiya adlanır.
D.N.-in hüquqi statusu - diplomatik münasibətlər haqqındakı 1961-ci il Vyaııa Konvensiyası ilə,
ikitərəfli müqavilələrlə, həmçinin nümayəndəliyin fəaliyyət göstərdiyi ölkənin qanunvericiliyi ilə
müəyyən olunur. D.N.-in başqa növü hüquqi vəziyyəti “dövlətin universal xarakterli beynəlxalq
təşkilatlarla münasibətlərini quran nümayəndəliklər” haqqındakı 1975-ci il Vyana Konvensiyası ilə
müəyyənləşən beynəlxalq təşkilatlar yanındakı nümayəndəlikdir (müşahidəçilərin missiyası və s.).
Bir çox ölkələrin praktikasında fəaliyyəti hansısa vacib bir məsələnin müzakirələri ilə
məhdudlaşdırılan yarıındaimi xarakterli D.N.-lər də mövcuddur (misal: Silahların
ləğv edilməsi
Komitəsində diplomatik nümayəndəlik).
DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏNİN GERİ ÇAGR1LMAS1 - a) rotasiya zərurətindən və; b) etiraz
əlaməti olaraq bir dövlətin diplomatik nümayəndəsinin- digər (dövlətdən geri) çağrılması; məcburi
çaxan İması. Bıırada “rotasiya zərurəti” deyəndə: Hökumətin öz təşəbbüsü ilə diplomatın digər vəzifəyə
(digər dövlətə) təyin edilməsi, istefaya, təqaüdə, müalicəyə göndərilməsi və s.; “məcburi çıxarılma”
deyəndə isə, fəaliyyət göstərdiyi (qonaq olduğu) dövlətin təşəbbüsü ilə diplomatın - “persona non grata"
elan edilməsi, diplomatik münasibətlərin kəsilməsi, müharibə elan edilməsi nəzərdə tutulur.
Birinci hal diplomatik nümayəndənin fəaliyyət göstərdiyi (qonaq olduğu) dövlətin başçısına
nümayəndəni təyin edən dövlət başçısının geri çağırma haqqında imzaladığı sənəd təqdim edildikdən
sonra rəsmiləşir. Geri çağırma haqqında sənəd etibarnamə kimi rəsmiləşdirilir və yeni təyin olunan
diplomatik nümayəndəyə verilir.
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DİPLOMATİK POÇT - (son latın posita - dayanacaq, stansiya; poçt atlarının dəyişdirildiyi yer)

dövlətlə onun xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diplomatik, konsulluq və başqa (o cümlədən, beynəlxalq
təşkilatlardakı) nümayəndəlikləri, həmçinin nümayəndəliklərin öz aralarındakı ən çox yayılmış əlaqə
forması. D.P. vasitəsilə rəsmi sənədlər və xidməti işdə istifadə üçün nəzərdə tutulan əşyalar daşınır.
Həmin əşyalar diplomatik valizaya qablaşdırılır. Diplomatik valiza bağlanmış və surğuc mölıiirlə
möhürlənmiş, ya da müəyyən olunmuş qaydada plomblanmış qablara (çanla, torba, paket, zərf və s.)
yığılır, belə ki, həmin qabları - onların xarakterini göstərən xarici əlamətlərə malik olurlar. Hər bir valiza
P.-da ayrıca yer tutur və xüsusi səlahiyyətli şəxs (diplomatik kuryer) tərəfindən müşayiət olunmaqla,
D.
yaxud miişayiətsiz adi (ümumi) əlaqə vasitəsilə daşmır. Yeri gəlmişkən, D.P.-toxunulmazdır,
yoxlanılmazdır, daşınması geciktirilməzdir və gömrük rüsumlarından azaddır.
DİPLOMATİK PROTOKOL - beynəlxalq ünsiyyətdə hökumətlər, xarici işlər idarəsi, diplomatik
nümayəndəliklər və digər rəsmi şəxslərin riayət etdikləri ümumqəbulolunmuş qaydaların və ənənələrin
məcmusu. Onun müddəaları Diplomatik münasibətlər haqqındakı 1961-ci il Vyana Konvensiyasında öz
əksini tapmışdır. Bununla yanaşı, hər bir dövlətin D.P.-unun həmin dövlətin milli acət və ənənələri ilə
şərtlənən özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
D.P.-un tətbiqi sahəsi olduqca genişdir, praktiki olaraq, o - xarici siyasət fəaliyyətinin bütün
sahələrini əhatə edir. Ona riayət etmək məcburidir;- ondan kənara çıxmaq və ya oııun normalarını
pozmaq başqa dövlətlərin və ya onun rəsmi nümayəndəsinin şərəf və ləyaqətinin alçaldılması kimi qəbul
oluna bilər və nəticə etibarilə dövlətlər (hakimiyyətlər) arasındakı münasibətləri gərginləşdirə bilər,
arzuolunmaz siyasi nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Hər hansı bir dövlətdə diplomatik əlaqənin
vəziyyətindən asılı olaraq - D.P.-a müxtəlif çalarlar verilə bilər (təntənəliyirı az və ya çox xarakteri, ayrıayrı tədbirlərin səviyyəsinin azaldılması və ya artırılması və s.)
D.P.- diplomatiyanın nıülıüm vasitələrindən biridir, onun tətbiqinin nəticəsi dövlətlər (xalqlar)
arası münasibətlərə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərilir.
Rəsmi görüşlər (hətta ziyafətlər) - audiensiyalarda, inauqurasiya (koronasiya, konsistoriya)
mərasimlərində, digər beynəlxalq əhəmiyyətli təntənə və kədərli' mərasimlərdə - prosessiyalarda dövləti
(rəsmi) səfərlərdə və s. hallarda- D.P.-lar özünü biruzə verir.
DİPLOMATİK RÜTBƏLƏR - Xarici İşlər İdarəsi tərəfindən diplomatik işçilərinə və xaricdəki
diplomatik nümayəndələrin işçilərinə verilən xidməti rütbələr. Hər bir dövlətin daxili qanunvericiliyi ilə
müəyyən olunan D.R. sistemi vardır. AR Xarici İşlər Nazirliyi aparatının xaricdəki diplomatik və konsul
nümayəndəliklərdəki işçilərinin D.R.-i aşağıdakı kimidir: Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir, Fövqəladə və
Səlahiyyətli Elçi (l və II dərəcəli), Müşavir (I və II dərəcəli), Birinci Katib (I və II dərəcəli), İkinci Katib
(I və II dərəcəli), Üçüncü Katib və Attaşe.
Əgər diplomatik dərəcələr - beynəlxalq qanunvericilik əsasında müəyyənləşdirilirsə; D.R. - milli
qanunvericilik əsasında müəyyənləşdirilir. Birinci rəsmi ad olduqda; ikinci xidməti rütbədir.
DİPLOMATİK VALİZA (fransız valize - çamadan) - bax diplomatik poçt.
DİPLOMATİK VİZA - Xarici İşlər İdarəsinin, diplomatik nümayəndəliyinin və yaxud konsulluğun
yazdığı xüsusi qeyd. Belə ki, həmin qeyd yazıldığı pasportun sahibinin diplomatik statusunun təsdiq
edilməsini ifadə edir. D.V. aşağıdakı şəxslərə verilir: hökumət üzvlərinə və dövlətin digər yüksək vəzifəli
üzvlərinə, beynəlxalq konfransın nümayəndələrinə, fövqəladə diplomatik missiya ilə göndərilmiş
şəxslərə, Xarici İşlər İdarəsinin rəsmi məzuniyyətdə olan diplomatik əməkdaşlarına, diplomatik kuryerə
və s. Beynəlxalq nəzakət qaydalarına görə, D.V. almağa hüququ olan şəxslərə öz şəxsi işlərilə bağlı
getdikdə də D.V. verilə bilər.
DİPLOMATİYA (fransız diplomatie ) - 1. dövlət, hökumət başçılarının, eləcə də dövlətin diplomatik
orqanlarının, dövlətin xarici siyasətinin vəzifələrini icra etmək və məqsədlərə nail olmaqdan ötrü
yürüdülən rəsmi fəaliyyət; 2. dövlətin və onun vətəndaşlarının iıüquq və maraqlarının xaricdə müdafiə
edilməsinə yönəlmiş, dövlət hakimiyyətinin apardığı məqsədyönlü xarici siyasəti. O, danışıqlar,
yazışmalar, rəsmi səfərlərlə və s. vasitələrlə aparılır; 3. hiyləlik, mülayimlik iisulları ilə öz məqsədinə ııail
olmaq məharəti.
DİSKONT SİYASƏTİ - borc kapitalının tələb-təklifinə, ödəmə balansının vəziyyətinə və valyuta
məzənnəsinə təsir göstərmək məqsədilə ölkənin mərkəzi emmisiya baııkı tərəfindən həyata keçirilən, azad
konversiya valyutalarının uçot dərəcəsinin yuxarı qaldırılması və ya aşağı salınma siyasəti.
DİSKRİMİNASİYA (latnı <-/Acr/wzw«/zo-fərqləndirmə, ayırma) - insanlar arasında dini, irqi, milli, cinsi,
vətəndaşlıq, sosial, siyasi mənsubiyyətinə görə, mülki vəziyyətinə görə, sosial-siyasi təbəqəyə və s.
baxışına görə dövlət orqanları tərəfindən məqsədyönlü şəkildə, etik, humanist və qanun normalarına zidd
olaraq (bəzi hallarda qanun çərçivəsində) fərq qoyulması, ayrı-seçkilik, yəni müəyyən insanları
digərlərindən üstün tiitma, digərlərinə isə müxtəlif formada təzyiq göstərmə, məhrum etmə. Qanun
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çərçivəsində D. cərgəsinə, misal üçün: seçki hüququndan məhrumetmə (seçkilərdə yalnız dövlətin
vətəndaşları iştirak edə bilər, nə əcnəbilər nə də apatridlər seçkilərdə iştirak edə bilməzlər) və ya hərbi
xidıııət keçmə (bu yalnız dövlət vətəndaşlarının hüquqi vəzifəsidir, nə əcnəbilərin nə də apatridləriıı
hüquqi vəzifəsi deyil) aid elmək olar. D. konkret olaraq bəzi insanlara müəvyən hüquqlar, imtivazlar.
üstünlüklər güzəştlər verilməsində və digər insanları həmin lıiiquq və imtiyazlardan məhrum etməsində və
hətta, normal yaşayış şəraitindən də məhrum etməsində özünü biruzə verir. D. qeyri-demokratik və qeyritolerant dövlətlərə və xalqlara xasdır.
DİSPUT (latın disputare - ayırd etmək, mübahisə etmək) - ictimai (aşkar) mübalıisəctmə; hər hansı
məsələni nıüzakirəetmə.
DİVERSİFİKASİYA (latın </zvw.vz/.s-müxtəlif, fərqli və/j/cere-düzəltmək. etmək) - fəaliyyət dairəsini
genişləndirmək, dar ixtisaslı iqtisadi obyektin öz gəlirinin artırılması, rəqabətə davamiyyət, iizdəqalma və
s. məqsədləri ilə, özünün (ilkin dar ixtisası) fəaliyyətini genişləndirərək, iqtisadiyyatın digər sahələri ilə
də məşğul olması, yəni öz kapitalını iqtisadiyyatın digər sahələrinə də sərmayəsi.
Dİ VERSİYA (1 atın r/zveztszö-ayırnıa, kəııaraçıxma, pozma) - 1. bunun üçün xüsusi hazırlanmış şəxslər
tərəfindən və müvafiq üsul və vasitələrlə, rəqib (düşmən) tərəfin iqtisadi, hərbi imkanlarına və (və ya)
onun mənəvi durumuna zərbələr endirmək məqsədilə, oııun ərazilərində və ya oıııın tərəfindən zəbt
olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən ictimai-təhlükəli fəaliyyət (o cümlədən: terror aktı, partlayış,
yandırma, sıradan çıxartma və s ); 2. ideoloji D. eyni məqsədlərlə yalnız fərqli üsul (təbliğat, provakasioıı,
məlumat, çağırış və s.) və vasitələrlə (əsasən kütləvi informasiya vasitələrilə (KİV)) aparılan, həyata
keçirilən “psixoloji nıiiharibə’h
DİVİDE1ST (latın r/z'vzf/cozz/zz.s-bölüııməli olan şey) - 1. aksiyaların, səhmlərin ümumi dəyərinin faiz
nisbətinə uyğun olaraq aksioner (səhmdar) cəmiyyətinin illik gəlirinin aksionerlər (səhmdarlar) arasında
paylanmalı olan hissəsi. Adi səhmə görə D. səhmdarlar cəmiyyətinin mənfəətinin həmin ildəki
miqdarından asılı olaraq verilir. İmtiyazlı səhmə görə D.-in həcmi sabit şəkildə əvvəlcədən qəti müəyyən
edilir; 2. siyasi D. -siyasi subyektin atdığı, yürütdüyü (siyasi, iqtisadi, lıərbi) addımın, kursunun
nəticəsində başqa siyasi subyektlərdən gözlədiyi, umduğu və ola bilsin aldığı siyasi mənfəətin şərti adı.
Burada “siyasi mənfəət” dedikdə, müəyyən problemlərin həllində kömək, imtiyazlı beynəlxalq kredit
almaq, digər güzəştli şərtlər qazanmaq və s. başa düşülə bilər.
“DOLLAR DİPLOMATİYASI” - başqa dövlətləri əsarət (asılı) vəziyyətə salmaqdan ötrü ABŞ-ın
yürütdüyü ekspaıısiv xarici siyasəti; beynəlxalq maliyyə sistemini ABŞ dollarını təsiri altına salma
siyasəti - ABŞ dolları monopoliyası siyasəti. “D.D.” - maliyyə və iqtisadi yardım adı altında, qəbalə (son
dərəcə ağır şərtli) borc pul (ABŞ dolları) verməklə - digər dövlətləri ABŞ-ın müxtəlif cür maliyyə
nəzarəti və təzyiqi altında saxlamaq, hətta həmin dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq kimi mənfur
məqsədləri güdür. Termin ilk dəfə 1912-ci ildə ABŞ Prezidenti U.Taft tərəfindən işlədilmişdir.
ABŞ monopoliyasının və transmilli korporasiyaların maraqları naminə, beynəlxalq bazarda ABŞ
dollarının kuısunıın (məzənnəsinin) manipulyasiyası - “D.D.”-mn bir növüdür.
DOLLAR ZONASI - zonaya daxil olan dövlətlərin milli valyutalarının - ABŞ dollarından, eləcə də
həmin dövlətlərin xarici ticarətlərinin - ABŞ hakimiyyət dairələrindən asılı edilməsi ilə xarakterizə
olunan zona; dövlətlərinin qızıl və valyutq ehtiyatlarının əsas etibarı ilə - ABŞ banklarında və qiymətli
kağızlarında saxlanılmaq şərti ilə, ABŞ-ın bir sıra dövlətlərlə aralarında qurulan valyuta münasibətləri
sistemi. D.Z.-na əksər Amerika Qitəsi dövlətləri ilə yanaşı bir sıra Asiya Qitəsi dövlətləri daxildirlər.
D.Z. - Amerika biznesi üçün geniş imkanlar açır, o cümlədən, valyuta (dollar) gegemoııiyası;
xarici bazara sərbəst çıxış, hətta inhisara alma; ucuz işçi qüvvəsi və xammal əldəetınə; kapital qoyuluşu
və s.
“D.Z.” anlayışı 1933-cü ildə “sterlinq zonası” - (Böyük Britaniya valyutası) anlayışına müqabil
yarandı, lakin 2000-0 ildən “Avro zonası” - (Ümıımavıopa valyutası) anlayışı, ona ciddi rəqabət təşkil
etdi, hətta ABŞ dollarını beynəlxalq iqtisadi-ticarət münasibətlərdə əvəz etməyə başladı.
DOMINANT (I atın dominant (dominantis)-hakm) - 1. başlıca ideya, bir şeyin əsas əlaməti, mühüm
tərkib hissəsi; 2. II) əsrin sonlarımda Romada yaradılan siyasi sistem; qeyri-məhdud monarxiya forması.
DOMİNİONLAR (ingilis dominion-, latın dominium-sııhib olma, mülk, ölkə sözündən) - 1931-ci ilə
qədər keçmiş Britaniya imperiyasının özünüidarə edən hissələrinin adı, 193 l-ci ildən isə həmin ölkələrdə
general-qubernator ilə təmsil edilən, Britaniya monarxının hakimiyyətini ingilis sistemini qəbul edən
keçmiş İngilis koloniy aları, 1947-ci ildən sonra isə “D.” termini “birlik üzvü” termini ilə əvəz edilmişdir
və eyni zamanda siyasi ədəbiyyata bəzi hallarda, bu cür ifadə istifadə edilmişdir “ ağ D.” - Avstraliya,
Kanada, Yeni Zelandiya.
“DOMİNO NƏZƏRİYYƏSİ” - bir ərazidə, ölkədə, regionda, xalqda siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial və s.
hadisələrin (hərəkətlərin), onun nümunəsində digər ərazilərə, xalqlara, ölkələrə, regionlara, bəzi hallarda
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isə ümumiyyətlə dünyaya siraət etməsini, kəskin surətdə dalgavari yayılmasını şərtləndirən siyasi termin,
misal üçün: iqtisadi (maliyyə) böhranının zəncirvari yayılması; etiraz aksiyalarının zəncirvari yayılması;
milli azadlıq hərəkatlarının başqa xalqlara sirayət etməsi və yayılması; irıqlablarm ı.rəngli inqlablartn,
məxməri inqlabların) bir-birinin ardınca başqa-başqa dövlətlərdə baş verməsi, eyni zamanda bir ölkənin
demokratikləşməsi, tərəqqisi, yüksək naliyyətlər əldə etməsi, başqa ölkələrə və xalqlara da sirayət edə
bilər. Yeri gəlmişkən neqativ (destruktiv) hallar baş verdikdə və sürətlə yayıldıqdan sonra onların
qarşısının alınması va nəzarət edilməsi olduqca mürəkkəb məsələdir.
DONOR (latın r/ıwwe-bağışlamaq) — 1. (tibb) müalicə məqsədilə xəstələrə köçürmək, habelə bəzi
dərman preparatları hazırlamaq üçün öz qanının az bir hissəsini könüllü surətdə (bəzi halda maddi maraq
ilə) verən adam; bəzi dövlətlərdə D.-luğu stimullaşdırmaq üçün, hətta “fəxri D.” nişanı təsis edilir; 2.
beynəlxalq və ya dövlətdaxili siyasi münasibətlərdə, ehtiyacı olan siyasi subyektlərə mütəmadi maddi
yardım, dəstək göstərən nisbətən imkanlı subyektlərə verilən şərti ad.
DOSTLUQ (rus analoqu дружба, ingilis analoqu friendship) - qarşılıqlı inam və hörmət, ümumi
maraqlar əsasında köklənən, inkişaf edən dövlətlər, xalqlar, cəmiyyətlər, siyasi partiyalar, bir qrup
insanlar və ya fərdi şəxslər arasında mövcud olan psixoloji uyğunluq. “D.” anlayışı dövlətlər, siyasi
partiyalararası münasibətləri tərənnüm edən bir sıra dövlətlər, siyasi partiyalararası müqavilələrin
mahiyyətini təşkil edir.
DÖVLƏT - mürəkkəb tarixi proseslərdən əmələ gələn, ictimai inkişafım məhsulu; özünəməxsus olan
bütün atributlara (ərazisi, sərhədləri, paytaxtı, rəmzləri, hakimiyyəti, vətəndaşları) malik olan beynəlxalq
hüququn mühüm subyekti; cəmiyyətin siyasi sisteminin mərkəzi və əsas elementi; 1. D. hər bir
cəmiyyətin təbiətindən irəli gələn, sosial-siyasi məsələləri və ümumi işləri yerinə yetirilməsi üçün vacib
olan, siyasi hakimiyyətli təşkilatdır. 2. O (dövlət), dövlətin əsas mexanizmlərinin müntəzəm surətdə
fəaliyyət göstərməsinə təminat verən, cəmiyyətin qanunvericilik təşəbbüsünün icraçı orqanı şəklini alır. 3.
D., bütün cəmiyyəti əhatə və idarə etmək, təhlükəsiz yaşamaq imkanlarını və sosial-iqtisadi təminatları
yaratmaq, ictimai münasibətləri tənzimləmək, zəruri hallarda məcburiyyət vasitələrindən istifadə etmək
və bu məqsədlərlə, cəmiyyətin rəsmi nümayəndəsi kimi çıxış edən, dövlət-hakimiyyəti sistemini təşkil
edən, kütləvi siyasi hakimiyyətə arxalanan, siyasi sistemin əsas institutudur. 4. Cəmiyyət., dövləti və onun
strukturalarım yaradır ki, onların vasitələri ilə cəmiyyətin tələbatları ödənilsin, qarşıya çıxan problemlər
həll edilsin, rahat və stabil yaşayıb fəaliyyət göstərilməsi üçün şərait yaradılsın və onun (cəmiyyətin)
maraqları təmin edilsin və s. 5. Eyni zamanda, dövləötiıı ali məqsədlərinə na il olmaqdan ötrü,
məcburiyyət və ya “güc” vasitələrindən tətbiq edilmədən və ya tətbiqi təhlükəsi olmadan, dövlətin
fəaliyyət göstərməsi (mövcudluğu), mümkünsüzdür. (Məcburiyyət və ya “güc” vasitələri deyəndə, polisi,
Məhkəməni, Prokrorluğu və s. başa düşmək labüddür). D.-in funksiyaları - onun mahiyyətini və sosial
təyinatını ifadə edən və konkretləşdirən dövlət fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir. Onlar iki istiqamətə
haçalanır: dövlətin daxili və xarici funksiyaları. D.-in daxili funksiyalarına, sosial-iqtisadiyyatın,
mədəniyyətin, elm və təhsilin inkişafına nail olunması, vergilərin və rüsumların yığılması, sabitliyin və
mülkiyyətin qorunması və digərləri daxildirlər. D.-in xarici funksiyalarına, D.-in maraqlarının qorunması
və müdafiəsi, beynəlxalq münasibətlərin (o cümlədən, iqtisadi münasibətlərin) inkişaf etdirilməsi və
digərləri daxildirlər.
DÖVLƏT BANKROTLUĞU (rus analoqu банкротство государственное, italyan bankrotta - iflas,
müflisləşmə, uçurum) - 1) (siyasi) dövlət idarəçiliyində buraxılmış ciddi nöqsanların nəticəsində
(naşılığın, özbaşınalığın, səhlənkarlığın və s. nəticəsində) - dövlətin mövcud olmasının sual altında
qalması; 2) (iqtisadi) aparılan yanlış iqtisadi siyasət nəticəsində, dövlətin digər dövlət(lər) və ya maliyyə
təmayüllü beynəlxalq təşkilat(Iar) qarşısında öz maliyyə (iqtisadi) öhdəliklərinin yerinə yetirə bilməməsi.
D.B. son nəticədə dövlətin (cəmiyyətin) stabil fəaliyyət göstərilməsinin, onun nüfuzunun
(prestijinin) itirilməsinə, Hökumət və ya Parlament böhranına, bütün dövlət
siyasətinin və ya
iqtisadiyyatının köklü dəyişilməsinə və yaxud konkret şəxslərin vəzifədən getməsinə (əvəz olunmasına),
bəzi hallarda isə dövlətin dağılmasına (parçalanmasına) gətirib çıxarda bilər. Belə ki, 1991-ci ildə Sovet
İttifaqının Kommunist Partiyasının (SİKP) rəhbərliyinin siyasi bankrotluğu -- son nəticədə SSRİ adlı
dövlətin mövcudluğuna son qoydu, - D.B. baş verdi.
DÖVLƏT BAŞÇISI - dövlətin ali təmsilçisi hesab edilən-dövlətin ali vəzifəli (monarxiyada-ali titulu)
şəxsi, əsasən fərdi şəxsi (misal: Prezident, (Parlamentarizmdə) - Baş Nazir; (monarxiyalı dövlətdə) - kral,
əmir, sultan; (teokratoyalı dövlətlərdə -Papa, Şeyx, Ayətullah)), bəzi hallarda isə kollegial orqanlar
(misal: Rəyasət heyəti, Dövlət şurası; (təkpartiyalı sistemli dövlətdə) - Partiyanın Siyasi Bürosu).
Demokratik dövlətdə (o cümlədən Konstitusiyalı monarxiyada) - D.B.-nın səlahiyyətləri Konstitusiyada
və Konstitusion qanunlarda müəyyənləşdirilir; absolyut monarxiyada D.B.-nın səlahiyyətləri qeyriməhduddur; teokratik dövlətlərdə isə, D.B.-nın səlahiyyətləri dini kanonlarla müəyyənləşdirilir. Bir qayda
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olaraq D B.-lari (Prezident, Baş Nazir) dövlətin İcraedici lıakimisvəlinin başçılarıdır; absolyut
monarxiyalı dövlət i ərdə onlar (D.B.) həm İcraedici, həm Qanunverici, həm də Məhkəmə hakimiyyətinin
başçılarıdır; teokratik dövlətlərdə isə D.B. fövqəladə səlahiyyətli başçıdır. D.B. nın formalaşması
qaydaları da. bir-birindən fərqlənir: Demokratik dövlətdə D.B.-ya birbaşa (Azərbaycan, Rusiya. Meksika
və s.), ya dolay ı (ABŞ, Argentina və s.) və ya çoxdərəcəli (İtaliya. Almaniya. Hindistan və s.) seçkilər
vasitəsilə xalq tərəfindən seçilir; monarx titulu - irsən (valideynlərdən-övladlara) keçir: teokratik rejimli
dövlətlərdə isə - D.B.-lari Ali ruhani orqanı tərəfindən seçilir.
DÖVLƏT BAYRAMLARI - bir qayda olaraq, dövlətin, xalqın tarixində miihüm əhəmiyyətli, bəzi
hallarda dini əhəmiyyəti, nadir hallarda (qeyri-demokratik rejimli dövlətlərdə) konkret şəxsin (sülalənin)
tarixində miihüm əhəmiyyətli olan hadisənin təqvim gününə həsr edilən və hər ilin eyııi təqvim günündə
təkrarən təntənəli surətdə, geniş şəkildə qeyd edilən kütləvi şadyanalıq tədbirləri, mərasimləri. Dövlət,
əhalinin əhvali-ruhiyyəsini qaldırmaqdan ötrü D.B. təqvim günlərini istirahət günləri elan edir, bəzi
hallarda, hətta həmin bayram qəvim gününə amnistiya aktını qəbul edir və ya sosial-iqtisadi əhəmiyyətli
(yardım xarakterli) qərar qəbul edir.
DÖVLƏT BORCU - daxili və ya xarici kreditor-lara (əmanətçilərə) tam və ya qismən ödənilməmiş və
faizi verilməmiş istiqrazlar iizrə dövlətin maliyyə öhdəliklərinin ümumi məbləği D.B.-nuıı artması son
nəticədə vergi və rüsum faizlərinin artmasına, inflyasiyanın əmələ gəlməsinə və pulun milli valyutanın
dəyərinin düşməsinə, inkişaf prespektivlərinin məhdudlaşmasına, sosial-iqtisadi problemlərin
kəskinləşməsinə, dövlətin o cümlədən, xarici kreditor - dövlətlərdən və ya beynəlxalq maliyyə-kredit
təşkilatlarından maliyyə asılılığına və nəhayət beynəlxalq sosial-iqtisadi və siyasi münasibətlərdə ciddi
gərginliyə gətirib çıxarda bilər.
DÖVLƏT ƏRAZİSİ - dövlətin vacib atributlarından biri; hər hansısa (konkret) bir dövlətin
suverenliyinə, yuridiksiyasıtıa aid olan, onun hakimiyyəti altında olan - Yer kürəsinin bir hissəsi
(parçası); Yer kürəsinin mərkəzi nöqtəsindən başlayaraq - dövlətin sərhəd xətti boyunca - yaxın fəzaya
qədər uzanan (yəni yeraltı və yeriistü, o cümlədən, su) məkanı, o cümlədən, xarici dövlətlərdə və neytral
ərazilərdə yerləşən dövlət bayrağım və digər fərqləndirmə nişanlarını daşıyan diplomatik və s. (su. hava,
kosmik gəmilər) obyektlər.
D.Ə. - mürəkkəb tarixi, siyasi, hərbi proseslər nəticəsində formalaşır, bundan irəli gələrək əksər
D.Ə. konkret xalqın, millətin yayıldığı ərazilərlə çərçivələnir. D.Ə. toxunulmazdır, ayrılmazdır və
beynəlxalq hüququn himayəsiııdədir. Hər bir dövlət, xalq özünün D.Ə.-dən öz istədiyi kimi istifadə edə
bilər və ümumbəşəri ekoloji tələblərdən savayı heç bir xarici qüvvə ona müdaxilə edə bilməz. Bir qayda
olaraq D.Ə.-nin sahə həcmi - dövlətin Konstitusiyasında dəqiqliklə göstərilir, hərçənd Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasında D.Ə.-nin sahə həcmi göstəricisi yoxdur.
DÖVLƏT FORMALARI - bir qayda olaraq, dövlətin Konstitusiyasında və onun əsasında qəbul edilmiş
digər normativ aktlarda müəyyənləşdirilən dövlətin daxili quruluşunun xüsusiyyətləri, dövlət hakimiyyəti
orqanların n strukturu və təşkilati qaydaları, onların biri-biri ilə və əhali ilə qarşılıqlı münasibətlərinin
xarakteri, inzibati-ərazi bölgüsünün spesifikası və, o cümlədən, təşkilati idarəçilik fəaliyyətində istifadə
edilən metodlar, kateqoriyasının göstəricisidir. Dövlət formasını müəyyənləşdirmək üçün, onun üç əsas
göstəricisinə nəzər yetirmək vacibdir: 1. Dövlət idarəçilik forması (respublika, monarxiya) - bu. dövlətin
Ali hakimiyyət orqanlarının formalaşma qaydasını və quruluşunu, onların biri-biri ilə və xalq ilə qarşılıqlı
münasibətlərini xarakterizə edir, yəni “kim və necə dövləti idarə edir" sualına cavab verir. 2. Dövlət
quruluşu forması (ııııitar, federativ və konfederativ) - dövlətin ərazi strukturunun, mərkəzi və yerli inziba
ti-ərazi vahidlərinin hakimiyyətlərinin hüquqi əlaqəsinin göstəricisidir. Özünün quruluş formasına görə
dövlətlər sadə (unitar), mürəkkəb (federativ) kateqoruyalarma bölünürlər və xüsusi kateqoriya dövlətlər
birliyi (konfederasiya) elmə bəllidir. 3. Dövlət-hiiquqi rejim (demokratiya, avtoritarizm və totalitarizm),
dövlət idarəçiliyində istifadə edilən üsul və vasitələrin göstəricisidir.
DÖVLƏT İMMUNİTETİ - bir dövlətin - digər (xarici) dövlətlərin yuridiksiyasıtıa aid olmamasını
şərtləndirən iimıımqəbulolunmuş beynəlxalq hüquq norması. D.İ,- dövlətlərin suverenliyi və bərabərhüqııqluğu prinsipindən irəli gəlir, elə buna görə də bir dövlət digər (xarici) dövlət üzərində hakimlik
(hökmranlıq) edə bilməz; bir dövlət - digər (xarici) dövlətin qarşısında (onun Məhkəməsi qarşısında)
cavabdehlik daşımır (əgər hər hansı məsuliyyət və öhdəlik öz üzərinə götürülməyibsə və könüllü surətdə
həmin dövlətin Məhkəməsində iştirak etmək istəmirsə). D.İ. - o deməkdir ki, dövlət - başqa (xarici)
dövlətin Məhkəməsində iddiaçı qismində çıxtş edə bilər, lakin ona qarşı (onun razılığı olmadan) heç bir
subyekt iddiaçı qismində çıxış edə bilməz; dövlətin mülkiyyəti- başqa (xarici) dövlət tərəfindən qətimkan
tədbirlərinə (həbs, sekvestr, müsadirə və s.) məruz qala bilməz (həmin ölkənin razılığı olmadan).
Beynəlxalq təcrübədə bir dövlətin D.İ. başqa (xarici) dövlət tərəfindən pozulduqda, buna tam
mütənasib cavab olaraq, həmin başqa (xarici) dövlətin D.İ. məhdudlaşdırılması hallan mövcuddur.
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Beynəlxalq cinayət (işğal, ilxaq, zəbt, anneksiya, terror, diversiya, və s.) törədilmiş dövlətlərə
münasibətdə - D.İ. şamil edilmir.
DÖVLƏT MÜLKİYYƏTİ (rus analoqu государственная собственность., ingilis analoqu Slate
property) - sahiblik, istifadə və sərəncamvermə hüququ dövlətə mənsub olan mülkiyyət; dövlətin,
cəmiyyətin maraqlarına xidmət edən, eləcə də dövlətin rahat və sərbəst idarəedihnəsiııə kifayət edə bilən
istehsal (emal), istehlak, yardımçı (köməkçi) xarakterli, eləcə də pul (valyuta) formasında olan, dövlət
tərəfindən qorunan və dövlətin müvafiq (hakimiyyət) orqanları tərəfindən idarəolutıan, istifadə edilən
daşman və daşınmaz mülkiyyət forması. D.M.-nə qəsd-miiəyyən hüquqi məsuliyyətə səbəb olur.
DÖVLƏT SATINALMASI (kontraktasiya) - müstəsna hallarda, dövlətin hərbi və iqtisadi təhlü
kəsizliyini qorumaq və ya iqtisadi münasibətləri tarazlaşdırmaq (defisiti aradan qaldırmaq) məqsədləri ilə
dövlətdaxili və ya xarici qurumlardan (bəzi hallarda fərdi şəxslərdən) kənd təsərrüfatı və ya sənaye
mallarının - “kantraktasiya müqaviləsi” üzrə alınması. Belə halda qiymətlər tərəflərin qarşılıqlı
razılaşması ilə (nadir halda vahid qiymət standartı üzrə) müəyyənləşdirilir və dövlət büdcəsindən ödənilir.
D.S.-i həmçinin dövlətin (xalqın) sosial-mədəni irsinin qorunması naminə., onun tarixinə aid maddimənəvi nemətlərin müzey və arxiv fondu üçün fiziki və hüquqi şəxslərdən, yaxud başqa dövlətdən
alınması ilə də baş verə bilər. Bax həmçinin həcz.
DÖVLƏT SƏRHƏDLƏRİ - dövlət ərazilərinin hüdudlarını müəyyən edən xətlər; dövlətin suve
renliyinin və yurisdikiyasının yayıldığı ərazilərinin çərçivəsi; iki və s. dövlət arasında və ya dövlət ilə
neytral zona arasında yerin təki, quru, su, hava və hətta yaxın səma boyunca, şaquli xətt istiqamə-tində
keçən xətt. D.S. təbii və süni sərhədlərə bölünürlər. Təbii sərhədlər dedikdə, təbiət tərəfindən mürəkkəb
geoloji inkişafın nəticəsində yaranmış relyef (o cümlədən: dəniz., çaylar, dağ zirvələri, dağ cərgəsi
(dənizaltı dağlar) və s.) nəzərdə tutulur; süni sərhədlər dedikdə, insan əməyi ilə yaranmış mühəndis tikili
qurğular (o cümlədən: dəmir, beton çəpərlər, sərhəd dirəkləri, bəzi hallarda, hətta hərbi istehkam
qurğuları və s.) və sərhəd işarə qurğuları nəzərdə tutulur. Hər bir dövlətin sərhəddi bir qayda olaraq,
müvafiq hərbiləşdirilmiş sərhəd qoşunları (xidmətləri) tərəfindən qorunur, bundan savayı D.S. beynəlxalq
hüquq tərəfindən qorunur. D.S. toxunulmazdır.
D.S. mürəkkəb tarixi-siyasi və (bəzi hallarda) hərbi proseslərin nəticəsində formalaşır.
Dövlətlərarası sərhədlər müvafiq dövlətlərarası sazişlə müəyyən edilir, belə saziş bəzi hallarda heç də
həmişə rahat başa gəlmir. D.S vacib geosiyasi, hərbi, iqtisadi funksiyaları yerinə yetirir
DÖVLƏT SİRRİ - dövlət tərəfindən xüsusi mühafizə edilən mühüm, dövlət əhəmiyyətli hərbi, iqtisadi
və siyasi xarakterli məlumat. D.S.-ni təşkil edən məlumatların siyahısı - dövlətin iqtisadi qüdrəti, müdafiə
qabiliyyəti və təhlükəsizliyi nəzərə alınmaqla müəyyən edilir. D.S.-ni qorumaq hər bir vətəndaşın
borcudur. D.S.-niıı yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə D.S.-ni təşkil edən məlumatlarla əlaqədar
sənədlərin tərtibi, saxlanıl-ması və onlardan istifadə edilməsi qaydaları, eləcə də D.S. sayılan
məlumatlarla əlaqədar predme-tlərin saxlanılması və istifadə qaydaları müəyyən edilmişdir. Müəyyən
edilmiş qaydanı pozmaqda (bu, D.S.-in yayılmasına, müvafiq sənədlərin itirilməsinə səbəb olarsa) təqsirli
sayılanlar dövləti cinayətlərə görə - cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
DÖVLƏT STATUSU (rus analoqu государственный статус, ingilis analoqu State status) (lalın status
- vəziyyət) - bu və ya digər dövlət vəzifəsinə, orqanına, təşkilatına və hətta sənədə şamil edilən xüsusi
hüquqi vəziyyət, mövqe.
(DÖVLƏT) SƏRHƏDLƏRİNİN REKTİFİKASİYASI (latın rectificatio - düzəltmə, düzəlişetmə) (dövlətlər arasında) artıq mövcud olan sərhədlərə, müxtəlif səbəblərdən yerlərdə cüzi dəyişikliklər
etməklə, (dövlət) sərhəd xəttində müəyyən düzəlişlər, dəyişdirmələr aparılması. Burada “müxtəlif
səbəblər” deyəndə bilavasitə sərhəd xəttində və ya ona yaxın olan ərazilərdə müxtəlif təyinatlı tikililər
(misal: körpü; elektrik stansiyası, keçid məntəqəsi) quraşdırılması və ya (kənd) təsərrüfat fəaliyyəti ilə
səbəblər başa düşülür.
(D.)S.R. nümunəsini keçmiş SSRİ və İran dövlətləri arasında Araz çayı üzərində Su Elektrik
Stansiyası (SES) tikilməsində görmək olar.
DÖVLƏTİ CİNAYƏTLƏR - cinayət hüququna görə dövlətin ən mühüm mənafeyinə qəsd edən və buna
görə də, xüsusilə böyük ictimai təhlükə təşkil edən ən ağır cinayətlər. Xüsusi təhlükədi D.C. — dövlətin
suverənliyiııə, ərazi bütövlüyünə, təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyətinə, iqtisadi potensialına qarşı
yönəlmiş, onun (dövlətin) siyasi sisteminə qarşı yönəlmiş ictimai təhlükəli əməllərdir (vətənə xəyanət,
cəsusluq, terror, diversiya və s. dağıdıcı və pozucu fəaliyyət). Bundatı savayı, digər ictimai təhlükəli
əməllər də (milli, irqi ayrı-seçkilik, kütləvi ixtişaş, qeyri-qanuni hərbiləşdirilmiş, silahlandırılmış
birləşmələr yaratma (banditizm), fərarilik, kontrabanda (qaçaqmalçılıq) pul və qiymətli kağızların qeyriqanuni hazırlanması və tədavülə buraxılması, dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvətxorluq (korrupsiya) v.ı
s.) - D.C. hesab edilir. D.C. bütün cinayətlərin ən ağır cinayətlər olduğuna görə müvafiq olaraq ən ağu
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cəza ilə cəzalandırılır.
DÖVLƏTİ TANIMA -■ beynəlxalq hüquq miina-sibətlərinin subyekti kimi vcni dövlətlərin beynəlxalq
aləmə çıxaıası, başqa dövlətlər tərəfindən müstəqil dövlət kiıııi qəbııl edilməsi, dövlətin - bevııəlxalq
hüququn, beynəlxalq münasibətlərin tamhüquqlu iizvi kimi tanınması. Milli azadlıq hərəkatı orqanlarını,
müqavimət təşkilatlarını və müstəqilliyi uğrunda döyüşən tərəfin tanınması da bura aiddir (misal: Fələstin
Azadlıq təşkilatının ləiı sıra dövlətlər tərəfindən tanınması, hətta ərəb və islam təmavüllı təşkilatlara üzv
qəbul edilməsi). De-fakto və de-yura tanıma formaları fərqləndirilir. D.I . hər bir dövlətin müstəqil
hüququdur, siyasi təcrübədə, hətta müstəqil dövlətə xas olan bütün atributların miivcudluğu da başqa
dövlətlər tərəfindən tanınmasına, qəbul edilməsinə dəlalət eləmir (misal: Ermənistan Azərbaycanın
ərazilərini işgal etdiyinə görə bir sıra (müsəlman) dövlətləri onu (Ermənistam) nə tanımır, qəbul etmir, nə
də onunla heç bir ə laqə qıırımır).
Hər hansı bir dövlətin - beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən müstəqil dövlət kimi tanınması, qəbul
etməsi həmin dövlətin beynəlxalq hüququn himayəsi altına girməsi deməkdir. Bununla yanaşı, bir
dövlətin tanınması başqa bir dövlətin ərazi bütövlüyünün zərbə altında qoyması, hətta dövlətin daxili
işlərinə qarışması kimi qəbul etmək olar, odur ki. D.T. iııstutu — beynəlxalq hüququn ən paradoksal və
həssas institudıır.
DÖVLƏTİN PARÇALANMASI (rus analoqu распад государства) - mürəkkəb sosial-siyasi
proseslərin nəticəsində vahid dövlət subyektinin özünün tərkib hissələrinə bölünüb-parçalanması;
dövlətin-vahid dövlət statusunun itirməsi, bunun müqabilində, həmin dövlətin subyektlərinin, ərazilərinin
(onların Scikinlərinin) — müstəqil dövlət statusu qazanması ilə müşahidə edilən xalqın (cəmiyyətin) ağır,
gərgin sosial-siyasi, iqtisadi, mənəvi sarsıntı keçirməsi, hərçənd yeni müstəqillik qazanan xalqlar üçün
D.P. milli-patriotik hisslərin oyanışı ilə nəticələnə bilər. D.P. bir qayda olaraq münaqişələrlə
(müharibələrlə), bəzi hallarda, lıətta soyqırımlarla, etnik təmizləmələrlə paralel baş verir.
DÖVLƏTİN RƏMZLƏRİ (latın anoloqu symbo-lon) - dövlətin əsas atributlarıııdandır və onun
suverenliyinin rəsmi nişanələridir. Dövlət rəmzləri cərgəsinə: dövlət bayrağı, dövlət gerbi və dövlət hinini
daxildirlər. D.R.-i Konstitusiya ilə və müvafiq Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir. Yuxarıda
sadalanan D.R.-nin siyahısı qətidir və əlavə heç bir şey D.R. ola bilməz.
DÖVLƏTLƏRİN HÜQUQİ VARİSLİYİ - mürəkkəb beynəlxalq-siyasi məsələ; bir dövlətin hüquq və
(hüquqi) vəzifələrinin digər dövlətə ( dövlətlərə) keçməsi, məsələsini nizamlaya siyasi- hüquqi institut.
Sosial inqilab, dövlət çevrilişi nəticəsində əvvəlki dövlətin, onun sosial-iqtisadi formasiyası əvəzində yeni
formasiyalı dövlətin əmələ gəlməsi; milli- azadlıq və ya əksinə ekspansiv, işğalçı müharibələr nəticəsində
bir dövlətdən — bir neçə dövlətin əmələ gəlməsi və ya əksinə, bir neçə dövlətdən — bir dövlət yaranması və
nəticələrində - D.H.V. problemi aktuallaşır və əvvəlki dövlətin mülkiyyəti, borc və öhdəlikləri,
beynəlxalq, təşkilatlarda iştirakçı məsələləri öz həllini axtarır.
Beynəlxalq təcrübədə D.H.V. məsələsi ya yeni dövlətin birtərəfli bəyanatı ilə və ya yeni
beynəlxalq müqavilə bağlamaqla (şərti olaraq) həll olunur, zira ex-sııbyektin nümayəndələri öz iddiaları
ilə çıxış edə bilərlər.
DRAQOMA.N - Şərq ölkələrindəki diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərində təmsil olunan rəsmi
tərcüməçi. Həmin ölkələrdəki kök salmış adətlərə görə D,- diplomatik immunitetə malikdir və diplomatik
korpusa daxildir. Veri gəlmişkən, Avropa və Amerika ölkələrinin səfirlik və deleqasiyalarında təmsil
olunan tərcüməçilər adətən eyni hüquqlara (imtiyazlara) malik deyillər. “D.” termini müasir dövrdə geniş
surətdə istifadə olunmur.
DUAYEN (fransız </wove«-ağsaqqal) - diplomatik korpusun böyiiyii “ağsaqqalı", məskən salınan
ölkələrdə diplomatik nümayəndələr arasında riitbəcə yüksək olan və zaman etibarı ilə daha çox fəaliyyət
göstərən adam. D. diplomatik adətə görə təbrik edir, başsağlığı verir və başqa mərasimlərdə diplomatik
korpus adından çıxış edir və s.; D. həmişə birinci dərəcəli (səfir və ya nuıısiy) diplomatik nümayəndədir.
Bəzi katolik dövlətlərdə, onlarda köklənmiş adətlərə rəğmən, etimadnamə qramotasmı təqdim etmə
tarixindən asılı olmayaraq “nunsi” diplomatik korpusun D.-idir.
DÜNYA ƏRZAQ PROQRAMI (I)ƏP) - BMT-nin (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) Ərzaq və Kənd
Təsərrüfatı təşkilatı və başqa beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə 1962-ci ildə cksperemcntal əsaslarla, 1966cı ildən isə, daimi olaraq həyata keçirilən proqram.
DƏP-iıı ümumi qaydaları inkişafda olan ölkələrin əhalisinin ərzaqla təmin edilməsini
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ərzaqla, pul vəsaiti ilə yardım və. yaxud iqtisadi və sosial xarakterli
layihələrin həyata keçirilməsi liçiuı lazım olan xidmətləri nəzərdə tutur. DƏP-iıı resursları ölkələrin kənd
təsərrüfatı mallarının və yeyinti məhsullarının, pul vəsaitlərinin köniillii şəkildə verilməsi hesabına
toplanır. BMT-ııin Baş Məclisi tərəfindən yaradılan beynəlxalq fövqəladə ərzaq ehtiyatının istifadəsi də
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DƏP tərəfindən həyata keçirilir. DƏP-in fəaliyyətinə siyasət və ərzaq proqramı üzrə Komitə rəhbərlik
edir, hansılar ki, DƏP-in konfransında seçilirlər. Komitə hər il 2 sessiya keçirir.
DÜNYA HÖKUMƏTİ (bəşəri (cahan) hökuməti; rus analoqu мировое правительство, ingilis analoqu
World govermenf) - mondializm konsepsiyasının apofiozu; dünyada bütün dövlətlər! və xalqları bir arada
birləşdirərək vahid “dünya-dövlətinin” yaradılması (“mondializm”) və dövlətin vacib atributlarından olan
"hökumətin” diinyavi miqyasda yaradlmasmı tərənnüm edən bir sıra keçmiş və müasir mütəfəkkirlərin
utopik arzusu; dünyanın vahid Hökumət tərəfindən idarəolunmasını və dünyanın problemlərinin vahid
Hökumət tərəfindən həll olunmasını bildirən, müvafiq olaraq eyni adlı (Hökumət) institutunu zəruri hesab
edən konsepsiya. Dünyanın, Bəşəriyyətin müasir inkişaf mərhələsində D.H. məvlıumu sadəcə olaraq
yoxdur, səbəb olduqca çoxdur: bir sıra dövlətlər (xalqlar) arası nifaq, düşmənçilik, inkişaf səviyyəsinin
fərqli olması, milli mentalitet və s., lakin dünyanın bəzi regionlarında (misal: Avropa məkanında) regional əhəmiyyətli Hökumətlərin qurulması cəhdləri edilir.
DÜNYA MÜHARİBƏSİ — digər müharibələrdən miqyasına ilə, iştirakçı dövlətlərin və xalqların say
çoxluğuna ilə silahların, silahlı qüvvələrin, xərclərin, qurbanların say çoxluğu ilə müharibə aparma
strategiyası ilə fərqlənən, son məqsədi beynəlxalq münasibətlər sistemini kökündən dəyişmək, dünya
siyasi xəritəsini dəyişdirmək, hökmranlıq və təsir sahələrini artırmaqdan ibarət cları, xüsusi mahiy-yətli,
təşkilatlanmış hərbi mübarizə.
XX əsrdə iki D.M. baş vermişdir, hər ikisi də Avropa qitəsində başlamışdır: Birinci D.M.-də
(1914-1918) 33 dövlət ( 74 milyon insan) iştirak etmiş, 10 milyon insan həlak olmuş, 20 milyon isə əlil
olmuş, 208 milyard ABŞ dolları hərbə xərclənmiş; İkinci D.M.-də (1939-1945) 72 dövlət (110 milyon
insan) iştirak etmiş, təqribən 50 mil-yon insan həlak olmuş, 28 milyon isə əlil olmuş, 1384 milyard ABŞ
dolları hərbə xərclənmişdir.
DÜNYA SİYASƏTİ - qlobal (dünya) miqyaslı məsələlərin (problemlərin) həll edilməsi naminə, o
cümlədən: bəşəriyyətin inkişaf etdirilməsi; bəşəri inkişafa mane olan məsələlərin (problemlərin) həll
edilməsi; qüvvələr balansının qorunub saxlanıl-ması; hərbi təhlükəsizliyin qorunması (hərbi müna
qişələrə yol verilməməsi); iqtisadi əməkdaşlığın nizamlanması; demokratiyanın və insan hüquqlarının
inkişaf etdirilməsi; ekoloji, energetik, ərzaq, demoqrafik, etnik, mədəni, təhsil, səhiyyə və s. məsələlərin
(problemlərin) həll etdirilməsi naminə siyasi subyektlərin (siyasi liderlərin, siyasi hərəkat və siyasi
partiyaların, dövlət və dövlət birliklərin və beynəlxalq təşkilatların) xarici-siyasi (beyııəl-xalq) fəaliyyət
məcmuəsi. Müxtəlif xalqların (dövlətlərin) üzləşdiyi dövlətdaxili və xarici məsələlərin (problemlərin)
həllində - beynəlxalq yardım və dəstəyə zərurət yarandığından, onların bir-birinə yaxınlaşma
tendensiyaları müşahidə olunur, belə şəraitdə beynəlxalq təşkilatların və instutların əhəmiyyəti və rolu
artır, hansılar ki, müxtəlif milli maraqların aqreqasiyasına (cəmləşdiı ilməsinə) və ümumibəşər
maraqların formalaşmasına xidmət edərək, əvvəllər dövlətlərin müstəsna kompetensiyasına aid olan
məsələlərin tədricən öz yurisdik-siyasına keçirərək, qlobal inkişafın müxtəlif tərəflərinin nizama
salınmasında daha çox (fəal) iştirak edirlər. D.S. özü-özlüyündə humanizmi, sülhpərvərliyi,
insanpərvərliyi və digər ali dəyərləri ehtiva edir. Həmin (D.S.-nı ) uğurlarının nəticəsidir ki, üçüncü Dünya
Müharibəsinə və nüvə silahının tətbiqinə (son zamanlar hətta tətbiqi təliminədə) yol verilmir; demokratik,
dünyəvi dövlətlərin sayı artır, insan hüquqları və onların təminatları inkişaf etdirilir: ümumbəşəri iqtisadi
inkişaf geniş vüsət alır; hər hansısa dövlətin xalqın üzləşdiyi təbii (ekoloji), texnogen fəlakətlər nəticələri
qarşılıqlı yardımlar ilə aradan qaldırılır və s.
DÜNYƏVİ DÖVLƏT - I. xalq hakimiyyəti, hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti, şəxsiyyətin hüquqi
mövqeyi və digər ümumbəşəri dəyərlərin quruluşu və inkişafı ideyalarını, - qarşısında məqsəd kimi
qoyur. D.D. - özündə qanunun aliliyini, hammın qanun qarşısında bərabərhüquqlu olmasını, şəxsin
toxunulmamazlığının, mülkiyyət təhlükəsizliyinin təminatını, sosial bərabərliyin bərpasım və şairələri
cəmləşdirir. Bəzi elnıi mənbələrdə, D.D. qeyri-dini dövlət kimi qələmə verilir, “diııi dövlət” anlayışının
antonimi kimi qəbul edilir. 2. D.D. şəraitində sosial-iqtisadıi, siyasi və mənəvi sahələrdə ictimai
münasibətlərin inkişafı üçün geniş imkanlar açılır. Demokratiya - D.D. ayrılmaz hissəsidir. Hüquqi
dövlətlə, D.D. ümumi ali məqsədləri olsa da, eyni zamanda, onların bəzi funksional fərqləri mövcuddur:
hüquqi dövlət, qanunçuluğun, hüquq qaydasının, hüquq münasibətləri və onunla əlaqəli digər münasibət
lərin inkşafını və mühafizəsini rəhbər tutduğu halda, D.D., hüquqi münasibətlərin inkişafı ilə yanaşı digər
ümum-bəşəri nailiyyətlərin də tətbiqini rəhbər tutur, o cümlədən; hiiquqi, sosial-siyasi, iqtisadi və digər
sahələrin inkşaf nailiyyətlərini özündə cəmləşdirir. Lakin, D.D.-iıı inkişafı və təkmilləşməsi bilavasitə qa
nunçuluğun inkişafı və təkmilləşməsi ilə əlaqədədir.
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EGİDA 0 'iman aigis (aigios) - keçi dərisi, qalxan, sipər) - 1. Qədim Yunan mifologiyasında (əsatirində)
Hevestin Zevs üçiirı hazırladığı qalxan; Zevs və Afina allahlarının, qəzəb və himayəçilik simvolu (rəmzi)
olan qalxan (sipəri); Zevs, Afina, Pollada və bəzən də Appolonun atributu; 2. miidafıə, himayəçilik;
"egida” altında olmaq” - yəni kiminsə müdafiəsi, bimayəçiliyi altında olmaq. Təcrübədə: humanitar
yardımların paylanılmasının bıı və ya digər təşkilatın (o cümlədən, beynəlxalq təşkilatın) L.-sı ilə
keçirilməsi; kiçik hamiliyə ehtiyacı olan təşkilatın (misal: qazetin) -- daha geniş imkanlı təşkilatın (misal:
siyasi partiyanın; dövlət orqanının) E.-sında olması; siyasi aksiyaların hər hansısa bir təşkilatın (o
cümlədən, beynəlxalq təşkilatın) E.-sı altında keçilməsi və s. hallarına rast gəlinir.
EKOLOGİYA (yıınaıı. öikos- məskən, vətən) - I. təbiətin vahid sistemi. E. dedikdə - ətraf təbii mühit
başa düşülür, bu, təbii obyektlər və təbii resurslar, o cümlədən: torpaq, su, atmosfer hava, təbii ehtiyatlar,
heyvanat və bitki aləmi, iqlim və vaxın kosmos, onların qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı fəaliyyəti, yəni təbii
sistemlərin məcmuəsidir; 2. biologiyanın bir şöbəsi; orqanizmlərin bir-biri ilə və ətraf mühit ilə qarşılıqlı
münasibətlərini öyrənən elm. Müasir E. eyni zamanda cəmiyyətlə biosfer arasında qarşılıqlı münasibətləri
(təsiri) haqqında elm (yaxud elmlər kompleksi) kimi başa düşülür. “E.” anlayışını elmə 1866-cı ildə
almarı zooloqu E.Hekkel daxil elmişdir.
EKOLOJİ KRIZIS (böhran) - müasir qlobal ekoloji krizisi, insan cəmiyyətinin təbiət ilə
münasibətlərində və ekoloji sistemdə tarazlığın pozulması kimi, müəyyən etmək olar. Ekoloji krizis bəşəri tarixə həkk olunmuş, cəmiyyətin ətraf mühitə istismarçı münasibət praktikası (təcrübəsi) və
biosferamıı öziinübərpaetmə naminə, təbii qaydada biogeokomyəvi proseslər sisteminin hifs etmə
qabiliyyəti arasında ziddiyyətlərin hələ də, həll olunmamasının qanunauyğun nəticəsidir. Elmi-texniki
tərəqqinin, insan kütləsinin sürətlə artmasının, təbiətə və onun sərvətlərinə istismarçı münasibətinin nəti
cəsində təbiətə insanın təzyiqini dəfələrlə artırmışdır. İnsanın təbiətə vurduğu zərər; bərpa oluna bilən və
bərpa olıınmaz baxımından; üç istiqamətdə baş verir: 1) Ətraf mühitin çirkləndirilməsi; 2) ləbii
ehtiyatların tükənməsi; və 3) Təbii mühitin dağıdılması.
Təbiət deqradasiya edilir (tənəzzülə uğrayır), omınla bərabər bəşəriyyət deqradasiyaya məruz
qalır, bu o deməkdir ki, yeıni gələn nəsillər özlərinin fizioloji və intellektual (zehni) natamamhğı ilə
(nakamlığı ilə) fərqlənəcəklər.
EKOLOJİ SİYASƏT - ətraf təbii mühitin qorunub-saxlamlınasma, mühafizəsinə yönəlmiş dövlətin,
qeyri-dövlət orqanlarının, Bələdiyyələrin və beynəlxalq təşkilatların timsalında - beyııəlxal ictimiyyətin
yürütdüyü tətbiılər sistemi. E.S. aşağıdakı əsas istiqamətlərdə yürüdülür: müasir dövrə qədər gəlib çatmış
ekoloji dəyərlərin (sərvətlərin) növbəti nəsillər üçün qorunub-saxlanılması; təbii resurslardan qənaətlə
istifadə edilməsi, israfçılığa yol verilməməsi, xammal bazası rolunu oynayan təbii sərvətləri digər
vasitələrlə əvəz edilməsi yollarının araşdırılması; ətraf təbii mühiti çirkləndirməyə qarşı mübarizə
aparılması: təbiəti çirkləndirən müəssisələrin müasir ekoloji standartlara uyğun olaraq modern
ləşdirilməsi və yaxud ümumiyyətlə fəaliyyətinin dayandırılınası, təqsirkar şəxslərin cərinıələndirilməsi.
bəzi hallarda isə azadlıqdan məhrum edilməsi, pozulmuş, lakin bərpası mümkün olaıı ətraf mühitin bərpa
edilməsi; qlobal ekoloji krizisləıin (böhranların) həllində beynəlxalq ictimaiyyətin səfərbər olunması;
ekologiyaya dağıdıcı təsir göstərən müharibələrin qarşısının alınması və s.
EKOSİD (yunan dMazs-məskən, vətən və latın reca/ere-qətlə yetirmək; lıərfən: bütün nəsli, kökü məlıv
etmək) - ətraf mühitə elə bir zərbə endiril-məsidir ki. hansı ki, hər bir insan cəmiyyətlərin və ya
ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətin həyat və sağlamlığına biləvasitə təhdid yaradır. Beynəlxalq hüquqda E.-i
bəşəriyyətin əleyhinə yönəldilmiş beynəlxalq cinayət kimi qəbııl edilməsi tendensiyası özünü biruzə verir.
EKSPANSİYA (latın expansio-yuyılm'd, geniş-Iənmə) - inhisarçı birliklərin və qrupların, bəzi hallarda
dövlətlərin hökmranlıq dairələrini genişləndirilməsi; istər iqtisadi (misal: kapital ixracı inhisarçılıq),
istərsə də çeyri-iqtisadi metodlarla (misal: işğaletmə, diplomatik təzyiq) həyata keçirilir.
EKSPATRİASİYA I latın ex-,..dən. ...dan və palria - vətən) vətəndaşlığı (təbəəliyi) itirmə. E. bir qayda
olaraq könüllü şəkildə baş verir. Misal üçün: vətəndaşın (təbəənin) öz xahişi ilə; iki dövlətdən birinin
vətəndaşlığının qəbul etməsi məcburiyyəti qarşısına qoyulduğu şəraitdə (optasiya)-, nadir hallarda (misal
üçün: keçmiş SSRİ də) məcburi hallara - ola bilərdi. Sivil, demokratik dövlətlərdə məcburi E. institutu
nəzərdə tutulmur. Bəzi hallarda E. ardınca - deportasiya (dövlət ərazilərindən məcburi çıxarılma) həyata
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keçirilir. Bununla yanaşı E.-nın mümkünsüzlüyü hallarım qanunvericilik nəzərdə tul ur: əgər vətəndaşın vətəndaşı olduğu dövlət qarşısında hər hansısa öhdəliyi vardırsa - o. E., hətta köniillii edilə bilməz, yalnız
bütün öhdəliklər yerinə yetirildikdən sonra E.-ya yol verilir.
EKSPORT (ingilis export, latın expotare-kənwa çıxarmaq) ba.x ixracat.
EKSTERRİTORİALLIQ (latın or-...dan, ...dən şəkilçisi və terrilorialis-ərazidə, əraziyə aid olan) beynəlxalq hüquqda dövlətin xarici dövlət və hökumət başçılarına, xarici dövlət və beynəlxalq
təşkilatların diplomatik nümayəndəliyinə (onların üzvlərinə) və digər vəzifəli şəxslərə təqdim (həvalə)
etdiyi xüsusi hüquq və imtiyazlar. Onlara (xarici dövlət nümayəndələrinə), verilən E. şəxsi və yaşayış
obyektinin toxunulmamazlığı, əmlakın rüsumsuz (vergisiz) sərhəddən daşımasım, öz dövlətinin hökuməti
ilə-rabitə vasitələrindən birbaşa istifadə etməsini, yerli (gəldiyi dövlətin) qanunlarına tabe olmamasını ancaq öz dövlətin qanunlarına tabe olmasını və s. nəzərdə tutur. E. eyni zamanda dövlətin icazəsi olduqda
xarici dövlətin nəqliyyat (hava, dəniz, dəmir və şosse yolu) vasitələrinə də yayıla bilər. E.-a aid olan
məsələlər həm beynəlxalq qanunlarla, həm də dövlətlərarası müqavilələrlə nizamlana bilər. Əgər
immunitet yalnız toxunulmazlılıq hüquqlarını nəzərdə tutursa; E. həm də, əlavə hiiquq və imtiyazları
nəzərdə tutur.
EKSTREMİZM (rus экстремизм; fransız extreemisme, latın ekstremıım, ektremus-isənar, son hədd,
sərhəd sözündən) - sisyasətdə, ideologiyada, mübarizədə ifrat baxışlara, tədbirlərə olan meyl. Mübahisəli
məsələlərin, problemlərin demokratiyaya, hümanizmə kompromissə zidd olaraq həll etməsinə cəhd.
Plüralizmi inkar edərək — boykot, tətil, blokada, eləcə də zorkılııq, terror və s. tədbirləri vasitəsilə öz
müvqeyinin başqalarına qəbul etdirilməsi cəhdi. İqtisadi, sosial, milli siyasətin yürüdüIməsində buraxılan
qüsur və nöqsanlar, problemlərin vaxtında və dürüst həll edilməməsi, islahatların gecikdirilməsi (qeyrieffektiv idarəçilik), siyasi sistemin və instutların müxtəlif növ deformasiyaya uğraması, sosial-iqtisadi,
hüquq ədalətsizliyi, ağır yaşayış şəraiti, insanların yanlış mövqeyi (baxışları) təsiri altına düşməsi və s E.nin kökünü qidalandırır.
EKUMEN HƏRƏKATI (yunan oikumene-a\əm, kainat) - xristian kilsələrinin birləşdirilməsi uğrunda
hərəkat. E.H.-nm başlanğıcı ümumdünya missioner konfransında, 1910-cu ildə, Edinburq (Böyük
Britaniya) şəhərində qoyulmuşdur. Ümumdünya kilsə xadimləri məclisində, 1948-ci ildə Amsterdamda
(Hollandiya) isə ümumdünya kilsə şurası (ÜKŞ) yaradılmışdır. E.H.-nm ali orqanı Ali Assambleyasıdır
(məclisidir), hansı ki, assambleyalar (məclislər)arası dövrdə hərəkatın biitürı işinə rəhbərlik edən ÜKŞ
prezidiumunu və Ali Komitəsini seçir. Ali katiblik Cenevrədə (İsveçrə) yerləşir. ÜKŞ beynəlxalq işlər
üzrə komissiyası vasitəsilə - BMT-də və bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunur. E.H.-nm məqsədi
- kilsələrin birləşdi-rilməsindən savayı, dini ideyalarının təsir sahəsinin genişləndirilməsi, bütün ölkələr
üçün məqbul olan “ümumxristian sosial proqramın” ərsəyə gətirilməsi, inkişaf üçiin xüsusi yollarım
tədqiq edən nəzəriyyənin işləniblıazırlanmasından ibarətdir, bununla yanaşı E.H. - bir sıra aktual
beynəlxalq problemlərin aradan qaldırılmasına, o cümlədən: yeni kütləvi qırğın silahı istehsalına, irqçiliyə
ümumi sülhün müdafiəsinə; tərkisilaha; qarşı; və s. məsələlərə dair öz töhvəsiııi vermişdir.
EKZEKVATURA (latın exsequare-yerinə yetirmək, icazə vermək) - 1. konsulun E -sı - konsula məskən
salınan dövlətdə öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün verilən rəsmi icazə. E. - Daxili İşlər Nazirliyi
tərəfindən verilir. 2. Məhkəmə qətnamələrinin E.-sı - bir ölkənin Məhkəməsi tərəfindən çıxarılan
qətnamənin digər ölkədə məcburi icrası üçün icazəsi. Bir qayda olaraq dövlətin suverenliyinə və
təhlükəsizliyinə zidd olmadıqda İkinci İnstansiya Məhkəməsi tərəfindən həyata keçirilir.
ELÇİ - müasir beyolxalq hüquqda qəbul olunmuş, diplomatik münasibətlər haqqında 1961-ci il Vyana
Konvensiyasında əks olunmuş təsnifata görə - 2-ci dərəcəli diplomatik nümayəndəliyin başçısı.
Beynəlxalq aləmdə işlənilən tam rəsmi - Fövqəladə Elçi və Səlahiyyətli Nazir (ingilis analoqu Envoy
Extraordinari and Minister Plenipolentari), qısa şəkildə isə- Səlahiyyətli Nazirdir. Müvəqqəti i^Iər
vəkilindən fərqli olaraq, E.- səfir kimi dövlət başçısı tərəfindən akkreditə olunur.
EMANSİPASİYA (latın emancipatio-həvfı mənası: ata hakimiyyətindən oğlunu formal olaraq azad
edilməsi) - asılılıqdan və tabelikdən, əsarətdən (zülmətdən) alçalmalardan, mövhumatdan (xüra-fatdan)
və bütün əskiliklərdən, köhnəliklərdən azad edilməsi, bərabərhüquqkığun. sərbəstliyin (müstəqilliyin)
verilməsi. Həmin termin bir qayda olaraq, qadınlara sərbəstlik və bərabərhiiquqluluq verilməsi
mövzusunda istifadə edilir; qadınların ailə və ictimai təzyiqdən azad edilməsi, kişilərlə bərabər iqtisadi,
siyasi hüquqların verilməsi mənasını daşıyır və buna - “qadınların emansipasiyası''s\ Geyilir. E.-nın
məğzi ondan ibarətdir ki, o (E.), insana ləyaqətli, məziyyətli münasibət göstərilməsini tələb edir, insani
münasibətləri tərənnüm edir. İnsana layiq olan quruluş, yalnız demokratiyadır, hansının ki, ali məqsədi
insanlara geniş və bərabər hüquqların verilməsindən, müxtəlif təhdidlərdən azad olunmasından, insanın
hərtərəfli inkişaf etməsindən Ötrü hər cür şəraitin yaradılmasından və s. ibarətdir.
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EMBARBO (ispan e/nWgo-həbsetmə, qadağan etıııə) - beynəlxalq hüququn inslutu. Əvcəllər dövlət
hakimiyyətinin öz ölkəsinin dəniz portlarından (limanlarından), öz ölkəsinin və xarici ölkələrin
gəmilərinin çıxarılmasını qadağan etməsi mənasında işlədilirdi, lakin sonradan həmin termin, mal və
valyutanın ölkəyə daxil edilməsini və ölkədən çıxarılmasını qadağan edilməsi mənasında işlədildi.
Mahiyyətinə görə E. iqtisadi təzyiq formasıdır, o. Iıəııı sülh (dinc), həm də müharibə dövründə müəyyən
dövlətə qarşı tətbiq oluna bilər. BMT Nizamnaməsi öz hərəkətləri ilə beynəlxalq təhlükəsizliyə qorxu
yaradan dövlətə qarşı, kollektiv cəza tətbiri kimi, E.-dan istifadəni nəzərdə tutur. E. iki formada tətbiq
oluna bilər: a) tota! E. - yəni bütün növ mallara və valyutalara şamil edilən qadağalar və; b) qismi E.
vəni konkret mala (mallara) şamil edilən qadağalar.
EMİQRANT (latın emiğrare - çıxıb getmək, latın miğro -keçirəm, köçürəm) - ağır (dözülməz) iqtisadi,
siyasi və ya digər səbəblərdən (o cümlədən şəxsi səbəblərdən), yaşadığı dövləti tərk edib başqa dövlətə,(qısa) müddətli və ya daimi yaşamaq üçün, məcbur olub (və ya könüllü) gedən gələn şəxs (mühacir).
Miqrasiya qaydalarını pozan şəxs, - “qeyri-qanuni mühacir” adlanır. Onlara qarşı (o cümlədən: gəldiyi
dövlətə qaytarılmalı qədər)- inzibati məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilir.
EMİQRASİYA (I atın emigrare-y\x\b getmək) - bax miqrasiya.
EMİSSAR (latın <-7«/.v.wr/ı/s-nümayəndə) - bir sıra təşkilat və ya dövlət təşkilatı tərəfindən müəyyən
qeyri-rəsmi (çox zaman məxfi) tapşırıqla başqa bir təşkilata və ya ölkəyə göndərilən şəxs. E. göndəril
məsi müəyyən şəraitdə bir təşkilat (və ya dövlət) tərəfindən başqa bir təşkilatın (və ya dövlətin) daxili
işlərinə qarışmasım kimi qiymətləndirmək olar.
ENSİKLİKA (latın encyclica, yunan enkyklios-dairəvi, hamı üçün ümumi) - dini etiqad (mənəviyyat) və
ictimai-siyasi məsələlərə dair Roma Papasının bütün katoliklərə və ya ayrıca ölkənin katoliklərinə
göndərdiyi məktub (müraciətnamə) nəsihətnamə, öyüdnamə. E. - proqram xarakteri daşıyır. Katolik
kilsəsinin qanunlarına görə E. müzakirə oluna bilməz və icra edilməsi məcburidir. E. vasitəsilə papalıq
katolizmin yayıldığı ölkələrdə katoliklərin ictimai fikirlərini formalaşdırınğa və ictimai-siyasi
münasibətlərə təsir göstərməyə cəhd edir. İlk E. 1891-ci ildə qəbul edilib, haradaki. katolik kilsəsinin
sosial proqramı təsbit edilir və üstəlik, sosializm ideyalarına qarşı çıxış edilir. Ümumiyyətlə müasir dövrə
qədər qəbul edilmiş E.-lar sosializmi və kommunizmi ittiham etmişlər; sülh şəraitində birgə yaşayışa,
nüvə silahından imtina edilməsinə və hətta qadağan edilməsinə, “silahlanma” yarışına son qoyulmasına
çağırış etmişlər; “müharibə astanası” siyasətini ittiham etmişlər: insan istismarım, irqi zülməti, müxtəlif
növ sosial bərabərsizlikləri, amorilizmi və s. tənqid etmişlər. Bundan savayı şəxsi mülkiyyətin qorunması
tərənnüm edilmiş; islahatlara çağırışlar edilmiş və ateizm məzəmmət edilmişdir.
EPİLOQ ( yunan epilogos, epi - sonra və logos - söz, ifadə, təlim sözlərindən) final, yekunlaşdırım akt,
proseslərin inkişafının son mərhələsi, “suların durulması”, siyasi “drama” aydııılq gətirmə, son hesabat,
“nöqtə” qoyma, hakimiyyət dövrünün başa çatması üçün səciyyəvidir. E. - qüvvələr nisbətinin alınması,
siyasi proseslərin mövcud vəziyyəti, beynəlxalq siyasi situasiyanı təhlil edilməsi ilə yanaşı - keçilmiş
yola, əldə edilmiş nailiyyətlərə qiymət verilməsi, hətta gələcəyə tuşlanmış məsləhət və tövsiyyə
formasında təhlil edillə bilər.
EPOXA (yunan epoche
mərhələ, dövr) - təbiətdə, cəmiyyətdə, elmdə, incəsənətdə və s. sahələrdə
özünəməxsus mahiyy ət və məzmunca fərqlənən, nisbətən uzun (bir neçə ildən bir neçə əsrə qədər) dövr:
inkişafda keyfiyyətcə yeni dövr. Dövlətlərin, hakimiyyətlərin, xalqların və ümumiyyətlə bəşəriyyətin
tarixində, taleyində çoxlu E. - lar fərqləndirilir, o cümlədən: yaranma, formalaşma, yüksəliş, “intibah”,
inkişaf, hətta çökmə, süqut, dağılma və s. E.-lari, yaxud konkret insan ilə, sülalə ilə dövlət ilə bağlı olan
-lar.
E.
ERA (latın aera - an, ləhzə) hər lıansı əlamətdar və ya əfsanəvi hadisə ilə bağlı olan tarix hesabının
başlanğıc anı (vaxtın, zamanın ardıcıl hesabı, həmin andan başlayır); tarix hesabı sistemi; epoxa ilə
müqayisədə olduqca iri, öz çərçivəsində bir sıra, qrup epoxaları birləşdirən, daha ümumiləşdirilmiş
göstəricilərlə xarakterizə edilən - tarixi, təqvimi dövr. Daha geııiş yayılmış - “bizini E.”, “ycııi E.”
anlayışı, İsa peyğəmbərin mövludu günündən başlayaraq, hesablanmağa davam edir. “E.” termininin
elmi-nəzəri tələblərinə qeyri-ciddi yanaşaraq, lakin tarixdə böyük iz buraxmış şəxslərin və dövlətlərin
adına yazı-an nisbətən qısa zaman parçası. Misal üçün: Ruzvelt E.-sı: Nabonasar E.-sı; Selevkilər E.-sı;
Dioletian və ya əzabkeşlər E.-sı; Fransız E.-sı (22.IX. 1792-ci il, I Fransa Respublikasının elan
edilməsindən başlanır) və s.
ESKALASIYA (ingilis escalation, rus эскалация fransız escalade(r)-ilkin mənası hücum, həmlə; müasir
mənası: dirnıaşmaq və latın xco/u-pilləkən sözlərindən) - genişləndirmək, artırmaq (çoxaltmaq),
bərkitmək mənasını daşıyır və bu cür işlədilir: zorakılıq E.-sı; münaqişənin (konfiliktin) E.-sı - yəni
zorakılığın, münaqişənin durmadan gücləndirilməsi, ağırlaşdırılması; silahlı qüvvələrin E.-sı deyəndə
silahlı qüvvələrin (canlı və hərbi texnikanın), onların döyüş potensialının durmadan artırılması başa
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düşülür. E. termini ABŞ tərəfindən XX əsrin 60-cı illərinin sonu 70-ci illərin əvvəlləri Vyetnama qarşı
hərbi aqres-siyasının (təcavüzünün) genişləndirilməsi ilə əlaqədar- geniş istifadəyə daxil edilmişdir.
“ESTRADA DOKTRİNASI” (Meksika Xarici İşlər Naziri X.Estradanm soy adından) - “Tobar
doktrinasının" aııtonimi; bir dövlətin mürəkkəb daxili siyasi prosesləri nəticəsində (o cümlədən: dövlət
(Konstitusiya) çevrilişi nəticəsində) - yeni formalaşmış “Hökumətin” - digər dövlətlərin xüsusi aktı ilə
tanınmasını (qəbul etməsini) inkar edən, yeni dövlətin daxili işlərinə qarışmasını inkar edən siyasi-hüquqi
konsepsiya (“doktrina").
X.Estrada qeyd etmişdir ki, tanıma (qəbuletmə) institutundan sui-istifadə son nəticədə, bu və ya
digər dövlətlərdə mövcud rejimin qanuniliyi (legitimliyi) barəsindəki məsələlərdə - xarici dövlətin mənfi
və ya müsbət qiymət verilməsi - onun (xarici dövlətin), tənqidçi rolunda çıxış etməsinə, dövlətin daxili
işləri - başqa dövlətlərin müzakirə obyektinə çevrilməsinə gətirib çıxardır.
“E.D.” yalnız tanınmanın (qəbuletmənin) bir üsuluna yol verirdi - xarici dövlətlərdə hakimiyyətə
gəlmiş yeni Hökumətlərin yanında öz diplomatlarının akkreditasiyası.
Doktrina proqressiv əhəmiyyət kəsb etdi və əksər Latın Amerikası dövlətlərinin müsbət rəyini
qazandı.
ETİBARIN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ - qonşu və ya rəqib döv 1 ətlər arasında
gərgin münasibətlərin (qarşıdurmanın) aradan qaldırılması və ya bir dövlətin hərbi manevrindən (hərbi
təlim, hərbi qüvvələrin yerdəyişməsi, “güc” nümayişi və s.) irəli gələn münasibətlərin gərginləşməsi
mümkünatı səbəblərini aradan qaldırılması məqsədilə birgə (kollektiv) və ya birtərəfli aksiya (səy).
E.M.T.-nə aşağıdakılar aiddirlər: irimiqyaslı hərbi təlimlərdən öncə - maraqlı tərəfləri məlumatlandırma;
hərbi təlimlərə qarşılıqlı olaraq müşahidəçilərin buraxılması; kütləvi qırğın (rıiivə silahının) birinci tətbiq
edilməməsi və həmin silaha malik olmayan dövlətlərə qarşı ümumiyyətlə tətbiq edilməməsi öhdəlikləri;
silahlı qüvvələrin (hərbi büdcənin) azaldılması; (hərbi) münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsi
prinsipinin qəbul edilməsi və s.
ETİBARSIZ SEÇKİLƏR - seçki prosesində vətəndaşların (seçicilər) seçki hüquqlarının seçki
komissiyaları, dövlət məmurları (öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə) ictimai-siyasi təşkilatlar
(partiyalar) və ya fərdi şəxslər tərəfindən kobud şəkildə pozulması (seçki komissiyalarının müstəqil,
təminatlı olmaması, onların işinə müdaxilə, səsvermə qaydalarının pozulması, səslərin düzgün
hüsablanmaması və s.) nəticəsində - seçkilərin və onların saxta nəticələrinin vətəndaşlar (cəmiyyət),
xarici dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilməməsi .
ETİKET (fransız eticpıette-msrasim, təşrifat) - 1. monarx saraylarında, diplomatik dairələrdə və s.-də
hamılıqla qəbul edilmiş, nəcib davranış qaydaları; 2. hər hansı bir cəmiyyətdə qəbul edilmiş davranış və
nəzakət forması.
ETİMADNAMƏ - beynəlxalq hüquqda, dövlətlərarası münasibətlərin qurulması və ya davam
etdirilməsinə xidmət edən, diplomatik nümayəndə təyin olunarkən təqdim etdiyi, onun ümumi
səlahiyyətini təsdiq edən rəsmi sənəd. Səfir və elçilər üçün E. göndərən dövlət başçısından göndərilən
dövlətin başçısına müəyyən olunmuş formada yazılır, müvafiq surətdə imzalanır və möhürlənir. E.-də onu
göndərənin və alanın adı və titulu (rütbəsi), diplomatik nümayəndənin adı və rütbəsi, ona bütün əlaqələrdə
məhz həmin dövlətin nümayəndəsi kimi “inanmaq” (etimad göstərmək) xahişi qeyd olunur. E. diplomatik
nümayəndəsinin başçısı göndərilən dövlətin başçısına ilk audiensiya (rəsmi qəbul mərasimi) zamaııt
təqdim edir, onun təsdiq olunmuş surəti isə qabaqcadan xarici işlər idarəsinin başçısına göndərilir. E.
dövlətin başçısına təqdim edildiyi andan, diplomat öz funksiyalarının icrasına başlayır.
ETNİK BİRLİK (qrup) - insanların tarixən yaranmış möhkəm birliyi, tayfa birləşmələri, xalq və millət
şəklində təzahür edir. “E.B.” istilahı etnoqrafik mənada “xalq” və “millət” terminlərinə yaxındır. “E.B.”
istilahı bir çox hallarda dil, adət-ənənə, mədəniyyət və s. cəhətdən yaxın (yaxud qohum) olan bir neçə
xalq mənasında işlədilir. Ərazi, dil, iqtisadi həyat birliyi, mədəniyyət ümumiliyi - E.B.-in təşəkkül
tapması üçün mühüm şərtlərdir. E.B.-in formalaşmasına bəzən dini birlik və irqi yaxınlıq da kömək edir.
E.B.-in daha möhkəm və sabit olması üçün, onun daxilində endoram nigah'lar mühiinı rol oynayır. İctimai,
iqtisadi, habelə coğrafi şəraitin təsiri nəticəsində hər bir E.B. iiçtin səciyyəvi olan maddi və mənəvi
mədəniyyət, məişət, ümumi psixologiya meydana gəlib - formalaşır. Etnik şüur - E.B.-ın əsas
əlamətlərindəndir.
E.B.-ə məxsus ərazilərin sonralar parçalanması ilə əlaqədar, onun əhalisinin müəyyən hissəsinin
başqa ictimai, iqtisadi və təbii mühitə düşməsi nəticəsində - onların ictimai, iqtisadi həyat şəraiti, lıabelə
məişət və mədəniyyəti, hətta dilləri də dəyişikliklərə məruz qala bilər, bu - etnik proses adlanır. Etnik
proseslər iiç istiqamətli olur: a) bir etnik qrupun -- digərinə qaynayıb-qarışması (assimilyasiya,
inteqrasiya); bjmüxtəlif etnik qrupların birləşməsi nətivcəsində - tamamilə yeni etnik qrupun əmələ
gəlməsi və s.; c) E.B.-in parçalanması nəticəsində tərkib ünsürlərinin müxtəlif istiqamətdə inkişaf etməsi.

ƏCNƏBİ - insanın xarici dövlətlə (dövlətlərlə) formal qeydiyyata alınmış siyasi-hiiquqi (vətəndaşlıq)
əlaqəsində olması; xarici dövlət(lər) vətəndaşı Ə.-lərin hiiquqi vəziyyəti (statusu) dövlətin daxili (milli)
qanunvericiliyi (bəzi hallarda Koııstitusiya-da göstərməklə) və dövlətin tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq
(ikitərəfli və çoxtərəfli) sazişlərlə, konvensiyalarla müəyyən edilir. Dövlət daxilində müvəqqəti və ya
daimi yaşayan O.-lər bir qayda olaraq, “milli rejim" prinsipinə müvafiq dövlətin vətəndaşları ilə
(müəyyən spesifik fərqlərlə) bərabər hüquq və azadlıqlara malikdirlər və bərabər hüquqi vəzilələı
daşıyırlar. Burada “müəyyən spesifik fərq” deyəndə misal üçün: O.-lərdə siyasi hüquqların (dövləti
idarəetmə hüquqları) olmaması; dövlətin silahlı qüvvələrində hərbi xidmət keçmək vəzifələrin olmaması
və s. başa düşülür.
Ə. gəldiyi dövlətin adət və ənənələrinə hörmət etməli, dövlətin, xalqın daxili işlərinə qarışmamalı,
dövlətin, xalqın və vətəndaşların maraq və mənafelərinə xələl gəlirməməli, ələxsııs dövlətin qaydaqanunlarına riayət etməlidir. Yalnız xüsusi hallarda (qanunsuz olaraq sərhəddi keçmə, vizada göstərilən
vaxtdan artıq dövlətdə yaşama və s. lıüqüq pozuntuları törətdikdə) D. dövlətin ərazisindən məcburi
çıxarıla bilər, hətta ııınıııni əsaslarla məsuliyyətə cəlb oluna bilər. Bununla yanaşı xarici (beynəlxalq)
diplomatik və konsulluq idarələrinin əməkdaşları olan O.-lər xüsusi imtiyazlara və immunitetlərə
malikdirlər.
ƏDALƏT PRINSIIl’I - mahiyyəti aşağıdakıdan ibarət olan: “beynəlxalq problemlər - beynəlxalq
hüquq və dövlətlərin (xalqların) qanuni maraqlarına riayət etməklə lıəll edilməlidir"- dövlətlərarası
münasibətdə tətbiq edilən prinsip.
Beynəlxalq hüququn vacib prinsiplərindən olan: "beynəlxalq mübahisələr - siilh yolu ilə həll
edilməlidir!" prinsipinin vacib elementi - ədalətdir.
BMT Nizamnaməsində irəli gəlir: “bütün mübahisələr
O.P. əsasında həll olunmalıdır!- belə
şəkildə ki, beynəlxalq sülhə, təhlükəsizliyə və ədalətə təhdid yaradılmasın!"
Beynəlxalq Məhkəmənin statusu göstərir ki: “Məhkəmə - mübahisəli məsələləri beynəlxalq
hüquq əsasında həll etməlidir, eləcə də. Məlikəmə məsələləri mübahisə edən tərəflərin razılığı ilə, yəni
ədalət və xoş vicdan əsasında lıəll edir".
Beynəlxalq mübahisəli məsələlərdə - ədalət, yalnız bərabəıhüquqluq, tərəflərin biri-birinin hüquq
və maraqlarının qarşılıqlı şəkildə nəzərə alınması, dərrakəli kompromis, nıəcburedici tədbirlərin qeyriqanuni tətbiq edilməsinin yolverilməməzliyi •- şəraitində nail olunur.
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ETNOGENEZ (yııııan ethnos - tayla, xalq və yenesıs
mənşə sözlərindən)
bır neçə etnik
komponentdən - yeni etnik varlığın əmələgəlmə prosesi. İki tip etnogenetik proseslər fərqləndirilir: a)
veııi tayfa qrupu və ya xalqın E. ■ ində daha qədim tay fa qruplarının iştirakı; həmin proses onların kütləş i.
o cümlədən, mütləq bioloji əlaqəsi şəraitində baş verməsi (misal: qallar, franklar, vestqotlar və
bıırqıındlarııı - fransız xalqının E.-ində iştirakı) və; b) E. prosesində başqa ərazilərdən köçənlərin iştirakı
(misal: ini asir Amerika xalqılarının formalaşması).
etnos (yunan ethnos - xalq) söz.üıı dar mənasında: nisbətən sabit xüsusiyyətəri olan mədəniyyət və
psixikaya malik, lıabelə öz vəhdətini insanların başqa qruplarından fərqləndirən, bir dildə danışan
insanların tarixən yaranmış məcmusu. E.-un sabitliyi bir sıra amillərlə, ilk növbədə endoqamiya ilə
bağlıdır. E. üçün varislik fasiləsiz inkişaf, - habelə zaman çərçivəsində dəyişmə səciyyəvidir. Bütün
bunlara etnik (etnogenetik) proses/,ir deyilir, həmin proseslər (assimilyasiya, konsolidasiya, inteqrasiya 1
nəticədə yeni etnik hala keçid baş verə bilər. Etnoqrafik tədqiqat obyekti mənasında "E.” termini XX
əsrin əvvəllərində yaranmışdır.
EVAKUAS1YA (latın evncuatio, <nw««re-boşaltmaq, uzaqlaşdırmar] sözündən)
boşaltma, boşal
dılına, təxriyyə: L düşmənin hücumunun mümkünatı olduqda və ya bu artıq baş verdikdə, eləcə də təbii
fəlakət təhlükəsi olduqda, bundan savayı müvafiq ərazilərdə dövlət əhəmiyyətli tikiııti-ıııontaj işlərinin
aparılması layilıələşdirildiikdə, həmin ərazidə əhalinin, müəssisələrin, idarələrin maddi və mədəni
sərvətlərin daimi (və ya müvəqqəti) olaraq, daha əmin yerlərə köçürülməsi; 2. yaralıların, .xəstələrin,
əsirlərin, habelə qənimət və maddi vəsaitlərin hərbi əməliyyat meydanından daha təhlükəsiz yerlərə
(cəbhə arxasına) köçürülməsi; 3. hərbi qoşunların əvvəlcə tutduqları ərazilərdən (daxil olduğu, mövcud
olduğu) ərazilərdən çıxarılaraq başqa yerlərə köçürülməsi.

ƏHALİ - yer kürəsində yaxud konkret qitə, ərazi, ölkələr qrupu, ölkə, ölkənin bir bölgəsi və ya yaşayış
məntəqəsi (şəhər, qəsəbə) daxilində daxili (eyni) qaydalarla həyata keçirən insanlar məcmusu; sakinlər;
siyasətin mühüm subyekti: siyasi iqtisadda Ə. əmək ehtiyatların mənbəyi və istelılakın subyektidir. Siyasi,
iqtisadi, hərbi, təbiəti və s. amillər Ə.-nin say tərkibinin dəyişkənliyinə səbəb olur. Müxtəlif maraqları,
mövqeləri, məq-sədləri, hətta bir çox hallarda fərqli milli, etnik, dini təmsilçiləri özündə birləşdirən Ə.
məvhumu - mürəkkəb sistemə malikdir. Dövlət Ə-si anlayışı, dövlət vətəndaşları anlayışının
analogiyasıdır. Ə. sakinliyinin elmi və sistematik öyrənilməsinə XVII əsrdən başlanılmışdır.
ƏLAQƏ MİSSİYASI - mürəkkəb (gərgin) münasibətlərdə olan iki dövlət arasında - tam səlahiyyətli
səfirlik yaradılması hələ mümkün olmadıqda, lakin əlaqə (kontakt) saxlamaq zərurəti olduqda yaradılan
spesefik (özünəməxsus) səlahiyyətli nümayəndəlik.
Tarixdə yeganə Ə.M.-nm nümunəsini 1973-1979-cu illərdə ABŞ və Çin (ÇXR) arası yaradılmış
təsisatda görmək olar. Formal olaraq Ə.M. - diplomatik təmsilçiliyi hesab olunmurdu, bununla yaııaşı,
onun strukturu - səfirlik strukturuna uyğun gəlirdi, hətta əməkdaşlarının vəzifəsi də- ümunıqəbulolunmuş
diplomatik vəzifələrə uyğun gəlirdi. Hər iki dövlət Ə.M. əməkdaşlarına bütün zəruri olan diplomatik
imtiyaz və immunitetlər verdilər. Ə.M.-na rəhbərlik edən şəxs - əlaqə missiyasının başçısı adlanırdı, hansı
ki, ən yüksək səviyyədə (hakimiyyət orqanları ilə) müntəzəm əlaqə saxlayırdı.
Ə.M.-nin əsas funksiyası ikitərəfli münasibətlərin normallaşdırılması, prosesinin tezləşdirilməsi və
genişləndirilməsi idi. Ə.M.- iki tərəfli münasibətlərin məsələsində - əsas danışıq kanalma çevrildi.
1.1.1979-cu il tarixindən Ə.M.-ları - tam səlahiyyətli səfirliklərə çevirdilər.
ƏLAQƏLƏNDİRMƏ (rus analoqu увязка, ingilis analoqu linkege) - mahiyyəti aşağıdakılardan ibarət
olan: açıq-aşkar birtərəfli üstünlük əldə etmək və ya məsələnin həllini uzatmaq, siyasi “divident”
qazanmaq və ya heç bir vəclılə qarşılıqlı səmərəli əqdə yol verməmək və ya qarşı tərəfə təzyiq göstərmək,
qarşı tərəfin daxili işlərinə qarışmaq və s. mənfur məqsədlərlə bir beynəlxalq problemin həllini - onunla
əlaqəsi olmayan digər beynəlxalq problemin həlli ilə əlaqələndirməklə mürtəce siyasi qüv x ələr tərəfində
beynəlxalq (dövlətiərarası) danışıqlıqlarda istifadə edilən kobud “siyasi al-ver” fəndi üsulu.
ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ - bax aksiz.
ƏMİR (ərəb - başçı, hökmdar) - müsəlman ölkələrində sərkərdə, hökmdar; knyaz tituluna bərabər titul.
Ərəb xilafətində ilk xəlifələr; orduya komandanlıq edənlər Ə. adlanırdılar və adətən işğal edilmiş
vilayətlərə canişin təyin olunurdular. Tarixən müxtəlif rütbəli feodallar, əyalət hakimləri, tayfa başçıları, o
cümlədən; xanlar, sultanlar, hətta iri dövlət (imperiya) başçıları (misal: Teymur) -- özlərini Ə. elan
edirdilər. Müasir dövrdə, monarxiya quruluşlu bəzi ərəb dövlətlərində (Səudiyyə Ərəbistanı və s.) şahzadələr Ə. adlanır. Küveyt və BƏƏ-də - dövlət başçısı.
ƏN AZ İNKİŞAF ETMİŞ ÖLKƏLƏR - BMT Baş Məclisinin 1971 -ci ildə qəbul etdiyi meyar
göstəricisi, sənəd E/4990. Həmin sənədə görə, Ə.A.İ.E.Ö.-ə elə ölkələr aid edilir ki, lıətııin ölkələrdə
əhalinin hər birinə düşən ümumi milli ərzaq 100 ABŞ dollarını aşınır (1970-ci il qiymətlərilə), emaledici
sənayenin ümumi ərzaqlardakı payı 10%-dən çox deyildir, əhalinin savadlılıq dərəcəsi (15 yaşından
yuxarı) 20 %-dəıı çox olmasın. Həmin göstəricilərə görə aşağı yerdə Asiya qitəsi dövlətləri, ondan aşağı
isə - Afrika qitəsi dövlətləri yer tuturlar.
BMT-niıı Ə.A.İ.E.Ö üzrə 1-ci konfransında (Paris, 1981), həmin ölkələrin inkişafı üçün yeni
proqram qəbul olunmuşdur. Proqramda həmin ölkələrin özlərinin çata biləcəyi göstəricilər müəyyən
olunmuş, həmçinin beynəlxalq köməyin həcmi müəyyən olunmuşdur.
ƏRAZİ (MƏHƏLLİ) DƏNİZ - dövlətin quru ərazilərində, daxili sularına (arxipelaq - dövlət olduqda
isə) - onun arxipelaq sularına birləşən dəniz qurşağı. Ə.(M.)D. - dövlətin ərazilərinə daxildir, dövlətin
suverenliyi daxilindədir. Dövlət öz Ə.(M.)D.-indən onun hava məkanından, dibindən, daxili və yeraltı
sərvətlərindən beynəlxalq ekoloji normalara riayət etməklə öz maraqlarına uyğun şəkildə istifadə edə
bilər. Hər bir dövlətin 12 dəniz milindən artıq olmamaq şərtilə özünün Ə.(M.)D. enliyini
müəyyənləşdirmək hüququ vardır.
ƏRAZİ (TERRITORIAL) SULAR - bax ərazi (məhəlli) dəniz; daxili sular.
ƏRƏB DÖVLƏTLƏRİ (ÖLKƏLƏRİ) CƏMİYYƏTİ (LİQASI) (franşiz ligue, latın /zgwre-bağlamaq,
əlaqələndirmək sözündən) - müstəqil ərəb dövlətlərinin regional (məhəlli) təşkilatı; əsası 1945-ci ilin
martın 22-də Qahirə konfransında Misir, Suriya, İraq, Livan, Fransiordaniya (1950-ci ildən İordaniya)
Səudiyyə Ərəbistanı və Yəmən (1962-ci ildən YƏR) nümayəndələrinin qərarı ilə qoyulmuşdur. Sonradan
digər ərəb dövlətləri ona qoşulmuşdur və o cümlədən, Fələstin Azadalıq Təşkilatı (FAT) Ə.D.(Ö.)C.(L.)
nizamnaməsi iştirakçı dövlətlər arasında siyasi fəaliyyətini əlaqələndirilməsini, istiqlaliyyətin müdafiə
olunmasını, ərəb ölkələrinin ümdə mənafelərindən irəli gələn ümumi məsələlərin nəzərdən keçirilməsini
və s. nəzərdə tutur. Təşkilatın mənzil-qərərgah Qahirə (Misir) şəhərində salınmışdır, lakin 1979-cu ildə
Misir İsrail dövləti ilə seperat müqaviləsi imzaladıqdan sonra mənzil qərərgah Qahirədən Tunisə (Tunis
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şəhərinə) keçirilmişdir. Ümumiyyətlə. Ərəb-İsrail münaqişəsi, “Yaxın Şərq problemi" təşkilatın
qarşısında dııraıı əsas problemlərindəndir. Təşkilatın rəhbər orqanı Şuradır. Şura ərəb ölkələrinin döv ləl
və hökumət başçıları, yaxud onların müvəkkilləri daxildirlər. Şuranın nəzdində Birgə Müdafiə Şurası,
sivasi komitə, iqtisadi şura, ərəb ölkələri silahlı qüvvələri, qərərgahlarırım rəisləri komitəsi və s. daxildir.
Şuranın sessiyaları (ildə iki dəfə) kiçilir. Arasındakı dövrdə təşkilatın fəaliyyətinə 5 il müddətinə seçilən
Baş Katib rəhbərlik edir.
ƏSİR (hərbi əsir) -- beynəlxalq hüquqda: döyüşən qarşı tərəfin hərbi qüvvələrinə mənsub olub (partizan
dəstələri, könüllü dəstələr, müqavimət hərəkatı iştirakçıları və digər kombatontlar
müharibə edən
dövlətlərin hərbi qüvvələri tərkibinə daxil olan və hərbi döyüşlərdə bilavasitə iştirak edənlər daxil
olmaqla) düşmənin əlinə keçən, həbs edilən şəxs. Bəzi qcyri-kombalantlar da (hərbi müxbirlər, ticarət
(mülki) donanması və mülki aviasiya ekipajlarının üzvləri və s.) - Ə.-lərə aid edilir. Ə.-lərin hüququ
rejimi quruda müharibə aparılması qanunları və qaydaları haqqında əsasnamə (1007-ci il 4-cii Haaqa
Konvensiyasına əlavə) və Ə.-lərlə davranış haqqında 1949-cu il Cenevrə Konvensiyası ilə nizamlanır.

F
FEDERASİYA (fransızfederativ, son latın fb«7era/fo-birlə.şmə, ıttilaq)
1. (fcdcralizın) bir neçə siyasi
subyektin (dövlətlərin, xalqların, millətlərin) müəyyən muxtar (suveren) hüquqlarını özündə saxlamaqla
vahid ittifaq dövlətində (tarixən: ya könüllü ya məcburi) birləşməsidir. Federativ dövlət - inzibati-ərazi
vahidləri (subyektləri),, vahid dövlət daxilində yüksək hüquqi statusa malik olaıı mürəkkəb quruluş
formalı dövlətdir. Federativ quruluş formalı dövlətlərdə, \alıid mərkəzi Ali Qanunverici və İcra hakimiy
yətləri (federal) orqanlarının mövcud olması ilə yanaşı, yerlərdə (subyektlərdə) müəyyən səlahiyyətli
Qanunverici, İcra orqanları və hətta, yerli Kostitusiya fəaliyyət göstərir, lakin federal Konstitusiya və
federal hakimiyyət orqanlarının idarəçilik nüfuzu federativ dövlətin bütün ərazilərinə yayılır və federal
subyektlər mərkəzə tabedirlər. F.-nın mərkəzi (Ali) hakimiyyət orqanları ilə, onun subyektinin hakimiy yət
orqanlarının arasındakı səlahiyyət bölgüsü ~ Federal Kon-stitııtsiyada təsbit olunur. Vahid ərazi və silahlı
qüvvələr, vahid (milli) gömrük və vergi sistemi, vahid vətəndaşla], vahid döv lət dili, vahid xarici siyasət
və s. - F.-nın əsas tozahürlərindəndir. Müxtəlif dövlətlərdə I . subyektləri müxtəlif ciir adlandırılır, o
cümlədən: ştat, kaııtoıı, torpaq, müttəfiq respublika, əyalət, diyar, vilayət və s. F. quruluşlu dövlətlərin
nümunələrinə gəldikdə isə, burada: Rusiya Federasiyasını, ABŞ-ı, Kanadam, Braziliyam. Meksikanı.
Argentinanı, Avstraliyanı, Hindistanı, Pakistanı, Nigeriyanı. Vcnesııckını, Malayziyam və s. ıııisal
gətirmək olar; 2. bəzi dövlətdaxili (ıııilli) və ya beynəlxalq təşkilatlar birliyinə (ittifaqına) verilən ad.
Misal; idman F.-ları; beynəlxalq həmkarlar təşkilatları F.-sı; beynəlxalq demokrat qadınlar F.-sı və s.
FELDMARŞAL (alınan Deldnıarslıall) bir sıra dövlətlərin quru qoşunlarında yüksək (Ali) hərbi rütbə.
İlk dəfə XIV əsrdə Tcvton ordeninin hərbi feodal dövlətində təsis olunmuşdur. Almaniya dövlətlərində
XVI əsrdən, Avstriya və Rusiyada XVII əsrdən tətbiq edilmişdir. Hazırda Böyük Britaniya, IJqaııda
Respublikası və s. ölkələrdə F. rütbəsi mövcuddur.
FEMİNIZM (fransız feıninisıne, lalın/c>»w«/-qadm) qadınlara kişilərlə bərabər hüquqların verilməsi,
ələxsus qadınların hüquqlarının və sosial həyatda rolunun artırılması uğrunda mübarizə aparan ictimai
hərəkat. Prinsip etibarı ilə sufrajizm F.-in bir növüdür, lakin əgər sııfrajizm qadınlara kişilərlə seçki
hüququ bərabərliyi uğrunda mübarizə aparmaqdırsa; F.-in fəaliyyət dairəsi daha geniş əhtəlidir, o
cümlədən; o (F.), qadınların cəmiyyətdə iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni sahələrdə kişilərlə bərabər hüquq
və azadlıq əldə etmələri haqqında mübarizəni, həmçinin ümumi siyasi mübarizədə iştirakını, qadınların
dövlət vəzifələrinə buraxılmasına, hətta qadınların siyasi hakimiyyətə gəlməsini və dövləti idarə etməsini,
bununla yanaşı elementar insan hüquqlarından məhrum edilmiş qadınları təhsil, əmək və s. hüquqlarla
təmun edilməsini, qadının hərtərəfli mühafizəsini, qadın əməyinin istismarına, qadına qarşı zorakılığa və
digər təcavüzə qarşı mübarizəni və bütün növ ayrı-seçkiliyə qarşı mübarizəni tərənnüm edir. “F."
anlayışının müəllifi fransız filosofu və iqtisadçısı Şarl Furyc hesab olunur. F. İlk əvvəl XV11J əsrdə Şimali
Amerikada və Fransada meydana gəlmişdir, təşkilatları isə XIX əsrin ikinci yarısından yaranmağa
başlamışdır. Miiasir dövrdə bir sıra təşkilatların (o cümlədən, beynəlxalq təşkilatların) təməl prinsipini
məhz F. təşkil edir.
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FESTİVAL (fransız /e,s7/vo/-şənlik, latın festivıts-şən, bayram əhvalruhiyvəsi) - musiqi, teatr, kino
sənətinin naliyyətlərini nümayiş etdirən kütləvi bayram tədbiri; təntənəli mərasim, bayram rnotivli kütləvi
şəıı yürüş. İlk dəfə olaraq musiqi F.-ı XVIII əsrin əvvəllərində Böyük Britaniyada keçirilmişdir. XX
əsrdən beynəlxalq musiqi, teatr və kino F.-ları geniş yayılmışdır. 1947-ci ildən sülh, xalqların azadlığı,
demokratiya və sosial inkişaf uğrunda mübarizə işində mühüm əhəmiyyət kəsb edən - gənclərin və
tələbələrin ümumdünya F.-ı keçilir.
FİLİASİYA (fransız filiation, latın /z'/Lz/zx-oğluna məxsus) - vətəndaşlıq hüququna görə anadan olma ilə
vətəndaşlığın əldə edilməsi. Belə halda, vətəndaşlıq ‘‘qan hüququna” (valideynlərin qanı ilə gələn
vətəndaşlıq) və ya “yer hüququna” (vətəndaşlığın doğulduğu yer ilə əldə edilməsi) görə verilir. Birinci
halda uşaq anadan olduğu yerdən asılı olmayaraq vətəndaşlıq alır, ikinci halda isə ata-ananın
vətəndaşlığından asılı olmayaraq, o hansı dövlətin ərazisində doğulubsa, həmin dövlətin də vətəndaşı
olur. Bununla yanaşı bəzi hallarda (əksər hallarda) vətndaşhq-atanın vətəndaşlığı ilə gəlir, digər hallarda
isə (misal: İsrail, Hindistan) - ananın vətəndaşlığı ilə gəlir. Dövlətlər F. məsələsini xüsusi razılaşmalar ilə
tənzimləyir, F. məsələsini öz aralarında tənzimləməyən dövlətlərdə isə “ikili vətəndaşlıq” əmələ gələ bilər
və bu da, öz növbəsində dövlətlər üçün müəyyən problemlər yaradır.
FORS-MAJOR (latın vis major, fransız force majeure) - fövqəladə hadisə; qabaqcadan nəzərə
alınmayan (alma bilməyən) və ya heç bir tədbirlə qarşısı alına bilinməyən vəziyyət; qarşısı alınmaz qüvvə
(təbii fəlakət (daşqın, zəlzələ və s.), ictimai hadisələr (hərbi toqquşma və s.)) F. bir çox öhdəliklərin icra
olunmasına bəraət qazandırır, yəni məsuliyyətdən azad edir.
FORUM (latın forum - məcazi mənada: geniş, nüfuzlu məclis) - l)Qədiırı Roma şəhərlərində bazar;
şəhərin ictimai-siyasi həyatının mərkəzləşdiyi əsas meydan. Roma şəhərinin özündə yalnız bazar
funksiyasını daşıyan bir neçə F. var idi. İmperiya dövründə F.-larin sayı artmış və tədricən imperatorun
hərbi şöhrətini təcəssüm etdirən mürəkkəb kompozisiyalı ansambl - abidəyə çevrilmişdir; məbədlər,
bazilikalar, portiklərlə əhatələnir və heykəllərlə bəzədilirdi; 2) beynəlxalq əhəmiyyətli yığıncaq, toplantı,
məclis; 3)(məcazi) mərkəz.
FÖVQƏLADƏ SƏFİRLİK (missiya) - hər hansısa bir dövlətin əlamətdar günündə, o cümlədən:
müstəqillik, milli bayramlarında, dövlət başçısının inauqurasiyası mərasimində, dövlət başçısının və ya
digər rəsmi şəxslərin dəfn mərasimlərində iştirak etmək üçün, həmin dövlətə göndərilmiş (rəsmi)
nümayəndə heyəti.
Müasir beynəlxalq praktikada F.S. funksiyasını əsasən hökumətin xüsusi nümayəndə heyəti
yerinə yetirir. Bəzi hallarda, F.S. funksiyası həmin ölkənin daiımi olan diplomatik nümayəndəliyinə
həvalə edilir.
FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİR (rus analoqu чрезвычайный и полномочный посол,
ingilis analoqu Ambassador Extraordinari andPlentipotentary) - bax səfir.
FÖVQƏLADƏ VƏZİYYƏT - xüsusi hüquqi vəziyyət; müstəsna hallarda (hərbi təcavüz, dövlət
(hakimiyyət) çevrilişi və ya ona cəhd, siyasi böhran, kütləvi ixtişaşlar, təbii fəlakət, iri texnogen avariya,
katastrofa, epidemiya və s. baş verdikdə) ölkədə, cəmiyyətdə təhlükəsizliyin, sabitliyin, qayda-qanunun
qorunması, yəni vətəndaşların maraqlarının təmin edilməsi naminə, Konstitutsiyada və digər qanunlarda
göstərilmiş qaydada, dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanı (adətən dövlət başçısı) tərəfindən müəyyən
müddətə (müddətsiz də ola bilər) həmin neqativ halların aradan qaldırılmasına qədər dövlətin bütün
ərazisində və ya ərazisinin bir hissəsində elan edilir və xüsusi tədbirlərin tətbiqini nəzərdə tutur. Neqativ
haların tezliklə aradan qaldırılması naminə, inzibati hakimiyyət və idarəçilik orqanların səlahiyyətləri
genişləndirilir (ola bilər: xüsusi səlahiyyətli orqan yaradılır), bunun müqabilində insan hüquq və
azadlıqları müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılır, o cümlədən: kütləvi yığıncaqlar, mitinqlər, küçə
nümayişləri, demonstrasiyalar, idman, teatr və digər tamaşalar və s. kütləvi tədbirlər qadağan edilir,
kütləvi informasiya vasitələri (KİV) üzərində nəzarət gücləndirilir; komendant saatı tətbiq edilir; dəmir
yolu və digər kommunikasiya xətləri hərbi mühafizə ilə təmin edilir; ölkəyə daxil olma və ölkədən çıxma,
eləcə də digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılır; hətta rabitə vasitələrindən istifadənin
xüsusi qaydaları və s. tətbiq olunur. İlk dəfə F.V. rejimi Fransada XIX əsrin ortalarında tətbiq edilmişdir.
FÖVQƏLDÖVLƏT - (rus analoqu сверхдержава) - sosial-iqtisadi və hərbi gücünə, potensialına görə,
dünya miqyasında qeyri-məhdud nüfuza və təsirə malik olan, öz nüfuzuna və təsirinə görə digəı
dövlətlərdən qəti şəkildə seçilən - iri, dünya əhəmiyyətli dövlət (superdövlət). “F.” anlayışı siyasi
kateqoriyaya aiddir, hüquqi baxımdan bütün dövlətlər bərabərhüquqludur və zərurət olmadığı təqdirdə
“gücün” tətbiqi yol verilməzdir. XX əsrin 50-90-cı illəri arası (“soyuq müharibə” - şərti adlı) dövrdə iki
-SSRİ və ABŞ dövlətləri mövzusu ictimaiyyət arasında aktuallıq kəsb edirdi.
F.
FRAXT (holland vracht, alman Fracht) - malın (yükün) daşınmasına görə ödəniş, əsas etibarilə dəniz

nəqliyyatında istifadə edilir.
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GENERAL (latııı gez/era/z.s-ümumi, başlıca) - bir çox əkələrdə silahlı qüvvələrin Ali ləu hey əlində
riitbə; polkovnik rütbəsindən yuxarı, marşal rütbəsindən aşağı Ali hərbi rütbə. Döv ləlin Ali baş
komandanı tərəfindən və ya Parlameııtarizm şəraitində - Parlament tərəfindən ən kıxıqlı hc.vıb edilən
həıbi zabi.ləıə veıiliı. Lakin digər hərbiləşmiş strukturlarda da (misal: polis, ədlıvvə. məxll orqanlar) (1.
riitbəsi mövcuddur. Ordunun biilün Ali komandan heyətinə - generalitet devilir: ona: G.-miıyor. G,leytenant, 6.-polkovnik və iinuımi qoşun komandirləri iiçiin - ordu - (i.-ı daxildirlər. İlk dəfə \\ I əm də
Fransada tətbiq olunmuşdur.
GENERALİSSİMUS (latın generalissimusun böyük) - bir sıra ölkələrin silahlı qüvvələrində ən vüksək
hərbi rütbə. Müharibə zamanı bir neçə orduya (bir çox hallarda müttəfiq ordulara) komandanlıq edən
sərkərdələr ə, bəzəıı də hakim sülalələrdən şəxslərə və dövlət xadimlərinə fəxri ad kimi verilirdi, ları.x
boyu, ümumiyyətlə; təqribən 30 nəfər hərbi və dövlət xadimləri G. rütbəsi almışdır, misal: A.Rişelye.
A.Vallenşteyn, A.D.Meıışikov, A.V.Suvorov, İ.V.Stalin və başqaları.
GENERAL-QUBERJNAI OR .. I. çar Rusiyasında, ərazilər general-qubernalorluqlara (I 775-l’tl 7-ci
illər) inzibati ərazi vahidlərinə bölündüyü dövrdə həmitı yerli idarəçiliyə başçılıq edən ali məmur: 2.
millətlər birliyinə daxil olan dövlətlərdə, keçmiş dominionlarda (koloniyalarda) — dövlət basçısi hesab
edilən Böyük Britaniya nıonarxının ləyin etdiyi nümayəndə.
GENOSID (yunan gzwzs-qəbılə, tayfa və latııı nWcme-qətlə yetirmək) - bəşəriyyətə qarşı əh ağır (qanlı)
cinayətlərdən biri: siyasi, ideoloji, şovinist motivləri ilə insanların ıııilli, etnik, irqi, dini, sosial-sivı:si
nıənsııbiy у ət inə görə, müharibə və ya sülh dövründən asılı olmayaraq, kütləvi surətdə məhv edilməsinə,
bədənə agır xəsarət yetirməsinə, əqli pozuntusuna və hətta, uşaq doğumunun süni surətdə qarşısının
alınmasına yönəlmiş müəyyən ı.isul və vasitələrdən istifadə etməklə törədilən fəalivvət. Burada iisui və
vasitələr deyəndə: oıdu, xüsusi cəza dəstələri, azadlıqdan məhrumetmə müəssisələri tkoııslaucr). vaşavıs
üçün ağır və dözülməz, şəraitin yaradılınası, siyasi “təmizləmə" və s. nəzərdə tııtuluı. (i. ııiııı1iıılələnini
almarı faşistlərinin (hitlerçilərin) - yəhudi və digər xalqlara qarşı, İsrail dövlətinin Fələstinlilərə qarşı.
CAR hakim danələııııin ( ənııbi Afrika xalqlarına qarşı, “qırmızı kxmerlərm öz xalqımı qarşı və ııəlıayəı
erməni-rus qoşuıılarııııın Xocalının azərbaycanlı əhalisinə qarşı kütləvi qırğın fəaliyyətində tapmaq olar.
Fyni zamanda, siyasi leksikona “milli-mədəni G.” anlayışı bəllidir, yəni eyni moiıvləıl.ı vnlmz bir
qədər fərqli üsul və vasitələrlə insanları öz dilindən istifadə etməsini öz dininə ibadət etməsini, qadağan
etməsi, millətə xalqa mənsub olan elmi, mədəni, dini, tarixi məbədgalıların dağıdılması və ya dominaııl
xalqın adına çıxarılınası, ona xidmət etdirilməsi və s.
GEOPOLIIIKA (yunan ge-yer və/ro/zZzZr-dövləti idarəetmə məharəti) cəmiyyətin havalında coğrafi
faktorların əhəmiyyətini lıəddənziyadə şiştirən siyasi konsepsiya. İnsan cəmiyyətini biləv asilə coğrafi
mövqedən və coğrafi şəraitdən asılı qoyan G. təfəkkürü “yaşayış məkanının” “təbii sərhədlərin" kifaxət
etməyəcək dərəcədə az olmasını bəhanə gətirməklə dünya gegenıonıyasına, aqressıv xarici sıvasələ bəraət
qazandırır. - bu onun idcalogiyasını təşkil edir. G. irqçiliklə, gegeınoniya, ilə. ekspaıısionizıııiə.
dövlətlərin müstəqilliyini qəbul elməyən ideologiya ilə sıx bağlıdır. “G.” anlayışı ilk dələ İsveç
dövləlşünası R.t/ellen tərəfindən elmə gətirilmişdir.
GERB (dövlət gerbi) (polyak herb: alman /fr/m-irs)
dövlətin rəsmi simvolu (emblemi) dövləl
binalarında, qanunlarında, banklarında, möhürlərində və s. təsvir edilən bədii rəssamlıq əsəri. G. döv ləlin,
onun suveıenliyinin vacib atributudur.
Dövlət (i.-i Konstitıılsıya ilə və xüsusi qanını ilə müəyyənləşdirilir. Azərbaycan Respublikasının
Dövlət G.-i dairəvi qalxan şəklində, üzərində Azərbaycan dövlət bayrağının rəngləri ilə dairəvi şəkildə
rənglənmiş, içərisində qırmızı rənglə ərəb qrafikası ilə “Allah” sözü yazılmış və ağ rəngli, biitüıı qalxam
əhatə edən səkkiz, gıışəli uldıı/daıı və qalxanın aşağı hissəsi sol tərəfdən çinar budaqları ilə, sağ tərəfdən
isə arpa süınbiilbri ilə bəzədilmiş formadan ibarətdir.
GERİLYA (ispaıı guerrill, g/omra-müharibə) • İspaniyada və Latın Amerikası ölkələrində partizan
müharibələrinin adı. İspaniya inqilabı (1808-1814) dövründən ispan G.-sı məşhurdur.
GETTO (italyan g(h)etto: ehtimal ki, 1516-cı ildə Venesiyada
top emalatxanasının (glıetta) yanında
salınmış yəhudi məhəlləsi ilə əlaqədar meydana gəlmişdir) Orta əsrlərdə, Avropada şəhərlərin xüsusi
kvarta Harında müəyyən irq, millət və hətta, peşə mənsublarının məcburi yaşaması üçün, yəni köçmək
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ixtiyarı olmadan müəyyən edilmiş ərazi (hissə). XX əsrin birinci yarısında alman faşistlərinin yəhudilər
iiçiin yaratdıqları G.-lar əslində iri həbs düşərgəsi funksiyasını oynayırdı və kütləvi sayda yəhudi
millətinin həlak edilməsində vasitəyə çevirilmişdir.
Siyasi leksikonda müasir dünyada rast gələn diskriminasiyaya (ayrı-seçkiliyə) məruz qalan milli
azadlıqların yerləşdiyi yaşayış məntəqələrinə də, bəzi halda “G.” deyilir.
GƏLİR (qazanc) (türk; ərəb analoqu mmıjöof, ingilis və alman analoqu Profil) - f ziki və ya hüquqi
şəxsin (kommersiya təşkilatın). Bələdiyyənin, Dövlətin, Beynəlxalq (maliyyə kredit) təşkilatının, eləcə də
xalqın, cəmiyyətin - nəğd pul vasitəsilə ölçülən təmiz qazanc forması; uğurlu təsərüfat fəaliyyətin
ümumiləşdirilmiş göstəricilərindən biri; məhsulun izafi dəyərinin əsas pul forması. Təsərrüfat
fəaliyyətində G. təsərüfat subyektinin məhsulun istehsalına xərclənmiş vəsait ilə • həmin məhsulun
satışından əldə edilən artıq varidat kimi və ya göstərilən xidmətdən əldə edilən varidat kimi çıxış edir.
Təsərüfat subyektinin G.-niıı ümumi miqdarı məhsul vahidini maya dəyərindən, satılmış məhsulun
həcmindən, keyfiyyətindən, qiymətindən (o cümlədən: göstərilən xidmətin keyfiyyətindən və
qiymətindən), müvafiq olaraq onlara olan tələbatdan və məhsulun daşınmasına, satışına məsrəf olunmuş
xərclərdən, eləcə də vergi və rüsumun həcmindən asılıdır. Eyni zamanda, dövlətdə hökm sürən siyasi,
iqtisadi sabitliyin səviyyəsi, dövlətin, cəmiyyətin ümumi inkişaf səviyyəsi, krimiııogen (korrupsioıı)
vəziyyət, eləcə də bəşəri və ya regional proseslər G.-ə bu və ya digər dərəcədə təsir göstərir.
GƏLİR VERGİSİ - vətəndaşlıq statusundan (dövlət vətəndaşları, xarici vətəndaşlar, ikili (üçlü və s.)
vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər) asılı olmayaraq dövlətin ərazisində gəlir (ən ək haqqı, mənfəət,
lotereya uduşu və s.) əldə edilən bütün fiziki və hüquqi şəxslərin dövlət tərəfindən (ümumi gəlirin
müəyyən faizi ilə hesablanan) müəyyən etdiyi miqdarda və qaydada, nəğd pul şəklində (nadir hallarda
natura şəklində) dövlət hesabına (büdcəsinə) ödədikləri (və ya onlardan tutulan) məcburi yığım; dövlət
büdcəsinin formalaşması mənbələrindən biri. Prinsip etibarı ilə xaricdə yaşayan vətəndaşlar da əldə
etdikləri gəlirdən öz (vətəndaşlığı olduğu) dövlətin hesabına G.V. ödəməlidirlər, olduğu (yaşadığı)
dövlətin büdcəsinə vergi ödəməklə bərabər, adətən belə halların qarşısını almaq üçüıı, yəni bir şəxsin iki
dəfə vergi ödəməsi kimi problemin qarşısı alınması üçün dövlətlər (Hökumətlər) “ikiqat vergilərin
tutulmaması haqqında” sazişlər imzalayırlar - belə halda hər bir dövlət həmin şəxsdən öz ərazisində
V.-ni tutur.
G.
G.V.-nin ödənilməməsi (ilkin xəbərdarlıq olmaqla) cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Bununla
yanaşı müəyyən gəlirlərdən və ya vətəndaşlar kateqoriyalarından G.V, ya heç tutulmur (misal: aliment;
şikəstliyə, habelə ailə başçısının itirilməsi ilə əlaqədar mtiavinat; pensiya və s.) və ya müəyyən güzəştlə,
yəni ümumi G.V.-nin faizindən də az faizlə tutulur (misal: dövlətin (Hökumətin) müəyyən etdiyi
miqdardan az əldə edilən gəlir; müharibə veteranlarının gəliri, 1 və 11 qrup əlillərin gəliri; yetkinlik yaşına
çatmayan uşaqları olan tək anaların gəlirləri və s.).
GİROVLAR - müharibə edən tərəflərin hüquqa zidd olaraq zorakılıqla tutduqları şəxslər; əsrlərdən
fərqli olaraq mülki şəxslər, işğal ohınmuş ərazidə əhalinin nümayəndələrinin, üzvlərimin azadlıqdan
məhrum edilməsi. G. hərbi əməliyyatlarda biləvasitə iştirak etməyən şəxslərdən ibarət olur. “İnsan
girovu” müharibə zamanı mülki əhalinin müdafiəsi haqqında Cenevrə Konvensiyası (1949) ilə qadağan
edilmişdir. Bu qayda, həmçinin silahlı qüvvələr tərkibindən olan təslim olmuş, həmçinin xəstəlik,
yaralanmaq və s. səbəblərdən hərbi əməliyyatlarda daha iştirak etməyən şəxslərə də tətbiq ccilir. XX əsrin
70-ci illərindən başlayaraq insan girov saxlamaq halları artmışdır
GÖMRÜK İMTİYAZLARI - beynəlxalq hüquqa görə, dövlət sərhədlərini gömrükxaaadan keçən rəsmi
şəxslərin (o cümlədən: xarici dövlətin diplomatların, Ali hakimiyyət orqanlarının başçılarının və
nümayəndələrinin, rəsmi missiya ilə beynəlxalq danışıqlara, iclaslara, konfranslara və ya konkret (rəsmi)
tapşırıqla göndərilən şəxslərin, beynəlxalq (hökumətlərarası) təşkilatların üzvlərinin, həmçinin onların
ailə üzvlərinin)- digər (şərti olaraq - adi) insanlardan fərqli olaraq, rəsmi və şəxsi baqajlarının
(yüklərinin) gömrük formallıqlarından (o cümlədən: gömrük yoxlamalarından, gömrük rüsumlarından)
azad edilməsi.
Bununla yanaşı, əgər buna ciddi səbəb olarsa, yəııi sərhəddən keçirilməsi qadağan olunmuş
malların mövcudluğu şübhəsi olarsa, yuxarıda sadalanan rəsmi (imtiyazlı) şəxslərin şəxsi baqajları
gömrük yoxlamalarına məruz qala bilər, həmin qadağan olunmuş əşyalar tapıldıqda isə - dövlətin daxili
(milli) qanunlarına uyğun olaraq, müvafiq ölçülər (tədbirlər) görülə bilər. Bu ciir gömrük yoxlamaları
yalnız sahibinin iştirakı ilə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinin iştirakı ilə keçirilə bilər.
Diplomatik və konsullun nümayəndəliklərinin inzibati-texniki və xidməti heyətinin şəxsi baqajları
dövlət sərhədlərindən keçirilərkən gömrük yoxlamalarına məruz qalır, lakin gömrük rüsumlarından azad
olunur.
GÖMRÜK İTTİFAQI (ingilis analoqu costoms union, rus analoqu икаюженный союз) - gömrük
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.nasəli sahəsində birgə hərəkət etıııək məqsədilə iki və ya daha çox ölkələrin birləşməsi (sııvereıılıv ini
xixlaınaq şərti ilə): üçüncü ıdigər) dövlətlərlə müqayisədə iki və ya daha çox dövlətin ümumi gömriik
ı.ııiflı. öz malarında bütiin gömrük rüsumlarını ləğv etmiş ümumi gömrük ərazisi.
G(")MRİ:K(XANA) (rus analoqu таможня, ingilis analoqu custom (house), alman analoqu /ollvereiıı)
idxal və ixrac edilən yüklərin (o cümlədən, baqaj və poçt ilə göndərilən şevlərin dövləl sərlıəddindəıı
Jaşnınıasıııa nəzarət edən və rııüvallq olaraq gömriik rüsumları alan, gömriik əıııəliv vatı aparan, bundan
savayı, qaçaqmalçılığa (kontrab.ıııdaya), sərhəddə qeyri-qanuni mal dövriyyəsinə və digər gömriik qavdaqaııuniarını pozanlara qarşı mübarizə aparan xüsusi ixtisaslaşdırılmış, hərbiləşnıiş, riitbə iverxivalı və
bütün zəruri ləvazimatla təchiz olunmuş döv lət müəssisəsi. G.-lar ölkənin ay rı-avrı məntəqələrində: asfalt,
dəmir və çay yollarının sərhəd xətti üzərində bütün sərhəd boyunca, bundan savay ı ölkənin paytaxtında,
ölkənin beynəlxalq statuslu hava və dəniz limanlarında yerləşirlər. Bir sıra dövlətdə G.-ııı gömriik bayrağı
əhir. G. öz fəaliyyətində milli qanunvericiliyi, habelə beynəlxalq müqavilələri rəhbər tutur.

H
HAKIM LEKSIKON (rııs analoqu влаептыи лексикон, ingilis analoqu power lexicon)
bilavasitə
hakimiyyət sahəsilə bağlı olan və ona xidmət edən sosialo-linqvistik fenomen. Hakimliyin, idarəçiliyin
daha çox effektivliyinə nail olmaqdan ötrü, göstərişlərin, əmr və qərarların tam və dürüst şəkildə icra
olunmasına nail olmaqdan ötrü, hakimiyyət nümayəndələri və ya onlara xidmət edən personal tərəfindən
istifadə edilən rəsmi dil. H.L. - dövlətin rəsmi dilinin çağdaş ədəbi üsulundan, tam anlaşılan, dəqiq ifadə
olunan nitqdən ibarət olmaldır, hərçənd məşhur rusiyalı alim V.l'.Xalıpov
"Hakimivyət
ensiklopediyası” adlı kitabının müəllifi - həm də qcyri-seıızurah kəlmələri də H.L.-una aid edir. Dövlətdə
hökm sürən siyasi-hüquqi rejim (totalitar-despotik rejimdən başlayaraq, sivil-deınokraiik rejimə qədər) və
xalqın keçdiyi tarixi inkişaf prosesi və digər sosial-mədəni amillər mütləq surətdə H.L.-a öz təsirini
göstərir.
HAKİMİYYƏT - elinin və praktikanın mühüm anlayışlarından biri, bir tərəfin öz iradəsini tətbiq
etməklə, digərlərini vadar (məcbur) etməsi, insanlar arasında asılı münasibətlər deməkdir. II.-in digər
təzahürü onun əliliyidir, digərləri üçün vacib və əhəmiyy ətli olan qərarların vahid şəkildə qəbul edilməsi
səlahiyyətidir. “Gücün” tətbiq edilməsi mümkünlüyü (təhlükəsi) əsasında insanların davranışının
i s t i q a m ə 11 ə 11 d i r i I m ə s i d ə, 11 а к i m i уу ə t i n təza- h ü r ii d ii r.
H. ayrılmaz' elementi rnəcburetmədir. Məcburiyyəlsiz ictimai II.-iıı mövcudluğu mümkünsüzdür,
lıaıısı ki, tarixinə və xarakterinə uyğun şəraitdə müxtəlif mahiyyət və formalar kəsb edir.
İdarəetmə mexanizmi kimi, dövlətin və cəmiyyətin fəaliyy ətinin düzgün istiqamətə yönəldilməsi,
insanlar aıasıııda dayanıqlı, sarsılmaz əlaqələrin qurulması, qayda-qaiıımım yaradılması, ziddiyyətlərin
yüngülləşdirilməsi və aradan qaldırılması və bu məqsədlərlə mümkün kompromiss çıxış yollarının
araşdırıb-tətbiq etməsi kimi alı məqsədləri güdən 11., hər bir vətəndaşın, eləcə də ictimaiyyətin iradəsini
idarə edəıı şəxsə (şəxslərə) tabe edilməsi ilə nəticələnən, ictimai həyatın xarakterinə və səviyyəsinə uyğun
olan, hər lıaıısı bir sosial icmanın normal fəaliyyət göstər-məsi vasitəsidir.
Digər elmi mənbələrdə II. anlayışı bu cür təqdim edilir: idarəetmə imkanlarına malik olaıı nüfuz.
HAKİMİYYƏT DAŞIYICILARI (rııs analoqu носители власти, ingilis analoqu hearers ofpower)
hakimiyyət mənsubları; hakimiyyət səlahiyyətli (“yüklü”) şəxslər; hakimiyyət orqanlarının başçı və
nümayəndələri; dövlətin Ali və Mərkəzi hakimiyyət orqanlarının müvafiq vəzifəli şəxsləri; “A.”
kateqoriya.ı dövlət məmurları, o cümlədən: Prezident, Spiker (Parlament başçısı) Baş Nazir, Nazirlər,
Deputatlar. Məlikəmə Hakimləri, hətta Yerli İcra Hakimiyy əti başçıları. “H.D." anlayışından fərqli olaraq
“hakimiyyət nümayəndəsi” anlayışı daha geniş personalı əhatə edir, hansılar ki, müəyyən hakim
səlahiyyətlərə malik olsalar da. heç də hamısı dövləti idarə etıııək səlahiyyətlərinə malik deyillər.
HAKİMİYYƏTİN YAYILDIĞI SAHƏ (ingilis analoqu authoritative field spase)
I jhakini ivy əl in
effektiv olduğu, yəni hakimiyyətin nüfuzunun, təsirinin yayıldığı ərazi vahidlərinin, onların sakinlərinin
hakimiyyətə 'tabe olmasının obyektiv reallığı; hakimiyyət qüvvəsinin, ııçaqlarının təsir göstərə bilməsinin
coğrali arealı. İıısaıı sivilizasiyası evolyusiyasının nisbətən yüksək mərhələsində H.Y.S. dövlət sərhədləri
(o cümlədən, hava və su əraziləri sərhədləri) sistemi ilə ifadə olunmağa başladı; 2) (hüquq) dövlətin
suverenlik hüququnun (yurisdiksiyasımn) yayıldığı sahə; hakimiyyət orqanlarına qanunla (Konstitusiya
ilə) müəyy ən edilmiş hüquq və səlahiyyətlərin məcmusu.
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HAVA ƏRAZİSİ REJİMİ - beynəlxalq hüququn institutu: beynəlxalq və Milli məkanlarından istifadə
etməsini nizamlayan hüquq prinsipləri və normaları sistemi. Beynəlxalq hava məka ıı dedikdə heç bir
dövlətə mənsub olmayan, neytral hava başa düşülür. Ondan istifadə üçün ekoloji tələblərdən sarayı heç
bir məhdudiyyət yoxdur. Milli hava məkanı dedikdə isə, Yer kürəsinin mərkəzi nöqtəsi istiqamətindən,
dövlətin bütün quru və su ərazilərinin sərhəd xətti boyunca başlanan və kainata qədər uzanan şaquli düz
səth daxilindəki, həmin dövlətin suverinliyi və yurisdiksiyası yayılan hava zonaları başa düşülür, orıdaıı
istifadə qaydalarını ekoloji tələbləri nəzərə almaqla, dövlət özü həll edir, beynəlxalq istifadəsi isə məxsusi
beynəlxalq razılaşmalar ilə nizamlanır. Burada istifadə anlayışına mülki və hərbi hava gəmilərin uçuşu,
kimyəvi tullantıların havaya buraxılması, külək enerjisinin alınması və s. daxildir.
HEGEMONIYA (yunan he gemonia - üstünlük, başçılıq, hakimlik) - fəaliyyət dairəsi miqyasından asılı
olaraq bir şəxsin, sosial qrupun, siyasi qüvvənin (partiyanın), təbəqənin, xalqın və ya dövlətin öz
siyasətini yürütməklə siyasi səhnədə aparıcı rol oynamağa, öz qaydalarını və diktatım siyasi proseslərdə
bərqərar etməyə, öz siyasətini, dəyərlərini, ideallarını başqalara yeritməyə,ümumi məsələləri təkbaşına
idarə və həll etməyə və hətta özünü ümumi maraqların təmsilçisi kimi qələmə verməyə yönəlmiş iddiası.
H. öz potensialı ilə, ambisiyaları ilə, məqsədləri və nailiyyətləri ilə digərlərindən seçilən subyektlərə
xasdır. H. siyasi subyektlər arasında gərginliyin artmasına, düşmənçiliyə və hətta silahlı toqquşmalara
gətirib çıxardır. Qanunvericilik bərabərhiiquqluq iddialarını tərənnüm etməklə H.- ya qarşı çıxır.
HERSOQ (alman Herzog) - qədim germanlarda tayfanın hərbi rəhbəri; orta əsrlərdə Qərbi Avropada
tayfa knyazı; iri torpaq sahibi (feodal); müasir dövrdə ali dvoryan titullarından biri. Lüksemburq

monarxları - böyiik hersoq titulunu daşıyırlar.
HƏMRƏYLİK (rus analoqu солидарность fransız analoqu solidaire, latın solidus - möhkəm, bərk
sözündən) - 1) həmfikirlik, eyni məsələyə dair müxtəlif, fərqli .subyektlərin (şəxslərin, sosial qrupların,
partiyaların siyasi, hərəkatların, xalqların və s.) fikirlərinin, arzu və diləklərinin, iradələrinin,
məqsədlərinin uzlaşması; maraqların, mövqelərin, baxışların yaxınlığı və ya ümumiliyi əsasında
hərəkatların, təşkilatların və ya fərdi şəxslərin iradəvi surətdə biri-birini dəstəkləməsi. Siyasi H. özünü,
müxtəlif siyasi subyektlərin təşkil etdiyi birgə aksiyalarda, birgə və ya fərqli (lakin eyni məzmunlu)
çıxışlarda, bəyanatlarda, seçkilərdə eyni şəxslərə və ya referendumda eyni məsələyə səs verməkdə və
digər formalı bir-birini dəstəkləməkdə biruzə verir. LLIttifaqdan fərqli olaraq H.-də tərəflər biı-birinin
qarşısında heç bir öhdəlik götürmürlər, hərçənd H. sazişlə də bərkidilə bilər; 2) birgə məsuliyyət.
HƏMSƏDR (rus analoqu сопредседатель, ingilis analoqu co-chairman) - iclasın, təşkilatın, siyasi
partiyanın idarəçiliyini və fəaliyyətini mükəmməlləşdirmək məqsədilə, həmin qurumun bütün
iştirakçılarının maraqlarını təmin etmək məqsədilə, elə həmin qurum, birlik tərəfindən təyin olunmuş
(seçilmiş), özünün iki, üç və s. həmkarları ilə tam bərabər hüquq və vəzifəli (səlahiyyətli) sədrlərdən biri.
H. institutu olduqca mürəkkəb institutdur, burada ümumi məqsədlərə nail olmaqdan ötrü bütün H.-in
qarşılıqlı razılaşması, güzəşti tələb olunur.
HƏRBİ ATTAŞELƏR - adətən öz ölkəsinin silahlı qüvvələrində həqiqi hərbi xidmətdə olan və müəyyən
müddətə diplomatik missiyaya təhkim edilən - hərbi zabit heyətinin nümayəndələri. H.A.-in, eləcə də
hərbi-dəniz, yaxud hərbi-hava attaşelərin əsas vəzifələrindən biri, maraqlanan həmin dairəsinə aidiyyəti
olan hadisələr haqqında hesabatları öz (hərbi) rəhbərliyinə bilavasitə, yaxud xüsusi vacib hallarda,
missiyanın başçısı vasitəsilə təqdim etməkdir. Müəyyən şəraitlərdə H.A. dövlətlərarası silahın alınmasına
və ya satılmasına imkan yarada bilərlər və əksər ölkələrdə o, eləcə də nizami qoşunların təlimlərinə,
paradlarına dəvət olunur. H.A.-in hərbi rütbəsinin dərəcəsi - dövlətlərarası münasibətlərin bariz
indikatorudur (göstəricisidir).
HƏRBİ BLOKADA (ingilis blockade - mühasirə, təcrid) - hərbi-strateji obyektin (dövlətlərin, yaşayış
məntəqələrinin, müəyyən ərazinin (o cümlədən, adaların), konkret hərbi hissənin) əsasən müharibə, nadir
hallarda sülh dövründə başqa dövlətlərin və ya beynəlxalq təşkilatın hərbi qüvvələrinin vasitəsilə təcrid
olunması, mühasirəsi; qurudan, havadan və dənizdən onun (hərbi-strateji obyektin) ətraf aləmlə
əlaqələrinin kəsilməsi. H.B. qarşı (rəqib, düşmən) tərəfi təslimi olmağa vadar etmək, düşmən dövlətin
hərbi iqtisadi qüdrətini sarsıtmaq və s. məqsədlər güdür. H.B. - hərbi blokadanı pozan şəxslərə qarşı hərbi
sanksiya tətbiq etməkdə özünü biruzə verir. H.B. üçün ciddi səbəbiyyət olmalıdır, əks təqdirdə H.B. hərbi təcavüzə bərabər tutulur.
HƏRBİ CANİLƏR (CİNAYƏTKARLAR) - hərbi cinayətlərin, sülhə, bəşəriyyətə, müharibə qaydaları
və adətlərinə qarşı cinayətlərin təşkilatçıları, təhrikçiləri, icraçıları və digər iştirakçıları. Bunlar
(H.C.(C.))-lər bəşəriyyətə qarşı üç cinayət tərkibi (sülhə qarşı cinayətlər, hərbi cinayətlər və insanlığa
qarşı cinayətlər) ilə beynəlxalq və ya dövlətdaxili hərbi tribunallar vasitəsilə mühakimə olunur və
beynəlxalq fərdi cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. H.C'.(C.) barəsində müddət (adi cinayətlərə görə
müəyyən icra müddəti, adətən 71 il tətbiq edilir) tətbiq edilmir, onlara sığınacaq hüquqi verilmir, harada
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olmağındım asılı olmayaraq geri qaytarılmalı və mühakimə edilməlidir və onlar barəsinilə əf\ və
.unnisliya tədliq edilmir.
HƏRBİ DOKTRİNA (latın r/oc/rnm-təlim) - dövlətin Ali hakimiyyət orqanı tərəfindən qəbul edilən,
hərbi siyasətin (müdafiənin) ümdə prinsiplərini rəhbər tııtaıı, tam hüquqi qüvvəyə malik olan. dövlət aktı:
hərbi quruculuğun istiqamətini, ölkənin və silahlı qüvvələrin müharibəyə hazırladığını, müharibənin
aparılması üsul və formalarım müəyyən edən rəsmi baxışlar və müddəalar sistemi, ıctiıııai quruluşun
xarakteri, dövlət siyasəti, ictimaiyyətin inkişaf səviyyəsi, elmi-texniki nailiyy ətlər və mümkünlüvü ehti
mal edilən müharibə haqqında təssəviirlərlə bağlıdır. H.D. dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü,
xalqın təhlükəsizliyini müdafiə edilməsi ideyaları üzərində təşəkkül tapır.
HƏRBİ PULLAR - kağız pulun xüsusi növü: bir dövlət (və ya dövlət koalisiyası) işğal etdiyi (azad
etdiyi, ələ keçirdiyi) digər dövlətin (və ya dövlətlərin) ərazisində məcburi tədiyə (ödəmə) vasitəsi kimi
buraxılır. İqtisadi təbiətinə görə H.P. (işğal pulları da adlanır) adi kağız pullarından fərqlənmir, lakin
kağız pullara xas olan bütün funksiyalara malik deyil, yalnız tədavül və tədiyə vasitəsidir. H.P. həm \erli
valyuta, həm də işğalçı dövlətin valyutası formasında və ya digər formada buraxıla bilər. Misal üçün:
İkinci Dünya Müharibəsi dövründə həm faşist Almaniyası, həm SSRİ zəbt eldiyi (azad etdiyi, ələ
keçirdiyi) başqa dövlətlərin ərazilərində H.P. buraxmışlar. Sonra bu pullar sabit yerli valyuta ilə əvəz
edilmişdir
HƏRBİ SİYASƏT - sülh və ya müharibə şəraitində, müəyyən hərbi məsələlərin (problemlərin) həlli
nanıinə, hərbi “güc'’ vasitələrinin təşxili və tətbiqi məqsədlərinə xidmət edən, siyasi sııbyeKtlərin (dövlətin
müvafiq, institutların, sosial qüvvələrin və siyasi partiyaların) ümumi siyasətinin mühüm istiqaməti.
Burada "hərbi məsələlər (problemlər)’’ deyəndə milli təhlüKəsizliy in və İİk növbədə dövlət ərazilərinin
(suverenliyinin) bütövlüyünün və toxunulmazlığın təmin edilməsi, bununla yanaşı beynəlxalq
təhlükəsizi iy in (beynəlxalq ictimaiyyət ilə birlixdə) təmin edilməsi və dövlətin ərazilərindən Kənarda milli
maraq və mənafelərin qorunması, əgər belə təhliİKə yaranarsa, misal üçün: dövlətin vətəndaşlarına xaricdə
həyat və sağlamlığına təhlüırə yaranması, dövlətin xaricdə yerləşən diplomatik Korpusuna, su və hava
nəqliyyat vasitələrinə eləcə də xaricdə yerləşən hərbi bazalarına və əsgərlərinə təhlÜKə yaranarsa, nəzərdə
tutulur. Yuxarıda göstərilən "məsələlərin” həll edilməsi üçün xüsusi sosial-siyasi institutlar yaradılır, o
cümlədən, hərbi qüvvələr, və s. məsələləri ilə məşğul olan HöKiımət və Parlament orqanları, hərbi-sənay e
KOinpleKsi (HS’K), xüsusi orqanlar (xidmətlər) və s. Həmin "institutların” üzərinə 1I.S.-in həyata
Keçirilməsi üçün təşıvilati, siyasi, (xarici və daxili) iqtisadi (maliyyə) elmi-texniki, sosial, demoqrafik,
hətta etcoloji və əlbəttə hərbi işlərin yerinə yetirilməsi düşür.
HƏRBİ VƏZİYYƏT - xüsusi hüquqi vəziyyət; müstəsna hallarda (müharibə, hərbi təcavüz, dövlət
(hakimiyyət) çevrilişi və ya ona cəhd, siyasi böhran, kütləvi ixtişaşlar, hətta təbii fəlakət və s. baş
verdikdə) dövlətin müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü, əhalinin təhlükəsizliyini, qayda-qanımım qorunması
naminə, Konstitusiyada və digər qanunlarda göstərilmiş qaydada, dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanı
(adətən Ali baş komandanı) tərəfindən müəyyən müddətə (və ya müddətsiz), həmin neqativ halların
aradan qaldırılmasına və məqsədə nail olunmasına qədər, dövlətin bütün ərazisində və ya ərazinin bir
hissəsində elan edilən və tətbiq olunan xüsusi (hərbi) hüquqi rejim H.V.-iıı ən xarakterik cəhətləri
bunlardır: H.V. elan edilmiş yerlərdə hərbi hakimiyyətin səlahiyyətinin genişləndirilməsi, lıəıbi
qurumlarır, o cümlədən, hərbi tribunalın səlahiyyət dairəsinin genişləndirilməsi; müdafiənin, ictimai
qaydanın və dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində dövlət hakimiyyəti orqanlarının
funksiyalarının cəbhə, ordu və hərbi dairələrin hərbi şuralarına, hərbi birləşmələrin Ali komandanlığına
keçməsi; mühüm lıəıbi, iqtisadi, sosial obyektlərin xüsusi nəzarət altına alınması; vətəndaşların üzərinə
ölkənin müdafiəsi sahəsində əlavə vəzifələrin qoyulması (misal: hərbi, əmək, intizam mükəlləfiyyəti və
s.), "komendat saatının” tətbiq edilməsi, gediş-gəlişin məhdudlaşdırılınası və s., o cümlədən: insan hüquq
və azadləqlarının məhdudlaşdırılması, kütləvi tədbirlərin qadağan edilməsi, kütləvi informasiya vasitələri
(KİV) üzərində nəzarətin gücləndirilməsi və s.
(HƏRBİ) MÜNAQİŞƏLƏRİN SÜLH YOLU İLƏ IIƏLL EDİLMƏSİ - beynlxalq hüququn vacib
prinsiplərindən biri, hər bir (hərbi) münaqişənin və mübahisəli məsələlərin beynəlxalq siilhə.
təhlükəsizliyə və haqq-ədalətə riayət etməklə - sülh yolu ilə (hərbi güc tətbiq etməmək şərtilə), sivil,
diplomatik (danışıqlar) yokı ilə həll edilməsi prinsipi. Həmin prinsip BMT Nizamnaməsində və digər
beynəlxalq aktlarda əks olunmuşdur.
Prinsipə ııvğıın olaraq - silah, “güc" beynəlxalq münaqişələrin həlli vasitəsi deyil və yalnız büliin
sülh imkanları (potensialı, resursları) tükəndikdə, başqa yol qalınadıqda, yalnız zərurət olduğu qədər və
hərbi (müharibə) qayda-qanunlarına riayət etməklə - hərbi qüvvə tətbiq edilə bilər. Hər bir hərbi münaqişə
- "sülh sazişi” ilə yekunlaşır.
HİMN (dövlət himni) (yuııaıı hymnos - təntənəli musiqi) - dövlətin patıiotik çalarlı musiqi əsəri, dövlətin
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keçirdiyi bütün rəsmi və təntənəli tədbirlərində ifa edilir. U. dövlətin, onun suverenliyinin vacib
atributudur.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət H.-i, patriotik çalarlı musiqili əsərdir. Musiqisi İJzeyir
Hacıbəyova, sözləri Əhməd Cavada məxsusdur.
HÖKÜMƏT - Nazirlər Şurası və ya Nazirlər Kabineti - (Ali); mərkəzi dövlət idarəetmə orqanıdır və İcra
hakimiyyəti sisteminə daxildir, bütövlükdə ölkə miqyasında (və yaxud Muxtar Respublika miqyasında
Nazirlər Kabineti timsalında), ona tapşırılmış inzibati, iqtisadi, hüquqmühafizə, hərbimüdafıə, elmitexniki, sosial-mədəni, quruculuq sahələrində rəhbərliyi həyata keçirir. H. parlamentarizmli dövlətdə
Parlament tərəfindən öz siyasi konsepsiyalarına uyğun formalaşdırılır, onun məqsəd və vəzifələri və iş
qaydası müəyyənləşdirilir (statusu Konstitusiya ilə və müvafiq qanunverici aklar ilə müəyyənləşdirilir),
eyni zamanda o (H.). müvafiq (formalaşdıran) orqanlar qarşısında hesabath və cavabdehdir. H.-ə adətən
Baş Nazir və ya Nazirlər Kabinetinin, Nazirlər Şurasının sədri, Premyer - ministr, Kanslar və yaxud,bəzi
ölkələrdə bilavasitə dövlət başçısı idarə (rəhbərlik) edir. H.-ə H. başçısından savayı: onun müavinləri,
Nazirlər, digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının (komitələrin, agentliklərin, xidmətlərin və s.)
rəhbərləri və H. apparatı daxildirlər. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti. Ümumi qaydaları
müəyyən etmək üçün “Qərarlar”, digər məsələlər üzrə isə “Sərəncamlar” qəbul edir. Qərar və
Sərəncamlarda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, onlar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
HUMANİZM (latın humanus-insani, bəşəri) - insan ləyaqətinə və hüquqlarına höı məti, şəxsiyyət kimi
onun qiymətliliyini ədalət prinsipi timsalında, insanların rifahı, onların hərtərəfli inkşafı, ictimai həyatda
insan üçün əlverişli şərait yaradılması haqqında qayğım ifadə edən baxışların məcmuəsi. H. bərabərlik,
ədalət kimi bəşəri prinsipləri insan münasibətlərinin norması sayır. O (H)., hər cür fanatizmin,
radikallığm, naııkoriuğun, bədxahlığın, başqaların nöqteyi-nəzərinə və biliyinə hörmətsizliyin
antipodudur.
HÜCUMETMƏMƏ - beynəlxalq hüququn mühüm və ayrılmaz prinsiplərindən biri; hətta ən gərgin
münasibətlər şəraitində, dövlətin hər hansı bir şərtlə başqa dövlətə birinci növbədə hərbi zərbə
endirilməsini qadağan edən müddəa. Hücum - yalnız özünümüdafiə məqsədilə yol verilir.
H. prinsipi bir sıra beynlxalq aktlarda, o cümlədən, BMT Nizamnaməsində əks olunmuşdur.
HÜQUQ (ərəb; latın analoqu bits, buris) - geniş mənada H. - cəmiyyətin dövləti iradəsini ifadə edən,
dövlətin səlahiyyətli orqanları tərəfindən müəyyən edilən (qəbul edilən) və pozuntulardan qorunan,
ümumbəşəri xarakter daşıyan, tərbiyəvi və inandırıcı əhəmiyyətlə bərabər nizamlayım və məcburedici
mahiyyət daşıyan, formal qeydiyyata alınmış, hakim ümumməcburi normalar sistemidir. Dar mənada H. yol verilən hərəkətlərin ölçüsü və formasıdır. Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi məqsədilə, dövlət
idarəetmənin zəruri aləti olan H., eyni zamanda, cəmiyyətdə və dövlətdə şəxsiyyətin vəziyyətini
(statusunu) əks etdirir və onun mənafeyinin qorunması vasitəsidir. H.-un kəməyi ilə, dövlət insanların
davranışlarım nizamlayır, ictimai münasibətlərin müəyyən dairəsini məcburi münasibətlər kimi təsbit
edir.
H. dövlətlə, eyni zamanda yaranıb, formalaşıb və inkişaf'edir. Üstqurumun bır hissəsi olan H.
cəmiyyətin iqtisadi quruluşu, onun sosial strukturu ilə, siyasi münasibətlərlə müəyyən edilir, tarixi
ənənələr, hakim ideoloəiya və bir sıra diəər amillər də H.-a təsir əöstərir. H.-la nizamlanan ictimai
münasibətlər - hüquq münasibətləri adlanır. H. pozuntusu müəyyən H.-i məsul iyyətə səbəb olur. Bax
həmçinin beynəlxalq hüquq.

HÜQUQ SİYASƏTİ - 1) siyasi subyekt tərəfindən (vətəndaş, ictimai-siyasi təşkilat (partiya) və
hərəkat, dövlət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən) hüququn inkişaf'etdirilməsi və
təkmilləşdirilməsi, ictimai münasibətləri ictimai-hüquq münasibətləri çərçivəsinə salınması,
hüququn nüfuzunun qaldırılması, vətəndaşların, müəssisə və təşkilatıilarm hüquqa, tam və dolğun
şəkildə riayət olunmasına cəlb edilməsi, hüququn qorunması, hüquq pozuntusuna qarşı qəti
mübarizə aparılması kimi Ali məqsədlərə xidmət edən (siyasi) fəaliyyət; 2) hüquqi islahatın
sinonimi.
HÜQUQİ ŞƏXS - hüquq münasibətlərinin müstəqil subyekti. Onun əsas dörd xüsusiyyətləri
vardır, o cümlədən; 1) xüsusi mülkiyyət; 2) hakim iyerarxiyası ilə kollektiv birlik; 3) öz adından
müvafiq hüquqlar əldə etmək və vəzifələr daşımaq qabiliyyətinə malik olmaq; və 4) Məhkəmədə
iddiaçı və cavabdeh kimi iştirak edə bilmək.
Hər bir H.Ş.-in yaranmasının və fəaliyyət göstərməsinin məqsəd və səbəbləri mövcuddur.
Hansılar ki, onun nizamnaməsində qeyd olunur. Hüquq münasibətlərində H.Ş.-lər iki subyektlər
kateqoriyasına bölünür: 1) sahibkar statuslu subyektlər; və 2) qeyri-sahibkar statuslu subyektlər. Birinci
kateqoriyaya aiddir: banklar, şirkətlər, səhmdar cəmiyyətləri və s. İkinci kateqoriyaya aiddir: ictimai
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birliklər, fondlar, siyasi qurumlar və s. H.Ş.-lər dövlət, ictimai və miilki təmayüllü ola bilərlər. Odur ki.
lət və ya qeyri-dövlət qurumları (idarə, müəssisə, təşkilat) və. o cümlədən, bevııəlxalq ləşkılatlaı ■
itŞ.-lərdir. H.Ş ədliyə orqanından (nazirliyindən) qeydiyyatdan keçməklə və ya (əcər bcMiəlxalq H.Ş.dən söz. gedirsə) dövlətlərarası müqavilə (saziş) ilə həmin anda yaranmış hesab edilir: I İ Ş ö/ məqsədinə
çatdıqdan sonra və ya H.Ş.-iıı müflisləşməsi nəticəsində, və ya digər səbəblərdən köniillii \.ə \a məcburi
qırətdə (Məhkəmə vasitəsilə), ləğv edilə bilər. Ləğv olunmuş H.Ş.-in mülkiyyətinin aqib.əıi isə.
qanunvericilik aktları ilə məxsusi olaraq şərtləndirilir. O (ləğv olunmuş H.Ş.-in mülkivvəti). \a təsisçinin
(təsisçilərin) mülkiyyətinə çevrilir, ya dövlət hesabına keçir və ya ləğv oiunmtq mülki şəxon
məqsədlər nə sərf edilir.
HÜQUQİ YARDIM - 1) (dövlətlər arasında H.Y. haqqında müqavilələr) - dövlətlərin ədliyyə
orqanların n (Məhkəmələr, Prokurorluq, notariat və s.) və digər hüquq miihavizə orqanlarının-mülki, ailə,
cinayət və s. işləri üzrə biri-birinə (qarşılıqlı) H.Y. göstərmək sahəsində əməkdaşlığı barədə bağladıqlaıı
beynəlxalq müqavilə. H.Y. haqqında müqavilələr hər bir dövlətin vətəndaşlarının digəı dövlətin
ərazisində şəxsi və əmlak hüquqlarının qarşılıqlı tanınmasını və riayət etməsini təmin etmək məqsədim
sıüdiiı. Müqavilə, eyni zamanda başqa-başqa dövlətlərin hiiqııq mühavizə orqanlarının (Məhkəmələrinin)
yıırisdiqsiy asını qəbul etmək, onların qərarlarının, tapşırıqlarının qarşılıqlı olaraq icra elmək (lakin,
istənilən qərar və ya tapşırıq almış ədliyyə idarəsi öz dövlətin qanunvericiliyini tətbiq edilə bilər),
sənədlərin qarşılıqlı göndərmək, cinayətkarların qarşılıqlı qaytarmaq, hüqııqi məsləhətləşmə və
müşavirələr keçirmək və s. məsələləri nəzərdə tuta bilər: 2) demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətlərdə
dövlət tərəfindən vətəndaşlara (qanunla nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz, yəni dövlət hesabına) verilən,
təmin edilən hüquq; prosesual qanunvericiliyə uyğun olaraq, həbs edilən, cinayət törədilməsində ittiham
olunan hər bir vətəndaşa, otıuıı razılığı ilə dövlət hesabına müdafiəçinin (vəkil - “advokat") cəlb edilməsi.

XALQ - l)gcrıiş mənada: bir (konkret) dövlətin bütün əhalisi: 2)elmi mənada: insan birliyinin tarixi
formalarından biri; Həmin birliyə əhalinin obyektiv vəziyyətinə göıə müəyyən dövrdə - müəyyən ölkəniii
mütərəqqi, inqilabi inkişafı vəzifələrinin həllində birlikdə iştirak elməyə qadir olan hissəsi, təbəqələri
daxildir. X,- insanların birliyinin tarixən qəbilə-tayfa birliyinin ardınca və ibtidai-icma qnrnluşumıa
xüsusi (şəxsi) mülkiyyətçilik münasibətlərilə əvəz edilməsi və inkişafı şəraitində müxtəlif tay falarııı
qovuşması, birləşməsi prosesində bərqərar olan formalarından biri. X. iiçüıı əvvəlki qan qohumluğu
əlaqələrinin ərazi ümumiliyi ilə, tayfa tüllərinin, bir sıra dialektlərin mövcudluğu ilə yanaşı, vahid dil əvəz
edilməsi səciyyəvidir. .Hər bir X.-ın özünün adı vardır; onun içərisində ümumi mədəniyyətin ünsürləri
meydana gəlir. Kapitalist münasibətlərin inkişafı zəminində insanların birliyinin yeni tarixi forması olan millət meydana gəlir; 3)müxtəlif etnik birlikləri (tayfa, xalq, millət) birləşdirmək üçün işlədilən icrnıin.
XALQ DİPLOMATİYASI
xalqlar arası, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar
məsələlərin həllində xalqın, onun sıravi nümayəndələrinin iştirakım ifadə etmək iiçüıı istifadə edilən
termin. X.D., bir qayda olaraq rəqib, düşmən xalqlar, dövlətlər, ictimai-siy asi quruluşlar arasııala xakılaı ı
barışdırmaq, düşmənçiliyi və ııilaqı aradan qaldırmaq, etibar və inam toxumu səpmək və s. kiım humanist
məqsədlərə xidmət edəıı fəaliyyətdir, hərçənd lıeç bir düşmənçilik olnıadıqda da (uzaq) xalqlar, dövlətlər
arasında “yox’' səviyyəsində oklııqda da, həmin münasibətlərin inkişafına xidnıət cd.ən humanist
fəaliyyətdir. Beynəlxalq münasibətlərin demokratikləşməsi prosesi, ümumbəşəri dəyərlər üzərimlə
köklənən yeni “siyasi düşüncə” növünün inkişafı geniş insan kütlələri üçün beynəlxalq münasibətlərin
inkişafında böyük prespektivlər açır, X.D. isə xalqlar, dövlətlər arasında sosial-siyasi, iqtisadi, mədəni,
humanitar və s münasibətləri inkişafı iiçüıı real zəmin yaradır. X.D. telekörpülər, qarşılıqlı səyahətlər,
qeyri-rəsmi görüşlər, konfranslar, forumlar və s. formalarıla təcəssüm edilir.
XALQ QOŞUNU ( rus analoqu народное ополчение) müharibə dövründə hərbi xidmətə çağırılmayan
vətəndaşlardan (əsasən könüllülərdən) ibarət olan hərbi birləşmələr. Geniş xalq kütlələrinin xarici
işğalçılara qarşı mübarizədə iştirakının formalarından olan X.Q. hələ qədim dövrlərdən məlumdur.
XAN (t ürk (lilində xaqan, xakan, kaqaıı - hakim, monarx) - (tarix) Orta əsrlərdə. Şərqdə feodalların
adlarının sonun,ı əlavə edilən titul. Türk tayfa başçıları
X. adlanırdı. Xanlıqlar dövründə - hökmdar
mənasında işlədilirdi: Türk və monqol xalqlarında dövlət başçısı və müvafiq titul.
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XARİCİ ƏLAQƏLƏR ORQANLARI - beynəlxalq əlaqələrin həyata keçirilməsi prosesində dövlətin və
onun vətəndaşlarının maraqlarını təmsil etmək səlahiyyətinə malik olan dövlət orqanlarının və
nümayəndəliklərinin toplusu.
X.Ə.O. ölkə daxilindəki və xaricindəki orqanlar olmaq etibarı ilə 2 qismə bölünür. Dövlət
daxilindəki orqanlara- ümumi siyasi rəhbərlik orqanları (onların vəzifəli şəxsləri) daxildir: dövlət başçısı,
hökumət başçısı, Parlament, Hökumət, Xarici İşlər İdarəsi (Nazirliyi), həmçinin ayrı-ayrı sahələrdə
dövlətin xarici münasibətlərini həyata keçirən digər orqanlar.
Dövlətin xaricindəki X.Ə.O. daimi (diplomatik nümayəndəlik (səfirlik, elçilik), konsulluq idarəsi,
beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlarda daimi nümayəndəlik) və ya müvəqqəti (konfranslardsa
nümayəndəlik, ikitərfli müqavilələrdə nümayəndələr, xüsusi missiyalar və s.) da ola bilər.
X.Ə.O.-nun fəaliyyəti həm milli qanunvericiliklə, həm də beynəlxalq (o cümlədən, ikitərəfli)
hüquq normaları ilə tənzimlənir.
XARİCİ İŞLƏR İDARƏSİ (Nazirliyi) - dövlətin xarici siyasətinin həyata keçirilməsilə məşğul olan
orqan. X.İ.İ. müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif cür adlandırılır: əksər dövlətlərdə - Nazirlik. ABŞ-da Dövlət
Departamenti (ona Dövlət Katibi rəhbərlik edir); İsveçrədə- Siyasi Departament; .Argentinada - Xarici
Münasibətlər Nazirliyi; Fransada- Xarici İşlər Münasibətləri Nazirliyi; Liviyada - Xarici Əlaqələr üzrə
Xalq Bürosu adlanır və s.
Dövlət idarəetmə mexanizmində mühüm həlqə olan X.İ.İ. beynəlxalq münasibətlər sferasında
dövlətin hüquq və maraqlarını ifadə və müdafiə edir, xarici dövlətlərlə diplomatik və konsulluq
əlaqələrini həyata keçirir, beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatlarda iştirakını təmin edir, xarici ölkələrin
diplomatik və konsulluq nümayəndəliklərinin fəaliyyətinə nəzarət edir, xarici diplomatik
nümayəndəliklərlə əlaqələr saxlayır və danışıqlar aparır, müqavilələrin layihələrini hazırlayır və daxil
olan informasiyaları analiz edir, ölkə vətəndaşının (o cümlədən, təşkilatlarının) xarici (tikədə hüquq və
maraqlarını müdafiə edir, xarici siyasətin mühüm məsələlərini öz hökumətinin araşdırması üçün təqdim
edir və s.
Belə çoxtərəfli funksiyaları, ən başlıcası, xarici siyasət məsələlərini həyata keçirməsi X.İ.İ.-nin
geniş struktura malik olmasım şərtləndirir. Adətən, onun tərkibində ərazi., funksional və inzibati şöbə və
idarələr fəaliyyət göstərirlər. Ərazi şöbələri müəyyən bir regionun dövlətləri ilə münasibətlə bağlı
operativ işləri həyata keçirir, həmin ölkələrin səfirlikləri və s. X.İ.İ.- ilə əlaqə saxlayır və təqribən bu cür
adlanır: misal üçün: “Avropa məsələləri şöbəsi”, “MDB məsələləri şöbəsi’’ və s. Funksional şöbə və
idarələr (protokol, konsulluq, beynəlxalq təşkilatlarla iş, mətbuat, müqavilə məsələləri, mədəni əlaqələr
və s.) xarici əlaqələrin xüsusi sahələri üzrə işləri həyata keçirirlər. İnzibati şöbələr (bölmələr) isə,
təsərrüfat, maliyyə, xidmət intizamı və başqa məsələlərlə məşğul olur.
X.İ.İ.-nin rəhbəri hökumətin tərkibinə daxildir. Dövlət başçısı və hökumət başçısı kimi heç bir
əlavə səlahiyyət, tapşırıq, göstəriş olmadan da danışıqlar apara bilər, üstəlik beynəlxalq müqavilələr
imzalaya bilər (öz səlahiyyətləri çərçivəsində). Xaricdə olarkən X.İ.İ.-nin başçısı - müvafiq bütün
diplomatik immunitetə və digər imtiyazlara malikdir.
XARİCİ İŞLƏR ÜZRƏ PARLAMENT KOMİSSİYASİ - Parlamentin plenar iclasında (və onun ayrıayrı palatalarının iclaslarında) müzakirəyə çıxarmaq üçün xarici-siyasi məsələlərin hazırlanması ilə
məşğul olan, Parlamentin adından Hökumətin xarici-siyasi fəaliyyətinə nəzarət edən məxsusi orqan
(komissiya).
Komissiya - dünya dövlətlərinin Parlamentlərinin əksəriyyətində yayılmışdır. Xüsusi hallarda
beynəlxalq müqavilələrin Parlamentdə təsdiqindən (ratifikasiya) əvvəl müzakirə olunması da komissiyanın vəzifəsinə daxildir. Bu cür Komissiya ABŞ-da, hətta xarici münasibətlərə (əlaqələrə) dair
qanunvericilik aktlarına -- Prezident, Dövlət Departamenti və başqa idarələr və məsul vəzifəli şəxslər
tərəfindən doğru və dürüst riayət edilməsinə nəzarət edir.
XARİCİ SİYASƏT - onun mahiyyətini və sosial təyinatını ifadə edən və konkretləşdirən dövlət
fəaliyyətinin iki əsas istiqamətlərindən biri (digər istiqamət daxili siyasətdir). X.S.-in son məqsədinə
beynəlxalq siyasi arenada dövlətin maraqlarını ifadə edən siyasətin yürüdülməsi və qorunması,
beynəlxalq münasibətlərin (o cümlədən, iqtisadi münasibətlərin) inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq
tədbirlərdə iştirak etməklə öz töhvəsini verməsi və s. daxildirlər. X.S.-i aparan subyektlərə gəldikdə isə
burada dövlətin Qanunverici və İcra orqanları rəhbər vəzifəli şəxslərinin. Xarici İşlər Nazirliyini və onun
diplomatik nümayəndəliklərini, dövlətin digər orqanlarının xarici əlaqələr şöbəsini göstərmək olar. X.S.in üsul və vasitələrinə gəldikdə isə, bu, dövlətin liberal və ya qeyri-liberal siyasi-hüquqi rejimindən
asılıdır. Əgər liberal rejimli dövlətlərdə X.S. başqa dövlətlərə qarşı hörmət və ehtiram, beynəlxalq hüquq
norma və prinsiplərinə riayət və hətta, ehtiyacı olan dövlətlərə və xalqlara maddi, iqtisadi, texniki,
humanitar yardım və s. üsul və vasitələr ilə yürüdülürsə; qeyri-liberal rejimli dövlətlərdə isə, bir qayda
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kıraq hər şey, o cümlədən. X.S. hakim dairələrin güdazına verilir, hər şev hakimiv v ətin qorunmasın lıəta
edilir və belə, qevri-liberal rejimli dövlətlərdən hər cür beynəlxalq təxıibatlı aktlar, o cümlədən, başqa
dövlətlərə hərbi təcavüz gözləmək olar. Beynəlxalq siyasi təcrübədə, eyni zamanda liberal, demokratik
rejimli dövlətlərin son dərəcədə sərt, aqressiv X.S. yürütməsi hallarına rast gəlmək olar.
\ \RİCİ SİYASƏT VASİTƏLƏRİ - öz dövlətinin (milli) maraqları naminə xaııcı dövlətə və va
əcvııəlxalq münasibətlər sahəsinə təsir (bəzi hallarda təzyiq) göstərmə - siyasi (diplomatik), iqtisadi
liiıalivyə). beynəlxalq hüquqi (o cümlədən, dövlətlərarası müqavilə), mədəni, införmasioıı. təbliğat və
>on növ bədə, hərbi resursların məcmuəsi.
Beynəlxalq münasibətlərin koordinasiyası və inkişaf edirilməsi funksiyası daşısan /vno/w/ı/
sykikıtlar - X.S.V. içərisində xüsusi yer tutur. Beynəlxalq mübahisələrin həll edilməsi. Iıaqq ədalətin
bərqərar edilməsi funksiyasını daşıyan beynəlxalq Məhkəmələr və Arbitraj - X.S.V. içərisində məxsusi
ver tutur.
Hər bir dövlətin X.S.V.-nin daxili resursların potensialı, onun siyasi, iqtisadi. İıərbi və s.
imkanları - dövlətin beynəlxalq siyasi arenadakı nüfuzuna israr edir və dövlətin demokraliklivinin
dərəcəsinin indikatorudur (göstəricisidir).
XARİCİ TİCARƏT - müxtəlif dövlətlərin, xalqların, onların nümayəndələrinin məxaric leksport) və
mədaxil (import) - (ixrac-idxal) əməliyyatları ilə bağlı olan, maddi, mənəvi və •>. tələbatların
ödənilməsinə xidmət edən bey nəlxalq iqtisadi münasibət. X.T. kommersiy a əqdləri vasitəsilə bey nəlxalq
kontraktlar əsasında həyata keçirilir. Dövlətin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq X. 1. əməliyyatlarında
miisbət və ya mənfi saldo özünü binizə verir. Dövlətin, xalqın sahib olduğu təbii, coğrafi və siyasi mövqe
onun X.T. nə də israr edir. X.T.-in məhdudlaşdırılması bey nəlxalq sanksiy anın tərkin hi-məsidir.
XARİCİ VƏTƏNDAŞ - bate лспэЫ.
XARTİYA (latın charia, yunan <7?d/7c*5-papirus kağızı, papirus əlyazması, fərman) 1. qrammota. sosial
təbəqələrin (qrupların, xalqların), əsas (siyasi) tələblərini əks etdirən, ifadə edən sənədlərin.
Konstitusiyaların və digər aktların adı, misal: orta əsr şəhərlərinin X.-sı: Böyük Azadlıq X -sı. Xalıq X.-sı
- çartizmin siyasi proqramı; bəzi beynəlxalq aktları və razılaşmaları da - X. adlandırırlar, inimi: Müasir
Avropa iiçiin Paris Siillı X.-sı (1990-cı il); 2. (fılalogiyada) papirus və ya perqaıııenldə qədim əlyazması:
həmin yaz nın yazıldığı material.
XEYİRXAH XİDMƏT” - dövlətlər arasında mübahisə (konfilikt) məsələsi olduğu təqdüdə. həmin
dövlətlərin qarşılıqlı razılığı ilə, dəvəti ilə mübahisədə iştirak etməyən üçiincii tərəfə (bu ola bilər: döv lət.
beynəlxalq təşkilat və, hətta nüfuzlu fərdi şəxs) müraciət elməklə, o (üçüncü tərəf), öz növbəsində,
mübahisə lərəflərinə danışıqlar aparılmasına köməklik göstərməsilə, öz məsləhət və töhfələrini verməklə,
təmənnasız xidmətlə, beynəlxalq hüququn mübahisələri həll elmək vasitəsi.
XƏBƏRNAMƏLI QRAMOTA - bir dövlətin başçısı seçilməsi (monarxın taxta qalxması) münasibətilə digər (xarici) dövlətin başçısının imzaladığı, diplomatik münasibətlərin saxlanılınası (və ya qurulması)
niyyətini təsdiq
edəıı məktub (korrespendensiya). Qraıııolada, eyııi zamanda dövlətlərarası
münasibətlərin səviyyəsi (vacibliyi) və həmin münasibətlərin inkişaf etdirilməsi vacibi ıv i qeyd olunur.
Qramota - diplomatik kanallarla göndərilir və onlara cavab da, diplomatik kanalla göndərilir, hansı ki.
eyniliklə l'.tiuıadnamn adlı rəsmi vərəqələrdə tərtib edilir.
XƏFİYYƏÇILIK - dövlət sirrini təşkil edən məlumatları məxfi surətdə əldə etmədən və xarici dövlətə
(onun agertlərinə) təqdim edilməsindən ibarət olan, dövlətə qarşı ağır cinay ət.
XÜSUSİ ƏRAZİ REJİMLƏRİ - h aıısısa bir məhdud ərazidən istifadə olunmasının hüquqi statusunu və
qaydalarını müəyyən edən - beynəlxalq hüquqi rejim. X.Ə.R. bir çox dövlətlərin və biitüıı dıinva
dövlətlərinin marağı ilə müəyyənləşdirilə bilər.
Beynəlxalq gəmiçiliyin istifadəsi iiçün - beynəlxalq çaylar, körfəzlər, kanallar üzrə gəmiçilik
rejimləri, demilitrizasiyalaşınış və ncytrallaşmış zonaların balıqçılıq, dəniz dilinin mineral ehliyatlaıımıı
istismarı və s. kimi rejimlər məlumdur. X.Ə.R. iqtisadi zonalarda və yaxud bitişik zonalarda miiəy vəıı
edilə bilər. Aland adaları və Şpisberq rejimini - X.Ə.R.-nə aid etmək olar. Gömrük münasibətlərinin
imtiyazlara rmıük olan azad zonalar rejimi X.Ə.R.-niıı məxsusi növüdür.
Özüniin sabitliyinə görə X.Ə.R.- dövlətlərinin hiiquqi varisliyinə toxunmur. Bu müddəa
müqavilələrlə münasibətdə dövlətin hiiquqi varisliyi haqqında Vyana Konvensiyasının 12 ci maddə-mıdə
öz əksini tapmışdır.
XÜSUSİ MİSSİYA - miivəqqətilik və nümayəndəlik xarakterli olan və biı dövlət tərəfindən ba.şqa bir
dövlətə (ikincinin razılığı ilə) miiəyyən bir məsələyə baxmaq üçün və yaxud məsələnin həlli üçün
göndərilmiş nümayəndə (heyəti) X.M. haqqında 1969-cu ildə Vyana Konvensiyası qəbul olunmuşdur.
X.M.-ıım hüquqi statusu əksər məsələlərdə diplomatik Hiimaymıd.diyin statusu ilə iist-üstə diişiir. 1 akin.
X.M. dövlətlər arasındakı diplomatik və konsulluq münasibətlərinin olub-olmamasından asılı olmayaraq
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bir-birinə göndərilə və qəbul edilə bilər. Həmin münasibətlərin kəsilməsi isə, X.M.-nın fəaliyyətinə
(dayandırılmasına) təsir göstərmir. X.M.-nın funksiyaları göndərən və qəbul edəıı dövlətlərin qarşılıqlı
razılaşmasından asılıdır, daimi diplomatik nümayəndəliklə müqaisədə məhdııd xarakter daşıyır.
X.M.-ıım başçısı- siyasi xadim, (dövlət başçısı, hökumət başçısı, Nazir, Parlament üzvü
(Deputat)) və ya diplomatik vəzifə tutmayan digər səlahiyyətli şəxs də ola bilər. Fəaliyyət göstərdiyi
ölkədə və ondan kənarda akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndə öz ölkəsinin adından fəaliyyət
göstərdiyi ölkədə və başqa ölkədə - X.M.-nı həyata keçirə bilər.

•
I
İCTİMAİ MÜNASİBƏTLƏR - insanlar arasında birgə praktiki və mənəvi fəaliyyəti prosesində yaranan
qarşılıqlı münasibətlər. İ.M. - maddi və ideoloji münasibətlərə bölünür. Maddi nemətlər istehsalı bəşər
cəmiyyətinin mövcudluğunun və inkişafının əsasını təşkil edir. Buna görə də, İ.M. daxilində istehsal və
iqtisadi münasibətlər əsas yer tutur. İstehsal (iqtisadi) münasibətləri bütün digər İ.M -in siyasi, hüquqi,
əxlaqi, dini və s. münasibətlərin xarakterini müəyyən edir. Bütün İ.M.-iıı istehsal münasibətlərindən
asılılığını başa düşmək ilk dəfə olaraq cəmiyyətin tarixi inkişaf qanunauyğunluqların elmi izahına imkan
yaratmışdır.
İCTİMAİ RƏY - ictimaiyyətin (xalqın, millətin, sosial qrupun, cəmiyyətin) ümumi maraqlarına,
tələbatına aid olan, toxunan gerçəkliyin faktlarına, hadisələrinə, proseslərinə və ya ictimai maraq kəsb
edən siyasi subyektlərin (fərdi şəxsin, ictimai təşkilatın (partiyanın, birliyin), dövləti ı), başqa xalqların
millətlərin, sosial qrupların fəaliyyətinə müsbət, biganə, mənfi, bizə hallarda isə, ifrat şəkildə ifadə olunan
münasibətini təsbit edən kütləvi şüurun mövcudluğudur və (açıq və ya gizli) təzahürü üsuludur. İ.R. məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində və kortəbii şəkildə formalaşır. Yalnız demokratik şəraitdə İ.R. dövlət
idarəçiliyi tərəfindən nəzərə alınır. İ.R. ilə hesablaşmayan və hətta ona zidd gedən siyasət - iflasa
məhkumdur. İ.R.-in doğru-dürüst araşdırılması, öyrənilməsi, təhlili və məqsədyönlü istiqamətə
yönəldilməsi siyasi subyektdən ötrü müəyyən prespektivlər vəd edir. İ.R. sosioloji sorğular, plibissidlər,
referendumlar, seçkilər, eləcə də, diskussiyalar, dialoqlar və s. üsul və vasitələri ilə araşdırılıb öyrənilir və
kütləvi informasiya vasitələri (KİV), kütləvi tədbirlər, çıxışlar, nitqlər təbliğat, vidcorliplər, plakatlar,
yenə də, diskussiyalar, dialoqlar və s. üsul və vasitələri ilə müəyyən istiqamətə yönəldilir.
İDXALAT (ərəb; latın analoqu importare - kənar-dan gətirmək) - (ixracın əksi) - daxili bazarda realizə
etmək üçün xarici ölkələrin əmtəələrinin, texnologiyalarının alınıb gətirilməsi və hətta xidmətin
(xadimlərin, işçilərin) gətirilməsi (gəlməsi) iqtisadi əməliyyatı. Dövlətin ticarət bakımı o vaxt aktiv olur
ki, əgər ixracat, qiymətinə görə İ.-dan üstün olur.
Xaricdə satılmış yerli əmtəələrin və s. emal olunmadan, bu və ya digər səbəblərdən təzədən alınıb
geri gətirilməsinə - reimport deyilir.
İDEOLOGİYA (yunan idea - anlayış, təsəvvür və logos -söz təlim, nəzəriyyə) ■ siyasi, hiiquqi, əxlaqi,
dini, fəlsəfi və s. baxışlar sistemi. Həyatın müxtəlif sahələrinə vahid mövqedən dəyərləndirilən sosial
subyektləri birləşdirən və onlar tərəfindən yaşadılan, inkişaf etdirilən və yayılan ideyalar, prinsiplər,
proqramlar məcmuəsi. İ. dayanıqlıdır və sosial şəraiti əks etdirir, həmçinin ictimai münasibətlərin
bütövlükdə sistemə salınmış inkasıdır. İ.-da insanların gerçəkliyə və bir-birinə münasibəti, sosial
problemlər və konfliktlər dərk edilir və qiymətləndirilir, onun sosial funksiyası mövciid ictimai
münasibətləri istiqamətləndirilməsi, müvafiq düşüncə, davranış və sosial fəaliyyətin növünü hasil
edilməsindən ibarətdir. Xarakterinə görə İ.-ların siyasi, dini, milli, ümumbəşəri və hətta iqtisadi İ.-tipləri
mövcuddur.
İXRACAT (ərəb; latın analoqu exporlare - kənara çıxarmaq) - I. (idxalatın əksi) - xarici bazarda realizə
etmək üçün yerli əmtəələrin, texııologiya-ların və hətta xidmətin (xadimlərin, işçilərin) xaricə aparılması
(getməsi) iqtisadi əməliyyatı. Dövlət ticarət balansı o vaxt passiv olur ki, əgər İ., qiymətinə görə
idxalatdan üstün olur.
Üçüncü dövlətlərə göstərilən nəqliyyat xidmətlərindən, siğorta və kredit əməliyyatlarından, xarici
turizmdən, xaricdə mövcud olan müəssisələrdən və s. gələn gəYırə-gözəgörünməz L deyilir. Əvvəllər I.
olunmuş malların, emal olun-madan, yenidən xaricə çıxarılıb satılmasına və ya İ. olunmadan malların
xaricdən alınıb-xaricdə satılmasına reeksport deyilir. 2. orta əsrlərdə bəzi Yax:n Şərq ölkələrində,
həmçinin Azərbaycanda mövcud olmuş vergi (monqol işğalı dövründən məlumdur). İ. ordunun
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ehtiyaclarını, vəzifəli .şəxslərin yol xərclərini ödəmək və s. iiçün toplanırdı, sonradan fövqaladə vergivə
çevrildi. N VIII əsrdə “Şahzadə İ." olmuş idi.
İXTİSASI LAŞDIR1LM1Ş) (rus analoqu cwi|ii(iHiıı/ıw, Iraıısız analoqıı speeialisalion. lalın
növ, müxtəliflik sözündən) - I. insanın əmək fəaliyyətinin ııövü. Hər hansı bir işlə məşğul olmağa
(işləməyə) imkan yaradan xüsusi təhsil, bilik, təcrübə və əməli vərdişlər kompleksi. Konkret iş növiinü
yerinə yetirmək üçün zəruri olan peşəyə yiyələnmə dərəcəsi və növü; 2. siyasi, hüquqi, iqtisadi və sosial
həyatın digər geniş sahələrinin dar istiqamətində fəaliyyət göstərən dövlət, qeyri-dövlət və beynəlxalq
təşkilat (və ya həmin təşkilatın müəyyən qurumu, misal; İ. Məhkəmələr, humanitar təşkilatlar, həmkarlar
ittifaqları (hiiquq müdafiə təşkilatları), müxtəlif təyinatlı loııdlar. birliklər, bevııəlxlaq təşkilatların maliyə
qurumları və s; 3. /. ordu birləşmələri - quruda, dənizdə, havada (o cümlədən, səmada) rəqiblə döyüş
aparmaq üçiiıı təhkim olunmuş ordu qüvvələri; İ. hərbi bölük у tiksək səviyyəli, hazırlıqlı və təchiz
olunmuş hərbi bölük (dəstə); 4. 1.kütləvi informasiya vasitələri (KİV) ictimai həyalın müəyyən sahələrini
(o cümlədən: sosial-siyasi, iqtisadi (biznes), texniki, elm (təhsil), ədəbi-bədii (incəsənət), uşaq və gənclər
(idman), əyləncə və s. sahələrini) daha ətraflı işıqlandıran, yəni konkret (dar) məqsədli qurumlar.
İKİLİ VƏTƏNDAŞLIQ - bax bipatridlər.
İQAMƏTGAH (latın analoqu residere. resident) - dövlət başçısının, hökumətin, hökumət başçısının və
ya dövlətin ali inzibati vəzifəli şəxslərin və yaxud beynəlxalq təşkilatların yerləşdiyi möhləbər bina və ya
binanın müəyyən otaqları, i. adı gedən vəzifəli şəxslərin ya işləməyi və ya həm işləməyi, həm də
yaşamağı iiçiin nəzərdə tutulur; istirahət və ya təbiət güşəsində yerləşən İ.-müvafiq olaraq, istirahət etıııək
üçün nəzərdə tutulur. Xarici səfərə çıxan dövlət, hökumət və s. başçısının həmin xarici dövlətdə
müvəqqəti yaşadığı bina və ya xiisıısi mehmanxana otaqları da İ. adlanır. Bəzi nıənbələr-də səfirlik
binalar da, - İ. adlanır.
İQTİSADİ BLOKADA - blokadaya alınan döv-lətin iqtisadi cəhətdən təcrid edilməsi; ölkənin
iqtisadiyyatında pozğunluq törətmək, onu xammaldan, əmtəə satışı bazarlarından məhrum etıııək məqsədi
güdür. BMT Nizamnaməsi (maddə 39, 41) - İ.B.-ya BMT-nııı üzvü olaıı dövlətlərin süllıü bərpa və
müdafiə etmək iiçiin həyala keçirdikləri kollektiv tədbir kimi baxır.
İQTİSADI BÖHRAN Hökumətin apardığı səhv iqtisadi siyasəti nəticəsində, ağır sosial-iqtisadi, siyasi
nəticələrə gətirib çıxardan makroiqtisadi tənəzzül, iqtisadi sistemin dağılmasının daha qüdrətli və gur
prosesi, o cümlədən; istehsal həcminin kəskin azalması, iqtisadi qurumların kütləvi surətdə iflasa
uğraması, sərmayə (kapital) qoyuluşunun ixtisar edilməsi, işsizliyin surətlə artması, pulun və digər
qiymətli kağızların məzənnəsinin kəskin sıırətdə aşağı düşməsi, pul-kredit sisteminin pozulması. l.B.-ı
oyadan səbəb kimi, müharibələri, havaların quraqlıq keçməsini (və digər iqlim pozuıılularını), xarici
intervensiyam (diversiyam), inhisarçılığı, dövlət borclarının artmasını, dövlət vəsaitinin tükənməsini və s.
göstərmək olar. Son nəticədə İ.B. vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin
düşməsinə, və ümumiyyətlə inkişafın geriləməsinə gətirib çıxardır. İ.B.-ı aradan qaldırmaqdan ötrü
dövlət, iqtisadiyyatın vergi və kredit vasitələri ilə (bəzi hallarda, radikal iqtisadi iisul və vasitələrlə, misal:
dövləl inhisarçılığm artırılması, sərt maliyyə-kredit siyasəti və hətta iqtisadiyyatın militorizasıyası və s.)
iqtisadi sabitliyin qurulmasına çalışır. İ.B. öz miqyasına görə: dövlətdaxili və bcynəlxlaq həcmli ola bilər.
İlk dəfə İ.B. 1825-ci ildə Böyük Britaniyada, sonra 1836-cı ildə ABŞ və Böyük Britaniyada, 1847-ci ildə
isə Avropanın, demək olar ki, bütün ölkələrini bürümüşdür.
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI (İƏT) - iqtisadi əməkdaşlıq üzrə bir sıra Orta Şərq və
Mərkəzi Asiya müsəlman ölkələrinin (Azərbaycan, Əfqanistaıı, İraq. Qazaxstaıı. Qırğızıstan, Pakistan,
Tacikistan. Türkmənistan, Türkiyə və Özbəkistan) regional birliyi (təşkilatı) Fəaliyyət dairəsi “qədim
ipək volıf' strateji iqtisadi əhəmiyyətli proyekti, müasir şərtlərə ııyğıın inkişaf etdirmək və nəqliyyat,
rabitə, ticai'ət, enerji təchizatı, həmçinin regional ödəmə sisteminin yaradılması sahələrini əhatə edir.
İQTİSADİ İNTEQRASİYA (latııı inteqratio - bərpaetnıə, boşluğu doldurma, integer - tam. bütöv
sözlərindən) dövlətlərin iimıımi müstəqilliklərini qorııyub-saxlamaq şərtilə onların iqtisadi (təsərrüfat)
sahədə unifikasiyaya qədər əməkdaşlıq prosesi; dövlətlər arasındakı iqtisadi-ticarət sahəsində mövcud
olan sədlərin ləğv edilməsi; ümumi bazarın yaratmasına qədər hər bir dövlətin baz.ralrımıı
yaxınlaşdırılması;
dövlətləıaırası
(xalqlararası)
sosial-iqtisadi
əlaqələrin,
münasibətlərin
stimullaşdırılması, bəzi hallarda, hətta: gömrük ittifaqının yaradılınası; vahid valyuta sisteminə keçməsi.
İQTİSADİ Sİ YASDI
cəmiyyətin mənafeyi naminə dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi tədbirlər sistemi;
iqtisadi həyalın inkişafının müəyyən prinsiplərinin qorunub - saxlanılmasından ötrü, maddi istehsalat və
qeyri-maddi istehsalat sferası sahələri arasına məlum proporsiya larin (nisbətin) qorunub saxlanılmasından ötrü, eləcə də əhalinin iqtisadi aktivliyinin stimullaşdırılmasıııdaıı ötrü - dövləl
fəaliyyəti; iqtisadiyyat elminin bir sahəsi. İ.S. - iıı qarşısınıla duran məsələlərin həyata keçirilməsinin əsas
vasitəsi - dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasıdır. Siyasi-iqtisadı nizamlanmanın konkret məqsədlərindən
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asılı olaraq: biidcə-nıaiiyyə. kredit-pul, investisiya (sərmayə), vergi və rüsum və s. İ.S. növləri
fərqləndirilir. İ.S.-in qarşısında qoyulmuş məqsədlərə çatmaq üçün əsas vasitələr: ictimai istehsalın
effektivliyinin yüksəldilməsi, elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsi:, əmək məhsuldarlığının
yüksəldilməsi və bütün iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. İ.S -ə əsaslı vəsait qoyuluşu və
məhsuldar qüvvələrin səmərəli yerləşdirilməsi, gəlir və qiymət, əmək haqqı, maliyyə-kredit və
demoqrafiya siyasəti daxildir. Müasir şəraitdə təbiətdən səmərəli istifadə edilməsi və ətraf mühitin
qorunması -İ.S. -in müstəqil sahəsi kimi formalaşır və inkişaf edir. İ.S.-in mühüm tərkib hissəsi olan
xarici İ.S.- dinc yanaşı yaşamaq prinsiplərinə ardıcıl riayət edilməsi, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya, yaxın
və uzaq dövlətlərlə sabit və qarşılıqlı surətdə əlverişli əməkdaşlığın ınöhkəınləııdiriməsinə böyük təsir
göstərir.
İQTİSADİ ZONA - dövlətin dəııiz ərazilərindən kənar olan (və ona bitişik olmayan) həmin dövlətə
mənsub olan dəniz rayonu, harada ki, həmin dövlət dənizin içində, dənizin dibiııdə və yerin altında
(təkində) mövcud olan təbii resursların kəşfiyyat aparılması, emalı, qorunması və idarəedilməsi kimi
suveren hüquqlara malikdir. Həmin dövlət İ.Z.-da, eyni zamanda digər iqtisadi fəaliyyət növləri ilə də
məşğul olmaq hüququna malikdir, misal: süni adaların və qurğuların yaradılması və istifasi, (dəniz) elmi
tədqiqatların aparılması, dəniz mühitinin qorunub saxlanılması və s. yurisdikasiyası. Dövlət öz İ.Z.-smdan
istifadə edərək, digər dövlətlərin hüquq və maraqlarına riayət etməlidir, hansılar ki, beynəlxlaq qanunlarla
müəyyən edilmişdir. İ.Z.-nın enliyi, 200 dəniz milindən artıq olmamalıdır.
İQTİSADİYYAT (ərəb; ingilis analoqu economics', rus analoqu экономика: yunan oikonomike - ev
təsərrüfatını idarəetmə məharəti sözündən) - 1. tarixən şərtləndirilmiş istehsal münasibətlərinin məcmusu,
cəmiyyətin iqtisadi bazisi. İ. bütün digər ictimai münasibətlərin əsasını təşkil edir və cəmiyyətin
inkişafında həlledici rol oynayır. İ.-in özəyini isə, istehsal vasitələri üzərində mülkiyyət münasibətləri
təşkil edir: 2. ölkənin xalq təsərrüfatı, o cümlədən, maddi istehsal və qeyri-istehsal sahələri. İ.-ın
inkişafının spesifikası və qanunauyğunluqları - istehsal qüvvələrinin inkişaf səviyyəsi ilə və istehsal
münasibətlərinin xarakteri ilə müəyyənləşdirilir; 3. elm sahəsi, ictimai elmlər qrupunun tərkib hissəsi.
İctimai-iqtisadi formasiyalar çərçivəsində cəmiyyətin iqtisadi quruluşunun obyektiv qanunauyğunluqları
nın, iqtisadi münasibətlər inkişafının spesifikasını, ölkə iqtisadiyyatın sahələrini, (istehsal, xidmət, kənd
təsərrüfatı nəqliyyat, rabitə və s.) və funksional (maliyyə-kredit, pul tədavülü, qiymətlərin əmələ
gəlməsini və s.) əlamətlərini və ya onun (ölkənin) bölgələrinin, o cümlədən, regionun, dünyanın
iqtisadiyyatını, eləcə də istehsalın bəzi şərt və elementlərini öyrənir, xalq təsərrüfatının müxtəlif
sahələrdəki prosesləri, hadisələri nəzəri təhlil edir, həyat nemətlərinin istehsalı və bölgüsü sahəsində
təcrübi tövsiyyələr işləyib hazırlayır. İ. elmi sistemində -siyasi iqtisad elmi əsas rol oynayır.
İLHAQ - işğalın ağır forması: əgər işğal - müvəqqəti zəbt etmədirsə, İ. isə - hər lıansı dövlətin və ya
xalqın ərazilərinin zorla digər dövlətin torpağına qatılması, habelə xalqın zorla özgə (İ. edən) dövlətin
tərkibində saxlanmasıdır; anneksiya isə - İ.-ı rəsmiləşdirilməsi cəhdi deməkdir.
İMMİQRASİYA (latın immigran(ti)s - köçüb yerləşdirilən) - bax miqrasiya.
İMMUNİTET (latın www«w7ö.s-azadolma) - toxunulmazlıq - 1. dövlət və beynəlxalq əhəmiyyətli
yüksək vəzifə tutan şəxsin rahat və sərbəst işləməsi üçün, onun hüquqi təqib və təzyiqlərdən azad edən
hüququ; 2. beynəlxalq hüququn mühüm institutlarından biri. İ. hüququ sahiblərinə qarşı yalnız, mürəkkəb
prosedur qaydalarına riayət etməklə hüquqi məsuliyyət tədbirləri tətbiq edilə bilər. İ. fərdi şəxslərlə yanaşı
müəyyən təşkilatlara da şamil edilir, yəni onlar da qonaq olduğu dövlətin yurisdiksiyasından azad
olunurlar; 3. Orta əsrlərdə Avro dövlətlərində feodalların sahib olduğu ərazilərdə yaşayan əhali üzərində
hakim səlahiyyət ilə (Məhkəmə, vergiyığımı və s.) bağlı imtiyazları, belə İ. bir qaydıı olaraq, kral fərmanı
ilə qanuniləşdirilirdi.
Təyinatına görə: Prezident, Deputat, Diplomat və hətta tibbi və bioloji və s. İ.-lər növü fərqlənir.
İMPLEMENTASİYA (latın implere-yermə yetir-mək, icra etmək) - siyasi subyekt (dövlət) tərəfindən
beynəlxlaq hüquq normalarının yerinə yetirməsi, icra etməsi.
IMPORT (ingilis import, latın importare - kənardan gətirmək) - bax idxalat.
İMPERİYA (latnı imperium - Qədim Romada Ali hərbi hakimiyyət; e.ə. I əsrin sonunda Avqust
dövründən) - dövlət başçısı monarx (“imperator”) olan dövlət; dövlətləri, xalqları məcburi surətdə vahid
siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi sistemə cəlb etmiş və mərkəzi hakimiyyətə tabe etdirmiş iri dövləti ifadə
edən ad. İ. güclü, qüdrətli dövlətin təsir dairəsini öz hüdudlarından aşaraq başqa əraziləri, xalqları zəbt
edərək və digər formada genişlənməsi (ekspansiyası) nəticəsində əmələ gəlir. Asılı ərazilər üzərində
mərkəzi hakimiyyət nüfuzunu güc vasitələrilə saxlanması; müxtəlif növ separatçılığa, muxtariyyata,
suverenliyə və digər özgələşmə cəhdlərinə qarşı amansız və dərhal əks təsir münasibət göstərilməsi; öz
təsir dairəsinin genişləndirməsi yeni-yeni xalqların, ərazilərin əsarət altına alınması, satış bazarlarının,
xammal mənbələrinin ələ keçirmə siyasətlərinin yürüdülməsi; özünün müəyyənləşdirildiyi normaları,
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qaydaları, qanıınkuı. dəyərləri, kriteriaları müxtəlif icma formalarına məcburi \avma təşəbbüsü İ. üçün
xarakterikdir. ları.xdən görüııoiiyü kimi, İ.-larin dağılması ictimai inkişafın qaçılma/ tcııdcnov asıdır.
İNAl'Ql'ÄASİYA (ingilis ///</qwuri<m-vəziIəyə keçmək (başlamaq): latın inagurare-wsxsss ithaf’etıııək)
- I) seçilmiş dövlət başçısının (Prezidentin), həmin vəzifəni icra etməsinin başlanmasını tərənnüm edən,
rəsmi təntənəli mərasim. İ. mərasimi, bir qayda olaraq, rəsmi və digər qonaqların iştirakı ilə. dövlət
bayrağının gətirilməsi ilə. dövlət himninin çalınması ilə, andiçmə mərasimi ilə. və/ifəni təsdiq edən
sənədin verilməsi ilə və s. təntənəli bəzənmiş sarayıla keçirilir; 2) elini, bədii. ııııısiqi əsərinin geniş ııısan
kütləsinə rəsıııi təqdimat mərasimi. 3) Qədim Romada dini mərasimlərlə müşaixət olıman. avqıırlar
(müqəddəs kollegiya) tərəfindən keçirilən, kimisə vəzifəyə təyin olunmasına və ya hər hansısa yaşayış
məntəqəsinin müəyyən təyinat verilməsinə yönəlmiş təntənəli akt.
İNDİGENAT - konkret şəxsin (insanın), beynəlxalq hüqııqun subyekti olmamasına haxınaxaraq,
beynəlxalq konvensiyalardan vm digər aktlardan irəli gələn hüquqlardan istifadə edə bilməsini biklirən
beynəlxalq lıiiqııqi termin.
İNDEKS (1 atın index - göstərici, siyahı) siyahı, cədvəl göstərici; adlar, sərlövhələr \ə s. göstəricisi,
siyahısı; hərflərdən, rəqəmlərdən, yaxud hər ikisinin qarışığından alınan şərli işarələr sistemi. Bu və ya
digər hadisələrin (o cümlədən, iqtisadiyyatda) dəyişkənliyini xarakterizə edən
statistik göstərici: hər
hansı iqtisadi hadisənin ardıcıl dəy işmələrini faizlə ifadə edən rəqəm, o cümlədən: istehsalat İ.-i; mal
mübadiləs. (xarici ticarət) İ.-i; qivnıət İ.-i. və s.
İNDEMNİTET’(ingilis indemnity) - bax kompensasiya.
İNFLYASİYA (latnı inflatio - hədsiz artırılma, şişirtmə) - Hökumətin apardığı səhv iqtisadi siyasəti
nəticəsində, ağır sosial-iqtisadi, sivasi nəticələrə gətirib çıxaran makroiqtisadi tənəzzül, o cümlədən,
tədavüldə olan pul kütləsinin (xarici valyuta ilə müqayisədə) dəyərinin, alıcılıq qabiliv yətinin düşməsi,
ümumi qiymətlərinin artması. İ.-ın oyadan səbəblər kimi, müharibələri, havaların quraqlıq keçməsini (və
digər iqlim pozuntularını), xarici intervensiyaııı (diversiyanı). inhisarçılığı, dövlət xərclərinin gəlirləri
üstələməsini, dövlət vəsaitlərini az və ya çox qeyri-gəlirli sahələrə həddənziyadə xərclənməsi və s.
göstərmək olar. Son nəticədə İ. vətəndaşların yaşayış səviyyəsinin, dövlətin müdafiə qabiliyyətinin
düşməsinə və ümumiyyətlə inkişafın ləngidilməsinə gətirib çıxarır. Hiper İ.-siyanın İ. - nın apogeyidir.
İ.-ııın qarşısını almaqdan ötrü deflyasiya siyasəti yürüdülür.
INFORMASION CƏMİ YYƏT (rus analoqu информационное общество, ingilis analoqu information
society) - informatikanın və informasiyanın ictimai həyatın demək olar ki. bütiin sahələrinə (siyasətə,
iqtisadiyyata (kommersiyaya), elmə, mədəniyyətə və s.) güclü təsirinin artmasını xarakterizə edən, artıq
bütiin Bəşəriyyətə israr edən, inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə, dövlətlərdə xüsusi vüsət akın ictimai orqanizm
anlayışı; cəmiyyətin çoxməlıımath olmasım və hətta cəmiyyətin informasiya (istil və vasitələrilə
idarəolunınasım izah edən anlayış. Bəşəri tarixin son dövründə, ilkin kompyuterlərin ABŞ-da və
İngiltərədə (1944-1946) yaradılmasından başlayaraq, səmaya kosmik aparatların buraxılmasından keçərək
və, nəhayət müasir internetin və texnologiyanın inkişafının yüksək mərhələsinə çalmasına qədər İ.C.-.ə
gedən yolda böyiik addım atmışdır. Hesab olunur ki, cəmiyyətin “informasiyalaşması” oıııııı bir-çox
problemlərinin həllinə səbəbdir, lakin skeptiklər bunda, hətta təhlükənin mövcudluğmuu (o cümlədən:
"informasion müharibə, terrorizm” hətta “informasion diktatura”) israr edirlər.
INFORMASION TƏHLÜKƏSİZLİK (rus analoqu информационная бечопасность, ingilis analoqu
information security} - yalan məlumat ötürmək, məlumatı dağıtmaq, müvafiq icazə olmadan ondan
(məlumatdan) istifadə etıııək, onu açıqlamaq, dəyişdirmək, məlumatı itirmək və s. mənfur hallardan
qorunmaq məqsədilə dövlət, cəmiyyət təhlükəsizlik əhəmiyyətli məlumatların, dövlot sirrinin, eləcə də
məlumat vasitələrinin dövlət tərəfindən müxtəlif üsul və vasitələrlə mühafizə edilməsi. Burada “müxtəlif
üsul və vasitələr” deyəndə, müvafiq təşkilatı’ fəaliyyət kompleksi, eləcə də Jefdveger .sidnmti institutunun
yaradılması, bundan savayı, mürəkkəb şifrə kodunun və kriptoqrafiq vasitələrin tətbiqi və s. başa diişüliir.
I .akin, ən vacib vasifə İ.'l'.-i pozmaya görə, cinayət məsuliyyətinin tətbiqidir. İ.T. məsələsi - müharibə
dövründə, ictimai-siyasi münasibətlərin aktivləşməsi, gərginləşməsi və digər kritik, krizis vəziyyətlərində
xüsusilə aktualdır. Yeri gəlmişkərı, saxtakarlıq (seçki saxtakarlığı) İ.T .-yə vurulan zərbələrdən biridir.
İ.T. institutu, eyni zamanda sahibkarlıq və biznes sahələri iiçiin də özünəməxsus şəkildə aktualdır.
İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİ (latın informatio
izalıetmə, şərhetmə)
rəqib (düşmən) siyasi
subyektlərin (dövlətlərin, .xalqların, siyasi partiyalar və digər ictimai siyasi təşkilatların) kütləvi
informasiya vasitələrindən (KİV) o cümlədən, mətbuatdan və elektron informasiya vasitələrindən istifadə
etməklə, biri-birini cəmiyyət içərisində və ya beynəlxalq ictimaiyyət arasında riisvay etıııək, gözdən
salmaq, hətta psixoloji təsir göstərməklə zəiflətmək, səhv addımlara sövq etdirmək, o cümlədən,
müqavimətdən çəkindirmək və s. məqsədlərini güdən - informasion siyasi fəaliyyət. İ.M.-də bir sıra
üsuldan istifadə edilir: qarşı tərəfi ifşa etməkdən ötrü - onun barəsində doğru (bəzən şəxsi) məlumatların
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yayılması və qarşı tərəfin mövqelərini zəiflətməkdən ötrü cnun barəsində ııydnrulmıış, yalan
məlumatların yayılınası; öz güciiııiin, qüdrətinin potensialını nümayiş etdirilməsi; biı ı-biriııi təlıqir etməsi,
Iıədəqorxu gəlməsi (təhdid), xəbərdar (ultimatum şəkilində) etməsi və s. İ.M. dövlətlər, xalqlar arasında
aktiv müharibə fazası olmadan (yəni sülh şəraitində) aparıla bilər. j«/ö/7W«.s7'i'o blokadası İ.M.-ııın tərkib
hissəsidir.
İNHİSAR (ərəb-məlıdudlaşdırma; yunan analoqu rnönos və poleö) - siyasi, iqtisadı və ya iqtisadi-siyasi
subyektiv (bir və ya bir qrup şəxsin, təşkilatın, dövlətin), siyasi, hüquqi, iqtisadi sahədə tək başına,
rəqabətsiz mövcud olmasına, fəaliyyət göstərməsinə imkan yaradan, təbii və ya süni (bəzi hallarda isə,
qeyri-qanuni) şəkildə yaradılan, formalaşan və ya mənimsənilən üsul və vasitələrin məcmusu: I. siyasi İ.
- qeyri-demokratik rejimli dövlətlər üçün səciyyəvi olan, əksər və ya bıitün hakimiyyət, inzibati-maliyyə,
kütləvi informasiya vasitələri (KIV) və s. rusursların bir və ya bir qrup şəxsin əlində (qeyri-qanuni,
ədalətsiz) çənələşməsi və digər, raqib siyasi subyektlərlə rəqabət aparmaq üçün “yox dərəcəsinə məhdud
imkanların yaradılması: 2. hüquqi İ. - qanun (və qanunqüvvəli aktların) qəbıılu, eləcə də, silah-sursatın,
təhlükəli maddələrin istifadəsinin və s. hüquqların yalnız və yalnız dövlətə (onıııı müvafiq orqanlarına)
mənsub olması; siyasi hüquqların, torpaq alqı-satqısı hüquqların yalnız və yalnıız dövlət vətəndaşlarına
mənsub olması (hərçənd, bəzi dövlətlərdə həmin hüquqlar bu və ya digər şəkildə əcnəbilərə də və s. verilə
bilər) və s. hüquqlar; 3. iqtisadi İ. - maksimum dərəcədə gəlir götürmək və (və ya) bazarı nəzarət altında
saxlamaq məqsədilə, kapitalın öz əllərində cəmləşdirməklə (rəqibləri bazardan sıxışdırıb çıxartmaq ilə),
iqtisadiyyatın bir və ya bir neçə sahəsini (misal: istehsalat, emal, ticarət, barık-malıyyə. nəqliyyat və s.)
bir və ya bir qrup şəxs, təşkilat və ya dövlət tərəfindən təbii və ya süni (bəzi hallarda isə, qeyri-qanuni)
üsul və vasitələrlə ələ keçirilməsi, mənimsənilməsi. İqtisadi İ.-y ‘7. sikli'' termini bəllidir. Yəni emal,
hasilat, əkin-biçin fəaliyyətindən başlayaraq - hazır məhsulun pərakəndə satışının eyni subyekt tərəfindən
təşkil edilməsi. Beynəlxalq /- iqtisadi İ.-ın xüsusi kateqoriyasıdır. İqtisadi İ. rəqabəti ■öldürməsinə” görə,
qiymətləri öz xoşu ilə diktə etməsinə görə, işsizliyin artırılmasına və nəhayət, siyasətə təsir göstərdiyinə
görə - dövlət və cəmiyyət üçün arzuolunmazdır.
İNKİŞAF EDƏN ÖLKƏLƏR - dünya dövlətlərini öz inkişaf səviyyəsinə görə, şərti olaraq üç qrupa
bölüşdürülməsi nəticəsində (buna alternativ olaraq: inkişaf etmiş ölkələr və ən az inkişaf etmiş ölkələr
mövcuddur), həmin orta təbəqəni, orta inkişaf göstəricdi dövlətlərin məcazi adı; qarşısına özünün inkişaf
etdirilməsi məqsədini qoyan və bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlər əldə edən, lakin inkişafı (diiııya
təcrübəsində mövcud olan) yüksək səviyyəsinə hələ də çatmayan ölkələr.
“İ.E.Ö.” anlayışı olduqca nisbi və subyektiv anlayışdır, hansı ki, müqayisədə hasil olunur.
Bununla yanaşı, beynəlxalq təcrübədə qəbul olunub ki, dünya ölkələrinin və əhalisinin böyük əksəriyyəti
(bəzi məlumatlara görə - 65%) məhz İ.E.Ö.-in payına düşür. Həmin göstəricilərə görə diinya sənayesinin
- 10%-i və dünya ticarətinin 15%-i həmin ölkələrin payına düşür.
Burada ‘"inkişaf deyəndə geniş spektor nəzərdə tutulur. O cümlədən: iqtisadiyyat, təhsil
(savadlılıq), sosial təminat (tibbi xidmət), hətta əhalinin ömür uzunluğu və s.
BMT-nin ticarət və inkişaf konfransının (1964) 1 sessiyasına hazırlıq çərçivəsində İ.E.Ö- “77-lər
qrupu"’ yaratmışlar. Nəticədə beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin yenidənqurma proqramı önə çəkildi,
müvafiq olaraq İ.E.Ö.-in iqtisadi vəziyyəti müəyyən qədər yaxşılaşdı, istehsalın və istelıklakın
göstəriciləri müəyyən faiz və dəfələrlə qalxdı.
İNKORPORASİYA - beynəlxalq hüquq normalarının sistemləşdirmə növlərindən biri; onların
mahiyyətini dəyişmədən, beynəlxalq - hüquq normalarının sistematik qaydada külliyyat şəklində
xronoloji, əlifba, tematik və digər ardıcıllıq ilə birləşdirməsi və yerləşdirilməsidir.
İNKVİZİSİYA (latın inquisitio - təhqiqat, axtarış) - XIII-XIX əsrlərdə “ciııayəf" işləri ilə məşğul olan
katolik kilsəsi tərəfində bəzi Avropa dövlətlərində təsis edilmiş xüsusi Məhkəmə (Tribunal). 1231-ci ildən
Katolik Papa tərəfindən bidətçiləri (azad fikirli, katolik - kilsə doqmalarım inkar edəıı. Papa hakimiyyəti
əleyhdarları) izlənilməsini xüsusi müvəkkillərə - inkvizitorlara tapşırdı, daha sotııa bilavasitə Papanın
özünə tabe olan xüsusi İ. tribunalları təsis edildi. 1. mühakimləri gizli idi, çuğul üzərində qurulmuşdur,
məhkumlar isə odda yandırılırdı. 1870-ci ildə Papa hakimiyyəti devriləndən sonra İ. yalnız lənətləmə,
kilsədən uzaqlaşdırma və s. vasitələrlə fəaliyyətə keçdi və müqəddəs konselyariyanuı Konqreqasiyası
adını aldı, 1965-ci ildə isə dini tədris Konqreqasiyası adlandı.
İNNOSENT PASSAG (ingilis innocent passag - günahsız sərnişin) - hər hansı bir dövlətin dənizçilik
gəmisinin başqa bir dövlətin qabaqcadan zəruri icazə almadan, ərazi sularına keçmək və fövqəladə
vəziyyət və fəlakət hallarında naviqasiyanın zərurəti ilə lövbər salınaq hüququ.

66

İNSİNl ASİYA (latın insinııatio, ınsinııare — içəri daxil olmaq, xəlvətcə mrıııək sözündən) kimisə \ə
şa nə} isə Inabır etmək, alçaldnıaq məqsədilə yalan, böhtan, uydurma; diski iditasiyanm bır üsulu.
İNSPEKSİY A (latın inspeelio baxış, müavinə, tamaşa) 1) tabe orqan və şəxslərin fəalıxxəti üzərimlə
nəzaıət və konttol sistemi; 2ı ilk növbədə dövlətin nəzarət və kontrol orqanları: 3) hər kiminsə
hərəkətləruütı düzgünlüyü üzərində müayinə aparılması, nəzarət edilməsi.
İNSPIRASIYA (latın in.spiratıo - təlqin, təsir etmə, inandırma) - təsir uöstərmə; sııbvekti müəvvəıı
lıərəkətləıə, fəaliyyət lətə təhrik etməkdən, meylini artırmaqdan ötrii digər sııbxekt tərəlmıləıı qeyri-aşkar,
xəlvəti həvəsləııdirınəsi, oyalması.
İNSTANSİYA (latın ın.sıantia - bilavasitə yaxınlıq) - dövlət və va digər bırı birinə tabe olan orqanlar
sistemindəki pillə, raııq.
İNTERNUNS - dövlət başçısı tərəfindən akkreditə olıııımıış Vatikanın diplomatik niimavəndəsi.
Diplomatic münasibətlər haqqındakı 1961 -ci il Vyana Konvensıvasının 14-vii maddəsinə müvafiq 2-cı
dərəcəli diplomatik nümayəndələrə uyğundur
İNTERNIJS (latın ini emus - daxili) döyüşən dövlətlərdən birinin o biri tərəfin mülki şəxslərinə və
yaxud neytral dövlətin onun ərazisində olan döyüşən tərəflərdən birinin hərbçilərin münasibətdə tətbiq
etdiyi xüsusi (hüquqi) rejim; rejim tətbiq olunan subyektlərin sərbəstliklərini məhdudlaşdırır.
İ. hüququ bir çox beynəlxalq konvensiyalarda öz əksini tapır. 1907-ci it Haaqa Konvensiyası
göstərir ki, neytral dövlətlərin ərazisindən döyüşən tərəfin ordu hissələri keçərsə, hökmən onlara
münasibətdə İ. tətbiq edilməlidir. Hərbi münaqişə zamanı hərbi təyyarə neytral dövlətin hava ərazisinə
keçərsə, onda hökmən i. tətbiq edilməlidir.
Müharibə zamanı mülki şəxslərin qorunması haqqındakı 1949-ctı il Cenevrə Konvensiyasına
uyğun olaraq, döyüşən dövlət konkret müəyyən məkanda xaricilərə əgər bu addım ölkənin təhlükəsizliyi

tiçiin zəruri olarsa İ. tətbiq edə bilər. İşğal olunmuş ərazilərdə İ. işğalçı dövlətə ziyan vurmaq məqsədilə,
qaydaları pozan şəxslərə münasibətdə tətbiq edilə bilər.
İNTERPRETASİYA (latın interpretatio - vasitəçilik) - hər nəyinsə mənasını, ideyasını, əhəmiyyətini
açıqlama, izahetmə, aydınlaşdırma.
INTRONJ.ZASIYA (latııı in - ...ə, ...a sözbağlayıcısı və thronos - troıı. kürsü) - yeni seçilmiş Roma
Papasını müqəddəs pı istola (taxt-taca) və ya patriarxı yüksək mənsəbə (rütbəyə) keçirmə.
İNTEQRASİYA (I atın integraıio - bərpaetmə, tamamlama, integer — tam) ayrı-avrı hissələrin tamda
birləşməsi haqqında sistemlər nəzəriyyəsi anlayışı: 2. (siyasi) müxtəlif siyasi subyektlərin (dövlətlərin,
xalqların, cəmiyyətlərin, ictimai-siyasi təşkilatların və fərdi şəxslərin) əvvəllər müxtəlif (hətta ola bilər
düşmən) mövqelərdə durmalarına rəğmən ümumi məqsəd və maraqlar naminə, yəni ümumi zərurətdən
irəli gələrək yaxınlaşmasına, fəaliyyətlərini birgə koordinasiya edilməsinə gətirən ınürrəkəb siyasi proses.
İ. prosesi müxtəlif səviyyələrə qədər inkişaf edə bilər: adi, şifahi razılaşmadan başlayaraq tanı birləşməyə
qədər. I. -qarşılıqlı, könüllü aksiyadır və dinamik prosesdir. İ. proseslərini bərkilidilıııəsi və
sürətləndirilməsi məqsədi ilə, hətta ortaq təşkilatların, lıakim-tabe iyerarxiyalı institutların yaradılması
mümkündür. İ.-nırı bariz, nümunəsi müasir dövrdə, beynəlxalq miqyasda Avropa dövlətlərin və
xalqlarının, hətta özlərinin müstəqilliyinin (suverenliyini) müəyyən qismini itirilməsi hesabına biri-birinə
yaxınlaşmasında, qay nayıb-qarışrnasında görmək olar. Izolyasianim - İ.-ya əks prosesdir.
İNTERNASİONALİZM (latın inter - arasında və //c/Z/o-miliət, xalq) - (beynəlmiləlçilik) nasioııalizınə
alternativ anlayış: ; . Humanizm ideyaları timsalında, insanlar əsasında əsasən milli və diııi. irqi və s.
fərqləri aşaraq, onları birləşməyə dəvət edən, qarşılıqlı hörmət və istək tələb evlən ümumi, qlobal
problemimin birgə həllində iimumi səy göstərməsini zəruri tapan ali prinsip; 2. dini, milli və s. fərqi inkar
edən əsgər, təlilə, kəndli və inteliensiyaııı (ziyalıları) həmrəyliyə dəvət edən, əsas şiiarı “Biitün ölkələrin
proletorları, birləşin!"’ olan proletar (latın fəhlə sinfinin) ideologiyasının və sivasətiııiıı postulatı.
INTERN İR (1 raıısız internet' - köçürtmək, sakin etmək; lalın intermix — daxili) - tərk-silah et-dir(il)ib
nəzarət ahımla sa.xla(n)ma: 1. vuruşan dövlətlərdən birinin, bitərəf (üçüncü) dövlət ərazisinə girən
qoşunların n. vətəndaşlarının tərk-silah edilib (həmin bitərəf) ölkə daxilində saxlamaq; 2. müharibə
aparan dövlətin ərazilərindən orımı vətəndaşlarının və nəqliyyat vasitələrinin azad kənara çıxmasına
qadağan edilməsi.
“İNTERPOL” (Beynəlxalq einııyət polisi idarəsi) (ingilis: İ.C.P.O.
international Criminal Police
Organization)
1923-cü ildə Vyanada (Avstriya) beynəlxalq cinayət polisi komissiyası kimi təşkil
olunmuşdur, nizamnaməsi isə 1956-cı ildə qəbul olunmuşdur. Onun fəaliyyət dairəsinə beynəlxalq
cinayətlərlə mübarizədə üzv dövlətlərin işbirliyini təmin etmək, o cümlədən, insan hüquqlarım qoru-ıııaq,
beynəlxalq terrorizmə, banditizmə. qaçaq-malçılığa (kontrabanda), narkotik vasitələrinin qeyri-qanuni
dövriyyəsinə, insan alverinə, mülki nəqliyyat vasitələrinin (avtomobil, su və hava nəqliyyatları)
qaçırı İmasına, pul, ci i gər qiymətli kağızların qeyri-qanuni çap edilməsi və yayılması-na və s. qarşı bərabər
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mübarizə aparılmasından ibarətdir. “İ.-un” daimi iqamətgahı (mənzil-qərargahı) Parisdə (Lransa) yerləşir,
iizv olan ölkə-lərdə isə. Milli mərkəzi büroları yerləşir.
İNTERVENSİYA (latın т/е/тет/о-müdaxilə, zorla girmə) — beynəlxalq hüquqa, onun prinsip-lərinə
məlıəl qoymayaraq, dövlətin suveren hüquqları ilə hesablaşmayaraq bir və ya bir qrup dövlətin başqa bir
dövlətin daxili işlərinə və yaxud onun başqa (üçüncü) dövlətlərlə qarşılıqlı - münasibətlərinə kobudcasına
və hətta zorakılıq vasitələrilə müdaxilə etməsi. İ.-nın siyasi (diplomatik), iqtisadi və hərbi növləri elmə
bəllidir. "Daxili işlərə qarış-mama" prinsipinə miivatlq olaraq heç hansı dövkrt(lər) hər hansı səbəblər ilə
başqa dövlətin daxili işlərinə bilavasitə və ya dolayı yollarla müdaxilə edə bilməz(lər). Buna görə də., bir
(və ya bir ııeçə) dövlətin başqa dövlətin müstəqilliyinə və ya ərazi bütövlüyünə qarşı yönəlmiş hərbi
müdaxilə, başqa növ müdaxilə və müdaxilə təhdidi (təhlükəsi) beynəlxalq hüququn və BML-nin
Əsasnaməsinin pozulması deməkdir. İ. beynəlxalq sanksiyalarla cəzalandırılır.
İRQ(LƏR) (rııs analoqu раса, fransız analoqu raca} - dünyanın müxtəlif regionlarında tarixən əmələ
gəlmiş, ümumi özünəməxsus bioloji mənşəli insan qrupları. İ. əsasən xarici görünüşə aid irsi əlamətlərin
kompleksi ilə fərqlənir. Ən mühüm irqi əlamətlərə: bədəndə dərinin rəngi; tük örtüyünün inkişaf dərəcəsi;
saç və göz bəbəyinin rəngi; başın, tizüıı və onun müxtəlif hissələrinin (burun, dodaq, qulaq və s.) sifət
quruluşunun formaları aiddir. Antropologiya elmi bütün insanları üç böyük İ.-ə bölür: avropoid, neqroid
və monqoloid. İRQÇİLİK (rus analoqu расизм) insanları irqi mənsubiyyətlərinə görə biri-birindən
fərqləndirən, bir irqi digər irqdən (irqlərdən) üstün tutan, irqlər (xalqlar, millətlər) aıasmda nifaq salan
elmə zidd, mürtəce nəzəriyyə; insan irqlərinin fiziki və psixiki qeyri-bərabərliyi həlledici təsiri haqqında
müddəalara əsaslanan mürtəce konsepsiyaların məc-musu; insanları irqi mənsubiyyətinə görə təqib,
təhdit. istismar etmək, əzab versək və hətta fiziki baxımdan həlak etmək məqsədlərini güdən
cinayətkarcasına qeyri-qanuni (siyasi) praktika. İrqi bərabərsizlik haqqında ilk təəsüratlar insanlarda hələ
quldarlıq cəmiyyəti dövründə oyandı. İ. ideologiyası kolonial işğalçılıq və ilkin kapitalın yığılması
dövründə formalaşmağa başladı, həmin (İ.) ideologiyasının baniləri J. - A. Qobiııo. .I.B.V. de Lapııj, X.
Güııter, O. Şpenqler və digərlərdir. İ. insanların ictimai mahiyyətini onların bioloji (bioloji İ.) və psixoloji
(psixoloji İ.), irqi əlamətlərinə ıntincər edir və ixtiyari olaraq irqləri ”ari ali’" və “aşağı" ("tamdəyərli” və
“natamamdəyərli”) irqlərə bölür, guya ki, birincilər sivilizasiyanın (mədəniyyət) yaradıcılarıdır və
hökmranlıq üçün yaranıblar; ikincilər isə, yaradıcılığa və ali mədəniyyətin mənimsəməsinə qadir deyillər
və istismar üçün yaranıblar. Lakin bu, elmi baxımdan yalnış mövqedir, çiinki insanların (xalqların,
millətlərin) inkişaf səviyyəsi onların irqi mənsubiyyətindən deyil, məhz inkişaf üçün münbit şəraitindən,
mühitindən asılıdır. Nəzərə alanda ki, İ.-quldarlıq, müharibələr, kolomial zəbtlər, istis-ınarçılıq, talançılıq
və nəhayət, ilkin kapitalın yığılması dövründə meydana gəlməsi və inkişafı dövrimə təsadüf etmişdir,
deməli buradan nəticə hasil etmək olar ki, İ. gəlirin, mənfəətin əldə etməsinə xidmət edən ideoloji
əsaslandırma funksiyasını daşıyırdı. Yeri gəlmişkən, Almaniyada 1 litleıçi faşistləri. Cənubi-Afirika
Respublikasının (CAR) aparteid siyasəti, ABŞ-da fəaliyyət göstərən Ku-Klııks-Kiaıı terrorçu təşkilatı və
s. - İ.-i özünün siyasətinin əsas xətti kimi qəbul etmişdir. Müasir bcynəlxlaq və dövlətdaxitli
qanunvericilik İ.-i qəti surətdə rədd edir və irqi bərabərliy i tərənnüm edir.
İRREDENTİZM (italyan irredentio - azad olunmamış, xilas edilməmiş) - dünyay; (ələlxüsus qoşnu
dövlətlərə) səpələnmiş bir xalqın, millətin, etnosun bir yerə birləşdirilməsinə yönəlmiş, bu və ya digər
dövlətin (xalqın, millətin, etnosun, ictimai-siyasi təşkilatın (partiyanın), hərəkatın) yürütdüyü - milli
siyasat növii. İ. - parçalanmış xalqı (milləti, etnosu) birləşdirilməsi ilə yanaşı, onların yaşadıqları - etnik
tarixi ərazilərin də birləşdirilməsini nəzərdə tutur. İ.-in bariz nümunəsi, misal üçiin: Almaniya dövləti
tərəfində - dünyada yaşayan (səpələnən) bütün almanların öz tarixi vətəninə (Almaniyaya) daimi
yaşaması üçünü dəvət etməsini; eyni siyasəti, lakin yəhudi xalqına münasibətdə
İsrail dövlətini
göstərmək olar. İ. ilk olaraq tarixlə, etnik italyanların yaşadıqları, İtaliya ilə həmsərhəd olan Avstro Macarıstan torpaqlarının - İtaliyaya birləşdirilməsi hərəkatı kimi meydana gəlmişdir.
İRTİCAÇILIQ (latın analoqu reactio, re-burada əks hərəkəti bildirən önlük və actio fəaliyyət, hərəkət
sözlərindən) - mürtəce siyasət tərəfdarlığı, mütərəqqilik düşməni, cəhalətpərəstlik; öz dövrünü yaşamış
(keçmiş) sosial baxışları, mövqeləri saxlayıb - qorumaq və bərkitmək naminə, ictimai proqresə (inkişafa)
aktiv surətdə müqavimət göstərmə. İ.-inqilabi dəyişikliklərlə, demokratik islahatlara, milliazadlıq
hərəkatlarına qarşı mübarizədə, eləcə də köhnə siyasi-iqtisadi bürokratiyanın baş qaldırması ilə bərabər,
köhnə idarəçilik institutların (ola bilsin yeni adla) yaradılmasında, köhnə təzyiq metodlardan (o
cümlədən, repressiv metodlardan) istifadə etməklə, “demokratik" hüquq və azadlıqların dəf edilməsində,
proqressiv (konstruktiv) siyasi və ictimai təşkilatların, siyasi fəalların təqib və təhdidi idə, kütləvi terror
və zorakılıqda, milli və irqi diskriminasiyada (ayrı-seçkilikdə), aqressiv xarici siyasətin yürüdiilınəsiııdə
və s. özünü birıızə verir. İ. siyasəti yürüdən siyasi qüvvələr öz mövqelərini bərxitmək naminə, siyasi,
iqtisadi istalatları ləkələmə, gözdən salmaqla: “keçid dövrü”; “müvəqqəti çətinliklər ; "maliyyə
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çatışınaınazlığı
ııgıırhı siyasət və digər bunıııı kimi teziınlərdə spekııbxasiva etmələri mümkündür.
Odur ki, İ.-i şanlı, alovlu bəyannamələrdə, çıxışlarıda, verilən vədlərdə devil. ıııəh/ real praktiki
ləaliyy ətin nəticələrində axtarmaq labütdiir. İ.-nın son həddi faşizmdir. Bax həmçinin oMıuanıizm.
İSLAM KONhRANSI rəŞKİLAII (İKİ)
xalqının (vətəndaşlarının) əksəıivvətinin müsəlmanlar
təşkil edən dövlətlərin, dövlət lərarası təşkilatı, Fələstin Azadlıq ləşkilatı (I Al ) da İK I -niıı üzvüdür.
1979-cu ildə Misir İsrail dövləti ilə separat müqavilə imzaladığına görə İKT-dəıı xaric edilmişdir, lakin
1984-cii ilə Misirin iizvülüyü bərpa edilmişdir. Hər bir müsəlman dövləti İK 1 üzvlərinin 3 2 sə-, çoxluğu
ilə ona (İKİ’) üzv ola bilər. Bir sıra dövlətlər (misal: Rusiya) İKT-də məşvərətçi statusuna malikdirlər.
Müsəlman ölkələrinin dövlət v.ə hökumət başçılarının ilk konfransı 1969-cıı ilin sentvabr ayında Kahal
(Mərəkkeş) şəhərininə baş vermişdir, rəsmi olaraq isə, İKJ-ı, müsəlman dövlətlərinin xarici işlər
nazirliyini ı üçiincü konfransında 1972 fevral-mart aylarında. ( iddə (Səudivvə Orəbistan) şəhərində təsis
edilmişdir. İKT Nizamnaməsinə uyğun olaraq, əsas məqsədləri: üzv-dövlət kər arasında müsəlman
həmrəyliyini təsdiq elmək; onlar arasında iqtisadi, sosial, mədəni, elmi və digər vacib fəalivyəi
sahələrində əməkdaşlığı bərkitmək; iizv-dövlətlər arasında məşvərət keçirmək: bütün ııöv neqativ halları
(o cümlədən: diskriminasiya, seqreqasiya, müharibə, işğal və s.) dəf, təsviyyə etmək: haqq-ədalət
timsalında beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün biilün zəruri tədbirləri həyata keçirmək:
müqəddəs yerlərin qorunub-saxlanılması üçün birgə fəaliyyəti koordinasiya etmək (istiqamətləndirmək);
müsəlman dövlətlərinin, xalqlarının müstəqilliklərinin, hüquqlarının, şərəf və ləvaqətlərinin qortınııbsaxlanılması uğrunda mübarizə aparmaq və xüsusi olaraq; lələstin xalqının hüquqlarının bərpası,
torpaqlarının azad olunması naminə səy göstərmək və s. ibarətdir. İKT-Fələstin. Ofqanislan, İraq. Dağlıq
Qarabağ və s. məsələlə-rinə öz töhfələrini vermişdir. Yaxnı Şərq konfliktin nizamlamasına. İran-İraq
müharibəsinin sona çatmasına, fars körfəzi ətrafında gərginliyin azalmasına xidmət göstərmişdir. İKİ"
orqanları bunlardır: kralların, dövlət və hökumət başçılarının konfransı (Ali Orqan); üzv-dövlətlərinin
xarici işlər nazirlərinin konfransı və; Alı Katiblik. İKT-ııin Nizamnaməsində xüsusi qeyd edilir: "Qiitsün
azad olunmasına qədər (İKT-nın) Ali katibliyinin mənzil-qərərgalıı Ciddədə yerləşir".
“İSП I’IJL” (ingilis analoqu hot money) - yüksək gəlirli faiz normalarından, yaxud valyııta kursunun
dəyişməsini qabaqcadan görməklə gəlir əldə edilməsi məqsədilə, kapitalın ölkədən-ölkəvə axını.
“İSTİ IƏQİB” (ingilis analoqu hot pursuit) - dənizdə təqib olunan və hər hansı dövlətin ərazi sularında,
cinayət törətdikdən sonra isə açıq dənizdə gözdən itən, gəmini tııtııb - həbs etməyə icazə verən hüquqi
doktrina. Termin, həmçinin quru sarhədləri qeyri-qanuni olaraq keçən şəxslərin hərəkətlərini qeyd etmək
üçün istifadə edilir.
İŞĞAL, (hərbi işğal) (ərəb; lalın analoqu oc-cupatio) - ağır beynəlxalq cinayətlərdən biri; bir (və ya bir
neçə) dövlətin silahlı qüvvələri tərəfin-dən beynəlxalq (ictimaiyyətin) sanksiyası olmadan, başqa bir
dövlətin (tam və ya qismən) ərazilərinin aşkar formada müvəqqəti zəbt etməsi (bütöv və ya qismən)
xalqının əsarətə alınması. İ. olunmuş əra-zilərdə həmin dövlətin idarəçiliyi və ümumiyyətlə fəaliyyəti
əslində dayandırılır və idarəçilik İ.-çı qoşunların hərbi komandanlığı tərəfindən həyata keçirilir. İ., bir
qayda olaraq, digər cinayətlərlə (qarət, zorakılıq, bəzi hallarda isə, etnik təmizləmə və genosid və s.)
bərabər icra edilir. İ. özü-özlüyündə beynəlxalq cinayət olsa da, İ. rejimi, müharibə qanını və qaydaları,
mülki vətəndaşların və əsirlərin müdafiəsi beynəlxalq konvensiyalar tərəfindən nizamlanır, o cümlədən:
(1899 və 1907-ci illər) Haaqa, (1949-cu il) Cenevrə Koııveıısi-yaları İ.-cı dövlətlərə İ. rejiminə dair
beynəlxalq hüquqi pozmuş dövlətlər siyasi, maddi və mənəvi məsuliyyət daşıyırlar, bilavasitə təqsirkar
fiziki şəxslər isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar.
İŞLƏR V'ƏKİLİ - elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə. Diplomatik münasibətlər haqqında
1961-ci il Vyana Konvensiyasına müvaf-iq olaraq iki növ statuslu İ.V. mövcuddur: Daimi İ. C.
Ill
dərəcəli di ılonıatik niimayən-dədir. o. dövlət, bəzi hallarda (hökumət) başçısı yaıımda deyil. məhz xarici
işlər naziri yanında akkredit-asiya edilir və “etiınatnamə" əvəzinə gəldiyi ölkənin xarici işlər nazirinə
(adətən şəxsən və bilavasitə “şəxsi notası” ilə) öz vətəndaşı olduğu (göndərdiyi) ölkənin Xarici İşlər
Nazirinin məktubunu təqdim edir. Miivaqqati İ. V. isə öz ölkəsinin xaricdə mövcud olan diplomatik niimayəndəliyin n başçısı (müvəqqəti) olmadıqda. oıııı (müvəqqəti) əvəz edir.
İTTİFAQ (birlik) - I. iki və ya bir ııeçə şəxsin, qrupların, partiyaların, cəmiyyətlərin, xalqların möhkəm
birliyi; həmin subyektləri özündə cəmləşdirən təşkilat, birlik; 2. ümuıııi (siyasi, iqtisadi (maliyyə), hərbi
və s. məqsədlərə nail olmaqdan ötrü bir sıra dövlətin iimıımi fəaliv-yətlərini koordinasiya etməsindən
ötrii, rəsmi surətdə tərəflər arasında imzalanmış (yəni tərəf-ləriıı öhdəlikləıinə müəyyən səlalıiy vətlər və
fıınk-siyalrr diisən) - könüllü birlik; 3. bir sıra dövlətin (xalqın) vahid Ali hakimiyyətli dövlət daxilində
birliyi (misal Sovet İ.-ı). Bax həmçinin federasiya; 4. (1905-ci i! noyabr - 1906-ci illərdə bakıda
yaradılmış və fəaliyyət göstərmiş) - Azərbaycanda eser təşkilatı; 5. 1908-09-cıı illərdə Bakıda
ILM.Vəzirəvun redaktorluğu ilə nəşr edilmiş gündəlik ictimai, iqtisadi və ədəbi qəzet; 6. İ.Mnc-lisi-
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İsveçrədə əlıali tələtindən 4 il miid-dətinə seçilən, bərabərhüquqlu iki palatadan (Milli Şura və Kontoıılar
Şurası) ibarət olan Ali federal qanunvericilik orqanı. O, İ. Şurasının üzvlərini. İsveçrə Prezidentini və
vitse-pıezidentiııi, ordu baş komandanını və başqalarını seçir, xarici əlaqələr, biıdcəıin təsdiq edir. Ali
ədliyyə nəzarəti və s. də Məclisinin səlahiyyətinə aiddir; 7. I. Şurası - İsveçrədə ,Mi Federal İcra
Hakimiyyəti orqanı, l oderal Hökumət; 8. İ.-i müslimin - 1905-ci ilin avqustunda Rusiya müsəlmanlarının
l-ci qurul-tayında (N’ijııi Novqorod) təsis edilmiş və 1974-cii ilə qədər fəaliyyət göstərmiş. 15 nəfərdən
ibarət daimi bürosu olmuş - ümumrusiya müsəlmanları l.-i; 9. (qraıııatikada) bağlayıcı. 10. Həmkarlar İ.-i
bax həmkarlar ittifaqı:
İZOLYASİONİZM (fransız isolation - ayırma, təcridetmə) - bir siyasi subyektin (xalqın, dövlətin) başqa siyasi subyektlərlə münasibətlərin və əlaqələrinin məhdudlaşdırılmasma və ümumiyyətlə
kəsilməsinə yönəlmiş davranış növü. İ. könüllü surətdə (yəni siyasi subyektin özii tərəı'ındən) və məcburi
surətdə, (yəni siyasi subyektə qarşı başqaları (başqa siyasi subyektlər) tərəfindən tətbiq olmaqla) baş
verir. İ.-ticarət sanksiyalarında, viza rejiminin sərtləşdiriməsində, informasiya \ə hərbi blokadalarda,
mədəni kontaktların kəsilməsində və s. (yəni iqtisadi, siyasi, hərbi və s.) sahələrdə özünii. biruzə verir.
ABŞ-ın İ. siyasəti — 1) XIX əsrin ortalarından ABŞ-ın Böyük Britaniya müstəmləkəçilikindən qorunması
naminə Avropa işlərinə qarışmamaq, Amerika qitəsindən kənarda silahlı münaqişələrə qarışmamaq
ideyası əsasında siyasəti; XIX əsrin sonundan - geniş ictimai hərəat; 2. XX əsrin ortalarından, yəni İkinci
Dünya Müharibəsindən sonra Sovet İttifaqına qarşı yürütdüyü siyasət; 3. Müasir dövrdə “izqoy
dövlətlərinə” qarşı yürütdüyü siyasət.

К
“KALVO VƏ DRAQO DOKTRİNASI” (Argentina hüquqşünası və diplomatı К Kolvo və Argentina
xarici işlər naziri L.M.Draqonun soy adlarından) - bir dövlətin borcuna görə ona qarşı digər (xarici)
dövlətin diplomatik və ya lıərbi müdaxilə edilməməzliyin yolverilməzliyi haqqında doktrina. Doktrinaya
uyğun olaraq: “Hökumət — dövlətdaxilindəki hərcmərclik və ya vətəndaş müharibəsi nəticəsində - xarici
dövlətlərə dəymiş ziyana görə - həmin (xarici) dövlət qarşısında, lıeç bir məsuliyyət daşımır. Bu şərtlə ki,
hərcmərclik və ya vətəndaş müharibəsi - Hökumətin ucbatından baş verməsin" eley ilirdi. Müasir dövrdə
Монако və Lixtenşteyn monarxları - K. titulunu daşıyırlar.
KAMPANİYA (fransız campagne - səyahət, yürüş) - müəyyən məqsədli siyasi aksiya: 1) hərbi yürüş:
sülh dövründə və ya müharibənin gedişi arenasında konkret məqsəd və müddətli lıərbi əməliyyatlar
məcmusu, misal: 1991-ci ildə beynəlxalq hərbi qüvvələrinin “İraq K." İkinci Dünya Müharibəsində “yay
K.-sı”; 2) konkret məqsədli, müddətli və müddətsiz ictimai-siyasi tədbirlər sistemi, o cümlədən: seçki K.sı, təbliğat K.-sı, mitinqlər K.-sı, təzyiq K.-sı və s.
“KANONERKALAR DİPLOMATİYASI” (fransız canonniere - dayazlıqlarda fəaliyyət göstərən,
gözlənilmədən bu və ya digər sahildə görünən kiçik hərbi gəmi) - lıərbi güc tətbiqi ilə daimi hədə-qorxuya
söykənən, güc ilə təzyiqə və şantaja əsaslanan diplomatiyanın mücərrəd anlayışı. Belə görünmələrdən
sonra danışıqları kaııonerkaların bütün artileriya gücünün tətbiqi hədə-qorxusıına istinad olunmaqla
aparılırdı. XX əsrdə dünyanın bu və ya digər regionunda siyasi təzyiq göstərmək üçün öz hərbi
donanmasının gücündən istifadə edən ABŞ, bu cür(“K.D.”) siyasəti yürüdülməkdə fərqlənirdi.
KANSLER (alman Kanzler, latın cancellarius) - tarixdə və müasir dövrdə bəzi dövlətlərdə yüksək
vəzifəli şəxslərin və ya məmurların statusu: 1) orta əsr Avropa dövlətlərində möhiirdar, kral
dəftərxanasına və arxivinə başçılıq etmiş şəxs; 2) Çar Rusiyasında dövlət K.-i yiiksək mülki rütbə; general-feldmarşal rütbəsinə müvafiq idi; 3) Almaniyada (1871-1945-ci illər) hökumət başçısı
revxkansler adlanırdı; 4) AFR və Avstriyada federal K. - hökumət başçısıdır; 5} Böyük Britaniyada
xəzinədarlıq K.-i (maliyyə naziri); Lord K. isə hökumətin Ali hüquqi məsləhətçisi olmaqla yanaşı həm
lordlar palatasının, həm də Ali Məhkəmənin sədridir; Laııkastor hersoqluğunun K.-i (portfelsiz nazir); 6)
İsveçrədə ittifaq K.-i İttifaq Məclisi və İttifaq Şurasının rəhbəridir.
“KAPİTAL QAÇIŞI” - dövlətin və ya iri maliyyə-kredit təşkilatının apardığı uğursuz, səlıf malyyəiqtisadi siyasəti, rəqabətə davam gətirə bilməməsi və ya dövlətdə mövcud oian qeyri-sabitlik,
müharibənin və ya inqilabın mövcudluğu və ya gözlənilməsi nəticəsində, onlara nıünasitdə etibarın,
inamın düşməsi, itməsi nəticəsində, sərmayəçilərin öz sərmayə-əmlaklarını itirilməmə.si məqsədilə öz

capitallarını (ola bilsin müəyyən itgilər hesabına) adı-gedən dövlət və ya maliyyə-kredit təşkilatlarının
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sərmayə fondundan çıxarılaraq başqa dövlətlərin və ya maliy v ə-kredit təşkilatlarının sərmavə fonduna
daxil etməsi ilə müşahidə olıman beynəlxalq və ya dövlətdaxili. ıııakro-iqlisadi. iri miqvaslı kapitalın
miqrasiyasının şərti adı.
•‘KAPİTALIN AXINI” - dövləıin və ya iri maliyyə-kredit təşkilatının apardığı uğurlu malivvə-iqtisadı
siyasəti nəticəsində, onlara münasibətdə etibarın, inamın artması nticəsində, sərmavəçilətin daha viiksək
və təminatlı qazanc əldə etmək məqsədilə öz kapitallarının başqa qurumlardan çıxardaraq, adıgedəıı
dövlət və'a maliyyə-kredit təşkilatlarının sərmayə fonduna daxil etməsi ilə müşahidə olunan bevııəlxq və
va döv lətdaxili, makroiqtisadi, iri miqyaslı kapitalın nıiqrasiy asının şərti tıdı.
К A Pİ T A LIN ÇIX A RIL M A SI - maddi və ya iqtisadi-siyasi div identlər əldə etmək məqsədilə bir
dövlətin \ə ya oııuıı işgüzar vətəndaşlarının, bəzi hallarda beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının öz
kapital larinin başqa dövlətin iqtisadiyyatına qoyuluşu. K.Ç. iki əsas formada baş verir: sahibkarlıq
fəaliyyət (bir başa və ya “portfel” sərmayələri vasitələrilə istehsalat, xidmət, kənd təsərrüfatı və s.
obyektlərin tikilməsinə və ya 1 iki lıııişlərin alınmasına yönəlmiş kapital qoyuluşu (burada "portfel"
sərmay əsi deyəndə, tam nəzarət hüququ verməyən müəyyən paya sahib çıxması başa düşülür) nəticəsində
və borc (ssııda) kapitalı nəticəsində (son nəticədə) K.Ç'. ikinci, “üçiincü” dövlətlərin ucuz xammalının və
əmək qüvvəsinin sayəsində böyiik mənfəət əldə etməsinə, öz təsir dairələrinin artmasına, həmin ikinci
"üçüncü” dövlətlərin borc asıldığına və beynəlxalq münasibətlərdə gərginliyin artmasına gəlirib çıxardır.
Bir sıra dövlətlər (əksər dövlətlər) K.Ç.-na müəyyən məhdudiyyətlər qoyur.
KAPİTALIN KONS.ENTRASİYASI (son latın concentratio
toplama, cəmləmə) - (kapitalın
təmərküzləşməsi) - mükkəməl qurulmuş iqtisadi siyasət nəticəsində: doğru sərmayə <|oyııhı.şu, istehsalat
qüvvələrinin artırılması, istehsalatın texniki səviyyəsinin artırılması, elmi-texniki nailiyyətlərin cəlb
edilməsi, istehsal olunan məhsul vahidinə xərclənən məsrəflərin azaldılması və s. nəticəsində rəqabətin
udulması, rəqibləri bazardan sıxışdırıb çıxarılması vasitəsilə kapitalın artırılması (təbii yol); iri
kapitalların birləşməsi (süni yol) və dövlət qanunlarımın boşluqlanndaıı istifadə edərək (döv lətin apardığı
səhv, yalnış iqtisadi “anu-inhisar” siyasəti nəticəsində) iqtisadi dövriyyədə olaıı kapitalın böyük bir
hissəsinin bir və ya bir qrup inhisarçının əlində cəmləşməsi. K.K. - inhisarçılıqla sıx bağlıdır. Subyekt
baxımından K.K.- bir şəxsin, iqtisadi məqsədli birliyin, maliyyə oliqarxların, beynəlxlaq maliyyə-kredit
təşkilatlarının və dövlətin əlində cənıləşməsidir. K.K. müsbət və mənfi cəhətləri mövcudur: iri istehsal
sahələrinin açılınası, iri vergiııiııi ödənilməsi və s. - K.K. müsbət tərəfidir, lakin; inhisarçılıq, rəqabəti
uduzma nəticəsində işsizliyin artması və s. - K.K. mənfi tərəfidir. Böyük kapitalın bir fərdi şəxsin əlində
cəmləşməsi iqtisadi, sosial-siyasi sabitliyə müəyyən təhlükələr yaradı, çünki həmin şəxsin məqsəd və
məramı doğı ıı və düriisl istiqamətdə olması sığortalanmayıb.
KAPİTULYASİYA (orta latın capitulatio, capitıılare - razılaşmaq sözündən) 1) silahlı qüvvələrin
müqavimətinin dayandırılması. Müharibə dövründə müqavimət göstərməyin mənasız olduğu şəraitdə
silahlı qüvvələrin, bir qayda olaraq bütün hərbi hissələrin şəxsi heyətinin əsir düşməklə və, eyni zamanda
bütün silah-sursatın, hərbi mülkiyyətin, texnikanın, bazaların, istehkamların və s. düşmənin sərəncamına
keçməsi. K. atəşkəsdən fərqli olaraq təslim olan tərəfin-üstün, qalib tərəflə hətta forıııal bərabərlik
statusunun itirilməsi deməkdir; 2) müharibədə tam məğlubiyyətə uğramış tərəfin, qalib tərəfin
müəyyənləşdirdiyi, irəli sürdüyii tələblərlə qeyd-şərtsiz təslim olması deməkdir; 3) K. rejimi tarixdə, bu
və ya digər dövlətin ərazisində məskən salan əcnəbilərə (xarici dövlətin vətəndaşlarına) - gəldiyi dövlətin
ərazisində yerli vətəıılaşlarla müqayisədə üstünlük verən qeyri-bərabər müqavilələrin xüsusi növü. İlk
vaxtlar K. giizəşt və imtiyazlardan ibarət olub, sonralar isə əcnəbiləri yerli dövlətin yurisdikasiyasmdan
tamamilə azad edirdi. Bəzi hallarda K. könüllü olaraq, digər hallarda isə zorla qəbul edilirdi (etdirilirdi).
Misal Türkiyədə - ı923-cii ildə, İranda 1928-ci ildə K. rejimi qəti olaraq ləğv edildi.
KAPİTULYASİYA RE.IİMİ - güclü (imperialist) dövlətlər tərəfindən
zəif (yarıkolonial) dövlətlərə
qeyri-bərabər hüquqlu müqavilə əsasında qəbul etdirdikləri, öz (güclü) dövlətlərin və vətəndaşlarının
(təbəələrinin) - zəif dövlətlər ərazisində xüsusi imtiyazlarını nəzərdə tutan hüquqi vəziyyət (rejim);
birtərəfli imtiyaz (üstünlük) rejimi. Burada “imtiyaz” deyəndə: güclii dövlətlərin vətəndaşlarını
zəif
dövləıin (ərazisində) Məhkəməsindən və idarəçi I iy iıııl ın azad etməklə, onları (güclü) dövlətin
Məhkəməsindən və idarəçiliyindən asılı olmasını təmin edilməsi, - konsul yııridiksiyasına tabe
etdirilməsi; hətta güclü dövlətin vətəndaşlarının (təbəələrin) - zəif dövlətlərin ərazisində rahat və sərbəst
yaşayıb-işləmələri iiçiin, xüsusi statuslu yaşayış məskənlərinin (kvartalların, məntəqələrin) salınması, bax
settlment: güclü dövlətin vətəndaşlarının (təbəələrin) - zəif dövlətin ərazisində ya tamamilə və ya qismən
vergilərdən və gömrük rüsumlarından azad edilməsi; zəif dövlətin ərazisində - güclü dövlətə məxsus
dəmir yolları, rabitə (poçt) və s. obyekt sahibi olmaq hiiqtıqıı və s. nəzərdə tutulur. K.R. - XX əsrin biriııei
yarısınıla Türkiyə, İran. Çin dövlətlərinə qarşı Böyük Britaniya. Fransa, Rusiya İmperiyası, ABŞ və s.
dövlətləri tərəfindən tətbiq edilmişdir.
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KARAN'TİN (italvaıı ıpıarantena. qııaranta giorni
40 gün sözündən) - I) müəyyən yaşayış
məntəqələrin, ərazilərin, müəyyən qrup insanların müvəqqəti izolyasiyası. Epidemiyanın yayılmasının
qarşısının alınması məqsədilə, tətbiq edilir. Bəzi hallarda isə. K.- iqtisadi blokadalara deyilir (misal: 1962ci ildə AEŞ tərəfindən Kubanın blokadaya alıması - K. adlandırılmışdır).; .;) epidemiyaya məruz qalmış
ərazilərdən gələn insanların, nəqliyyat vasitələrinin, yüklərin sanitar baxış məntəqələri.
KARDİNAL (latnı cardinalis
başçı sözündən) - I) katoliklərdə Roıııa Papasından sonra ruhani
şəxslərin ş (iksək rütbəsi, eləcə də həmin yüksək rütbə sahibi. K,- kilsənin idarəedilməsində Roma
Papasının ən yaxın məsləhətçisi və köməkçisidir; 2) (məcazi mənada) ’‘Boz kardinal - dövlətlərdə
hakimiyyət sistemində dövlət başçısından sonra, ən yüksək nüfuzlu, təsirli şəxs, bəzi hallarda isə, dövləti
faktiki idarə edən, lakin heç bir dövlət vəzifəsini tutmayan və yaxud eyırı tunkiyaları yerinə yetirən
nüfuzlu siy asi və ya qeyri-siyasi təşkilatın başçısı.
KART-BLANŞ (fransız carte blanche') ~ qeyri-məhdud səlahiyyət; 1) vəkalət vermiş şəxsin adından bu
və ya digər işin görülməsi əməliyyatın yerinə yetirilməsi səlahiyyəti; 2) etibar edilən şəxsə, etibar etmiş
şəxsin imzası j|ə, öz mülahizələrinə uyğun doldurmaq hüququ verən təıniz blank; 3 ’ (məcazi mənada)
mürəkkəb siyasi vəziyyətlərdə son, qəti addım atmaqdan öncə bir tərəfin digər tərəfə düşünmək, götiirqoy etmək üçün verilən vaxt.
KATAKLİZM - gözlənilməz, kəskin dönüş, sarsıntı, fəlakət.
KATİB (rus analoqu секретарь, fransız analoqu secretaire, ingilis analoqu secretary) - 1) ictimai
təşkilatın, siyasi partiyanın seçkili sədri, başqanı; 2) təsisatın və ya hər hansısa b r orqanın axarı işinə
məsul olan rəhbər: 3) iclasın (Məhkəmənin) protokolunu aparan şəxs; 4) məsul şəx-.ir və ya hakimiyyət
orqanının işgüzar məktııblaşnıasnıı, axarı işlərini aparan (icra edən) işçi.
KATİBLİK (rus analoqu секретариат) - təşkilatın və ya konfransın inzibati himayəsini həyata keçirir,
o. -nəinki sədrə və iştirakçılara kömək edir, həm də təşkilatın əlaqələndirici rolunu oynayır və ya
konfransın hazırlıq, onun normal gedişini və sona çatması işini təmin edir. Əgər K. daimidirsə, o,
rəhbəredici orqanın adı, yaxud xüsusi direktivlərinə müvaliq surətdə fəaliyyət göstərərək icraedici
vəzifələrini yerinə yetirə bilərsə, bu zaman, sessiyalar arası dövrdə inzibati vəzifələri icra edir.
Bütün yuxanda göstərilənlərdən savayı, K. - təşkilatın (konfransın) biitiiıı zəruri kargüzarlıq
işlərini görür, protokollar hazırlayır, rəsmi qəbullar təşkil edir (o cümlədən, lazım gəldikdə, qonaqları
nəqliyyat və mehmanxana xidmətlərilə təmin edir), yerli hakimiyyət orqanları ilə əlaqə saxlayır, zərurət
yarandıqda, tərcüməçi və makinaçı xidmətlərini təşkil edir, üstəlik sonuncu nıikrafona. içki məmulatlarına
(çay, kofe. sərinləşdirici içkilər), qələm və kağızma qədər bütün hazırlıq işlərini görür, ələlxüsus təşkilatın
(konfransın) binasını sanitar-təmizliyini təmin edir.
KAZIİİ'STİKA (latın casus - təsadüf sözündən) - 1) (hüquq) (hüquqi kazusların) hüquq normalarına
uyğun olaraq, necə həllolumnası barəsində konkret işlərin Məhkəmə baxışı; 2) orta əsr sxolastik
ilahiyyatçılıq təbiiğ,atında - fərdi hallara (kazuslara) ümumi doqmatik müddəaların tətbiq edilməsi; 3)
(məcburi mənada) mübahisələrdə yalan və ya şübhəli müddəaların sübııtetmə məharəti, bacarığı, fərasəti;
süründürməçilik, əngəl törətmə.
KAZUS BELLİ (latın casus belli - hərfi mənada; müharibə üçün bəlıaııə)
diplomatik praktikada
müharibə vəziyyətinin törəməsindən ötrü bilavasitə formal səbəb və ya bəhanə ola u hadisə, yaxud faktı
ifadə edən termin. K.B.-ni müharibənin əsl, dərin səbəbindən fərqləndirmək labiildiir. Misal: ABŞ və
müttəfiqləri İraqın kütləvi qırğın silahlarının istehsalına malik olmasını və, cyııi zamanda qeyridemokratik dövlət olmasını bəhanə (K.B.) gətirməklə, həmin dövlətə (İraqa) hərbi müdaxilə etdilər,
hərçənd burada məqsəd İraqın təbii sərvətləri (neft-qaz) idi, yeri gəlmişkən sonradan bəlli oldu ki, İraq da
kütləvi qırğın silahları istehsal etməmişdir və heç demokratiya da İraqda hərbi müdaxilədən sonra

qurulmamışdır.
KAZUS FEDERİS (latın casus foederim, /oe-Jezmre-ittifaqla möhkəmlətmək) - diplomatik praktikada
ittifaq müqaviləsinə görə dövlətlər arasında qarşılıqlı yardım haqqında öhdəliklərin qüvvəyə minməsinə
əsas olan şəraiti, yaxud faktı ifadə etmək üçün istifadə edilən termin - ıııisal: Rusiya ilə Ermənistan
arasında hərbi müqavilənin məq-sədini “xarici hərbi müdaxilədən birgə qorunmaq'' olduğunu bəhanə
(K.F) gətirilməsinə baxmayaraq burada əsas məqsəd Azərbaycan ada o cümlədən, hərbi təzyiq
göstərməsindən ibarətdir. Hərçənd müasir beynəlxalq hüquq hər bir dövlətin həm fərdi, həm də kollektiv
özünümüdafiə hüququnu nəzərdə tutur.
KLERİKALİZM (son latın clericaHs - kilsə, ruhani) - cəmiyyətin siyasi və mənəvi həyatında kilsənin
rolunu gücləndirməy i tələb edən ictimai-siyasi cərəyan. K. bu və ya digər dərəcədə bütün dini axınlaıııı,
məzhəblərin məqsədidir. Lakin o (K), Katolik kilsənin aktivliyində daha qabarıq nıüşaiyət olunur. K. artıq
dini təşkilatlar,, dini aparatı aşaraq, siyasi partiyalara, siyasi ideologiyaya və digər ictimai birliklərə israr
edir vəi iıetia həmkarlar ittifaqları və birliklər yaradır. K. dini lıeysiyy atlarla oynamaqda təsəlli tapır.
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KLİRİNQ (mgilıs clearing. clear — təmizləmək, aydınlaşdırmaq sözündən)
iqtisadi münasibətlərdə
qarşılıqlı tələblərin və öhdəliklərin hesablaşmasına əsasən - nağdsiz hesablaşma sistemi. Burada pul
dövriyyədə olmasa da - pul öhdəlikləri dövriyyədədir. К.-in məqsədi tərəflər arasında mal mübadiləsini
tənzimləməkdən ibarətdir. Miqyasına görə K. döv lətdaxılı və beynəlxalq nıiqvaslı ola bilər; iştirakçıların
sayma göıə K. ikitərəfli (sadə) və çoxtərəfli (mürəkkəb) iştirakçıh ola bilər; növünə eörə K. əmtəə,
xidmət və hətta valyuta mübadiləsi hesablaşması formasında ola bilər. İlk dəfə XIII əsrin ortalarında
İngiltərə bıknları arasında hesablaşmalarda tədliq edilmişdir.
KNYAZ (polyak kniaz. çex unire. serb xorhat khez.)
orla əsrlərdə slovvaıı və dinər Şərqi .Avropa
xalqlarında feodal- ıııonar.xik dövlətin və ya ayrıca siyasi qurunum (ııdel K.-lıgı) başçısı; feodal
aristokratiyanın nümayəndəsi, zadəgan titulu. İlk öncə K.
tayla, hərbi drujina başçısı olmuşdur.
Rusiyada XV 11.1 əsi ə qədər k. titulu irsi idi, soııralar xüsusi xidmətlərinə görə yüksək riitbəli əyanlara —
çar tərəfindən K. titulu verilirdi, - 1917-ci ildə bütün titullar Rusiyada ləğv olundu. Orta əsrlərilə Kivev
Rııs döv ləlində, Məıkəzləşdirilıııiş Rus dövlətində (Moskva К.-lığı), Litvada hökmdarlara böviik knyaz
KOALİSİYA (son latın coalıtio — ittifaq, coalescere - birləşmək sözündən) - müxtəlif siyasi sııhvckt lər
arasında (dövlətlər, partiyalar, ictmıai birliklər, cərəyanlar) ünıımıi (hərbi və ya sivasi hakimiyyət)
məqsədlərə nail olmaqdan ötrü könüllü surətdə razılaşdırılmış və bağlanmış siyasi ittifaq, adətən K.
məqsədə nail olduqdan sona buraxılır, dağılır: l) iki və ya bir neçə dövlətin hər lıaıısı bir (qrup) dövlətə
qarşı birgə fəaliyyət göstərməsi üçün bağlandığı müvəqqəti hərbi-siyasi ittifaq, misal: Antihitler K.-sı; 2)
iki və ya daha çox siyasi partiyanın (çox zaman Parlament vasitəsi ilə KoaHsvon hökum.ıt təşkil etmək
üçün) şifahi və y a yazılı sazişi.
KOLLABORASİON (fransız collaboration -əməkdaşlıq) - vətənə xəyanət, satqınlıq: İkinci Diinya
Müharibəsi (I9ə9-I945) illərində Alman faşistləri tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə, vətənə (xalqına)
xəyanət etməklə işğalçılarla əməkdaşlıq edən yerli sakinləri K.-ist adlandırırdılar.
KOLLEGJALL1Q (latın collegium - birlik, yoldaşlıq) - ümumi əhəmiyyətli işlərin bir qrup şəxslər
(kollegiyaı müzakirəsi və həlli; kollegial orqanın həyata keçirdiyi rəhbərlik metodu; təkbaşına
idarəetmənin alternativi. K. tapşırılan iş üçün kollegiya (büro, komitə, məclis və s.) iizvüniiıı ünıımıi və
şəxsi məsuliyyətinin uzlaşdırılmasını tələb edir. Onun məqsədi atılan addımın, fəaliyyətinin miilarazhğmı
təmin etməkdən ibarətdir. K. məsələyə dərin və hərtərəfli düşünərək yanaşmağı təmin edir. Bir sıra
orqanlar (partiyalar) Məhkəmələr (o cümlədən: Beynəlxalq Məhkəmələr). Parlamentlər (o cümlədən,
Beynəlxlaq Parlamentlər) və s. məlız. K. Prinsipi üzərində fəaliyy ət göstərir.
KOLLEKTİV MÜQAVİLƏ ( latın collectivus toplanmış, ümumiləşdirilmiş sözündən və ərəb: latın
analoqu contractus)
1) beynolxlaq K.M. - bir neçə dövlət tərəfindən imzalanan (icrasına mürəkkəb
nəzarət sistemi olan, icra olunmasına görə mürəkkəb təsir vasitələrinə malik okııı) ümumi zərurətdən
doğuran, ümumi məqsədlərə cavab verən siyasi, iqtisadi, hərbi və s. təmayüllü saziş; 2) kommersiya K.
Vf.-si (im.imi zərurətdən doğuran, ümumi məqsədlərə cavab verən, məqsədi gəlir əldə etməsindən ibarət
olan, bir neçə kommersiya subyekti arasında mürəkkəb iqtisadi kombinasiyalı saziş; 3) mnok K.M.-si- bir
tərəfdən əmək kol-lektivi adından-həmkarlar ittifaqı komitəsi, digər tərəfdən-müəssisənin və yaxud
təşkilatın miıdiriy-yəti aralarında bağlanan saziş. Bura qarşılıqlı öhdəliklər, o cümlədən, müəyyən işin
görülməsi, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması, işin mühafizəsi, daxili ııizamiııtizam qavdalarma riayət
edilməsi, t ıbe olması, işçilərin maddi təminatı və s. daxil edilə hilər.
KOLLEKTİV TƏHLÜKƏSİZLİK beynəlxalq sülhü qorumaq, müharibə, sülhün pozulmasının və
təcavüzkaı aktların və onların mümkünlüyünün qarşısıııi almaq və aradan qaldırmaq sahəsi ilə dövlətlərin
biıgə fəaliyyəti; tədbirlər sistemi. K.l. haqqında sazişə təcavüzkarlara kollektiv siirətdə müqavimət
göstərmək və tacavii/ qurbanı elan dövlət(lər)ə kollektiv kömək (o cümlədən: hərbi kömək) tədbirləri
sistemi daxildir. Kİ. sistemi ya ümumi, universal beynəlxalq (misal; BM I ) və ya məhəlli təşkilat və
saziş və yaxud iki dinlət arasındakı saziş çərçivəsində həyata keçirilir. K.l. prinsipi hiiquqi cəhətdən
BM I Nizamnaməsində və beynəlxalq müqavilələrdə, sənədlərdə, o cümlədən, Avropada təhlükəsizliyə və
əməkdaşlığa dair Helsinki Müşavirəsinin Yekım Aktında (1975) təsbit edilmişdir. Ba.x həmçinin,
beynolxlaq t;> lılıi-kosizlik.
KOLLİZİYA NORMASI (latın collisio - toqquşma) - eyni məsələni fərqli dövlətlərin qanıınvericilivi
tərəfindən fərqli şəkildə nizamlanmasından irəli gələn problemi həiletıııəsiııə yönəlmiş
beynəlxalq
nıiilki hüquq norması.
Beynəlxalq mülki münasibətlərdə mürəkkəb sual ortaya çıxa bilər: Hansı dövlətin qanunvericiliyi
tətbiq edilməlidir: a) əqdiıı törədildiyi və ya; b) mülkiyyətin olduğu və ya; c) əqdi törədən vətəndaşı
olduğu dövlətin qanunvericiliyi?
K.N.-ya döv lətdax.ili qanunvericiliyi ilə və ya məxsusi beynəlxalq sazişlə nizamlanır.
KOLONIALİZM (latın colonia məskən) iın-perialist dövlətlərin zəbtedici. işğalçı, soyğunçu, talançı
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siyaoəti. Orta əsrlərin sonlarında kapiıal münasibətlərinin yaranması ilə bahəm, box tik kapital əldə etıııək
hərisi i\i ilə ba.şqa ərazilərin sərvətlərini toplamaq, xalqlarını istismar etmək və digər irtica ıııəqsədəlr ilə.
zorakı iıq vasitələri ilə ya birbaşa öz dövlətlərinin başçısına bilavasitə tabe etdirməklə və. yaxud nıarionet
hakimiyyətlər yaratmaqla orada qəddar rejimlərin qurulması prosesi başladı. İmperialist dövlətlər
koloniyanı sərvət mənbəyi, satış bazarı, hərbi meydan və hətta kapital qoyuluşu kimi istiladə edirdilər.
Yeri gəknişkəıı, koloniyalar sahiblərinə küllü miqdarda vəsait qazandırırdı. Koloııial siyasəti yürüdən
dövlətlər cərgəsinə: Bövük Britaniyam. Fransanı, İspaniyanı, Portuqaliyanı, Niderlandı, Almaniyam və s.
aid etmək olar. Rəsmi olaraq К. XX əsrin ortalarında ləğv edildi, lakin K. siyasəti bu və ya digər şəkildə
hələ də yaşamaqda davam edir və buna neokolonializnı deyilir.
KOMBATTANT (fransuz konıbattan! - döyüşçü) - döyüşən tərəflərin silahlı qüwələr.nin tərkibinə daxil
olan və döyüşlərdə iştirak etnıək hüququ olan şəxs. 1899 və 1907-ci illər Haaqa Konvensiyasının və
1949-cıı il Cenevrə Konvensiyasının müddəalarına uyğun olaraq, K. dedikdə - döyüşən tərəflərin silahlı
qüvvələrinin tərkibinə daxil olanlar, hərbi könüllülər dəstəsinə daxil olanlar, müqavimət hərəkatı
təşkilatının şəxsi heyəti, əhalinin əraziyə basqın etmiş düşmənə qarşı silaha sarılan hissəsi və milli azadlıq hərəkatının üzvləri başa düşülür. Düşmən əlinə keçən K. müharibənin qayda və qanunlarına
uy ğun c>iaraq, hərbıi əsir statusuna malikdir.
KOMENDANT (latın commendare - tapşırıq sözündən) - 1 )hərbi qarnizon rəisi; 2) hərbçilərin qaydaqanuna uyğun olaraq hərəkət etməsi üzərində nəzarət edən (hərbi) vəzifəli şəxs: 3) mürəkkəb siyasi
situasiyah bölgələrdə (şəhər və qəsəbələrdə), eləcə də işğal edilmiş bölgələrdə (şəkər və qəsəbələrdə) nisbi sabitliyi qorumaqdan ötrü, həmin bölgəyə (şəhərə, qəsəbəyə) başçı təyin edilmiş (hərbi) vəzifəli
şəxs; 4) ictimai binanı idarə edəıı şəxs.
KOMİSSAR (latın commissarius - müvəkkil sözündən) - müxtəlif ölkələrdə, adətən inqilab, müharibə,
müharibədən sonra (post —müharibə} dövrlərində məsul siyasi, inzibatı və ya. təsərrüfat funksiyaları icra
edən müvəkkil edilmiş vəzifə və yaxud beynəlxalq təşkilatın miiəyyən qurumuna rəhbərlik edən vəzifə
adı; 1) SSRİ -də “Xalq K.-ı" - 1946-cı ilə qədər hökumət üzvü, “xalq komissarialın" başçısı - nazir
vəzifəsinə bərabər vəzifə; 2) 1918-1942-ci illərdə Sovet “Qızıl ordusunun” hərbi-siyasi əməkdaşı,
Kommunist oartiyasınm və Sovet Hökumətinin nümayəndəsi, ona həvalə edilmiş iıərbi hissədə, hərbi
hissənin (birləşmənin) vəzifəlilərinin yerinə yetirilməsinə, hərbi, siyasi, madda-təsərrüfat hazırlığına görə
hərbi hissəmn komandiri ilə bərabər məsuliyyət daşıyırdı; 3) lıəıbi vəzifələrin (hərbi çağırışları)
qeydiyyatı, hərbə çağırılması və ilk tibbi müayinə keçirilməsi ilə məşğul olan “hərbi komissarlığın"
başçısı vəzifəsi; 4) bevnəlxlaq təşkilatın müəyyən sahə üzrə (misal: insan hüquqları sahəsi üzrə) fəaliyyət
göstərən, müvəkkil edilmiş vəzifə.
KOMİSSİYA (latın commissio - tapşırıq) - 1) dövlətin hakimiyyəti orqanı və ya beynəlxalq təşkilat
tərəfindən müəyyən məqsədlərlə yaradılan və müvafiq səlahiyyətlərlə təmin edilən, da ini və ya müddətli
VƏ ya konkret məsələ üzrə fəaliyy ət göstərən hesabath kollegial orqan; 2) bir tərəfin (komitentin) tapşırığı
ilə, oıııııı maraqlarına uyğun olaraq və onun hesabına - digər tərəfin (komissionerin) miiəyyən maddi
miikafat müqabilində, müəyyən əqdlərin törədilməsini öz üzərinə götürülməsindən ibarət olan saziş
(müqavilə; 3) komissionerə (müəyyən xidmətin müqabilində) ödənilən maddi mükafat.
KOMİTƏ (lalın committerc - tapşırmaq, həvalə etmək) - 1) xüsusi tədbirlərin icra edilməsindən ötrü və
ya müəyyən sahədə idarəeciliyi tətbiq etməsindən ötrü və, yaxud iinıumi idarəçiliyi həyata
keçirilməsindən ötrii təşkil olunmuş dövlətdaxili və ya beynəlxalq kollegial orqan. Misal: Avropa Şurası
Nazirlər К.-si; Dövlət Müdafiə К.-si; Dövlət teleradio K.-s (SSRI-də); Rusiyada XIX əsrin əvvəllərindən
“məxvi K”; 2) siyasi partiyalarda, ictimai birliklərdə idarəçiliyi həyata keçirən
seçkili, kollegial
rəhbərlik orqanı və yaxud hərəkata, ictimai fəaliyyətə rəhbərlik edən orqan, misal: “tətil К.-si", “mətbuat
К.-si” və həffa “yoxsulluq К.-si" və s. K. komissiyadan daha yüksək statusu ilə, müstəqilliyi ilə fərqlənir.
KOM1VIONVELS (ingilis eommonvealth - birlik) - K. üzvləri tərəfindən 1971-cı ildə qəbul etdikləri
deklarasiyaya görə - “öz xalqlarının ümumi maraqları, beynəlxalq qarşılıqlı anlaşma və iimumi sülhün
mölıkəmləndiıilinəsi naminə məsləhətləşən və əməkdaşlıq edən, hərəsi öz siyasətinə görə məsuliyyət
daşıyan mii.-ləqil, suveren dövlətlərin könüllü assosiasiyası”; başda Böyük Britaniya olmaqla, keçmiş
Böyük Briraniva İmperiyasına daxil olan əksər deminioııların, Koloniyaların və asıllı ərazilərin (xalqların)
döv!m o könüllü birliyi.
K. öz ətrafında 50 dövləti cəmləşdirir, hansılar ki, Böyük Britaniya monarxını К.-in başçısı kimi
(könüllü surətdə) qəbul edirlər, hərçənd monarx - “müstəqil dövlətin (üzv dövlətləri) azad
assosiasivasmm simvolu” kimi qəbul edilir. K. dövlətlərinin bəzilərində (Kanada. Avstraliya və Yeni
Zenlaııdiva) - Aii hakimiyyət bu günə qədər, formal olaraq Böyük Britaniya monarxına tabe qalmaqda
davam edir (bax general - qubernator).
Bəzi dövlətlər (Birma, İrlandiya, Sudan, Car, Pakistan) K.-i tərk etmişlər.
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К.-in Ali oıqam, hər iki ildə bir dəfə çağrılaıı hökumət başçılarının konfransıdır; 1965-ci ildə.
London (Bövük Britaniya) şəhərində yerləşən daimi katiblis i yaradılmışdır.
KOMMUNİKE (Itaıısız communique və latın conımunico
bildirmək, məlumat serıııək sözləridən)
dövlətləriı, ictimai təşkilat xadimlərinin, nümayəndələrinin arasında gedən danışıqlar barəsində sə ça
iqtisadi, İıərbi və s. fəaliyyət, vəziyyət barəsində geniş ictimai kütlələrə açıqlanan rəsmi məlumat.
Beynəlxalq münasibətlərdə aparılan danışıqların müsbət nəticələri və va fikir avrılıgı və şaxııd hər hansı
bır təıəfın xüsusi uıövqeyi barəsində izahatlı şəkildə, yazılı və ya şifalıı surətdə birtərəfli və sa bırnə
formada ictimaiyyətə açıqlanası bəjanat K. mətni, danışıqlar aparan büliin tərəflər ilə razılaşdırılır.
KOMPARATIVIZM (latnı comparalivus - müqayisəli sözündən) - "həqiqət miiqavisədə üzə çıxır!"
postulatı əsasında müxtəlif sistemlərin, quruluşların, cərəyanların, mövqelərin biri-biri ilə müqay isəli
şəkildə tədqiq edilməsi. Daha doğru-dtirüst inkişaf strategiyasının seçməkdən ötrü müxtəlif müqayisə
predmetlərinin (siyasi, iqtisadi, hərbi, hüquqi və s. kateqoriyaları) arasındakı oxşar və fərcjli cəhətləri,
bərabərliyi və ya qeyıi-bərabərliyi, keyfiyyət azlığı yə ya çoxluğu, zəif və güclü tərəfləri
müəyyənləşdirməyə yönəlmiş fikir əməliyyatı. K. sayəsində müxtəlif əlaqə və fərqli münasibətlər aşkar
edilir. Siyasi proseslərin inkişafında, bəzi hallarda К.-in çat fərqinin nəzərə alınmadığı siyasət-sonralar
siyasi uçuruma gətirib çıxara bilər. Siyasi, iqtisadi, hərbi və s. blokların, alyansların, koalisiyaların və s.
ittifaqlarının qurulmasında K. mühüm əhəmiyyə kəsb edir, o, həm ittifaqdixili, həm də ittifaqın motiv və
məqsədi üçün vacibdir. K. təlimi iki modeli irəli sürür: 1) konvergensiya (yaxınlaşmaq) və; 2)
divergensiya (uzaqlaşmaq) doktrinaları
KOMPE1ENSİYA (latın competentia — hüquqa əsasən malik olmaq) — hər hansı dövlət orqanının və ya
vəzifəli şəxsin qanunla müəyyən olunmuş səlahiyyətlərinin (hüquq və vəzifələrinin) məcmusu.
KOM.PLOT (rus analoqu комплот, fransız analoqu complot, ingilis analoqu plot, conspiracy) - kimə və
ya nəyə qarşı isə sui-qəsd. Əlehi-dövlət, əlehi-hökumət niyyətləri, məqsədləri, hərəkətləri və fəaliyyəti
xarakterizə edilməsi və qiymət verilməsi üçün, bir çox dillərdə geniş istifadə edilən anlayış. Mövcud
hakimiyyət əleyhinə olan, bir qayda olaraq, uğursuz, boşa çıxmış və ya qarşısı alınmış çıxışların, izahı
üçün, kütləvi informasiya vasitəlrində (KİV) mütəmadi istifadə edilir.
KOMPRADORLAR (ispan comprador - alıcı) iqtisadiyyatı geri qalmış ölkələrin sahibkarlarının həm
siyasi, həm də iqtisadi münasibətlərdə xarici kapitala tabe olan, müstəmləkəçiliklə sıx bağlı olan hissəsi
K.-daxili və xarici bazarda xarici şirkətlərə ticarət vasitəçiliyini həyata keçirirlər və proimperialist
siyasətinini tərəfdarıdırlar.
KOMPROMİS - (latın compromissum - razılaşma, qarşılıqlı güzəşt) - ümumi məqsəd(lər)ə nail
olmaqdan ötrü (ziddiyyatlı) tərəflərin, hətta müəyyən maraqlarının fəda etməsinə qədər qarşılıqlı güzəştli
razılaşma. K. nöqtəsinin araşdırıb tapılması prosesi olduqca mürəkkəb prosesdir və dərin zəka, elmi bilik
və yüksək qabiliyyət tələb edir, çünki o, siyasi rəqib və bəzən düşmən tərəflərin (o cümlədən: dövlətlərin,
xalqların, qüvvələrin, siyas partiyaların və hətta ideologiyaların) ümumi məxrəcə gəlməsi deməkdir.
Burada maraqların sovuşdurulması, ambissiyaların boğulması, öz səhvlərinin anlamasını, fəıdiçiliyin (və
ya ədavətin) məntiqsizliyinin! soyuqqanlı dərk etməsi və uzaqgörənlik xüsusi önəm daşıyır. K.-m
prednıeti qismində: siyasi rəqabətə (və ya düşmənçiliyə) son qoyulması və, hətta (ola bilər) ittifaq
yaradılması; lazım olmayan konfrontasiyanın və hətta toqquşmaların qarşısının alınması; daxili-siyasi
parçalanmaların, təfi iqləriıı, ikitirəliyin, nifaqın qarşısına sipər çəkilməsi; böyük itkilərin qarşısının
alınmasından ötrü, sülhün və sabitliyin qorunması və s. çıxış edə dikər. К.-sizlik bir qayda olaraq
münasibətərin gərginləşməsinə və, hətta münaqişənin alovlanmasına gətirib çıxara bilər.
KONDOMINİUM (yeni latın condominium, on (cunı/ - birlikdə, bir yerdə və donıiniun-səhiblik,
hakimiyyət) - tarixi proseslərin inkişafından qalan mürəkkəb siyasi-hüquqi miras; bir dövlətin və ya
mübahisəli ərazilərin üzərində iki və ya dalıa çox dövlət tərəfindən kompromiss nəticəsində Ali haki
miyyətin birgə həyata keçirilməsi. Misal: Andorra Fransa və İspaniya tərəfindən K. şəkildə idarə olunur.
K. həmçinin su əraziləri üzərində də miiəyyən edilə bilər.
KONFEDERASİYA (son latın confoederatio -- ittifaq, birlik, confoederere
sazişlə birləşdirmək
sözündən) - I) müəyyən iqtisadi, siyasi, hərbi və s. məqsədlərə nail olmaq məqsədilə, fəaliyyətlərini birgə
koordinasiya etmələri üçün, öz müstəqilliklərini saxlamaqla yanaşı, müstəqil dövlətlər ittifaqıdır
(birliyidir). K.-ııııı idarə olunmağında qarşılıqlı, bərabər hüquqlu razılaşma əsas rol oynayır, yəni burada
məcburiyyət yoxdur. Eyni zamanda, К.-ya daxil olan müstəqil dövlətlər, ümumi məqsədlərə çatmaq üçün,
vahid idarəçilik orqanları, vahid büdcə, vahid təyinatlı İıərbi birləşmələr və s. yarada bilərlər. Federativ
dövlətdən fərqli olaraq К.-da vahid ərazi quruluşu, vahid vətəndaşlıq, vahid vergi və hüquq sistemi
yoxdur, K. hüquqi təməlində Konstitusiya deyil, məhz ittifaf sazişi durur. K. son nəticədə ya federativ
dövlət yaratmas ilə və ya dağılması ilə nəticələnir. Müasir dövrdə İsveçrə - K. adlanır; MDB-ni (Müstəqil
Dövlətlər Birliyi) də K. adlandırmaq olar, Avropa qitəsində gedən iııteqrasion prosesləri K. görüntülərini
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formal;;>J(rır; 2) eyni məqsəd \ə məramlı ictimai təşkilatların ittifaqı, birliyi (misal: ənıək K.-sı,
Beynəlxalq həmkarlar K.-sı).
KONFİDENSİAL (latııı cotıfidentia
inam, etibar) - etibar edilmiş, inanılmış, məxfi, sirrli.
açıqlanmasına yol verilməyən.
KONFLİKT (latın conflictus - toqquşma; ərəb analoqu münaqişə, ixtilaf) - mürəkkəb sosial-siyasi
proseslərin inkişafında ortaya çıxan, biri-birinə zidd olan mövqelərin, maraqların, tərəflərin, qüvvələrin
heç bir güzəştsiz (kompromissiz) toqquşması, mübarizəsi, mübahisəsi; qarşılıqlı nifrət və qəzəblə
mürəkkəbləşmiş kəskin çəkişmə, ciddi ixtilaf. Açıq milhariba - К.-in son mərhələsidir. К.-in çözülməsi,
neytral vəziyyətə gətirilməsi və, hətta tərəflərin barışdırılması dərin zəka, bilik, bacarıq və gərgin əmək
tələb edir.
KONFRANS (son \əxmconferentia. latın confero - bir yerə yığıram sözündən) - hər hansı bir məsələni
müzakirə etmək iiçiin Hökumət orqanlarının, siyasi partiy və blokların, ictimai, eimi və s. təşkilatların
nümayəndələrinin y ığıncağı, müşavirəsi; mətbuat K.-ı fərdi şəxsin və ya dövlət orqanın, partiyanın, digər
ictimai birilyin nümayəndəsinin həmin nümayəndəsi olduğu orqanın, təşkilatın fəaliyyəti barəsində,
kütləvi informasiya vasitələrinə (KIV) geniş şəkildə müsahibə verməsi.
KONFRONTASİYA (fransız confrontation - bir-birinə qarşı qoyma, latın cum-birlikdə, əleyhinə və
frontis-a\m, cəbhə) - (qarşıdurma) - müxtəlif dövlətlərin, xalqların, siyasi quruluşların, siyasi-ideoloji
prinsiplərin, sosial sistemlərin, mənafelərin və s. bir-birinə qarşıdumısı. K.nın təməli fikir ayrılığından,
ziddiyy ətli baxışlarıdan qaynaqlanır. Konflikt və müharibə - К.-dan sonra gələn mərhələdir, lakin K.-nın
məğzi — sərt, qatı rəqabətdən irəli gəlir, tərəflərin biri-birinə “güc” göstərmək, hədələmək, qorxutmaqdan
ibarətdir. K. termiııi “soyuq müharibə” illərində meydana gəlmişdir.
KONKORDAT (son latııı concordatum - müqavilə, saziş, concordats - razı olmaq sözündən) Müqəddəs
Taxt-tac (Vatikan) Roma papalığı ilə ayrı-ayrı dövlətlərin Hökumətlərinin arasında, həmin dövlətdə
katolik kilsənin vəziyyəti, onun hüquq və vəzifələri (ailə-nigah münasibətləri, təb-sil məsələləri və s.)
haqqında müqavilə. İlk K. (Vorms K.-ı) 1122-ci ildə Papa ilə Almaniya imperatoru arasında
imzalanmışdır. 70-80-cı illərdə bir sıra dövlətlərlə əvvəllər bağlanmış K.-lar təzədən nəzərdən
keçirilmişdir. Misal: 1984-1985-ci illərdə İtaliya ilə K.
KONQRES (latın congressus - görüş, yığıncaq) - 1) dövlət, ərazi, təşkilat, birlik(lər) rəhbərlərininiıı və
yaxud səlahiyyətli nümayəndəlrinin müəyyən məqsədlərdən ötrü adətən geniş heyətli yığıncağı,
toplantısı, həmçinin beynəlxalq konfransın bir növü (sülh tərəfdarlarının dünya K.-i, elmi K., və s.); 2)
ABŞ və Bir sıra Latııı Amerikası ölkələrinin (Boliviya, Braziliya, Venesuella, Kolumbiya, Meksika,
Honduras və s.) Ali Qanunverici orqanın və ya (əgər ikipalatalı sistemdirsə) aşağı palatasının adı.
Fransada Parlamentin hər iki palatasının birgə iclası K. adlanır; 3) Bir sıra dövlətlərdə, xalqlarda siyasi
partiyaların, milli təşkilatların adı.
KONSENSUS (latııı consensus - razılıq, birlik, yekdillik) - 1) müxtəlif siyasi, milli, d, ni, sosial-siyasi və
s. mənsubiyyətlərə şaxələnmiş cəmiyyətin fərqli və hətta rəqib mövqeləri təmsil etmələrinə baxmayaraq,
ümumi maraqlara səbəb olan məsələlər üzrə (dövlət quruluşu, inkişaf istiqaməti, sııbit-1 k. qayda-qanun və
s.) yekdil fikrə gəlməsi, yekdil mövqedə olması; 2) tərəflər arasında müəyyən müddəaların qarşılıqlı
razılıq ilə qəbul edilməsi prinsipi. Burada “qarşılıqlı razılıq” deyəndə: fikir və mövqe ayrılığın aşması,
birləşdirən maraq nöqtələrin araşdırıb qəbul etməsi, elə qərarların kollektiv tərəfindən qəbul edilməsi ki.
tam yekdillik olmasa da, heç bir tərəfin ona qarşı çıxmaması başa düşülür. К.-sa bütün tərəflərin bütün
ümumi məsələlər üzrə fikrin, maraqların nəzərə alınmasım tələb edir, eyni zamanda hazırlıq mərhələsində
tərəflərin mövqelərinin razılaşdırıl-ması, gərginliyinin uzlaşdırılması işinin aparılma sını tələb edir.
Hazırlıq mərhələsində razılaşdırılmağı mümkün olmayan məsələlər K.-a salınmır. K. məsələnin “paket”
şəkildə qəbul edilməsini tərən-nüm edir, yəni ayrı-ayrı məsələlər (bəndlər) üzrə deyil, məhz ümumi
şəkildə qəbul etməsidir. Bütiin tərəflərin bütün maraqları təmin edildikdə K. əldə edilir, əks halda K.
mahiyyətin; itirir, halbu ki səsverməklə (seçim etməklə) qəbul olunan qərarlar heç də bütün tərəflərin
maraqlarını mütləq lıesab etmir və bu К.-su səsvermədən fərqləndirir.
KONSESSİYA (latın concessio - icazə, güzəşt) - dövlətə və yaxud dövlət daxilində Bələdiyyəyə məxsus
olan torpaqların, (yer altı) təbii sərvətlərin və digər təsərrüfat obyektlərin istifadə, istismar, quruculuq
işləri və s. elməkdən ötrü müəyyən şərtlərlə yerli və ya xarici şəxslərə və ya iqtisadi qurumlara verilməsi
haqqında müqavilə. K.-nın ümdə məqsədi sərmayədarları cəlb etməkdən iba-rətdir.
KONSİSTORİYA (latın consistoriwn - yığıncaq, məşvərət yeri) - l)pravoslav kilsədə arxierey yanında
eparxiyanı idarə edən təsisat: 2) katolok kilsədə Roma Papası yanında kardinalların xüsusi məşvərəti; 3)
protestantizında k i İsəvi - administrativ orqan.
KONSOLİDASİYA (latın consolidalio, ccmsolidare) - bərkitmək, möhkəmləndirmək sözündən) - I)
vahid ideya vo məqsədlər namiııə mübarizənin gücləndirilməsindən ötrii ınüxtləlif şəxslərin, qrupların
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təşkilatların, ictimai qüvvələrin birləşməsi. K. tərəflətin birgə fəaliyyətində də ifadə oluna bilər və vahid
institıısional təşkilatın (blok, alyans, ittifaq) formalaşması ilə də nəticələnə bilər. K. ideva və
məqsədlərinə nail olunması və, eyni zamanda birgə fəaliyyətin (mübarizənin) gözlənilən effektə
gətirməməsi ilə soıııı yetə bilər. K.
şəxsi ambisiyaları kənara qoymaqla, ümumi maraq naminə
fədakarlıq tələb edir; 2) qısa müddətli dövlət borclarının - uzun müddətli və iıətta müddətsiz borclar
kateqoriyasına keçirilməsi əməliyyatı.
KONSTİTUSİYA - I (latın constitutio - quruluş, müəyyəıı etmək) - dövlətin Əsas Qanunu, dövlətin
ictimai, siyasi və iqtisadı quruluşunu, idarəetmə formasım, və dövlət quruluşu formasım, şəxsiyyətin
hüquqi vəziyyətini, mərkəzdə və yerlərdə hakimiyyət orqanlarının təşkili qaydasım və konsepsiyasım,
ədalət məhkəməsinin təşkilim' və əsas prinsiplərini, seçki hüququ əsaslarını özündə təsbit edir, Lyni
zamanda, K., dövlətin siyasi, sosial-iqtisadi inkişafı istiqamətlərini müəyyənləşdirir, dövlət və vətəndaş
münasibətlərinin hüquqi əsaslarım təsbit edir, vətəndaşı sosial-iqtisadi, siy asi və digər hüquqlarla təmin
edir. 2. K. - qanunvericiliyin bazisi (əsası, özülü) rolunda çıxış edir və heç bir qanunvericilik aktı K.-ya
zidd gedə bilməz, qəbul olunan bütün aktlar K.-ya uyğun olmalıdır, onun icrası və ya ona riayət edilməsi
K. hüququ subyektləri tərəfindən məcburidir! 3. K. xalq tərəfindən qəbul edilir və onun dəyişdirilməsinin,
düzəliş və əlavə edilməsinin xüsusi mürəkkəb prosedur qaydaları vardır.
KONSUL (latın konsules, ingilis consul) - I) öz dövlətinin və onıın vətəndaşlarının hüquqi və iqtisadi
maraqlarım qorumaq üçün başqa dövlətin bu və ya digər şəhər, yaxud bölgəsində fəaliyyət göstərməsi
üçün daimi nümayəndə qismində təyin olunan - (diplomatik) vəzifəli şəxs; səfirdən aşağı, lakin adi
nümayəndə və ya diplomatik kuryerdən yuxarı diplomatik raııq. К.-un təyin olunması, fəaliyyət
göstərməsi, immuniteti, imtiyazları və s. məsələlər, müvafiq beynəlxalq qurumlarda (dövlətlərarası
razılaşmalarda), eləcə də dövlətin daxili qanunvericilik bazası ilə tənzimlənir. K. hüququnun əsas
mənbəyi Vyana (1963) Konvensiyasıdır.
KONSUL FAKTURA HESABI (ingilis analoqu consular invoice) - xarici dövlətin konsulu, onun
ölkəsinə göndərilmiş malların təsdiq edilməsi faktura hesabı.
KONSUL LEQALTZASIYASI - konsulluq dairəsinin hakimiyyət orqanları tərəfindən qət edilmiş və ya
onlar tərəfindən ərsə gətirilmiş sənədlərin, eləcə də sənədlərin mövcud olduğu (yerləşdiyi) dövlətin
qanunlarına uyğun olunmasını konsulluq tərəfindən sənədlərin həqiqətə ııyğıın olmasını təsdiq
edilməsindən ötrii -konsulun şəxsi imzası ilə və konsulluq idarəsinin (təsisatının) möhürü ilə müəyyən
edilməsi (şahidlik edilməsi). Beynəlxalq münasibətlər təcrübəsində, eyni zamanda K.L. əks istiqamətdə
də istifadə edilir, yəni konsulun təmsil etdiyi dövlətin sənədlərinin həqiqətə ııyğıın olmasını, həmin
konsulun mövcud olduğu (yerləşdiyi) dövlətə təqdim etməklə təsdiqləməsi.
Əgər başqa şərt beynəlxalq müqavilələrdə və milli qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıbsa, dövlət
hakimiyyət orqanları, yalnız K.L.-ndan sonra xarici dövlətin sənədlərini
rəsmi sənəd kimi qəbul edə
bilər. Yeri gəlmişkən, dövlətin daxili (milli) qanunvericiliyinə zidd olan, dövlətin maraqlarına və
beynəlxalq münasibətlərə xələl gətirən, eləcə də vətəndaşlarının şərəf və ləyaqətini alçaldan xarici
dövlətin sənədləri - K.L.-na məruz qala bilməz.
KONSUL PATENTİ (son latın patens, patentis - şəhadətnamə, fərman) - xarici dövlətin Hökumətinə
diplomatik və ya digər kanallarla göndərilən, konkret şəxsi konsulluq idarəsinin (təsisatının) başçısı təyin
edilməsini təsdiq edən sənəd. K.P. - konsulu göndərən: ya dövlət, ya hökumət və yaxııd xarici işlər
idarəsinin (nazirliyin) başçısı tərəfindən verilir, harada ki. konsulun adı, soyadı, və atasının adı,
vətəndaşlığı, konsııl raııqı, eləcə də konsulluq dairəsi (konsulluğun yerləşdiyi yer) göstərilir.
KONSULLUQ - (lalın consu(les) - Qədim Romada (respublika dövründə) ali seçimli vəzifəli şəxs) dövlətin digər dövlətilər) ərazisində (ərazi lərində), dövləlləıin qarşılıqlı razılığı ilə müəyyən funksiyaları
(o cümlədən: dövlətin, onun hüquqi və fiziki şəxslərinin hüquq və maraqlarını müdafiə edən) icra edən,
koıısul tərəfindən idarə edilən, xarici əlaqələr (diplomatik) orqanı.
KONSULLUQ DAİRƏSİ - konsulluğun konsulluq funksiyalarını icra etməli olduğu mövcud olduğu
(gəldiyi, yerləşdiyi) dövlətin müəyyən inzibati ərazi vahidi (adətən konkret şəhər). K.D. hər iki dövlətin
(həın göndərən həm qəbul edən dövlətlərin) qarşılıqlı razılığı ilə müəyyənləşdirilir və konsul patentində
və ya konsulun təsdiq edilməsi barəsində digər sənəddə qeyd edilir, hərçənd K.D.-nin dəyişdirilməsi,
yalnız mövcud olduğu (gəldiyi) dövlətin razılığından sonra baş verə bilər.
K.D. çərçivəsində konsul öz funksiyaları ilə əlaqədar yerli hakimiyyət dairələrinə yazılı və ya
şifahi formada müraciət edə bilər, Mərkəzi hakimiyyət orqanlarına isə öz dövlətinin diplomatik
nümayəndəliyi vasitəsilə müraciət edə bilər (əgər digər qayda beynəlxalq müqavilə ilə nəzərdə
tutulmayıbsa).
KONSULLUQ FUNKSİYALARI - Konsulluq idarəsinin əsas işi fəaliyyət göstərdiyi dövlətdə - öz.
dövlətinin, onun hüquqi və fiziki şəxslərinin hüquq və maraqlarını müdafiə etmək, dövlətlər arasında
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xüsusilə də iqtisadi, ticarət, elııı və texnika, mədəniyyət və s. sahələrdə dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərini qumluqdan ibarətdir. O cümlədən: a) öz dövlətinin hakimiyyət orqanlarını - fəaliyyət
göstərdiyi dövlətin və1 konsulluq dairəsinin iqtisadi, ticarət, sosial, mədəni, elııı və texniki həyatı ilə
məlumatlandırmaq; b) konsulluq dairəsinin ərazisində olan vətəndaşlarına fəaliyyət göstərdiyi dövlətin
qayda və qanunları haqqında məlumat vermək; c) konsulluq dairəsinin ərazisində olan öz dövlətinin
vətəndaşlarının siyahısını tərtib etmək: d) pasport-viza işi; e) konsulluq leqallaşdırılması; ə) konsulluq
sahəsi ərazisində olan cız dövlətinin hüquq və maraqlarını qorumaq; j) lazını gəldikdə (müharibə, təbii
fəlakət və s.) öz dövlətinin vətəndaşlarının evakuasiyasuıı təşkil etmək və s.
KONSULLUQ RANQLARI - konsulların daşıdıqları vəzifəyə uyğun xüsusi xidməti rütbələr. Konsulluq
əlaqələri haqqındakı 1963-eii il Vyana Konvensiyasına miivafıq K.R. 4 qrııpa bölünür: baş konsul, konsul,
vitse-konsul ■ ə konsul agenti.
Qaydalara görə, tərəflərin razılığı ilə konsul idarəsinin tipi-konsul idarəsinin başçısının ranqıııı
müəyyən edir. Digər konsulluq vəzifələri daşıyan şəxslərin vahid təsnifatı yoxdur. K.R. dövlət trəfindəıı
verilir və dövlətin daxili işidir.
Konsulluq idarəsinin başçısı fəaliyyət göstərdiyi dövlətin xarici işlər idarəsinin konsul vəzifəsi
daşıyan şəxsləri (heyət) və müvafiq olaraq ranqlar haqqında məlumat verir.
KONTİNENTAL BLOKADA - (tarix) 1806-1814-cü illərdə bir sıra Avropa dövlətlərinin -- Böyük
Britaniyaya qarşı tətbiq etdikləri iqtisadi, siyasi münasibətlərin məhdudlaşdırılması sistemi - K.B.-nın
təməli Napoleon Bonapart tərəfindən 27.XL1806-C1 il tarixdə qəbul edilmiş "Britaniya adalarının
blokadası’’ haqqında dekreti olmuşdur. Dekretə görə Britaniya ilə bütün əlaqələr qadağan edilirdi;
(Fransanın nəzarət etdiyi) qitə ərazisində peyda olmuş hər bir ingilis-hərbi əsir elan olunurdu və onların
əmlakı müsadirə edilməli idi. Buna cavab olaraq Böyük Britaniya '‘kral əmri” ilə (7.1.və 1 1 .XI. 1807-ci il
tarixli) neytral dövlətlərə diişmən dövlətləri ilə dəniz-ticarət münasibətlərini qadağan etdi və neytral
gəmiləri Britaniya limanlarına yoxlan; İması, rüsum və vergi ödəməsi üçün təhkim etdi. Buna cavab olaraq
Napoleon Boııapartın 23.XI. və 17.XIL 1807-ci il tarixli “milan dekreti” ilə Britaniya hakimiyyətinin
sərəncamına tabe olan hər bir gəmi-düşmən gəmisinə bərabər tutulur və həbs olunmalıdır; digər
(18.X.1810-cu ı;l tarixli) dekretə görə, qitədə tapılmış bütün Britaniya malları - yandırılma!) idi.
K.B.- Avropa dövlətlərinin iqtisadiyyatına ağır zərbə endirdi və Fransanın 1813-cü ildə 6 əlehifransız koalisiyasına məğlubiyyətindən sonra öz aktuallığını itirdi və ləğv olundu.
KONTİNENTAL ŞELF (lal ın conıinens - qitə və ingilis shelf - sahilyanı rayon) - I) qitə çöküntüləri ilə
çərçivələnən, sahil dövlətə mənsub olan Dünya okeanının dib hissəsi; 2) beynəlxalq dəııiz hüqu-quna
müvafiq olaraq, K.Ş.-ə daxil olan eni 200 dəniz milinə və ya xarici sərhədlərə qədər uzanan okean və ya
dəniz dibinin altındakı təbii sərvətlərə, sahil dövlətin suveren hüququ yayılır. O, (sahil dövlət) özü və ya
onun razılığı idə həmin sərvətlər istismar oluna bilər, yeri gəlmişkən həmin suveren hüquq K.Ş. boyunca
su səddinin qalınlığına (dəniz sərvətlərinə) və hava ərazisinə yayılınır.
KONTİNGENT (latın contingens - payına düşən, pay sözündən) - 1) hər hansısa bir məsələdə,
münasibətdə müəyyən qrupa, kateqoriyaya mənsub olan (eyni, oxşar) insanlar məcmuəsi. ıııisal: hərbi K.,
tələbə K.-i, sahibkarlar K.-i; 2) xarici iqtisadi - ticarət münasibətlərində həıhansı malların - hər hansı
dövlətlər ilə ixracına, idxalına, tranzitinə hökumət tərəfindən müəyyənləşdirilən, qiymət və ya çəki vahidi
ilə ifadə olunan norma, limit.
KONTRABANDA (italyan contrahanda, contra - əleyhinə, qarşı və bando - höxiımət fərmanı) (qaçaumal) - əmtəələrin, qiymətli şeylərin və digər əşyaların qanunsuz olaraq (yəni görnrür, vergi,
inzibati və cinayət qanunvericiliyin tələblərini pozmaqla) dövlət sərhədlərindən keçirilməsi, gömrük
nəzarəti itdən gizlədilməsi, eləcə də belə malların dövlət ərazisində saxlanılması, daşınması, satışı. K. ilə
məşğul olunan şəxslər (kontrabandistlər) törədilmiş əməlin dərəcəsi nədən asılı olanıq: cərimə, müsadirə
və azadıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.
KONTRaGENT (latın contrahens - saziş bağlayan, razılaşan) - saziş, müqavilə (kontrakt) bağlayan
tərəfləri, hərnin əqdlər bağlayan tərəfilər biri-birinə - K.-dirlər.
KONTRAKT - (latın contractus - müqavilə, saziş) - səlahiyyətli iki və ya daha çox tərəfi arasında,
müəyyən məqöədlər güdən (iqtisadi, siyasi, hərbi və s xarakter daşıyan), əsasən yazılı, nadir hallarda
şifahi fermada qanuııuıı tələblərinə cavab verən qaydasında şiiurlu, könüllü surətdə bağlanan, onlar
tərəfindəi'ı icrası məcburi oı'an (icra olunmamasına görə və ya nalayiq icra olunmasın;1 görə müəyyən
hüquqi məsuliyyətə səbəb olan) qarşılıqlı hüquq və vəzifələr yaradan hüquqi läkt.
Tərəf baxım nidan K.-beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər, hüquqi və fiziki şəxslər arasında bağlanır.
К.-in bağlanması digər tərəfə K. bağlamaq haqqında təklif “oferta” göndərişi ilə başlanır. Ofertaya verilən
razılıq ‘•aksept” adlatnr və sonra K. bağlanır. Bağlanma qaydasından və tərəflər iiçiin hüquq və vəzifələr
əmələ gətirməsi vaxtından asılı olaraq. K.-larin: konsepsııal (yalnız tərəflərin razhlığı ilə bağlanan); real

78

(razılıqla yanaşı, həm də müqavilə prednıctiniıı faktiki olaraq başqasına verilməsi ilə bağlanan) növləri
mövcuddur. Kon-krct səmərə baxımından əvəzli (alqı-satqı, xidmət xə s.) və əvəzsiz (hədiyyə, mükafat və
s.) növlər olur, (ərnələ gətirdiyi lıüquqi nəticələrdən asılı olaraq: qəti və ilkin ("fyııçcrs"-gələcəyə
tuşlanmış "niyyət”) müqavilələr növləri mövcuddur, qeyd-olunan şərtlərin əhəmiyyətinə görə, onları
vacib (mütləq qeyd olunan): adi (həmin növ ictimai münasibətlər üçün tipik olaıı); və əlavə (təsadüfi)
şərtlər kateqoriyalarına aid etmək olar.
KONTRIBUSIYA ı latın contributio - bac, xərac, contrihuere - yığmaq sözündən)
I) müharibədən
sonra məğlubiyyətə uğramış dövlətdən (tərəfdən) qalib dövlət(lər)iıı mənfəətinə alınan, müsadirə edilən
pul və xa digər maddi nemətlər; 2) işğal olunmuş ərazilərin əhalisindən işğalçılar və xa işğal olunmuş
ərazilərin hakim orqanları tərəfindən qarətcəsinə yığılan, tutulan ağır vergi, töycü. K.-nı təzminatdan
fərqləndirmək labütdür. Müasir bey-ııəlxalq hüquq nəinki K.-nı qadağan edir, hələ üstəlik təcaiizə nıərıız
qalan dövlətə reparasiya almaq hüququnu verir.
KONTROL (ingilis control - kontrol, nəzarət) - mahiyyəti, idarə olunan subyektin fəaliyyəti
parametrinin normalara uyğun olub-olmaması, (əgər vardırsa) qüsurların üzə çıxarılması və həll edilinəsi,
operativ göstərişlərin verilməsindən ibarət olan idarəçiliyin aparıcı funksiyalarından biri. Qabaqlayıcı K.
- hazırhqlığı yoxlamaqdan ötrü, bu və ya digər əməliyyatdan öncə həyata keçirilir; axarı (operativ} K. artıq aparılan əməliyyatın və ya iimumi fəaliyyətin qiymətləndirilməsi; lazım gəldikdə istiqamətləndiril
məsi məqsədilə, proses şəraitində həyata keçirilir; yekun K. isə - əməliyyatın və ya iinıınni fəaliyyətin
məqsədə çatıb-çatmamasını, bunun dərəcəsini araşdırmaq üçün son mərhələdə həyata keçirilir. Dövlətin
işgüzar praktikasında: viza, pasport, gömrük, buxqalteriya, maliyyə, valyuta, kredit, statistik, bunlardan
savayı: xalq, milli, Hökumət və s. növ K.-lara rast gəlinir.
KONTROVERZA (latın conıroversia) - mübahisəli məsələ, fikir ayrılığı, ziddivyə. ixtilaf.
KONVEXSIYA - (latın conveniio - saziş, şərt, razılaşma) - beynəlxalq razılaşma növlərindən biri;sadələşdirilmiş formada dövlətlərin hüquq və vəzifələrini müəyyənləşdirən, beynəlxalq hüquqi qüvvəyə
malik olan, xüsusi (konkret) məsələlər üzrə beynəlxalq razılaşma. K. predmeti qismində, dövlətlər atası:
poçt, rabitə, dəmiryolu, balıqçılıq, konsulluq, əmək, insan hüquqları və s. münasibət-lər çıxış edir.
Müharibə qanunları və adətləri haq-qında müqavilələr də K. adlanır. Bəzi K.-lar qəbul edildikləri
şəhərlərin adı və ili ilə tanınır, misal: "1982-ci il Cenevrə K.-sı”, “1961 (1963, 1969. 1978) —ci il Vyana
K.-ları”, “1948-ci il Belqrad K.-sı” və s. K. müəyyən müddət üçün və ya müddətsiz, ikitərəfli və ya
çoxtərəfli bağlanıla bilər. Çoxtərəfli beynəlxalq K.-lar ümumi xarakterli normalardan ibarətdir.
KONVERGENSİYA (latın convergere - yaxınlaşmaq, uyğun olmaq) - təkamül prosesində, xaxın
qohumluğu olmayan orqanizm qruplarının, oxşar mühitdə yaşamaqlarından irəli gələrək əlamət, quruluş
və funksiyalarının bənzərliyin ortaya çıxması. “K.” anlayışı həm sosial inkişaf nəzəriyyələrində
(modellərində) həm də hakimiyyət strukturlarının xarakteristikalarında istifadə edilir. XX əsrin ikinci
yarısında C.Qolbreyt, P. Sorokin (ABŞ), Y.Fiııbergen (Niderland), R.Aron (Fransa), C.Streyçidir (Böyük
Britaniya) və s. mütəfəkkirlər tərəfindən “K. nəzəriyyəsi” irəli sürülmüş və inkişaf etdirilmişdir. Həmin
nəzəriyyəyə görə, kapitalizin və sosializm sistemləri arasında iqtisadi, siyasi və ideoloji fərqlər tədricən
silinməkdədir və bu, nəticə etibarilə onların bir-birinə qarışmasına gəlirib çıxardır. Nəzəriyyənin məqsədi
- kapitalizm əsasında iki sistemin sintezinə nail olmaqdır.
KONVERSİYA (latın conversio
çevrilmə, dəyişdirilmə) - I) hərbi -siyasi vəziyyətdən asılı olaraq
iqtisadiyyatı adi (sülh) rejimindən hərbi rejimə keçirilməsi (və ya əksinə, hərbi rejimdən adi (sülh)
rejiminə keçirilməsi) prosesi, yəni vətəndaş-larin (dövlətin) əmək, elmi, istehsal potensialımın hərbi
tələbatları ödəməsindən ötrü, hərbin inkişafına yönəlmiş (və ya güclü hərbi potensiala ehtiyac qalmadıqda
onu mülki təlabatları ödəməsindən ötrü mülki inkişafa yönəlmiş) təşkilati, iqtisadi, maliyyə, texniki,
sosial və digər tədbirlərin yerinə yetirilməsi. Əvəzli olaraq hərbi və ya mülki xərclərin artırılması, hərbi
və ya mülki istehsalın artırılması; 2) dövlət borcunun şərtlərinin dəyişdirilməsi, onun ödəıııə vaxtının
dəyişdirilməsi (azaldılması) və ya ödəmə faizinin dəyişdirilməsi (azaldılması) ilə tamamlanır; 3) valyuta
K.-sı fəaliyyətdə olan valyuat məzənnəsi (kursu) ilə bir valyutanın digər valyutaya çevrilməsi (valyuta
mübadiləsi); 4) dilçilik (ədəbiyyat) termini; 5) kimyəvi proses.
KONYUNKTURA (son latın coııjunctura, conjungo - bağlayıram, birləşdirirəm) - qarşılıqlı əlaqədə
götürülən şərtlər məcmusu; konkret anda, müəyyən fəaliyyət sahəsində (misal: siyasi K., beynəlxalq K.,
iqtisadi K ) təşəkkül tapan mövcud şərait, müvəqqəti hal, şeylərin vəziyyəti. İqtisadi K.-nın əsas
göstəriciləri aşağıdakılardır: sənaye məhsulu buraxılışının və əsaslı tikintinin həcmi, daxili və xarici
ticarətin hərəkəti, istehsal petan-sialının istifadə dərəcəsi, hazır məmulat, xammal və yarımfabrikatların
ehtiyatlarının lıəcnıi. qiymət-lərin, gəlirlərin, faizlərin, qiymətli kağızların mə-zənnəsinin dinamikası,
müflisləşmə, məşğuliyyət və işsizliyin miqyası, əmək haqqının (maaşın) hərəkəti, dövlət borcunun
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vəziyyəti, valyu.’a kıırsu vətəndaşalrm alıcılıq qabiliyyəti və s
yəııi müəy-yən zarıan ərzində dövlətin
iqtisadi vəziyyətini xaıakterizə edən əlamətlər məcmusu.
KORONASİYA ( latııı coronatio. coronare - tacqoyma, təltifetmə) - taxt-taca qədəm qoyan monarxın
başına koronanııı (tacnı) rəsmi surətdə qoyu İmasından və ona müvafiq digər rəsmi tədbirlərin
görülməsindən ibarət olan (misal: rəsmi audienslya, rəsmi ziyafət) yüksək təntənəli mərasim.
KORPUS (latın copııs - gövdə, valıid. bülöv) - 1) orduda, vahid komandanlıq altında cəmləşən ali taktiki
və ya operativ - taktiki birləşmə. Rusiyada XVIII əsrin əvvəllərində, Fransada 1805-ci ildə. Prussiyada
1816-cı ildə təşkil olunmuşdur: 2) inqilaba (1917) qədərki Rusiyad, yarı qapalı hərbi-tədris müəssisələrin
adı (kadet K.-u. dəniz K.-u və s.); 3) (məcazi) hər hansısa bir müəyyən saiıodə, miıəvyən idarə, sistem,
təsisatda işləyən şəxslərin (əməkdaşların) məcmuəsi, misal: zabit K.-u, Deputat K.-u, diplomatik K. və s.;
4) bax "sülh k.-u”.
KOSMOPOTİLİZM (yunan kosmopoUtes - “dünya vətəndaşı”) - “dünya vətəndaşlığı” adlanan
ideologiya: 1) milli, dini, adət-ənənələrdən, nıədə-niyyətdən, vətənpərvərlikdən imtina edən dövlət və
n.illi suverenliyi inkar edən İdeologiya, eyni zamanda; dinindən, millətindən, vətəndaşlığından və s. asılı
olmayaraq - insanları yaxıqlaşmağa, birləşməyə və hətta “dünya dövləti", ”dünya höku-məti”
yaradılmasına dəvət edən ideologiya; 2) ümumi (ümumbəşəri) maraqların qavrnnınasında köklənən,
insaniyyətin taleyini və məsuliyyətini aşılayan ideoloji təlim; 3) İntibah (Renessans) vj Maarif dövründə
feodal parçalanmaya, xırdalan-maya qarşı yönəlmiş “dünya vətəndaşlığı” idealı; 4) hakimiyyəti və təsir
dairəsini genişləndiril-məsini əsaslandıran “dünya vətəndaşlığı” ideolo-giyası (Makedoniyalı İskəndər,
orta əsrlərdə - katolik kilsə).
KOSMOS HÜQUQU (yunan kosmos - aləm, Kai-nat, nizam) - (beynəlxalq kosmos hüququ) - döv
lətlərin və bıy/ıəlxaiq hökümətlərarası təşkilatlar tərəfindən kosmosun tədqiqi, ondan istifadə ilə əlaqədar
fəaliyyəti nizamlayan; kosmik fəzanın Ayan və digər göy cisimlərinin beynəlxalq lüiquqi rejimini
müəyyən edə» -- beynəlxalq hüquq norma-lar sistemi. Kosmik fəzanın və göy cisimlərinin tədqiqi və
ondan istifadənin azadlığı; kosmik fəza-nın qismən hərbisizləşməsi (nüvə silahı, yaxud digər kütləvi
qırğın silah növləri olan obyektləri yerləşdirməyin qadağan edilməsi) və göy cisimləri-niıı tam
hərbsizləşməsi; kosmik fəzanın və göy cisimlərinin millətlər tərəfindən mənimsənilməsi nin qadağan
edilməsi; BMT Mizan .naməsinə daxil edilmiş beynəlxalq hüququn iimıımi prinsiplərinin kosmik fazanın
və göy cisimlərinin tədqiqi üzrə fəaliyyətə aid edilməsi; dövlətlərin buraxdığı kosmik obyektlər üzərində
suveren hüquqlarının saxlanılması; dövlətlərin kosmik obyektlərə vurdu-ğu zərərə görə beynəlxalq
məsuliyyəti; potensial zərərin qarşısının qabaqcadan alınması; qəza, fəla-kət, məcburi, yaxud əvvəlcədən
nəzərdə tutulma-yan enmə hallarında kosmik gəmilərin heyyətinə yardım göstərilməsi!; kosmik fəzanın
və göy' cisimlərinin öyrənilməsi və onlardan dinc məqsəd-lordə istifadə edilməsi və s. - K.H.-nun
əsasla~ını təşkil edir. BMT Nizamnaməsi, beynəlxalq Kon-vensivalar, ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlər və
beynəlxalq adət - K.H.-nun mənbələridir. K.H. -beynəlxalq hüququn sahəsi kimi XX əsrin 60-cı illərində
formalaşmışdır və daim təkıniiləşməkdə-dir.
KOIİROVKA (fransız coter - qiymətləri nüma-yiş etmək sözündən) - bazar konyukturası əsasında və
yaxud səlahiyyətli dövlət orqanları tərəfindən qiymətli kağızların (aksiya, istiqraz vərəqəsi) və valyutanın
fond birjasında, əmtəənin əmtəə birjasında qiymət kursunun miivafıq qanunvericil к əsasında və ya
təşəkkül tapan praktika əsasında müəyyənləşdirilməsi və birja büllöetenlərində dərc ediıməsi.
KRA L (Böyük Karlın adından)- dövlət başçısı, monarx; irsən keçən Ali titul. K. hakimiyyəti erkən oıta
əsrlərdə feodalizm ictimai-siyasi quruluşlarının yaranması ilə bahəm, əksər Avropa dövlətlərində ərsə
gəlmişdi və bəzi dövlətlərdə burjuaziya ictimai-siyasi quruluşun inkişafı ilə öz. mövqelərini- respublika
idarəçilik formasına təhfil vermişdir. Lakin, müasir dövrə qədər, bir sıra dövlətlərdə K. hakimiyyəti
institutu mövcuddur. K. səlahiyyətləri ya Konstitusiya ilə məhdudlaşdırılır - Konstitusion monarxiya.
Misa,1: Belçika, Böylikl Britaniya, Daniya, Niderland, Norveç, Tailand və s.; və ya lıeç nə və heç kim
vasitəsilə məhdudlaşdırılmır - absalyutizm. Misal: Səudiyyyə Ərəbistanı, Yəınəıı.
KSENOFOBİYA (yunan xenox - yad və phobos - qorxu) - müəyyən şəxsin, cəmiyyətin özüə, öz həyat
tərzinə vjd olan şəxslərə, amillərə qorşı olan qorxu, nifrət, dözümsüzlük: tanış olmayana, yeniliyə qarşı qorxu, ni Tə'.
Kl'-KLUKS-KLAN (ingilis Ku-Klux-Klan) - XIX əsrdə ABŞ-da quldarlığın ləğv edilməsindən sonra,
keçi'iiş q ullara (zəncilərə) müəyyən hüquqların verilməsinə qarşı mübarizə aparmaq məqsədlərini güdən
gizli irqçi terrorçu təşkilat. 6 (K.-K.-K.), 1865-ci ildə ABŞ-ın cənub ştatlarının plantatorları
■ zəmiuadorları) tərəfindən Tennesi ştatında yaradılmışdır, müfərrəqqi ictimaiyyətin təzyiqi ilə ABŞ
Hökuməti, XIX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində təşkilatın fəaliyyətini qadağan etmişdir, lakin təşkilat
gizli fəaliyyətə xeçmişdir. K.-K.-K. “Linç Məhkəməsi” (öz başına Məhkəmə., cəzalaıı-dınna, divan tutma)
üsullarındı;!) geı iş istifadə edir, onun təzyiq obyektinə: zəncilər, zəncilərin hüquqlarının müdafiəsinə

qalxmış görkəmli ictimai siyasi xadimlər ( o cümlədən, qcyri-zəncilər) və ictimai təşkilatlar daxildirlər,
onun təzyiq metod-larma: terror, talan, divan tutma və s. daxildir.
KUL TUR IREGER - ( mədəniyyət daşıyıcısı )
işğal olunmuş (kolonial) xalqları ‘■mədənivyətin
yayılması" adı altınd ı istismar edən şəxslərin ünvanına dcvilən ironik ad.
KURİA (latın curia, co (cum}- bir yerdə və vzr-ər) I) Qədim Romada bir neçə patrisi nəslinin birliyi.
Dövlətin yaranması dövründə K. Roma cəmiyyətinin mühüm hərbi-siyasi özəyinə çevrildi. Respublika
dövründə bütiiıı K.-lara böyiik kuıion rəhbərlik edirdi. K. komissiyalarına pleybeylər də buraxılırdı.
İmperiya dövründə şəhər şuraları K. adlanırdı; 2) bəzi dövlətlərdə və inqilaba qədərki (1917) Rusiyada
əmlak, milli və s. əlamətlərinə görə seçkili orqanlara səsvermə hüququ olan seçicilərin bölündüyü xüsusi
dərəcələr (qruplar); 3) feodal К.-sı orta əsrlərdə senyorun (vassalları ilə birlikdə) şurası idi. Kralın
bilavasitə vassallarından ibarət olaıı K. kral K.-sı adlanırdı; 4) Roma (Papa) К.-sı Roma Papasına tabe
olan, roma-katolik kilsəsinin mərkəzi inzibati aparatı (konqreqasiya, tribunalar, katibliklər, şuralar.
Vatikan vətəndaş qubernatorluğu və s.).
KURS (latın cursus, currere - qaçmaq, surətlə hərəkət etmək) - 1) siyasi K. siyasi təşkilatın (partiya,
Hökumət və s.) və ya onıın nümayəndəsinin Konstitusiya, qanunlar, partiya nizamnamələri, proqramları,
platformaları, seçki qabağı platformaları və s. tərəfindən müəyyənləşdirilmiş siyasi, ictimai, hüquqi,
iqtisadi fəaliyyətin istiqaməti; 2) valyuta K.-u - (məzənnə) — bir dövlətin pul vahidinin, digər dövlətin pul
vahidi ilə ölçülən qiyməti (məzənnəsi); valyutaların bir-biri ilə qiymət nisbəti; rəsmi K,- dövlətin müvafiq
səlahiyyətli orqanı tərəfində müəyyənləşdirilmiş milli valyuta K.-u. (məzənnəsi); bazar K.-u - bazar
konyukturasına uyğun olaraq bazar münasibətləri iştirakçıları arasında (bank, şirkət, vətəndaş və s.)
kortəbii şəkildə, tələb-təklif nisbətinə uyğun olaraq formalaşan milli valyuta K.-u (məzənnəsi); 3) tədris
K.-u - müəyyən müddətli (adətən bir neçə ay) müxtəlif ixtisaslar üzrə kadrlar hazırlamaq və ya ixtisası
təkmilləşdirmək formalarından biri; orta və ali məktəblərdə (Universitetlərdə) bir illik tədris dövrü.
KÜTLƏVİ QIRĞIN SİLAHI - özünün dağıdıcı, məhvedici qüvvəsilə, potensialı ilə, adi silahlardan
dəfələrlə üstün olan, bütün Bəşəriyyət üçün təhlükəli olaıı - müharibə aparan vasitələri, o cümlədən:
kimyəvi, bakıcrioloji (bioloji), nüvə (atom), radiasiya (radioaktiv), termonüvə, neytron və s.
Dünya sivilizasiyası ınəlıvetməyə qadir olan K.Q.S.-larin təhlükəsini nəzərə alan beynəlxalq
ictimaiyyət - K.Q.S.-larin yaradılmasını və təbiqini qadağan etməsi, yeni növ K.Q.S.-larinin
yaradılmasının qarşısını alması kimi məsələləri həll etmək məcburiyyətindədir.
KVİSLİNQ (Quisling) - vətənə xəyanət, satqınlıq rəmzi. Norveç faşistlərin lideri Vidkun Kvislinqin
soyadından götürülmüş termin. V .K. - (1887-1945), 1931-33-cü illərdə Norveç hərbi naziri olmuş, 1933cü ilin mayında faşist təmayüllü “Milli biriki” partiyasının əsasını qoymuş, faşist Almaniyası tərəfindən
Norveçi işğal etməsinə (1940, aprel) şərait yaratmış, 1942-ci ilin fevralından Norveçin oyauncaq
(nıarionet) hökumətinin baş naziri olmuş, Norveç xalqına amansız divan tutmuş, ölkə faşistlərindən azad
edildikdən sonra isə, Norveç Məhkəməsinin hökmü ilə güllələnmişdir.
KVORUM (latııı quorum (praesnetiasufficit) -kimlərin (iştirakı kifayətdir) - İngiltərədə hakimləri təyin
etdikdə istifadə edilən ifadənin ilk sözü) — yetərsay; qanını - qayda ilə, əsasnamə və nizamnamə ilə,
reqlamentlə, müvafiq orqanın qərarı ilə müəyyən edilmiş yığıncağın, məclisin, konfercıısiyanın,
qurultayın və s. səlahiyyətli hesab etmək və işə başlamaq üçün iştirakçılarının mütləq, zəruri sayı. K.
yığılmadıqda həmin orqanın fəaliyyəti etibarsızdır, qeyri-qanunidir. Həmin orqanın hər haıısı bir iizviində
K. şübhə doğurarsa, o, iştirakçıları saymaqdan ötrü yığıncağın rəhbərliyinə müraciət edə bilər. Əgər K.
ümumi iştirakçıların minimum tələb olunan sayıdıısa, kvota həmin yığıncaqda konkret aktın qəbul
edilməsi üçün ona səs verənlərin minimum tələb olunan sayıdır, misal AR MM-niıı (Parlamentin) K.-u azı
83 Deputatın i.ştirakıdırsa, qanun qəbul etmək üçün isə (kvota) azı 63 Deputatın səs verməsidir.
KVOTzl - (latııı quolaAvəv kəsə düşən hissə; quot - nə qədər) - yetərsay; 1) kollegial orqan tərəfindən
akt(lar)ın qəbul edilməsinə səlahiyyəti çatması üçün, onun üzvlərinin (səslərin) minimum limiti; 2)
beynəlxalq təşkilatların üzvü olan dövlətlərin (onların iqtisadi potensialına uyğun olaraq) ödəməli
olduqları iizvüliik haqq limiti; 3) beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ümumi istifadədə olan təbii nemətlərin
dövlətlər arasında istifadə üçün bölüşdürülmüş pay; 4) tutulmalı olan verginin mütləq tarif dərəcəsi; vergi
norması; 5) inhisarçı kartel sazişinə daxil olan iştirakçı müəsisə üçün müəyyən olunan məhsul istehsalı,
satışı, ixracı, yaxud idxalında iştirak edənlərin payı; 6) seçici K. -sı bir deputat mandatı almaqdan ötrü
seçkilərdə yığılmalı olan (yığılmış) minimum seçici səsi. 7) “təbii" kvota - seçkilərdə, seçki dairəsində
ümumi verilmiş sayların, həmin seçki dairəsindən seçilən Deputatların sayına bölünməsi ilə hesablanan seçki K.-sının bir növü.
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QAÇAQMALÇILIQ-bax koııtrabanda.
QAÇQINLAR - hərbi əməliyyat, etnik təmizləmə və yaxud fövqəladə vəziyyətin ağır nəticəsində, həmin

ərazilərdə rahat və sərbəst yaşamaq mümkün olmadığından, yaşadıqları torpaqları (əraziləri) tərk etmək
məcburiyyətində qalan, müvafiq olaraq başqa ərazilərə (bəzi hallarda başqa dövlətlərə) pənah aparan
insanlar. “Q.” anlayışı beynəlxalq hüquqda Birinci Dünya Müharibəsindən sonra meydana gəlmişdir.
BMT çərçivəsində BMT niıı “Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığı” (fəaliyyət göstərir 1951-ci
ildə Cenevrədə bir sıra dövlət (AFR, Belçika, Böyük Britaniya, Danimarka. Fransa və s.) tərəfindən Q.-ın
statusu haqqında müvafiq Konvensiya imzalamışlar. Həmin Konvensiyaya görə, zorla yaşayış yerləri
dəyişdirilən insanlar da - Q. kateqoriyasına daxildirlər. Bundan savayı, Q.-ın statusu, imtiyaz və
yardımları milli qanunvericiliklə də tənzimlənir.
QANDİZM (Hind xalqının ictimai-siyasi xadimi M.K. Qandiniıı Q 869-1948) soy adından) - M.K.
Qandinin və davamçılarının təlimi; qeyri-zorakı cəmiyyət və yerıi metodlu siyasi fəaliyyət vətəndaş
itaətsizliyi-konsepsiyası (doktrinası). Hindistanda ictimai-siyaısi və dinifəlsəfi təlim, milli azadlıq
ideologiyası; dinc müqavimət prinsipi. Bax. qeyri -zorakılıq doktrinası.
QANUN - əksər hallarda dövlətin qanunvericilik orqanı (Parlament) tərəfindən, nadir hallarda
referendum vasitəsilə xalq tərəfindən qəbul edilən (və yalnız onlar tərəfindən əlavələr edilə, dəyişdirilə və
ləğv edilə bilən), ictimai münasibətlərin müxtəlif sahələrini nizamlayan, üınum nəcburi qaydaları
müəyyənləşdirən, dövlətin, xalqın iradəsini ifadə edən. Konstitusiy adan sonra ikinci dərəcəli Ali hüquqi
qüvvəyə malik olan normativ aktdır. Bu, o deməkdir ki, bütün digər aktlar ona ııyğıııı olmalı (ona zidd
getməməli) və hamı tərəfindən birmənalı icra olunmalıdır (riayət edi Iməlidir). Qaııunun icra olunmaması,
nalayiq icra edilməsi və yaxud ona qarşı hörmətsizlik, müəyyən hüquqi məsuliyyətə səbəb ola bilər.
QANUNLARIN KOLLİZİYASI - (latın collisio-toqquşm) - dövlətdaxili və ya beynəlxalq hüquqi
aktlarda (iki və ya daha çox normativ, hüquqi aktlarda), eyni məsələnin tənzimlənməsinə müxtəlif
yanaşma, mövqe olmasından irəli gələn uyğunsuzluq, ziddiyyət, yəni qanunvericilik aktlarının bir-birinə
zidd getməsi. Q.K. problemi-həmin (konkret) hadisəyə bilavasitə aidiyyəti olan normativ aktın təbliğ
edilməsi ilə; və ya ən axrıııcı qəbul olunmuş normativ aktın tətbiq edilməsi; ümumi və xüsusdi aktların
uyğunsuzluq şəraitində-xüsusi aktların tətbiq edilməsi ilə; aşağı orqanların aktları bir-birinə zidd gedirsə yuxarı orqanın aktı tətbiq edilməklə-həll edilir. Beynəlxalq münasibətlərdə isə Q.K.-kollizisiya normaları
(yəni konkret halda hansı dövlətin qanunun tətbiq edilməsini müəyyən edən normalar) əsasında həll
edilir.
“QAPALI CƏMİYYƏT”- İngilis filosofu Karl Popper tərəfindən işlənilib hazırlanmış anlayış. Qapalılıq
ideyası izolyasionizmə müvafiq irəli sürülmüşdür və sosiai strukturun yenilikləri (ınodernizasiyam) yox
dərəcədə çətin qəbul etməsini, inkişafın ilkin mərhələlərində donub qalmasım, cəmiyyətin son dərəcədə
konservativ mövqedə olmasını və s. nəzərdə tutur. “Q.C.”-lər qeyri-demokratik siyasi-hüquqi rejimli
dövlətlər üçün səciyyəvidir, lakin burada qapalılıq yalnız sərt inzibati idarəçilik metodlar ilə tətbiq
olunmur, bu qapalılıq cəmiyyətin maraq, mövqe və baxışlarından irəli gəlir. Bununla yanaşı,
sivilizasiyanın inkişafı - Popperə görə “Q.C.’’-lərdən “açıq cəmiyyət” istiqamətində gedir.
“QARA QUTU” (rus analoqu черный ящик) - daxili quruluşu, daxili prosesləri ya heç bəlli olmayan və
ya az bəlli olan siyasi subyektləri bildirmək üçün istifadə edilən termin. Onları ( ‘Q.Q.”) araşdırma
metodu - onlara ünvanlanmış siqnallara cavab reaksiyası ilə şərtlənir. Amerika politoloqu D.İston
“Q.Q.”-dan çıxan siqnallar əsasında nəticə çıxartmağı, qərara gəlməyi təklif edir.
QARADƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIĞI (ingilis abbreviaturas: - ftSEC) - 11 ölkə tərəfindən
İstanbul (Türkiyə) şəhərində keçirilən - Qaradəniz ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üzrə 2 iyun 1992-ci
ildə qəbul edilən Deklarasiyaya müvafiq olaraq yaradılmışdır. Təşkilatın fəaliyyəti- ccmokratiya, sosial
ədalət, insan hüququ, qanunun aliliyi, əsas azadlıqlar və iqtisadi mülkiyyət kimi ümumi qəbul olunmuş
dəyərlər - regionda sülhün, sabitliyin və çiçəklənməsinin saxlanmasına yönəldilmişdir. Q.İ.Ə. iizvləıi
bunlardır: Azərbaycan, Albaniya. Bolqarıstan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova. Rumıniya, Rusiya.
Türkiyə, Ukrayna və Yunanıstandır. Avstriya, Misir, İsrail, İtaliya, Polşa, Slovakiya və T unis dövlətləri Q.İ.Ə.-də müşahidəçi statusuna malikdirlər.
Q.İ.Ə-ıı strukturunu dövlət və hökumət başçılarının illik görüşlər, Parlament Assambleyası,
Fessalonikada yerləşən Qaradəniz ticarət və inkişaf bankı, həmçinin Ankara (Türkiyə) şəhərində yerləşən
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statistik məlumatlar mübadiləsinin əlaqələndirmə mərkəzi təşkil edir. Q.İ.Ə. Şurası
təşkilatın üzv
ölkələriııir işçi dairələrinin nümayəndələrindən ibarət və təşəbbüslərin irəli sürülməsi və xüsusi sahədə
əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi ilə məşğul olan orqanı təmsil edir. Katiblisi İstanbul (Türkiyə)
şəhərində j erləşir.
QARIŞMAMAZLIQ PRİNSİPİ (daxili işlərə qarışmamazlıq prinsipi) - müasir müasir beynəlxalq
hüququn əsas prinsiplərindən biri Q.P.-dövlətlər və ya beynəlxalq təşkilatlar tərəfimdən digər dövlətlərin
və xalqların daxili işlərinə və lıətta, yürütdüyü xarici siyasətinə (əgər həmin siyasət beynəlxalq normalara
cavab terərsə) hər lıaıısı formada (o cümlədən, diplomatik, hərbi və iqtisadi yolla təzyiq və təcavüz,
terrorçular, cəsuslar, təxribatçılar göndərməklə və s.), yəni açıq və ya dolayı yollarla dövlətin
zəiflətməsinə yönəltmiş dövlətin işlərinə qarışmağın qadağan edilməsi prinsipidir. Evni zamanda,
dövlətin, xalqın daxili işlərinə hörmət bəsləməsi təhdidir. Dövlətin öz. siyasətinin, dəyərlərinin,
konsepsiyasının və ideologiyasının digər dövlətlərə, xalqlara sıradılmasındaıı çəkindirməsidir. Qeyridemokratik siyasi-hüquqi rejimli dövlətlər tərəfindən Q.P.-indən sui-istifadəsinə yol verilməməsi üçün,
yeni müasir siyasi-hüquqi düşüncə insan hüquqlarını müdafiəsini - Q.P. cərgəsinə daxil etmir. Q.P.
beynəlxalq hüququn sabit prinsipi kimi, bir çox ikitərəfli müqavilələrdə, ilk növbədə BMT'
Nizamnaməsində, BMT -niıı dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa yol verilməməsi haqqında
Bəyannaməsində (1965) və Beynəlxalq hüquq prinsipləri haqqında Bəyannamədə (1970) təsdiq
edilmişdir, habelə Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq məsələləri barəsindəki yekun məsləhətləşmələri
aktında (Helsinki 1975) və həmin məsləhətləşmələrin digər sənədlərində təfsilatı ilə təsbit edilmişdir. Bax
həmçinin аал ili işim qarışına.
Beynəlxalq hüququn institutu olmaqdan savayı Q.P. dövlətdaxili siyasi subyektlər arasında da,
mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
QARŞ1LIQL1L1Q PRİNSİPİ - dövlətlərarası müııasaibətlərin ümumqəbulolunmıış qarşılıqlı davranış
prinsipi. Həmin prinsipə görə, dövlətlərin biri-birilə münasibətlərini qarşılıqlı faydalı, bərabərhüquqlu
əsaslarla qurmalıdırlar, belə ki. əks tərəfin qanuni maraqları, xüsusilə də, beynəlxalq sülhün və
təhlükəsizliyin təmin edilməsi məsələlərində maraqları nəzərə ahnınalıdır.Q.P.-nə müvafiq dövlət başqa
dövlət tərəfindən ona qarşı törədilmiş hər hansı aksiyalara (hərəkətlərə) cavab olaraq tədbir görə bilər
(aksiyanın xarakterindən asılı olaraq). Lakin, cavab tədbirləri beynəlxalq hiiqııq normalarının və yaxud
ümumqəbulolunmıış insanlıq normalarının pozulması ilə bağlı olarsa - Q.P.-niıı tətbiqi yolverilməzdir.
QAZİ (ərəb-cihad edən, alib, fateh) - 1) orta əsrlərdə müsəlmanlarının “kafirlərlə” apardığı müharibənin
(qəzavatııı) iştirakçısı; 2) bir sıra müsəlman Şərqi ölkələrində xüsusilə fərqlənən hərbi sərkərdələrə
verilən fəxri titul, misal: Türkiyə Böyük Milli Məclisi, Sakariya döyüşündə (1921 avqust-sentyabr)
qələbəyə görə Mustafa Kamal (Atatürkə) - Qazi titulu verilmişdir.
QEYD-ŞƏRT (beynəlxalq müqavilələr hüququnda) - beynəlxalq müqavilənin imzalanması,
ratifikasiyası, qəbulolımması və yaxud təsdiqi prosesində müqavilənin hər hansısa bir müddəasının
çıxarılması və ya dəyişdirilməsi haqqında müqavilə tərəfinin (dövlətin) birtərəfli rəsmi bəyanatı.
Q.-Ş müqavilənin obyekti və məqsədlərilə uyğunluq təşkil etməlidir. Q.-Ş. haqqında müqavilə
iştirakçılarımı məlumat vermək, onun (Q.-Ş.-in) ləğv edilməsi və ya ona etiraz bildirilməsi - müqavilənin
depozilaı iy asının funksiyalarına daxildir. Elə çoxtərəfli müqavilələr məlumdur ki, hər lıaıısı Q.Ş. edilməsi
ümumiyyətlə, qadağan edilir (belə müddəa müqavilədə məxsusi qeyd olunur).
Q.-Ş praktikası beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqındakı 1969-cu il Vyana Konvensiyasında
öz əksini tapmışdır. Konvensiyaya görə, imzalanmaya təqdim edilmiş müqavilədə edilən Q.-Ş.
müqavilənin yekun təsdiqində və ya ratifikasiyasında rəsmi təsdiq edilməlidir. Əks halda Q.-Ş. edilməmiş
hesab olunur. Ratifikasiya zamanı edilmiş Q.-Ş. adətən ya təsdiqnaməniıı öziinə, ya təsdiqııamənin
saxlanmağa verilməsi və yaxud mübadilə edilməsi haqqında protokola yaxud da hər iki sənədə daxil
edilir.
QEYRİ-MÜTƏNASİB HÜQUQLU MÜQAVİLƏLƏR - (beynəlxalq) hüquq subyektlərinin öz
maraqlarına uyğun ohııayan, hətta ona zidd gedən, qarşı tərəfin (kontingentin) siyasi (diplomatik) iqtisadi,
hərbi və s. təzyiqi vasitəsilə bağlanılmasına məcbur edilən əqd (razılaşma).
Q.-M.II.M.-də bir sıra beynəlxalq hüquq normaları pozulur, o cümlədən: bərabərhüquqluluq,
suverenlik, daxili işlərə qarışmamazlıq və s. Bəzi elmi mənbələrdə kapitulyasiya aktı da - Q.-M.H.M.
kateqoriyasına aid edilir.
Mıiasir beynəlxalq hüquqda Q.-M.H.M.-i qanuna - zidd qəbul edilir; onu (Q.-M.H.M-İ) bağlayan,
imzalayan tərəf (dövlət) - onun şərtlərini yerinə yetirməyə bilər, ondan birtəfəli şəkildə imtina edə bilər
və bu beynəlxalq hüququn pozulması kimi qəbul olunmur.
QEYRİ-ZORAKİLİQ DOKTRİNASI (latın doktrina - təlim) - qan tökülməməsi şərti ilə, azadlığa,
müstəqilliyə nail olmaq, xalqı ayağa qaldırmaq və mövcud vəziyyəti dəyişdirmək məqsədilə qeyri-zorakı
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imperiyalarının maraqlarınııı toqquşdugıı şəraitdə İran dövlətinin timsalında eöıınək o ar; İkinci və
Üçüncü Dünya Müharibələri ərəfələrində Belçika, Niderland. Lüksemburq dövlətləri
B.D. roH’nu
oynayırdılar. İki yerə parçalanmış Almaniya dövləti "soyuq müharibə" illərində - B.D.niıı faiz nümunəsi
idi.
BUM (ingilis boom) səs-kiiy, gurultu, siiııi canlanma - I. sənaycıin və ticarətin qısamüddətli ehtikar
yüksəlişi: əmtəə qiymətinin və qiymətli kağızlarının məzənnəsinin artması, birja möhtəkirin inin azğııı lığı
və s. ilə xarakterizə olunur; 2. istehsal tsikli inkişafı dövründə istehsalatı ı, qiymətin və bir sıra digər
iqtisadi göstəricilərin sürətli artımı; 3. iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsini (ııcft hasilatı, tikinti,
avtomobil sənayesi, turizm və s.) digər dövrlərlə müqayisədə sıçrayışlı inkişaf.
BURAXILIŞ FƏRMANI - (nadir hallarda) diplomatik praktikada öz ölkəs nin hökumətinin təşəbbüsü
ilə diplomatik nümayəndə geri çağrılaraq fəaliyyət göstərdiyi ölkədən çıxıb getdikdər sonra, diplomatın
fəaliyyət göstərdiyi dövlətin başçısı - diplomat, təyin edən dövlətin başçısına göndərdiyi y üksək lıörınət
əlamətini bildirən rəsmi лопл/. Adətən, lıəmin B.P.-nda iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında
diplomatik nümayəndənin müsbət rolu və yüksək şəxsi keyfiyyətləri qeyd clunur. B.F. diplomatik
kanallarla göndərilir, ona hər hansı cavab göndərilməsi isə qəbul olunmayıb.
BÜROKRAT (rus analoqu бюрократ, fransız, analoqu bwcaucrcte. ingilis bureaucrat) l )
bürokratiyaya mənsub olan şəxs; bürokratiyanı yayan şəxs; 2) iimnmi işə xə əl gəlirməklə, öz vəzifələrini
forma! olaraq yerinə yetirən vəzifəli şəxs; süründürməçi, rəsmiyyətçi.
BÜROKRATİYA (fransız bureau - dəfətərxaııa və yıınaıı krafos ■■ hakimiyyət sözlər ndəıı. fransız
bureaucratic - lıərfimənada: dəftərxana (kanselyariya) hakimiyyəti)- 1) qərarların qəbul edilməsində
operativliyi məhdudlaşdıran, qərarlarıtıqəbul edilməsinin formal prosedur.m uıı lıəddənziyadə
əhəmiyyətliy ini tələb edən, geniş şaxəli və iyerarxik məmur aparatı strukturuna söy kənən, ictimai və ya
dövlət işlərini idarəedən sistem; 2) həmin sistemdə işləyən (onunla əlaqəli olan) insanlar təbəqəsi.
B. bir qayda olaraq, zamanın tələblərindən həyatın reallıqlarından uzaqlaşmasından qeyri-standart
yanaşma tələb cdəıı məsələlərin, problemlərin həli cdilməsindəsəhvlərə və ya acizliyə, məmurların
həddən ziyadə asılılığına və korrupsiyanın inkişafına və nəhayət, islahatların aparılmasında idarəçilik,
hakimiyyət orqanları iiçtin ciddi səddə çevrilib. Qeyri-demokratik, siyasi-hüquqi rejimli dövlətlərdə B.
xalqı təzyiq altında saxlamaq vasitəsinə, sosial-siyasi təşəbbüslərin boğulması və ümumiyyətlə, ictimai
həyatın hakim dairələrin maraqlarına tabe etdirmək vasitəsinə çevrilib.

C
CEN TLMEN RAZILAŞMASI (ingilis gentlemans aggremcnl) - ictimai-siyasi (o cümlədən,
beynəlxalq) münasibətlərin quruculuğunda, tərəflərin (o cümlədə, rəqib və hətta düşmən
tərəllərin) qarşılıqlı inam və etibar əsasında, .şifahi formada, yəni imzalama mərasimi
keçilmədən, könüllü surətdə bağlanmış və icra edilən mürəkkəb razılaşma, (saziş) növünün şərti
adı. Iltiquq (o cümlədən, beynəlxalq hüquq), razılaşmanın (sazişin) bağlanmasının mütləq yazılı
formasını tələb etmir, C.R.-mn predmeti detallara varmadan ümumi müddəalara əhatə edir və
icrasına nəzarət, icra olunmadığına görə cəza növü (sistemi) tərəllərin öz öhdəsinə buraxılır,
hərçənd hiiqtıqa zidd akt (hərəkət və ya hərəkətsizlik) hüququn qüvvəsi ilə cəzalandırıla bilər.
Öncədən şifahi müzakirə edib və razılığa gəlmə C.R.-nın mürəkkəb forması olduğu təqdirdə
onun (C.R.-nm) xüsusilə mürəkkəb forması öncədən heç bir müzakirə elmədən və razılığa
gəlmədən, lakin ümumi tərəflərin qarşılıqlı maraqlarına cavab verən müəyyən qaydalara riayət
etməsindəıı ibarətdir.
CƏBHƏ
1. siyasi partiyaların, həmkarlar ittifaqların və başqa təşkilatların ümıımi məqsəd,
amal uğrunda mübarizə aparmaq üçün yaradılmış birliyi; 2. bir qayda olaraq müharibənin
başlamasi ilə əlaqədar yaradılan operativ-strateji (hərbi) birləşmə. C.-yə bir neçə ordu birləşməsi,
əlahiddə ümtımqoşun birləşmələri, aviyasiya, müxtəlif qoşun növlərinin, xüsusi qoşun hissə və
birləşmələri və s. daxil ola bilər; 3. silahlı qüvvələrin hərəi əınəliyjat meydanlarında düşmənə
qarşı döziilmə xətti; 4. döyiiş əməliyyatlarının aparıldığı rayon 'zona, zolaq, bölgə); 5. qoşunların
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döyiiş sıns nın düşmən səmtinə olan tərəfi; 6. hərbi qulluqçular (maşınlar) sırasının ön xətti: 7.
eyni zamaıı.la bir neçə iş prosesinin həyata keçirildi}i ver. sahə.
(Hsusı. <> xaı iti dö\ lətlsriıı kəşthyat orqanlarının digər ölkələrə qarşı po/uculuq. dövlətin hərbi,
iqtisadi və s. cəhətdən təhlükə.i/'ıv ııııi’ sarsıtmasına yönəlmiş Ibalivvəlin cinayətkar formalarından biri:
xüsusi təlf tikəli dö', ləli ciııay ət; xarici dövlətin vətəndaşı və ya vətəndaşlığı olmayan şəxs, (cəsus,
xəfiyyə) tərəfindən dövlət sirrini və va hərbi sirri təşkil edəıı məlumatları xarici dövlətə, xarici təşkilatlara
və ya onlarır agcntnıasina vermə məqsədilə toplama və ya oğurlama, habelə xarici kəşfiyyat orqanlarının
tapşııığı ilə dö\ lətiıt xalqın) mənafevi zərərinə olaraq istifadə etmək üçüıı məlumatları verməkdən
ibarətdir. I c ıi ciııavM əməllətmi vətəndaş törətdikdə - bu. v.V.wə wvwwt kimi hesab edilir. U. bütün
dövlətlərin qanım-vc. icilivinə cö ə təqib edilir. Hərbi C.-a görə məsuliyyət beynəlxalq hüquq qaydasında
görə nizamlanır.
CİHAD (CAIIAD) (ərəb-müqəddəs müharibə, din uğrunda müharibə; lıərll mənası: cəhd etmək, səy
göstərmək, mübarizə etmək) islam dininin Qurana əsaslanan mühüm təlimatlardan biri. C. anlayı.şnıa.
Mədinə miisəlmaıı'arınııı Məkkə bütpərəstləri və yəhudi qəbilələrinə qarşı hərbi yürüşləri ilə əlaqədar
Quranm ilk Mədinə surətlərində təsadüf edilir. Qurana görə (misal: 9-cıı surə, 29-cu ayə) döyiiş
qabiliyyət окш bütün müsəlmanlar "kafirlərə" qarşı "müqəddəs müharibə" aparmalıdırlar. U.-in elan
edilməsinin xiisusi prosedur qaydaları vardır. Dini təlimə görə C. nəticəsində (yəni din uğrunda) həlak
olmuş iıısaniar-şəhidlik dərəcəsinə yüksəlir və "cənnətə" qovuşur. Bəzi müsəlman ölkələrində xalq
kütlələrin i ıı müstəmləkəçilər əleyhinə kortəbii mübarizənini ideoloji əsasını C. təşkil etmişdir (misal: İraq
üsyanı Ю20) C. bəzən
da adlanır.
CİNAYƏTKARLARI QAYTARMA (ekstradisiya) - beynəlxalq hüquqda cinayət üstündə təqib edilən
şəxsləri ciııavəl məsuliyyətlərinə cəlb etmək, yaxud ləy in edilmiş Məhkəmə hökmünü icra etmək üçiiıı
onlar (cinayətkarları) yerləşdiyə dövlətdən tələb edən dövlətə verilməsi. C.Q. məsələsi ikitərəfli, (hiiquqi
yardım), həm də çoxıərəlli miiqav ilə və konvensiyalarla (misal: Latın Amerikası dövlətləri arasında 1933cii il müqaviləsi: cinasətkarları qaytarmaq haqqında 1957-ci il Avropa Konvensiyası: azadlıqdan məhrum
etməyə məhkum edilmiş şəxslərin qaytarılması haqqında 1978-ci il çoxtərəfli Berlin Konvensiyası).
Aşağıdakı dövlətlər C.Q. haqqında irəlidəki tələbləri irəli sürə bilərlər: cinayətkarın vətəndaşı oiaıı dövlət;
ərazisində cinayət törədilmiş dövlət: cinayətdən zərər çəkmiş dövlət.
Miiəyyəıı istisnalarla cinayət törətmiş, o cümlədən, bəşəriyyətə qarşı cinayət törətmiş şəxslər,
xüsusilə hərbi cinayətkarlar qaytarılmalıdır. Burada "müəyyən istisnalar" deyəndə siyasi motivlərə görə
təqib olmıaıı (siyasi sığınacaq alımış şəxslər; başqa dövlətdə cinayət sayılan, lakin olduğu dövlətdə
cinavət sayılmayan əməllər törədən şəxslər; hər iki dövlətdə cinayət sayılan, lakin cəzası bir ildən artıq
olmayan .əməllər törədən şəxslər; habelə törədilmiş' cinayətə görə artıq cəzalandırılan, hökm müddəti
keçən, bəraət qazanan, işinə xitam verilən, əhv və ya amnistiya olunan şəxslər; tələb olunan dövlətlə
‘‘vətəndaşlıq" siyasi-hüquq1 əlaqəsində olan şəxslər (lakin belə halda, vətəndaş öz vətənində (başqa dövlət
ərazisində tö’ ətdiy i cinayətə görə) mühakimə oluna bilər) və s. başa düşülür - hansılar ki, qaytarılmır.
CIRTDAN DÖVLDT - bütim digər dövlətlərlə müqayisədə ərazi və əhali baxmımdan olduqca kiçik
dövlətin məcazi adı; şərt' olaraq ərazisinin ölçüsü 10000 kıır-dən və əhalisinin savı 1000000 nəfərdən az
olan lakin dövlətə xas olan bütiiıı atributlarına (və o cümlədən, simvollarına) malik olan dövlət. Lakin
bəzi ‘ C.D."’-lər o q.ədər kiçikdir ki, onların silahlı qüvvələri yoxdur və onlar beynəlxalq hüququn
himayəsində olmaqla yanaşı, iri qonşu dövlətin hərbi himayəsindən istifadə edirlər, bəzi “C.D."dərin
ərazilərinin ölçüsü bir reçə 11) hektarlarla və əhalisinin sayı bir neçə yüz nəfərlərlə hesablanır. "C.D."-ləri
əsasən Sakit okeaıını cəııubi-qərə hissəsindəki kiçik adalarında, Avropa və Afrika qitələrində və s.
yerlərdə yerləşirlər. Bax həmçinin Vatikan.

ÇAR (rus царо. latın caesar - sezar; roma imperatorlarının titulundan) - Rusiyada 1547-1721 -dövlət
başçısının (monarxın) rəsmi titulu. Birinci Ç. - IV İvaıı Qrozıııy olmuşdur, (ona qədər Rusiya (Moskva
kııyazlığı) başçıları, hökmdarları - böyük knyaz adlanırdı; I Pyotr dövründən "Ç.’ titulu -“imperator
titulu ilə əvəz, edfdi, lakin “Ç." termini qeyri-rəsmi surətdə 1917-ci ilə qədər istifadə edilmişdir;
Bolqarıstandı- YIX əsrdən - 1946-cı ilə qədər monarxın daşıdığı titul.
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ıııiiqaviınət. Q.-Z.D.-nm təməlqoyucusu-iııdusları ingilis koloniyalarına qarşı müqavimət göstərmə
çağırışını edən Mahatma qaııdi olmuşdur. Q.-Z.D aşağıdakı qeyri-zorakılıq müqaviınəl növlərini nəzərdə
tutur: aclıq aksiyası, kütləvi sülhpərvər demonstrasiyalar, etiraz (protest) aksiyaları Q.-Z.D.-ııın əsas
ideyaları bunlardır: “Öz düşmənlərinizi sevin və sizə nifrət edənlərə xeyir-dua edin’’, bəşəriyyət
zorakılıqdan yalnız qeyri-zorakılıq yolu ilə azad ola bilər”, “nifrətə yalnız məhəbbətlə qalib gəlinək olar”,
“bütün insanlara məhəbbət, ələlxüsus ən zəiflərə və düşmənlərə münasibətdə”., "düşmənçilik yox.
barışıq"; "Nifrətə-məhəbbətlə, ədalətsizliyi ədalətlə, zorakılığı səbrlə üstün gəlin”; '‘qeyri-zorakılıq - bıı,
insanla dünyanın arasındakı harmoniyasının nəticəsidir”, “qeyri-zorakılıq - vasitə deyil, məqsədin
özüdür”.
QƏTNAMƏ -1) bax rezolyasiya', 2) Məhkəmə qətnaməsi-birinci instansiya Məhkəmənin mülki işə
mahiyyət üzrə baxması və həll edilib qurtarması barədə qərarı. Məhkəmə Q.-si iştirak edən hakimlərin səs
çoxluğu ilə, müşavirə otağının sirrinə riayət etməklə çıxarılır: yazılı formada şərh edilir və qəbul
olunmasında iştirak edən bütn hakimlər tərəfindən imzalanır. Q.-qanunauyğuıı və əsaslandırılmış
olmalıdır. Q. isə baxıldıqdan sonra dərhal çıxarılır. Q.-dəıı şikayəetmə müddəti qurtardıqda Q. Qanuni
qüvvəyə minir, Ali Məhkəmənin Q.-ri isə elan edilən vaxtdan dərhal qüvvəyə minir.
“QIRĞILAR VƏ GÖYƏRÇİNLƏR” - siyasi baxışları, mövqeləri, fəaliyyət və mübarizə metodları birbirindən sərtliyi ilə və mülayimliyi ilə qəti sürərdə fərqlənən, müxtəlif siyasi qütbləri təmsil edən siyasi
qüvvələrə bəzi kütləvi informasiya vasitələrində (KtV) və siyasi ədəbiyyatda verilmiş şərti ad. “Qırğılar”
cərgəsinə şərti olaraq azğınlaşmış siyasətçiləri, hərbçiləri və hərbiləşmiş “güc" strukturlarının
nümayəndələrini, siyasi radikal 1 lari və ekstremistləri, qatı millətçi və ura-patriotlaıı və s. daxil etmək olar.
Onlar mübahisəli məsələləri “güc” və təhdidlərlə həllinin mümkünlüyünü tərənnüm edirlər, qarşı tərəflə
nəinki kompromisləri (güzəştləri), hətta dialoqu da inkar edirlər, gücdən savayı digər həll yollarını
birmənalı surətdə rədd edirlər, siyasi vasitə kimi hərbi gücü, zorakıığı və digər təzyiq vasitələrini məqbul
hesab edirlər. Şərti olaraq, “göyərçin” adlandırılan siyasi qüvvələr isə, öz növbəsində bütün siyasi
məsələlərdə humanizmi, xeyirxahlığı, insani münasibəti və hörməti hər şeydən üstün tin urlar.
QIZIL (QIRMIZI) XAÇ - bax beynəlxalq qırmızı xaç.
QIZIL QEYD (rus analoqu золотая оговорка) - kreditorun (borc verənin) debitora (borcluya)- öz
borcunu qızıl sikkələrlə və ya ona bərabər əmlakla ödəməli olduğu ödəlik şərti. Beynəlxalq praktika Q.Q.iıı üç əsas növünü ərsə gətirmişdir: borc aşağıdakı şəkildə ödənilə bilər: 1. öhdəliyin ortaya çıxdığı anda,
ödəməli yerdə mövcud olan çəkili və əyarı - qızıl sikkələrlə; 2. qızılın qiymətinə bərabər dəyərdə kontraktda şərtləndirilmiş pul vahidi miqdarında və; 3. kreditora müəyyən miqdarda qızılnı (külçələrdə)
verilməsi.
Q.Q.- valyuta riskindən (valyuta qiymətinin dinamikasından) sığortalanmaq məqsədlərinə xidmət
edir.
QIZIL STANDART (ingilis analoqu gold standard) - hər bir milli valyuta vahidinin, qəti müəyyən
edilmiş, qızıl miqdarına uyğunlaşdırılmış pul sistemi Q.S.-in qaydaları aşağıdakılardır: a) bütün kağız
pullar minimum dəyərlə qızıla konversiya edilməlidir; b) idxalatda və ixracatda məhdudiyyət qoyulduqda
qızıl olmamalıdır (məhdudiyyət qızıla şamil edilməməlidir); c) qızıl ehtiyatı lazını olan miqdarda
saxlanılmalıdır.
QIZIL VALYUTA EHTİYATI - xəzinəyə və mərkəzi banka məxsus külçə və sikkə şəklində olan qızıl
ehtiyatları, xaricdə bank hesabında olan əcnəbi valyuta vəsaiti, banknot və sikkə: - əsasən beynəlxalq
ödəmə vəsaitinin ehtiyat fondu funksiyasını yerinə yetirir və zəruri halda ödəmə balansının kəsirini
ödəmək, həmçinin ölkənin milli valyutasının məzənnəsini qorumaq məqsədilə valyuta bazarına müdaxilə
etmək üçün istifadə olunur. Onun azalması ölkənin valyuta vəziyyətinin pisləşməsini göstərir.
QLOBAL PROBLEMLƏR - müasir dövrdə meydana çıxan bir çox sosial-iqtisadi, elmi-texniki və təbiət
faktorların bütünlüklə beynəlxalq ictimai həyata təsiri ilə səslənən mühiirn əhəmiyyətli problemlər.
Həmin problemlərdən ən aktual olanlar aşağıdakılardır: nüvə fəlakəti təhlükəsini və silahlanmam aradan
qaldırmaq və sülhü qorumaq, sosial ədalətsizliyi - aclıq, yoxsulluq və səfalətin ləğvi üçün müvafiq
şəraitin yaradılması, demoqrafik artım ilə - istehsal vasitələrin dinamik inkişafı arasındakı əlverişli
mühitin təmin edilməsi, Yer kürəsi əhalisinin enerji və ərzaqla təmin edilməsi, diiııya okeanının
resurslarından səmərəli istifadə edilməsi və kosmik fəzanın faydalı məqsədlərlə mənimsənilməsi, ətraf
təbii mühitin mühafizəsi, insanın fiziki və psixoloji .simasının, həmçinin sağlamlığının neqativ
dəyişməsinə yol açan təhlükənin aradan qaldırılması və ən əsası, İJçüncü Dünya Müharibəsinə yol
verilməməsi. Q.P.-in həll olunmaması təkcə insan həyatını qorunması üçün deyil, həm də bütün
sivilizasiyanın məhvinə gətirib çıxarda bilər.
QLOBALİSTİKA (fransız qlobal-ümumi (ümumbəşəri), latın qlobus - kiirə) - hər bir dövlət, xalq və
hətta hər bir insanın həyatı üçün vacib, ümumbəşəri məsələləri (probemləri) öyrənən fənlərarası bilik

sistemi.
Siyasi qlobalistika - XXəsrin 90-cı illərində meydana gəldi və qlobal problcmatikanm siyasi
aspektlərini, ümumbəşəri problemlərin əmələ gəlməsi və kəskinləşməsinin siyasi səbəblərini və eləcə də
unların həlli yollarını öyrənir.
QO.Şt LVIAMAQ (prinsipi, siyasəti) - İkinci Dünya Müharibəsindən sonra sülh, təhlükəsizlik və hərbi
ittifaq və qruplaşmalardan (alyanslardan) kənar beynəlxalq münasibətlərdə bərabərhüquqlu iştirak
naminə düny anın əksər dövlətlərinin seçdiyi xarici-siyasi kurs.
Cəvahirlər Nehru (1889-1964) tərəfindən irəli sürülən həmin konsepsiyanın həyata keçməsinin
əsasım müstəqil Hindistan qoydu. (Koloııiyalıqdan)- müstəmləkəçilikdən azad olmuş ölkələr arasında
həmin siyasi kurs yayıldı (“qoşulmamaq siyasəti”, “qoşulmamaq hərəkatı") Hərəkatın Ali forumlarının
sənədlərində Q.- dövlətlərin dinc yanaşı yaşamasının təmin edilməsinə və milli-azadlıq hərəkatının ardıcıl
müdafiəsinə yönəlmiş müstəqil siyasət kimi müəyyən olunur. Q,- ölkələrin çoxtərəfli hərbi ittifaqlarda
iştirak etməməsini yəni neytrallığı nəzərdə tutur. Əgər dövlət hansısa bir qüdrətli dövlətlə ikitərəfli hərbi
müqaviləyə və yaxud regional müdafiə paktına malikdirsə, həmiıı müqavilə və yaxud pakt dövlətlərin
ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi faktına bərabərdir.
QRAF (alman Graf latııı comes., fransız comte, ingilis earl) - erkən orta əsrlərdə kral sarayında vəzifəli
şəxs. Sonradan Q. vəzifəsi tədricən irsi oldu. Feodalizmdə - feodal hakim, sonradan yüksək zadəgan titulu
idi. Rusiyada Q. rütbəsi XVIII əsrdə I Pyotr tərəfindən tətbiq edildi; lakin 1917-ci ildə ləğv edildi. Titul
kimi, formal olaraq monarxiya idarə üsulu olan əksər Avropa ölkələrində hələ də qalmaqdadır.
QÜVVƏLƏR BALANSI (ingilis balance of power) - iki dövlət arasında və ya iki dövlətlər alyansları
arasında lıərbi “giicün” bərabərliyini (paritet) bildirən - beyııəlxqalq münasibətlər nəzəriyyəsinin
müddəası. İki mənada işlədilir: a) milli hökumətlərin - potensial rəqib (düşmən) dövlətlərinin hərbi
qüvvəsinə çatdırma siyasəti və; b) nəticə; beynəlxalq münasibətlərdə mövcud vəziyyət. Hər bir halda
“Q.N." atıla} ışı - şərti və nisbi anlayışdır və onun doğru olması, yalnız qüvvələrin tətbiqində özünü
büruzə verir. T.Qabbsıın məlum traktatına müvafiq: beynəlxalq münasibətlər öz təbiətinə görə anarxik
xarakter daşıyır və hər dövlət daima xarici təcavüz təhlükəsi qarşısındadır. Belə şəraitdə, hər bir dövlət
potensial rəqib (düşmən) dövlətin hərbi qüvvəsinə bərabər qüvvə saxlamağa məhkumdur.
QVARDI YA (italyan quardia-qavovul, keşik) - yüksək hərbi keyfiyyətlərlə seçilən, yüksək hazırlığa
malik olan, xiisusi təyinatlı və hətta imtiyazlı seçmə qoşun hissəsi və ya birləşmələri 1) “Q.” terminini ilk
dəfə XII əsrdə İtaliyada dövlət bayrağını mühafizə edən dəstənin adını ifadə etmək məqsədilə
işlədilmişdir; 2)döyüşlərdə dalıa çox fərqlənmiş hissələrə və birləşmələrə verilən fəxri ad; 3) tarixən bu
günə kimi bir sıra dövlətlərdə, dövlət başçılarının, monarxlarııı, prezidentlərin şəxsi hərbi mühafizə
dəstələri; 4) (məcazi mənada) öz ideyalarına, məqsəd və amallarına bütövlükdə, dönmədən bağlı olan
sosial qrup və konkret şəxslər.

L
LA KOMMUNYLITE (fransız La Communaııte) - Fransa kolonial imperiyasının dağılınası şəraitində,
1958-ci ildə yaradılmış Fransa tərkibindəki, Fransa (metropoliya) başda olmaqla - uzaq
departamentlərinin, ərazilərinin və Afrika qitəsindəki bir sıra dövlətlərin (keçmiş Fransız koloniyalarının)
birliyi; hi-ansa ittifaqını əvəz etmişdir.

1958-ci il Fransa Konstitusiyasına uyğun olaraq, Fransa Respublikasının Prezidenti, eyni
zamanda - L K.-nin Prezidentidir; İcraçı Şura, Senat və Arbitraj Məhkəməsi - L.K.-nin orqanlarıdır.
K.-yə daxil olan əksər dövlətlər Fransa ilə bərabərhüquqlu münasibətlərin qurulmasına üstünlük
L.
verməklə - L.K. praktiki olaraq mövcudluğunu itirdi, hərçənd formal olaraq ləğv olunmadı.
LANDSKNEXT (alınan Landsknecht, Land - ölkə və Knecht - batrak, saldat (əsgər) sözlərindən) - Qərbi
Avropada XV-XVII əsrlərdə muzdlu əskər. L.-lər -- peşəkar əskərləri (dəstələri) hərbi təmsilçilər
tərəfindən müəyyən (konkret) hərbi əməliyyat, hərbi yürüş məqsədilə yığılırdı, onlar (L.-lər) kim daha
çox pul verərdirsə - məhz oııun tərəfinə keçirdilər, hətta döyiiş dövründə əgər düşmən dahaçox pul
verərilirsə ın.əlız diişıuən tərəfinə keçə bilərdilər. Bir çox Avropa moııarxları L.-lərin xidmətinə müraciət
edirdilər. L.-lərin qəddarlığından və qarətlərindən daha çox sadə əhali zülm çəkirdi.
“L ” sözü müasir dövrdə satqın (pula satılmış) əskəri, muzdlunu bildirmək üçün istifadə edilir.
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LAUREAT (latın laııreatııs - dəfnə çələngi ilə nıükaiatlandırılmış) ■ dövlət mıikaiatına. yaxud
beynəlxalq mükafata layiq olmuş şəxs; həmçinin bədii müsabiqənin qalibi. ‘L. termini Qədim
Yunanıstanda yaranmışdır.
LEGİON (latın legio (legionis). lego - toplayıram, yığıram) - Qədim Roma ordusunda əsas təşkilatı və
taktiki hərbi birləşmə. L.-a piyada və süvari qoşun daxil idi; 2. XV1-XIX əsrlərdə fransa, İngiltərə,
Almaniya, Polşa və Rusiyada müxtəlif qeyri-daimi heyəti i əsgəri birləşmələr; 3. müasir dövrdə bir sıra
ölkələrdə (əsasən radikal nümayişləri, yürüşləri dəf etməkdən ötrü yaradılmış) qoşun və polis birlikləri; 4.
bəzi radikal (və hətta hərbiləşmiş mürtəce radikal) faşist tipli təşkilatların adı; 5. konkret millətin (misal;
ərəb, polyak) nümayəndələrindən formalaşmış könüllü hərbi birləşmələr; 6. xarici L. - əsasən
əcnəbilərdən ibarət formalaşdırılan, miizdlu hərbi birləşmələrin adı, misal: Fransada 1831-ci ildən,
İspaniyada 1920-ci ildən mövcuddur. Bax həmçinin muzdlular.
LEGİSLATURA (latın lex (legis) - qanun və /«/«.v-daxil edilmiş, qoyulmuş) -1) səlahiyyət müddəti,
həmçinin seçilmiş nümayəndəli orqanın fəaliyyət dövrü; 2) ayrı-ayrı ölkələrdə və ABŞ-m bəzi ştatlarında
hakimiyyətin Qanunvericilik orqanlarının adı.
LEGİTİMASİYA (latın legitimus - qanuni, qanuniləşdirilmiş) (qanuniləşdirmə, de-taktonu-de-yureyə
çevirmə) - subyektin və ya aktın səlahiyyətli və ya qanuni olmasını qəbul etmə (etdirmə) təsdiqləmə;
ictimai-siyasi və hüquqi münasibətlərin bütün subyektləri tərəfindən vahid şərtimin, vahid “oyun
qaydalarının” qəbul edilməsinə yönəlmiş fəaliyyət (bu fəaliyyət adətən qanuni, ədalətli üsul və vasitələrlə
həyata keçirilir, lakin bəzi hallarda L. qanunsuz, ədalətsiz üsul və vasitələrlə həyata keçirilir, misal:
rüşvət, şantaj, təzyiq və s.); 1. pasport sistemi olmayan dövlətlərdə vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq etmə
forması. Səlahiyyətli hakimiyyət orqanının tələbi ilə vətəndaşın şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin
təqdim etməsindən ibarətdir; 2. mülki hüquqda vətəndaşın müəyyən hüquqi hərəkətləri həyata keçirmək
hüququnun sübutu; 3. hakimiyyət L.-sı - mürəkkəb siyasi-hüquqi proseslərin nəticəsində dövlətin legitim
hakimiyyəti (və müvafiq qanunvericilik sistemi) olmadıqda müəyyən siyasi qüvvələrin (misal: “qeyrilegitim hakimiyyətin”, “marionet hakimiyyətin”; idarəetmə imkanları məhdud olan (və yaxud heç
olmayan) qanuni legitim hakimiyyətin və yaxud, digər siyasi qüvvələrin) öz hakimiyyətini (müvafiq
hüquqi aktlarını) həm dövlətdaxili həm də beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında məhz özünün “legal
hakimiyyət” olduğunu isbat və təsdiq etməsinə yönəlmiş ictimai-siyasi, hüquqi fəaliyyət; 4. bax həmçinin
leqalizasiya və naturalizasiya.
LEQALİZASİYA (ingilis Zeg<7/-qanuni) - qanuniləşdirmə: 1. konsul L.-sı - sənədlərdəki və aktlardakı
imzaların həqiqliyinin və onların konsulun olduğu dövlətin qanunlarına uyğunluğunun müəyyən və təsdiq
edilməsi; 2. "çirkli pulların” L.-sı - qeyri-qanuni (o cümlədən: rüşvət, mənimsəmə, oğurluq, qarət,
kontrabanda, bronkonyerlik, dələ-duzluq, “insan alveri”, narkotik maddələrin və silah-sursatın qeyriqanuni alveri və s.) üsul və vasitələrlə əldə edilmiş “kriminal bioqrafiyalı” pulların, qanunların
boşluqlarından və “məmur tamahından” istifadə edərək təmizə çıxarılması, “yuyulması” cəhdləri; 3. bax
həmçinin legitinuısiya və naturalizasiya.
LEQAT (latın legatus-səfir, lego-göndərirəm) - 1. Qədim Romada Senatın təvin etdiyi səfir, yaxud siyasi
tapşırığı yerinə yetirən müvəkkil. Son respublika dövründə əyalətdə sərkərdə və canişinin köməkçisi L.
idi; 2. Papa L.-tı - Roma Papasının Ali dərəcəli diplomatik nümayəndəsi. Çox zaman hər hansı bir səfirə
və diplomatik ageııtə də - L. deyilir.
LEND-LİZ (ingilis ZYW-Iease, lend-borc vermək və lease-icaryə vermək) - İkinci Dünya Müharibəsi
zamanı ABŞ-ın antihitler koalisiyası üzrə müttəfiq ölkələrə silah, döyüş sursatı, hərbi və mülki texnikanı,
strateji xammal, ərzaq, müxtəlif malların və xidmətlərin uzunmüddətlilik şərti ilə borc, yaxud icarəyə
verilməsi sistemi. L.-L. haqqında qanun 1941-ci il martın 11-də ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul
edilmişdir. Praktikada L.-L. borc (icarə) vermə sistemi üzrə onların qaytarılınası 10 illər boyu çəkdi və
burada güzəştlərə də yol verildi.
LİQA (fransız Hque, latın liqare - bağlamaq, əlaqələndirmək sözündən) - siyasi (və ya qeyri-siyasi)
əhəmiyyətli subyektlərin (misal; dövlətlərin, təşkilatların, şəxslərin) müəyyən məqsəd və məramlı birliyi,
ittifaqı. Bax həmçinin Millətlər liqası..
LİMİTROFLAR (latın limes - sərhəd və yunan trophos - qidalaııdiran)- ilk öncə, sə həd xətti boyunca
düzülmüş ordunu təmin (maddi və qida təchizatı) etməli olduğu Roma imperiyasının sərhədyanı
əyalətlərini bildirmək üçün istifadə edilirdi; Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Antanta (və ABŞ)
tərəfindən Litva, Latviya, Estoniya, Finlandiya və Polşa dövlətlərinə münasibətdə tətbiq edildi.
LİSENZİYA (latın licentia-azad\\c\, hüquq) - 1. əsasən strateji əhəmiyyətli bu və ya digər təsərrüfat
sahələrində (misal: təhsil, səhiyyə, təbii sərvətlərdən istifadə, telckomuııikasiya, bank (valyuta), zərərli
(təhlükəli) istehsalat sahələri və s.) fəaliyyət göstərmək üçün, dövlətin müvafiq səlahiyyətli orqanı
tərəfindən verilən xüsusi icazə növü. L. iqtisadiyyatın strateji sahələri üzərində dövlət tərəfindən nəzarət
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aparılması, istiqamətləndirməsi, tarazlaşnıası, milli sənayenin xarici (beynəlxalq) rəqabətdən qorunması,
valyuta xərclərinə nəzarət, habelə 1 . rüsumu toplamaqla büdcə gəlirinin artması və s. imkanlarım varadır,
hərçənd bəzi hallarda, qeyri-demokratik siyasi-hüquqi rejimli dövlətlərdə L. rüşvət mənbəy inə və təzyiq
vasitə-siııə çevrilə bilər; 2. digər şəxslərin, yaxud təşkilatların potent hüququ ilə miilıafi/ə olunan
ixtiradan, texniki nailiyyətlərdən, istehsal təcrübəsi və sirrindən, ticarət markasından və s. istifadə
etmələrinə, adətən müəllil hüququ sahibi tərəfin-dəıı (bəzi hallarda isə səlahiyvətli dövlət orqanı
tərəfindən, və Məhkəmə tərəfimdən) verilən icazə; 3. bax həmçinin akkreditasiva
LOBBİZM (ingilis /oA/u’-kuluar)
dövlət daxilində və yaxud xaricində ıııiiəvyən sivasi qüvvələrin
(lobbistlər ıı) öz maddi və ya mənəvi motivləri ilə, başqa bir dövlətin, xalqın, bir qrup şəxsin, kommersiya
təşkilatının və hətta, konkret Fərdi şəxsin maraq və məqsədlərinə xidmət edərək, onların (onun) xeyrinə
qanunların, qərarların qəbul edilməsinə, dəstəyin, himayəsinin göstərilməsinə, dövlət sifarişlərinin,
subsidiyaların, imtiyazların alımasına və ya konkret iqtisadi-siy asi layihələrin həy ata keçirilməsinə və s.
yönəldilmiş qanuni və ya əsasən qeyri-qanuni (misal: rüşvət, hədə-qorxu, şantaj, diffomasiya və s.) üsul
və vasitələrlə dövlət məmurlarına, Deputatlara, kütləvi informasiya vasitələrinə (KİV) və s. təsir və təzy iq
göstərmə ləaliyyəti; ABŞ qanunvericilik orqanları nəzdində iri inhisarçıların, bir qrup şəxsin və s. xeyrinə
qanunvericiləm və dövlət məmurlarına təzyiq göstərən kontor və agentliklər sistemi. ABŞ-da L. artıq
siyasi mexanizmin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir.
LOKAL MÜHARİBƏ (münaqişə) (latın localis-уerli sözündən) - yerli əhəmiyyətli müharibələr
(münaqişələr); bir və ya bir neçə dövlətin ərazisində aparılan hərbi əməliyyatlar, burada əsas şəıl qonşu
xalqların, dövlətlərin biləvasitə iştirakı olsa da, digər dövlətlərin də açıq şəkildə olmasa da dolayı, məxfi
yollarla həmin L.M.-də iştirak etməsi istisna olunmur. L.M.-ləriıı motiv və ınəqsdləri. yerli əhəmiyyətli
tikir ayrılığından irəli gəlir, hərçənd bu cür müharibələr (münaqişələr) üçüncü tərəfin təhriki ilə, təxribatı
ilə baş verə bilər. L.M.-niıı təhlükəsi ondan ibarətdir ki, həmin müharibənin odu zəncirvarı reaksiya ilə
digər dövlətlərə və dünyanın digər bölgələrinə yayıla bilər və hətta, dünya müharibəsinə gətirib çıxarda
bilər. Bəşəriyyətin bütün mütərəqqi qüvvələri L.M.-ləriıı əleyhinə çıxış edir, onları doğuran səbəbləri
aradan qaldırmasına çalışır.
“LONDON KLUBU” - bax nüvə klubu.
LOYALL1Q (fransız və ingilis /ov<7/-sədaqətli) - 1. mövcud olan dövlət quruluşuna, hakimiyyət
orqanlarına və onların qəbul etdikləri qanunlarına, qərarlarına, onların yürütdüyü siy asətə sadiqlik (bəzən,
hətta zahiri, formal sadiqlik) və hətta, onlara tərəfkeşlik, miidafiəçilik; 2. qanun dairəsində hərəkət etmə,
qanuna nıiıvafiqlik; 3. özünü xeyirxah, bitərəf kimi göstərmə; işə vicdanla yanaşma; bir adama, bir şeyə
nəzakətli, xeyirxah münasibət.

M
M.M.(M.) -lər döv ləlin qanunları ilə (milli qanunvericilik ilə) və beynəlxalq hüquqi aktlar ilə qorunur.
Bununla yanaşı, M.M.(M.) -ııiıı aşkar edilməsinin ən bariz və yeganə üsulu demokratik seçkilərin (refe
rendumun) keçirilməsidir, - digər tərəfdən, demokratiyanın pozulması - M.M.(M.) üçiiıı təhlükəlidir.
MAKROHAKİMİYYƏT (yuııaıı makros - uzun, böyük) meqahakimiyyət anlayışı sinonimi; olduqca
böyük həcmli (artıq səlahiyyətli və miqyaslı), geniş sahəli və qüdrətli hakimiyyət; obyektiv və subyektiv
səbəblərdən artıq dərəcədə təsirli və əhəmiyyətli; ııiifıızıı, hətta öz dövlətinin sərhədlərini aşan
hakimiyyət; dünya hakimiyyəti utopik konsepsiyası.
MAQNAT (latın maqnatus) (qədim) varlı, zəngin, əsilzadə şəxs. Avropanın bəzi dövlətlərində torpaq
sahibləri aristokratiyasının ali təbəqəsinin üzvü, nümayəndəsi; (müasir) iri istehsal sahəsinin və maliyyə
kapitalının sahibinin mücərrəd adı. Misal: “neft maqnatı”, “maliyyə maqnatı”.
MALI USÇULUQ (müəllifi ingilis keşişi 1 .R. Maitusım (1766-1834) soyadından) - əhali (onun artımı
və azalınası) barəsində antidini sosioloji baxışlar sistemi. M. baxışlarına uyğun olaraq, əbədi olaraq
(bütün zamanlarda) əhalinin vəziyyəti, onların rifahının və mədəniyyətinin səviyyəsi sosial-iqtisadi
yaşayış şəraitilə deyil, məhz əhali artımının təbii qanunları ilə müəyyən edilir. Guya yaşayış vasitələrinin
artımı əhali artımından geri qalır; insanlar - həndəsi silsilə ilə, yaşayış vasitələrinin miqdarı isə - yalnız
ədədi silsilə ilə artır, elə buna görə də. ictimai inkişafın ziddiyyətləri hasil olunur. M.-a görə, bu
ziddiyyətləri (əhalinin sayı və yaşayış vasitələrinin arasındakı nisbət) - geniş insan kütlələrini tələf edən
epidemiya, aclıq, müharibə və s., bundan savayı, iqtisadi cəhətdən təmin olunmayan əhali artımının

87

qarşısının alınması ilə (ənzimlənmələdir. Yeniınaltuzçuluq - ekoloji problemləri, təbii xammal və yeyinti
ehtiyatlarının tükənməsini dünya əhalisinin (xüsusil “üçüneii dövlətlər” əhalisinin) surətlə artmasında
görür və "əhalinin optimumıı” nəzəriyyəsini irəli sürür.
MANDAT (latın mandatıım-tapşırıq) - 1. səlahiyyəti təsdiq edən sənəd, seçilmiş şəxs tərəfindən,
seçicilərin maraqlarım müdafiə etmək, onları təmsil etmək, onların adından çıxış etmək hüququ; 2. lıənıin
səlahiyyətlərin fəaliyyət müddəti; 3. “M” termini Roma hüququnda tapşırıq müqaviləsi ni bildirirdi; 4. XX
əsrin birinci yarısında beynəlxalq hüquqda hər hansı dövlətə Millətlər Cəmiyyəti (Liqası) adından keçmiş
Osmanlı imperiyasının ərazisinin bir hissəsini, yaxud Almaniya müstəmləkələrini idarə etmək üçün
verilmiş səlahiyyət də M. adlanırdı.
MANIFEST (son latın manifestum - çağırış, latın manifesto - göstərirəm, açıram, manifestus - aşkar) 1. hər hansısa bir təşkilatın öz siyasi görüşləri, baxışları barəsində rəsmi müraciəti, bəyannaməsi; 2.
Dövlət başçısının, yaxud Ali hakimiyyət orqanının hər hansı mühüm siyasi hadisə ilə əlaqədar xalqa
müraciət aktı; 3. Kommunist Partiyasının M.-i - elmi kommunizmin və beynəlxalq fəhlə hərəkatının ilk
proqram sənədi. VI fəsildən ibarət kiçik kitabçada marksizmin və onun fəlsəfi əsasların-dialektik və tarixi
materializmin - əsas müddəalarının qısa şərhi verilmişdir (1848). Orada sinfi mübarizənin, dövlət
quruluşunun dəyişdirilməsinin və hətta “proletariat diktaturasının” vacibliyi və s. müddəalar irəli sürülür.
MANİPULYASİYA (fransız manipulation, latın manipulus - ovuc, manus - əl) - L ə hərəkəti; 2. bir və
ya hər iki əlin müəyyən prosesin icrası ilə bağlı hərəkəti. Əl işində dəqiqlik tələb edən mürəkkəb
əməliyyat; 3. (məcazi) kələk, hiylə; özünün məkirli məqsədlərinə nail olmasından ötrü faktların qəsdən
təhrif edilməsi; saxtakarlığa, yalana, hətta böhtan və şərə əl atması; 4. qeyri-demokratik siyasi-hüquqi
rejimli dövlətlərin hakim dairələr tərəfindən, hakimiyyət resurslarını əldə saxlaması naminə, yaxud
məkirli şəxslərin tamah, qisas, qərəz mötiv və məqsədlər ilə bir qrup insanların və ya bütiin xalqın ümumi
maraq və məqsədləri ilə oynayaraq, istifadə və spekulyasiya edərək onlara, müxtəlif üsul və vasitələrlə
(kütləvi informasiya vasitələri (KİV), iclaslar, toplanışlar, stendlər, plokatlar və s.) ictuııai-psixoloji təsir
və təzyiq göstərilməsi.
MARİONET SİYASİ SUBYEKT (fransız marionnette: ilkin mənası - kuklalarla oynanılan orta əsr
misteriyalarmda müqəddəs Məryəm təsvir olunan kiçik fiqurların adı) - məcazi mənada: heç bir
müstəqilliyi olmayan, özgənin əlində oyuncağa çevrilmiş, itaətkar adam, ictimai-siyasi qurum (partiya),
hökumət və hətta dövlət və onun hakim strukturları. M.S.S. xalqa, milli maraqlara satqınçılıqla, xəyanətlə
bilavasitə'bağlıdır. M.S.S.-ı əmələ gətirən səbəblər cərgəsinə onların qorxaqlığını, zənginliyə olan cılız
həvəsini və ya aclıqla üzbəüz qalmaq təhlükəsini, mənəvi, siyasi, hərbi asılılığını və s. aid etmək olar.
M.S.S.-in asılılıq dərəcəsi onun yürütdüyü siyasətdə özünü biruzə verir. Bir qayda olaraq, M.S.S. gec və
ya tez, bu və ya digər şəkildə cəzalanır. M.S.S. nümunəsi kimi, Fransada (oııun 1/3 hissəsində) iyul 1940
- avqust 1944-cü illərdə fəaliyyət göstərən, faşist Almaniyasından asılı olan, rezidensiyası Vişi kurort
şəhərində olan ona görə də “Vişi hökuməti” adlandırılan marrioııet “hökuməti" göstərmək olar. “Vişi
hökumətin” razılığı ilə alman-italyan işğalçı qoşunları Fransa ərazilərinə daxil oldu və yerli patriətik
müqavimət hərəkatı üzvləri həmin “hökumət” tərəfindən təqib və təzyiqlərə məruz qaldılar. Fransa azad
olunduqda “Vişi hökuməti” ləğv edildi və onun başçıları Məhkəməyə verildi
MARŞAL (fransız marechal', qədim yuxarı alman marah-&t, mcWe-nökər)
1. Orta əsrlərdə Fransada
saray rütbəsi; kralın atlara baxan xadimçisi; XIII-XV əsrlərdə kral qoşununun bir hissəsinin komandam
idi. İlk dəfə həmin Fransada XVI əsrdə tətbiq edilən, bir sıra ölkələrin ordularında Ali hərbi rütbə.
Avropanın bəzi dövlətlərində general-feldmarşal rütbəsinə müvafiq idi. Sovet dövlətində - Sovet İttifaqı
Marşalı; qoşun növü M.-ı (Aviasiya Marşalı) və Baş Marşal rütbələri təsis olunmuşdur; 2. Polşada bə/.i
mülki vəzifəli şəxslərin rütbəsi (Seym Marşalı və s.).
MEDİASIYA (ingilis wer/zwm-vasitə, orta, ara, mühit) - siyasi subyektlər arasında (əsasən dövlətlər
arasında) siyasi və hüquqi mübahisələrin, münaqişələrin neytral (vasitəçi dövlət) - mediator vasitəsilə həll
olunmasının ptaktiki üsulları. M. vasitəçidən xüsusi psixoloji, hüquqi, diplomatik hazırlıq, yüksək
mədəniyyət, münasib praktiki vərdişlər, gərgin emosional araşdırma şəraitində öz neytrallığını
(bitərəfliyini) qoruyub saxlamaq bacarığı tələb olunur. Mediatorial əsas funksiyası tərəflərə təsir və ya
təzyiq göstərməkdən ibarət deyil, məhz tərəflərin bir-biri ilə danışıqlar şəraitinin qurulmasından, mövcud
vəziyyətdən çıxış yollarının birgə araşdırıb-tapılmasından, tərəflərə məsləhət və tövsiyyə verilməsindən
ibarətdir. Bu zaman, əgər mediatorda neytrallıq şübhəsi yaranarsa, həmin danışıqlar istənilən vaxt
dayandırıla bilər. Bnunla yanaşı, M. mübahisə (münaqişə) edən tərəflərin
münasibətləı inin
(mövqelərinin) aydınlaşdırılmasına”, tərəflərin maraqlarının toxunma nöqtəsinin miiəyyənləşdirilməsinə
və öyrənilməsinə, real vəziyyəti düzgün qiymətləndirilməsinə, gələcəkdə öz. dəlil-sübutlarının daha da
təkınilləşdirilməsiııə, hətta qeyri-mütənasib, yalnış addımın atılmasından yan keçməsinə və s. imkanları
yaradır. Lakin, əgər M. uğurla nəticələnməsə, daha təsirli qurumlara (misal: Beynəlxalq Məhkəmələıə-
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hətta beynəlxalq hərbi qurumlara) müraciət etmək hüququ tərəflərin ixtiyarında qalır.
MEQAHAKİMİYYƏI (yunan meyas - böyük) — məcazi mənada: 1) dövlətin və elə həmin
hakimiyyətin normal fəaliyyət göstərməsinə yetə biləcək sistemindən, strukturundan, ölçü və
miqyasından olduqca artıq institut və orqanlardan işçi personalından, hətta lüzumsuz təsisatlardan ibarət
olan hakimiyyətin obrazlı ifadəsi və ya praktiki quruluşu; 2)hakimiyyət orqanlarının əllərində külli
miqdarda hakim səlahiyyətlərinin cəınlə.şməsinin şərti adı: 3)dünya hökmranlığı ideyasının kıılbiti.
MEMORANDUM (latın memorandum - hərfi mənada: yadda saxlanılmalı şev) - 1. beynəlxalq
münasibətlərdə, siyasi nəzakət düsturundan kənar şəkildə doldurulan (yəni əvvəlində və axırında imza və
möhür qoyulmayan)., qarşı tərəfə məsələnin faktiki, hüquqi tərəfini xatırladan, yaxud müəyyən sənəd
hissəsini; göndərilmə məqsədini şərh edən diplomatik sənəd. M. ya müstəqil sənəd kimi və ya nota ilə
birlikdə təqdim olunur; 2. icarətdə müxtəlif məsələlərə dair xatırlatma məktubları: 3. sığorta zamanı
(xüsusilə dəniz daşımalarında) sığortaçının zərəri Ödəməkdən imtina etməsi hallarının siyahısı.
METROPOLİYA (yıınaıı metropolis, meter - ana vs polis - şəhər sözlərindən) - 1. müstəmləkələri olan
qədim у uran şəhərləri (polisləri); 2. bəzi dövlətlərdə (misal: Kanada) əyalətin, yaxud vilayətin mərkəzi
şəhəri. Bəzi dövlətlərin paytaxtlarına da M. deyilir; 3. müstəmləkə işğalları dövründə “M." terminindən
müstəmləkəsi (adətən, xaricdə) olan dövlətləri bildirmək üçün istifadə olunurdu; 4. (məcazi) başqa
dövlətlər üzərində lıakimlik-tabeçilik, istismar (müstəmləkə) siyasətini yürüdən imperialist dövlətlər öz
müstəmləkələrinə nisbətən belə (M.) adlanırlar.
MƏCBURETMƏ (rus analoqu принуждение, ingilis analoqu coercion) digər siyasi, subyekti - öz
iradəsinə tabe etdirmək məqsədilə, müxtəlif siyasi, inzibati, iqtisadi (maliyyə), hətta "güc” vasitələrinin
köməyi il? təzyiq etmənin effektiv təsirinin bir növü. Qarşı tərəfin iradəsini ram etmək məqsədilə, bəzi
hallarda, həmin vasitələrin tətbiqetmə təhdidi — kifayət edir. M. fəndi həm dövlətdaxili, həm də
beynəlxale münasibətlərdə təsadüf edilir. Bununla yanaşı, M.-in qanuni və qeyri-qanuni formaları
mövcuddur.
MƏHKƏMƏ TAPŞIRIĞI - bcynəlxalq-hüquq münasibətlərində, ikinci dövlətin ərazisində müəyyən

prosesual hərəkətləri (axtarış, sənədlərin təqdimatı, ekpertizasının aparılması, müəyyən məlumatın
araşdırılması (dəqiqləşdirilməsi), şahidlərin və ya prosessual tərəflərin və ya digər şəxslərin dindirilməsi
(sorğu-suala tutması), hətta həbsetmə və ekstradisiya və s.) yerinə yetirmək xahişi ilə bir dövlətin
Məhkəməsinin
digər (ikinci) dövlətin Məhkəməsinə rəsmi müraciəti. M.T. məsələsi hər bir dövlətin
milli qanunvericiliyi ilə və tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq razılaşmalarla nizamlanır.
М.Г. göndərilən (ikinci) dövlətin rəsmi dilinə çevrilmiş sənədlər əsasında aparılır, diplomatik
nümayəndəlik və ya konsulluq təsisatı vasitələrilə əlaqə qurulur (saxlanılır). Hərçənd xüsusi hallarda,
lazım gəldikdə xüsusi nümayəndə heyəti göndərilir; müraciət edən (birinci) dövlətin qanunları tətbiq
edilir (əgər onlar ikinci dövlətin qanunlarına zidd getmirlərsə); və əgər M.T. icra olunmursa, - bunun
səbəbləri göstərilməlidir.
MƏŞVƏRƏTÇ İ STATUS seçkili orqanların, yaxud beynəlxalq təşkilatların işində (misal: iclaslarında)
yalnız məsləhət (tövsiyə) funksiyaları (yəni səsvermədə səs vermək hüququna malik olmadan) ilə iştirak
etmək hüququna malik əlan şəxsin, həmin orqandakı hüquqi vəziyyəti.
MİQRASİYA (latııı migrario, w/gro-keçirəın, köçürəm) - (ıııühacirat) - I. ağır (dözülməz) iqtisadi,
siyasi (işsizlik, siyasi təqib və təziq) və ya digər səbəblərdən (o cümlədən, şəxsi səbəblərdən), yaşadığı
dövləti tərk edib başqa dövlətə, (qısa) müddətli və ya daimi yaşamaq üçün, məcbur olub (və ya könüllü)
gedən (emmiqraııt) və ya gələıı (immiqıant) şəxslər. Miqrasiya qaydalarını pozan şəxs “qeyri-qanuni
mühacir” adlanır. OııJara qarşı (o cümlədən: gəldiyi dövlətə qaytarılmağa qədər) inzibati məsuliyyət
tədbirləri tətbiq edilir. 2. canlı (heyvanat) aləmin bəzi nümayəndələrinin mütəmadi yerdəyişməsi. 3.
Kapital M.-sı.
MİLİTARIZM (fransız mdıtarisiıne, latın militaris - hərbi)
dövlətin ictimai-siyasi həyatının
hərbiləqdirilməsi. iqtisadi, elmi-texniki, insani və s. resursların hərbi qüvvənin artırılmasına yönəldilməsi
{konversiyası! bəzi hallarda isə idarəçilikdə inzibati-əmr metodlarının tətbiq edilməsi və dövlət
məmurlarının (o cürmədən, Hökumətin) hərbi mundir formasına (hərbi iyerarxik rütbəli geyim formasına)
keçirilməsi M.-in molilasiyası rolunda xarici hərbi təcavüz, (təhlükəsi və ya artıq baş verməsi) və dövlət
daxilində qiyam, ixtişas, üsyan, vətəndaş müharibəsit (təhlükəsi və ya artıq baş verməsi) - çıxış edə bilər,
hərçənd bunlar olmadan da, dövlətdə hakimiyyətə böyük dövlətçilik şovinizm ideyalı irtica, ultraradikal.
Qəsbkar qüvvələrinin gəlməsi də M.-ə rəvac verə bilər. Sosial ehtiyaclar üçün xərclərin azaldılması (bəzi
halda vergilərin və rüsumların artırılması), silahları və silahlı qüvvələrin, hərbi xərclərin durmadan
artırılması, hərbi təlimlərin gücləndirilməsi, dövlət iqtisadiyyatı və siyasətində hərbi-sənaye kompleksinin
təsirinin güclənməsi, hərbi təbliğatın genişləndirilməsi və s. M.-in səciyyəvi cəhətləridir. Xarici siyasətdə
M. öziinü dövlətlərin hərbi-siyasi blokların yaradılmasında, külli miqdarda hərbi silah-sursatın, texnikanın
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alınmasında, “silahlanma yarışında" və s. büruzə verir. M.-ə gətirib çıxardan səbəblər vaxtında
çözülmədikdə, sonralar böyiik fəlakətə gətirib çıxara bilər. “M.” termini ilk dəfə XIX əsrin ortalarında
(Fransa) III Napaleoıı rejimini səciyyələndirmək üçün işlədilmişdir. Bax həmçinin mobllizasiya.
MİLLƏT - insan birliyinin tarixən təşəkkül tapmış və xalqı əvəz etmiş forması; insanların yeni sosial və
beynəlmiləl birliyi. M. iiçün: ümumi həyat şəraiti, ümumi adət və ənənələr, ümumi ərazi, ümumi (ədəbi)
dil, iqıisadi həyalın ümumiliyi, ümumi mədəniyyət, ümumi xarakterik göstəricilər, hətta ümumi mənəvi
kateqoriyalar və digər М.-dən seçilən digər özünəməxsus təzahürlər xasdır. M.-dən əvvəl insanların
qəbilə, tayfa, xalq birlik formaları olmuş və tarixi inkişaf prosesində bunlardan biri-digərini əvəz etmişdir.
M. - .w/</ ilə müqayisədə daha sıx birlik formasıdır.
MİLLƏT VƏKİLİ (ərəb: xalqın inandığı şəxs, latın analoqu: deputatus) — bax deputat
MİLLƏTÇİLİK (ərəb; latın analoqu natio, nationalist - milli məsələdə insanları milli mənsubiyyətinə
görə fərqləndirən ideologiya, siyasət və psixologiya. M. ictimai münasibətlərin inkişafında milli faktorları
preoritet kimi qəbııl edir, milləti ictimai birliyin ali fövqaltarixi forması kimi izalı edir, milli əlehiddəlik
və müstəsnalıq ideyasını irəli sürür. M. iki formada çıxış edir: milli patriotrizm, yəni öz. millətinə bağlılıq,
millətinə görə özünü fəda etmə, millətinin hörmət və ehtiramını yüksək tutma və s. və ifrat M., yəni milli
fanatizm, digər millətlərə hörmətsizlik, etimadsızlıq, hətta dözümsüzlük və s. Birinci hal millətin
konstruktiv inkişafına, ümummilli problemlərin həllinə və s. mtisbət təsir etdiyi halda; ikinci hal millətin
destruktiv inkişafına, ümummilli problemlərin üstünə yeni problemlərin əlavə edilməsinə xidmət edir,
yeri gəlmişkən, ifrat M.- şovinizmə gətirib çıxardır. Tarixi təcrübə göstərir ki, «М.» sui-istifadə və hətta
onun dövlət siyasətinin əsasına çevirməsi halları mümkündür. M. mürəkkəb tarixi proseslərdən
formalaşıb, inkişaf etmişdir, o (M.), hakim millətin böyük dövlətçilik şovinizm formasında və ya əzilən,
milli zülmətə düçar qalan millətin milli qapalığa meyl etməsi ilə təzahür edilmişdir.
MİLLƏTLƏR CƏMİYYƏTİ (LİQASI) (fransız ligue, latın ligare - bağlamaq, əlaqələndirmək
sözündən) - Birinci və İkinci Dünya müharibələri arasında (dövründə) (1919-1946) fəaliyyət göstərmiş
beynəlxalq, hökumətlərarası təşkilat. O, Paris sülh konfransında (1919-1920) yaradılmışdır və ona 44
dövlət qoşulmuşdur. Onun Nizamnaməsində xalqlar arasında əməkdaşlığı genişləndirmək, əmin-amanlığı
qorumaq bəyan edilmişdir. M.C.-nin (L.-nın) əsas orqanları Cenevrədə yerləşirdi. Təşkilata üzv
dövlətlərin öz aralarındakı ziddiyyətləri və hətta münaqişələri son nəticədə ona gətirib çıxardı ki,
M.C.(L.) 1946-cı ilin aprelində, xüsusi çağırılmış Asambleyanın qərarı ilə rəsmi surətdə buraxıldı.
MİLLİ DÖVLƏT (rus analoqu национальное государство, ingilis analoqu national State) - 1)
monoetik dövlət, 2) əhalisinin mütləq əksəriyyətinin bir millətdən, xalqdan, etnik qruplardan ibarət olaıı
dövlət və dövlətin tarixi “yükünün" həmin millətin, xalqın, etnik qrupun üzərində olması; 3) hər hansı bir
millətin, xalqın, etnik qrupun adını daşıyan dövlət; 4) millətin, xalqın, etnik qrupun yayıldığı tarixi
ərazilərlə dövlətin ərazilərinin tamamilə və ya əsasən uyğun gəlməsi və həmin millətin, xalqın, etnik
qrupun müstəqilliyini (suverenliyini) tərənnüm edən dövlət. M.D.-lər cərgəsinə bir sıra Qərbi Avropa və
Latın Amerikası dövlətlərini aid etmək olar. Bəzi hallarda isə, iki (və ya bir neçə) ctn.k baxımdan yaxın
olan millətlərdən, xalqlardan ibarət dövlətlərə də (misal: Fransız, Belçika, Polşa. Rumıniya) - M.D.
deyildir. Bax həmçinin monoelnik dövlət.
MİLLİ GƏLİR (ingilis analoqu national incom) - müəyyən müddət (adətən I il) ərzində, iqtisadi
fəaliyyət nəticəsində, ölkədə olan malların və xidmərtləriıı ümumi pul dəyəri.
MİLLİ MARAQ (MƏNAFE) - siyasətdə ən çox müzakirə edilən, manipulyasİya edilən, hətta suiistifadə edilən termin; bütün milləti (xalqı, cəmiyyəti), onun hər bir üzvünü əlıatə edən baxış, mövqe,
təlabat, millətin (xalqın, cəmiyyətin), onun hər bir üzvünün vahid orqanizm kimi yaşamasına və inkişaf
etməsinə zəmin yaradan, daxili və xarici münasibətlər sistemi. M.M.(M.)-lər 2 istiqamətdə mövcuddurlar:
ümumi (bu, bəzi elmi mənbələrdə - köklü adlanır) və xüsusi; M.M.(M.) - lər. Ümumi M.M.(M.) ümumi bəşəri, humanist prinsiplərə, dəyərlərə arxalanan tələbatlardır, o cümlədən millətin (xalqın,
cəmiyyətin), onun hər bir üzvünün sərbəst, rahat, təhlükəsiz şəraitdə yaşayıb-inkişaf etməsi təminatı;
daxili və beynəlxalq sabitlik; sosial-iqtisadi, maddi təminatı; milli sərvətlərdən öz ünvanına görə uyğun
istifadə edilməsi; eləcə də sülh, firavanlıq, demokratiya, insan hüquqları və s. Xüsusi kateqoriya olan
M.M.(M.) isə olduqca mübahisəli məsələdir, çünki bu a) millətin (xalqın, cəmiyyətin) ümumi inkişaf
səviyyəsindən, milli mentalitetdən, tarixi, coğrafi faktorlardan və s. asılıdır və; b) millətin (xalqın,
cəmiyyətin) qarşısında duran məsələlərin (problemlərin) həllinin, inkişaf yollarının seçilməsindən asılıdır,
misal: bölünmüş xalqların - birləşdirilməsi məsələsi: (itirilmiş torpaqların qaytarılması) adioz
(neoimperialist) xalqın “böyük dövlət qurmaq” məsələsi; dövlət büdcəsinin xərclərinin hansı istiqamətə
nisbətən daha çox (və daha az) məsrəf edilməsi məsələsi və s.
MİLLİ MƏCLİS (ərəb - iclas, yığıncaq, iclas yeri) - bax Parlament.
MİLLİ MƏSƏLƏ - bütün səviyyələrdə (dövlətlərasası, dövlətdaxilıi, fərdləıarası səviyyələrdə), müxtəlif
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xalq və m Hətlərin arasındakı qarşılıqlı münasibətlər prosesində ortaya çıxan, özünü biruzə verən sosialsiva.si. iqtisadi, ərazi, hüquqi, ideoloji, mədəni, dil və s. problemlərin məcmusu; millətlərin azadlığı və
sərbəst inkişaf şəraiti haqqında məsələ. Milli cəfanın və zülmətin təsviyyəsi, istismarı, diskriminasiyası
(ayrı-seçkilik), bərabərsizliyi I iıııtiyazlığı), düşmənçilik səviyyəsi, eləcə də onların səbəblərinin aradan
qaldırılması səviyyəsi - M.M-smin həll olunması səviyyəsinin göstərilməsidir. Dövlətin denıokratikliyi.
liberallığı, xalqın tolerantlığı (dözümlüyü), loyallığı M.M-ııin ortaya çıxmasının və həll olunmasının
bilavasitə və vacib şərtləridir.
MİLLİ REJİM
dövlətin öz ərazisinə, öz vətəndaşlarına verdiy i hüquqlara, güzəştlərə və imtiyazlara
müvafiq olan, eyni hüquqların, güzəştlərin və imtiyazların başqa statuslu insanlara (xaricilərə,
vətəndaşlığı olmayan şəxslərə) dövlətin qanunvericilik bazasında (adətən Konstitusiyada) təsbit
olunmaqla verilməsi prinsipi. Yeri gəlmişkən, M.R. şəraitində hüquqlarla (güzəşt və imtiyazlarla) yanaşıhüquqi vəzifələr də. statusundan asılı olmayaraq insanlar arasında bərabərdir. Bununla yanaşı M.R.
prinsipini qəbul etmiş dövlətlərdə - M.R. tam anlamında tətbiq olunmur, misal üçün: siyasi hüquqlar
(dövləti idarəetmək hüquqları); dövlətin silahlı qüvvələrində xidmət etmək vəzifəsi və s. - yalnız dövlətin
vətəndaşlarına mənsubdur, eyni zamanda dövlət vətəndaşları öz (dövlət) ərazilərindən qovula bilmədiy i
hala-əcnətilər həmin dövlətin ərazilərindən məcburi çıxarıla bilərlər ( buna cidi əsas olduqda).
M.R. prinsipi özü-özlüyündə humanist prinsipdir və dünyəvi, demokratik, hüquqi dövlətlərə xasdır,
lakin bəzi hallarda M.R. prinsipi dövlətin iqtisadi inkişafına mənfi təsir göstərə bilər, misal üçün: dövlət
daxilində istehsal olunan malların - xaricdə istehsal olunmuş mallarla rəqabət apara bilməməsi (rəqabəti
uduzması), - belə halda adətən “antidempinq” siyasəti tətbiq olunur.
MİLLİ SƏRVƏT - ölkənin iqtisadi və hərbi qüdrətinin ən mühüm göstəricilərindən biri; müəyyən tarixi
ana qədər hesablanmış, cəmiyyətin tarixi inkişafı boyıınca yaratdığı və topladığı sərvətlərin, o cümlədən,
cəmiyyətə (dövlətə) mənsub olaıı yeraltı və yerüstü təbii sərvətlərin pulla ifadə olunan bütün istelılak
dəyərləri məcmusu. İnsan resursu (elmi potensial, əmək qüvvələri və hətta əhalinin mədəni səviyyəsi) isə
M.S.-in mənbəyi və yaradılması şərti kimi çıxış edir. M.S.-lər tərkibinə aşağıdakı maddi nemətlər - əsas
və dövriyyə istehsal fondları, cəmiyyətin qeyri-istehsal fondları, əhalinin şəxsi əmlakı, istehsal
müəssisələrinin və qeyri-istehsal təşkilatlarının əmtəə ehtiyatları, dövlət ehtiyatları, istehsal prosesinə cəlb
edilmiş təbii ehtiyatlar daxildirlər. M.S.-ləri səmərəli istifadə edilməsi-əhalinin rifahına bilavasitə təsir
göstərir. İqtisadi, hərbi-siyasi böhranlar M.S-in tükənməsinə və sıradan çıxmasına gətirib çıxardır. M.S.
statistikası-inventarizasiya, uçot, mühasibat və statistik hesbatlarm məlumatlarına əsaslanan birbaşa hesab
metodlarından istifadə edir.
MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK - 1. dövlətin, xalqın həyat və inkişafını (istər xarici, istərsə də, daxili
təhdidlərdən) təmin edən bütün (siyasi, iqtisadi, sosial, təbii və s.) sistemlərinin dayanıqlığının
(təhlükəsizliyinin) qorunmasına yönəlmiş tədbirlər kompleksi, fəaliyyət. M.T. iki istiqamətdə realizə
olunur: a) dövlət təhlükəsizliyi, yəni dövlət mexanizminin, strukturlarının stabil fəaliyyət göstərilməsinin
təmin edilməsi və: b) dövlətin vətəndaşlarının təhlükəsizliyi, yəni vətəndaşların sosial təminatı, onların
həyatının, sağlamlığının, mülkiyyətinin və digər hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi.
Ümumiyyətlə M.'F. siyasi, iqtisadi, hərbi, ekoloji, informasiya təhlükəsizliyi, krimiııogeıı vəziyyətin
sabitliyinin qorunması və s. üsul və vasitələrlə təmin edilir. M.T. - dövlət (hakimiyyət) orqanlarının və
beynəlxalq təşkilatlar simasında beynəlxalq ictimaiyyətin balanslaşdırılmış dövlətdaxili və beynəlxalq
siyasət nəticəsində nail olunur; 2. dövlətin, xalqın suverenliyinə, inkişafına, sabitliyinə zəmin yaradan beynəlxalq və dövləldaxili münasibətlərin keyfiyyət göstəricisi, mövcud vəziyyət.
MİLLİTAKRATİYA (latın ınilitaris - hərbi və yunan kratos hakimiyyət) - hərbçilərin hakimiyyəti;
dövləti, cəmiyyəti hərbi rütbəli zabitlər tərəfindən idarəedilməsi; dövlətin daxili, hətta xarici siyasətinə
ordunun güclü təsir etməsi; siyasətdə silahlı qüvvələrin öz statusundan artıq, qeyri-proporsiaııal iştirakı.
M.
bilavasitə hərbi diktaturaya yol açır, çünki hərbi tərbiyyə “azad fikirli”, “azad hərəkətli" insan
məfhumunu qəbul etıııir, - ona, tam itaətkar insan və cəmiyyət gərəkdir və M. şəraitində demokratik
institutlar, təsisatlar, hüquqlar, hətta sistem boğulmağa məhkumdur.
MİSSİYA (I atın /.m.y.sw-göndəriş, tapşırıq, nıitter - göndərmək sözündən) -- 1. beynəlxalq görüşlərdə və
konfransla'da dövləti təmsil edən nümayəndə heyəti. M. başçısı və üzvlərinin hüquq və vəzifələri - M.
haqqında 1971-ci il beynəlxalq konvensiya ilə müəyyən olunmuşdur; 2. elçi, yaxud işlər vəkili tərəfindən
başçılıq ecilən diplomatik nümayəndəlik (ikinci dərəcəli diplomatik nümayəndəlik); M. - nin rejimi
diplomatik əlaqələr haqqında .1961-ci il Vyana Konvensiyası ilə nizamlanır; 3. xüsusi tapşırıqlarla başqa
dövləiə göndərilən bir (qrup) şəxs (misal: iqtisadi, humanitar, müzakirə (məşvərət) və s. M.-lari); 4. dini
təbliğ etməklə məşğul olan - missioner dini təşkilatın üzvü; 5. siyasi subyektin (dövlətin, partiyanın və ya
konkret şəxsin) rolu, təyinatı, tarixi əhəmiyyəti; 6. ideologiyanın, hərəkatın, cərəyanın qarşısına qoyduğu
və ya nail olduğu məqsəd(lər).
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MOBİLİZASİYA (latın mobilis mütəhərrik, hərəkətli) - 1. dar mənada, dövlətin səlahiyyətli orqanının
(dövlət başçısının) qərarı ilə: a) dövlətin silahlı qüvvələrinin adi (sülh) vəziyyətindən hərdi vəziyyətə
keçirilməsi; (ümumi) səfərbərlik elan edilməsi; ehtiyatda olan hərbi vəzifəli vətəndaşların orduya və
hərbi-dəniz donanmasına həqiqi hərbi xidmət keçmələri üçün çağırılması; b) dövlətin hərbi qüvvələrinin
tələbatlarının daha mükəmməl ödənilməsi üçün iqtisadiyyatın istehsalat, nəqliyyat və s. sahələrinin lıərbi
vəziyyətə keçirilməsi, bunun üçün müəyyən miqdarda vəsaitin ayrılması, yəni geniş hərbi-siyasi təşkilati
fəaliyyət; 2. geniş mənəda, hər hansısa vacib (ümumi) məsələnin həll edilməsi üçün bütün daxili
ehtiyatların (rezerv, resurs, vəsait, qüvvə və s.) səfərlər, cəlb edilməsi, aktiv vəziyyətə gətirilməsi; kütləvi
kampaniyanın həyata keçirilməsi.
MODUS (latın modus - ölçü, norma, üsul) - nəyinsə norması. Misal: hakimiyyət orqanlarına, iclaslara,
qurultaylara və s. keçirilən seçkilərdə - təmsilçilik M.-u.
MODUS PROSEDENDİ - beynəlxalq müqavilə üzrə hər hansı vəzifənin və ya fəaliyyətin hansı şəkildə
və hansı qaydada (proses) yerinə yetirmək olduğunu göstərən termin.
MODUS VIVENDI (latın modus vivendi - hərfi mənası: həyat tərzi, yaşam üsulu) - tərəflər arasında
daimi, uzunmüddətli, yaxud müfəssəl xarakterli sazişlərə əvəz olunması nəzərdə tutulan, müvəqqəti və ya
ilkin sazişləri adlandırmaq üçün işlədilən diplomatik termin; tərəflər arasınıla daimi sazişin
bağlanılmasına (imzalanmasına) qədər - bağlanılan (imzalanan) və qüvvədə olan (ilkin) saziş. Tərəflər
(dövlətlər) arası münasibətlərdə, digər (yəni uzunmüddətli və ya daimi) saziş bağlanılması mümkünsüz
olduqda (misal: qeyri-legitim hakimiyyət, keçid hökuməti, gərgin münasibətlər və s.) ■ müvəqqəti olaraq
münasibətləri normallaşdırmağa imkan verən şərtlər. M.V. əksər halda nota mübadiləsi formasında
müəyyən olunur.
MONARX (yunan monarchos, monos - tək, vahid və archos - hökmdar) - Ali zadəgan titulu; monarxiyalı dövlətlərdə dövlət başçısı. Titul ya irsən (nəsildən-nəsilə) keçir və ya, bəzi hallarda dövlət başçısı
seçilən şəxsə verilir (misal: feodal Polşada kralın seym tərəfindən seçilməsi; Çar Rusiyasında Mixail
Romanovun Zemstvo Soboru tərəfindən seçilməsi; Monqolustanda XIII əsrdə Çingiz xanın seçilməsi;
(müasir dövrdə) Butanda - kralın seçilməsi; Malaziyada - sultanın seçilməsi) və yaxud tarixdə hakimiyyət
(saray) çevrilişi nəticəsində özü-özünü M. elan etməklə əldə edilirdi. Absolyut monarxiyalı dövlətlərdə M.-in hökmranlığı ömürlükdür (əgər könüllü imtina edilməsə, başqasına ötürülməsə). Tarix azyaşlı
uşaqların da, M. (dövlət başçısı) olmasına şahidlik edib. M.-lar qədim adət-ənənələrin daşıyıcıları kimi
də, qəbul olunur. Müxtəlif dövlətlərdə M. müxtəlif cür adlanır, o cümlədən: Böyük Britaniyada,
Belçikada, Danimarkada, İspaniyada, İsveçdə - kral (kraliça)'. Bruneydə, Omanda - sultan; Küveytdə,
Birləşmiş Ərəb Əmirliyində (BƏƏ) - əmir; Yaponiyada - imperator; Lüksem-burqda - böyiik hersoq;
Lixtenşteyndə - knyaz; tarixdə - çar, xan, şah və s.
MONARXİYA (yunan, monarchia - təkhakimiyyətlik, mütləqiyyət) - dövlətin Ali hakimiyətinin
bütövlükdə (və ya qismən) bir şəxsin, dövlət başçısının (monarxın) əllərində cəmləşdiyi, dövlət idarəçilik
formasıdır. Monarxiya dövlətləri: absolyut (məhdudiyyətsiz) və məhdud (seçkili. Konstitusion
monarxiya) və teokratik (ruhanilərin hakimiyyəti) monarxiya dövlətləri kateqoriyalarına bölünür. Seçkili
monarxiya istisna olmaqla, digər monarxiyalı dövlətlərdə hakimiyyətin (monarxiya titulunun) irsən
(nəsildən-nəsilə) keçməsi ilə səciy-yəvidir. Monarxik dövlətlərin aşağıdakı növləri bəşəriyyətə bəllidir:
imperatorluq; krallıq; əmiriik və s. M.-nm dərin tarixi kökləri vardır: son feodalizm dövründə mütləq
monarxiya mövcud olmuşdur, burada xalqın tam hüquq-suzluğu və asılılığı, monarxın hakimiyyətinin heç
kim və heç nə ilə məhdudlaşdırılmaması hökm sürürdü. Qərb dövlətlərində əsasən despotik, teokratik
monarxi-yalı dövlətlər mövcud olmuşdur. Bəşəri inkişaf prosesi nəticəsində monarxiya idarəçilik forması
öz mövqelərini demokratik idarəçilik formasına təhvil vermiş, hərçənd müasir dövrdə monarxiyalı
sistemlər yenə də mövcuddur. Bax həmçinin Konstitusion Monarxiya.
MONDİALİZM (fransız monde - dünya) - vahid, ümumbəşəri dövlətin yaradılmasının vacibliyini və
bunun yollarını əsaslandıran konsepsiya. Mondialislər ictimai axım 1949-cu ildə Parisdə (fransa)
özlərinin ilk institutlarını - “Dünya vətəndaşı” Beynəlxalq reqistıaturasını (IRNS) formalaşdırmışdılar.
М.-in tərəfdarları hesab edirlər ki, qlobal (bəşəri) problemlərin həll edilməsi üçün, suveren (müstəqil)
dövlətlərin hakim səlahiyyətlərinin - dünya ictimaiyyətini idarə edə biləcək qlobal strukturlara
“düşünülmüş və tədrircən” ötürülməsi labütdür. M. ideyalarının həyata keçirilməsi sahəsində bir neçə
istiqamətləri irəli sürülmüşdür, o cümlədən; a) radikal yanaşma - bunun tərəfdarlar hesab edirlər ki,
“milli dövlətlərin paralici dövranı” başlayacaq; b) ilkin mərhələdə ümumbəşəri Parlamentin yaradılması,
sonra miivafiq olaraq, ümumbəşəri hökumətin və ardıcıl iyerarxik institutların yaradılması və s.; c) qlobal
problemlərin həllində, mövcud olan beynəlxalq təşkilatlara daha geniş səlahiyyətlərin verilməsi;
beynəlxalq münasibətləri - beynəlxalq hüquq münasibətlərlə uzlaşdırılması -yeri gəlmişkən bu istiqamət
ən real və mötədildir. Eyni zamanda, bəzi etnik (milli) azlıqların açıq və ya gizli surətdə istiqlaliyyəti
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uärunda mübarizə aparmaları, xalqlar (etnoslar) arasındakı düşmənçilik, milli qanunvericiliklərlə
müstəqilliyin sərt qorunması və s. faktlar - ümumbəşəri dövlətin yaradılması idcvalarını ikinci plana
çəkirlər.
MONİTORİNQ (1 alnı monitor nəzarət edən, xatırladan; ingilis monitor - xəbərdarcdici. qoruyucu) sixasi. iqtisadi, hərbi və s. situasiyaların (vəziyyətlərin) və ya proseslərin, eləcə də hüquqi aktların
mütəmadi, daimi, izlənilməsi, yoxlanılması və qiymətləndirilməsi. M.-in məqsədi mövcud fenomeni daha
effektiv idarəedilməsindən ötrü - onun öyrənilməsidir; M.-in digr məqsədi müəyyən öhdəlik götürmüş
subyekt tərəfindən, həmin öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsinin yerində yoxlanılmasıdır.
MONOETNİK DÖVLƏT (yunan mönos - bir, tək və ethnos - xalq) - çoxmillətli dövlətin alternativi,
antoninıi; müxtəlif səbəblərdən, o cümlədən, dövlətdə hökm sürən siyasi-hüquqi rejim, siyasi sabitlik
dərəcəsi, iqtisadi inkişaf mərhələsi, tolerantlıq (milli dözümlülük) dərəcəsi, coğrafi-iqlimi quruluş və s.
qənaətbəxş olmaması nəticəsində dövlətin milli-etnik tərkibinin digər dövlətlərlə müqayisədə kəsad
olması. M.D.-lər cərgəsində - Ermənistanı, Monqolustanı, İslandiyam, bir sıra Afrika qitəsi dövlətlərini,
bütün "cından dövlətlərini” və s. aid etmək olar. Bütün M.D. - unitar dövlət quruluşuna malikdirlər.
MONOKRATİYA (yuııan monos — bir, tək və kratos — hakimiyy'ət sözlərindən) monohakimiy yətlilik,
təkhakinıiyyətlilik) - demokratiyah dövlətdən - tiraniyalı dövlətlərə qədər müxtəlif rejimli dövlətlərdə
təsadüf edilən konkret bir şəxsin dövləti idarə etməsi. Bu cür hökmdarlar siyahısına: Prezident, Baş Nazir,
Baş katib, diktator, tiran, despot, kral, çar, sultan, əmir, şah. xan, bəy, imperator. Papa, fürer, duçe,
konsul, hersoq, knyaz, getman, ayətulla və s. aid etmək olar, onların qəti siyahısı hələ bəşəri tarixdə tərtib
olunmamışdır, lakin məşhur rusiyalı alim (kratoloq) V.F.Xalipov “Энциклопедия власти» adlı kitabında
həmin rəqəmin 150-dən artıq olduğunu iddia edir.
MONOPOLİYA (yunıın mönos - bir və poleo - satıram) - bax inhisar.
MORATORIYA (latın moratorius-ləngidici, təxirəsalıcı) - (möhlət) - I. dövlətin qəbul etdiyi, öz
üzərinə götürdüyü (konkret və ya ümumi) qanunun (beynəlxalq qanunvericilik aktın) öhdəliyim hərəkətin
və ya hər hansısa digər tələblərin, yəni daxili və xarici öhdəliklərin icrasının müəyyən və ya qeyrimüəyyən müddətə və yaxud baş verən hər hansısa fövqəl hadisənin (misal: qiyam, ixtişaş, müharibənin,
təbii fəlakətin və s.) qurtarmasınadək və ya onların nəticələrinin aradan qaldırılmasnıadəktəxirəsalıninası, dayandırılması, qüvvədən salınması haqqında bəyanat. M. bəyan edilməklə yanaşı, onun
səbəbləri də açıqlanmalıdır, yeri gəlmişkən, səbəbsiz M. - qarşı tərəfə (başqa dövlətlərə) hörmətsizliyin
niimunəsicir (hərçənd, bəzi M. -lar humanist məqsədlər güdür misal: “nüvə silahın sınağının М.-sı”) və
beynəlxalq sanksiyalara səbəb ola bilər. M. birtərəfli, ikitərəfli və ya çoxtərəfli ola bilər; növlərinə görə,
M.-lar: "ümumi M.” - bütün öhdəlikləri əhatə edən (çox nadir hallarda); “qismən M.” - (“xüsusi M.” konkret bir aktı (aklm bir və ya bir neçə bəndi), bir hərəkəti əhatə edə bilər; 2. mülki hüququn institutu.
MUXTARİYYƏT - (ərəb muxtariyyət; yunan analoqu r/z//o//owT/-özünüidarəetmə, müstəqil) - vahid
dövlətin ərazisində müxtəlif zəruri səbəblərdən (milli azlıqların yaşaması; ərazi quruluşu və s.
səbəblərdən) у aradı İmiş siyasi subyekt; ümumdövlət çərçivəsində, dövlətin hər lıaıısı bir hissəsinin dövlət
məsələlərinin müstəqil həll etmək (özünün qanunvericilik bazası olmaq ilə), daxili özünüidarə hüququ. M.
mürəkkəb quruluş formasına malik olan dövlətlərdə muxtar inzibati-ərazi vahidi sakinlərinə həmin
ərazidə ortaya çıxan problemlərin həlli, onun (M.-in) proseslərinin idarəetməsi, daxili həyatın müstəqil
şəkildə nizamlaması məqsədlərilə hər hansı dövlət (ərazi) hakimiyyət strukturlarının yaratması və
idarəetməsi hüququnu və imkanlarını verir.
Müstəqilliyin dərəcəsindən asılı olaraq, M.-in iki forması mövcuddur: inzibati və siyasi M.
İnzibati M. (Muxtar Vilayət və Muxtar Mahal) - yalnız idarəçilik sahəsinə şamil edilir. Siyasi M. (Muxtar
Respublika) - daha geniş hüquqlarla səciyyələnir.
Dövlət ilə onun müxtar subyekt(lər) inin arasında, M.-in müstəqillik dərəcəsini müəyyənləşdirən
mürəkkəb hüquqi əlaqə mövcuddur. Muxtar Vilayət və Muxtar Mahalda idarəçilik müvafiq Parlament və
onun tərəfin dən seçilmiş icraiyyə komitəsi, Məhkəməsi və digər rəhbər orqanları vasitəsilə həyata
keçirildiyi halda. Muxtar Respublikada isə idarəçilik müvafiq Parlament və onun tərəfindən (bəzi halda
Ali dövlət hakimiyyəti orqanın razılığı ilə) Hökuməti (Nazirlər kabineti), Ali Məhkəməsi tərəfindən
həyata keçirilir və hət ta öz: vətəndaşlığı və Konstitusiyası olur.
MUTATİS MUTANDIS (latın mutandis - detallara (xırdalıqlara) aid olan dəyişikliklər, düzəlişlər
zərurəti ilə) • termin beynəlxalq-hüquqi aktlarda aşağıdakıları bildirmək üçün istifadə edilir: dəyişməli
olanı dəyişmək ilə: müvafiq fərqləri nəzərə almaqla; mövcud şəraitdən irəli gələn dəyişmələr ilə; zəruri
dəyişikliklərlə.
MUZDLULAR
1) muzdlu əsgərlər, (eyni zamanda - legionerlər, koııdotyerlər, landsknextlər)
dövlətlər (tarixdə .şəhərlər və feodallar) tərəfindən öz ordularını möhkəmləndirmək üçün, hərbi xidmət
keçməkdən ötrü cəlb edilən, əsasən əcnəbilərdən ibarət olan, maddi mənfəət güdən və ya ideoloji

93

prinsipləri icra edən peşəkar əsgərlər. M. Qədim Misirdə, Karfogeudə, xüsusi ilə QəJıi’i Romada mövcud
idi. XIV əsrin əvvəllərində Qərbi Avropada krallar xüsui ilə muzdlu qoşun yaratmağa başladılar. XV
əsrin sonu - XVI əsrdə muzdlu ordu və muzdlu donanmalar bir sıra ölkələrdə əsas hərbi qüvvə sayıl ıdı.
XVI əsrdən daimi muzdlu ordular təşkil olmağa başlandı və müasir dövrdə də mövcuddur. Bax həmçinin
legion. 2) nıuzıllıı əıııək (fəhlə) qiivvəsi.
MÜBADİLƏ VEKSELİ (ingilis analoqu bill of exchange) - əsasən beynəlxalq ticarətdə istifadə edilən ödəmə işlərinin aparılma qaydaları. Ödəmə vekseli şərtləşdirilmiş müddətin sonunda (misal üçün:
almandan doxsan gün sonra olan müddətdə) ödənilə bilər; adsız veksel - alındıqda ödənilir.
MÜDAFİƏ — Qdiişmənin (silahlı) qüvvələrindən qorunması; dövlətin bu və ya digər obyektinə və ya
ümumiyyətlə dövlətə qarşı təcavüzcəsinə edilən düşmən həmləsini dəletmə; 2)məqsədi düşmən
hücumundan qorunmasından ibarət olan, dövlətə (xalqa), hakimiyyətə mənsub vasitələr məcmusu, o
cümlədən: ordu, müvafiq olaraq, onun rəhbərliyi (Müdafiə Nazirliyi); ehtiyat ləvazimatı; istehkam
qurğuları sistemi və s.: 3) siyasi səhnədə, Məhkəmədə subyektin özünün və ya digər subyektlərinin
hüquq, maraq və mövqelərini başqalarının həmləsindən qorunması və ya başqalarının onlara riayət
etməsinə vadaretmə.
MÜHARİBƏ - -‘silah”, “zorakılıq” vasitələri ilə siyasətin yüriitdülməsi; fərqli siyasi tərəflərin
maraqlarının son dərəcəli sərt, qanlı toqquşması; bəşəri sabitliyə qarşı yönəlmiş təcavüz. İnsan kütlələri,
xalqlar, dövlətlər və ya dövlət alyansları arasında müəyyən ərazilər, var-dövlət, hakimiyyət, müstəqillik
və ya müstəmləkəçilik, təsir və ya əsarət altına salma və müvafiq olaraq ondan xilas olma və s. uğrunda
digər vasitələrin qeyri-effektivliyi qənaətinə gəldikdə, hərbi cəhətdən təşkil olunmuş M. (hərbi mübarizə)
baş verir. M. zamanı hərbi mübarizədən savayı, digər siyasi, iqtisadi, ideoloji, psixoloji, informativ və
hətta ekoloji və s. üsul və vasitələrdən istifadə edilir, o cümlədən: diplomatik münasibətlərin kəsilməsi,
hərbi, iqtisadi blokada, beynəlxalq ictimaiyyəti və ay qonşu dövlətləri həmirı blokadaya qoşulması
çağırışı, üstəlik diver-siyası, terror, sabotaj və s. Siyasi elmə; ədalətli və ədalətsiz çirkli , zəbtedici və
azadedici, dünya və regional, lokal (yerli əhəmiyyətli), iki tərəfli və koalisicn, vətəndaş və soyuq M.
anlayşları bəllidir.
Müasir dünyanın inkişaf səviyyəsi M. aparmağın əhəmiyyətini “yox” səviyyəsinə endirib, yəni M.
vasitəsi ilə demək olar, beynəlxalq ictimaiyyətin qınağından savayı heç nə qazanılmır. Müasir siyasi
düşüncə ümumiyyətlə M.-ni doğuran səbəblərin aradan qaldırılması yollarını axtarır, mübahisəli
məsələlərin qeyri - M., yəni sülh vasitəsi ilə həllinin vacibliyini önə çəkir, M. vasitələrinin, ələlxüsus küt
ləvi qırğın silahlarının yayılmasının və tədbiqiqin qarşısnın alınması üsül və vasitələrini təhlil edir və s,
“MÜHARİBƏ HÜQUQ” - ilk dəfə 1909-cu il London (Böyük Britaniya) şəhərində qəbul edilmiş
“Dəniz müharibəsi hüququ” haqqındakı bəyannamədən hasil edilmiş mücərrəd anlayış. Etik
mülahizələrdən irəli gələrək, həmin akt hüquqi qüvvəyə minməmişdir, lakin buna baxmayaraq, müharibə
qayda və qanunları sahəsində mühüm beynəlxalq — hüquqi sənəd hesab olunur.
Müasir siyasi düşündə. Bəşəriyyətin proqressiv qüvvələri beynəlxalq problemlərin bəllində
“müharibəni” bir vasitə kimi qəti surətdə inkar edir və bütün müharibələri - sülh yolu ilə həll olunmasını
tərənnüm edir. Bununla yanaşı, Bəşəriyyətin arzusundan asılı olmayaraq, tarixin qoyduğu ağır miras yeni müharibələrə yol açır və burada, həmin müharibələrin, müharibə qaydalarının tənzimlənməsinə
ehtiyac yaranır.
İlk öncə, beynəlxalq hüquq hər bir dövlətə, xalqa özünümiidafiəetmə hüququnu verir;
koııfliktologiya elmi: “çirkli müharibə” anlayışını ərsə gətirərək - “M.H.” alayışına eyham vurur,
bunlardan savayı, beynəlxalq hüquq “dinc əhali”, “girovlar”, hətta “hərbi əsirlər” kateqoriyalı insanları öz
himayəsinə götürür, “müharibənin qadağan üsullar və vasitələri” anlayışı mövcuddur; kütləvi qırğın silah
larının tətbiqi ümumiyyətlə qadağan edilir, o cümlədən; neytral zonalarda - açıq .yəhərdə hərbi əmə
liyyatların aparılması qadağan edilir, üstəlik, ekoloji humanitar, sosioloji və s. tələblər irəli sürülür və s.
Döyüşən tərəllər üçün və neytral dövlətlər üçün- müharibənin qayda və qanunları məcburidir.
MÜHARİBƏ TƏBLİĞATI - beynəlxalq hüquqda sülhə, bəşəriyyətə, dinc yanaşı yaşamağa və dövlətin
təhlükəsizliyinə qəsd edərək təcavüzkar müharibə və ya hərbi münaqişəni başlamaq çağırışlarında
(təbliğində) iladə olunur, o cümlədən: şifahi və ya yazılı şəkildə, kütləvi informasiya vasitələri (KIV)
(mətbuat, televiziya, radio, kino və s.) köməyi ilə ictimai rəyə təsir göstərməklə həyata keçiı ilir.
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İkinci Dünya Müharibəsindən sonra BMT Baş Məclisinin (Assambleyasının) 2-ci sessiyasında
M. 1 .-ııı pisləyən qərar (1974, s noyabr) qəbul edilmişdir. Bir qayda olaraq, M.T. hər bir dövlətdə cinayət
cəzası ilə qadağan edilir. Odur ki, bəzi hallarda həm milli maraqları təmin etmək, lıəm də (beynəlxalq)
qanunvericiliyə, beynəlxalq ictimaiyyətin rəyinə zidd getməmək üçün, faktiki olaraq M.T. “terrorçulara
qarşı mübarizə”; "Dövlətin Konstitusiya quruluşunun bərqərar edilməsi"; "dövlətlərin (xalqların) özünün
müdafiəsi’ və s. tezislərlə pərdələnir.
MÜHARİBƏNİN QANLIN VƏ QAYDALARI - müharibənin müəyyən normalar çərçivəsində
aparılması, yəni artıq və lüzumsuz qurbanlara və qəddarlığa yol verilməməsi məsələlərini nizamlavan,
döyüşən tərəflərin və neytral (üçüncü) tərəfin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən beynəlxalq hüquq
prinsip və normaların məcmusu. Həmin qaydalar hərbi əməliyyatların başlanması, davam etməsi və
dayandırılması qaydalarını, miilkii (dinc) əhalinin, xəstə və yaralıların, hərbi əsirlərin, tibbi, humanitar və
vasitəçi (əlaqələndirici) heyətlərin hüquqi vəziyyətini müəyyən edir, həmçinin həmin qaydaların
pozulmasına görə məsuliyyət məsələsini müəyyən edir.
'Müharibə qanunu adlı belə bir məfhum yoxdur, lakin müharibə aparılması qaydalarını
tənzimləyən beynəlxalq aktlar, sazişlər. Konvensiyalar mövcuddur, o cümlədən: “Dəniz müharibəsi
hüququ” 1909-cu il London Bəyannaməsi; “Müharibədə boğucu və zəhərləyici qazların
və
başqa
bakterioloji vasitələrin istifadə edilməsini qadağan edəıı” 1925- ci il Cenevrə Pratokolu; "Müharibə
dövründə sualtı qayıqların ticarət gəmilərinə qarşı fəaliyyəti” haqqında 1936-cı il London Protokoluna
əlavə olıınan qaydalar’:, “Hərbi konfliktlər (münaqişələr) zamanı mədəni dəyərlərin qorunması” haqqında
1954-cü il Haaqa Konvensiyası və s.
Mütərəqqi Bəşəriyyət mübahisəli məsələlərin həlli vasitəsi kimi - müharibəni inkar edir, lakin
istər-istəməz hərbi münaqişələr yenə də təsadüf edilir və burada insanpərvər, humanist M.Q. və Q.-na
zərurət yaranır. Yeri gəlmişkən, M.Q. və Q.-nin pozulması (hərbi cinayət) daha ağır beynəlxalq
cinayətlərin biri kimi qəbul olunmuşdur və həmin cinayətə görə xüsusi cəza tədbirləri müəyyən
edilmişdir. Bax həmçinin “müharibə hüququ".
MÜKAFAT - beynəlxalq hüqııqa görə, hərbi (dəniz) müharibəsində, düşmənə mənsub olmuş və digər
(qarşı) tərəfdən ələ keçirilmiş əmlak. Müharibə qanunlarına və adətlərinə görə düşmən tərəfin ticarət
(hava, su, quru (dəmir) yolu) nəqliyyat vasitələri, blokadanı pozmuş neytral dövlətlərin nəqliyyat
vasitələri, koııtrabanda yiikdaşıınaları, yaxud qarşı (düşmən) tərəfə ötürülən digər hərbi xidmət vasitələri
- həbs oluna bilər. Hərbi əsirləri daşıyan hospital xarakterli nəqliyyat vasitələri, kiçik balıqçılıq qayıqları,
elmi, dini və ya filantropik xarakterli nəqliyyat vasitələri həbs oluna bilməzlər. Xüsusilə qeyd etmək
labüddür ki, müharibənin başlanıljmasına qədər yola çıxmış və müharibə xəbərdarlığı olmamış nəqliyyat
vasitələri də həbs oluna bilməzlər; hərçənd onlar və düşmən ərazisində müharibənin başlanılmasına qədər
yerləşən qarşı (düşmən) tərəfin lıəqliyyat vasitələri - müharibənin qurtarılmasına qədər saxlanıla və
rekvizisiyaya nıərıız qala bilərlər. Eyni qaydalar yüklərə də şamil edilir, lakin neytral bayraq-həbsdən
azad edir.
19.54-cii il Haaqa Konvensiyası mədəni dəyərlərinə, lıətta onları daşıyan nəqliyyat vasitələrinə
konfısasiycdan (M.-dan) immuniteti nəzərdə tutur.
Beynəlxalq təcrübədə, hətta Mükafat Məhkəməsi institutuna rast gəlinir, hansı ki, həbs edilmiş
mülkiyyətin (nəqliyyat vasitələrin və yükün) leqalizasiyası (yəni mülkiyyət hüququnun bir tərəfdən digər tərəfə keçməsini) təsdiq edir. Bir qayda olaraq mühakimə yurisdiksiyası M.-ı həbs etmiş dövlətə aid
olur, M.-ııı əvvəlki (nominal) sahibi isə, öz riski hesabına, yəni siibutetmə ağırlığını özü daşımaqla həmin Məhkəməyə pozulmuş hüquqlarının bərpa etməsi üçün müraciət edə bilər.
1907-ei il Haaqa Konvensiyası, hətta Beynəlxalq Mükafat Məhkəməsi institutunu nəzərdə tutsa da
- ratifikasiya olunmamışdır və qüvvəyə minməmişdir.
MÜQAVİLƏ (ərəb; latııı analoqu contractus - müqavilə, saziş) bax kontrakt və kollektiv müqavilə.
MÜQAVİMƏT HƏRƏKATI - işğala (kolonializmə) və tiraniyaya qarşı geniş insan kütlələrin
mübarizəsi, fəaliyyəti. Onuıı üsul və vasitələri kimi təbliğatı, tətili, diversiyasnı, sabotajı, üsyanı və s.
göstərmək olar. Hərbi müqavimət M.H.-nın apageyasıdır: 1. İkinci Dünya Müharibəsi (1939-1945)
illərində işğalçı dövlətlərin ordularına qarşı, işğal olunmuş ərazilərdə öz ətrafında yerli əhalinin müxtəlif
təbəqələrini birləşdirmiş milli azadlıq, patriotik hərəkat; 2. qeyri-demokratik, tiraniyah rejimli
dövlətlərdə, hakimiyyəti devirmək və eyni zamanda, demokratik, liberal islahatlar aparmaq məqsədlərini
güdən əhalini mütərəqqi qüvvələrini (bəzi hallarda isə biri-biri ilə ədavətli olan subyektləri) öz sıralarında
birləşdirən, iri miqyaslı ictimai-siyasi hərəkat.
MÜQAYİSƏ(Lİ) METOD(U) - (ərəb müqayisə - ölçmək) - tarixi ardıcıllıq ilə və ya paralel inkişaf
edən hadisələrdə ümumi və xüsusi cəhətləri, onların inkişaf meylləri və pillələrini müqayisə yolu ilə
aşkara çıxarmağa imkan verən tədqiqat metodu, yəni müxtəlif zaman çərçivələrində və ya dövlətlərdə
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oxşar məsələlərin həllinin müqayisə edilməsinə əsaslanan elmi təqiqatiar. filmi cəhətdən bövük
əhəmiyyət kəsb etdiyi kimi, M.M. mühüm praktiki - tətbiqi əhəmiyyətə də malikdir: ictimai-siyasi
proseslərin problemlərinin zaman baxmımdan: tarixi və müasir, coğrafi baxımdan: məhəlli və beynəlxalq
miqyasda unifikasiyası zamanı M.M.-m məlumatlarından istifadə edilir. Tarix elmindən, sosilogiyada,
hüquqşünaslıqda, iqtisadiyyatda, etnoqrafiyada və s. M.M. geniş tətbiş olunur.
MÜQAYİSƏLİ KRATOLOGİYA - hakimiyyət barəsində vacib elm sahələrindən biri hansı ki:
a)tarixdə və bu gün; b)müasir dövlətlərdə; c)hakimiyyət barəsindəki nəzəriyyə və təlimlərdə və s.
müxtəlif hakimiyyət sistemlərini müqayisəvi şəkildə araşdırıb - öyrənmək məqsədlərini güdür, bu və ya
digər hakimiyyət sistemlərinin "müsbət’’ və "mənfi” (üstünlük və zəiflik) cəhətlərini, hakimiyyət
məfhumunun inkişafı və proqnozlaşdırılması imkanlarını yaradır.
MÜQƏDDƏS SÜLH - bax olimp (4).
MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİ (MDB) (rus
analoqu Содружество Независимых
Государств - СНГ) - SSRİ adlı dövlətin süqutundan sonra əmələ gəlmiş, elə ona üzv olan 15 keçmiş
müttəfiq respublikalardan 12-sini (3 pribaltika respublikası istisna olmaqla) özündə cəmləşdirən - arnorf
regional ittifaq (birlik). Mürəkkəb siyasi proseslər nəticəsində onun üzvlərinin sayı tərəddüd edib. Halhazırda: Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxstan, Qırğızstan, Moldova, Özbəkistan,
Rusiya, Tacikistan, Türkmənistan və Ukrayna - MDB üzvləri hesab olunurlar.
MDB-nin Ali orqanı-dövlət başçılarının Şurasıdır. Şuraya MDB-nin ümumi maraqları sferasında
fəaliyyəti ilə bağlı prinsipial məsələlərin müzakirə və həll edilməsi səlahiyyəti verilmişdir. Hökumət
başçılarının şurası MDB-nin üzv dövlətlərinin icra hakimiyyəti orqanlarının iqtisadiyyat, sosial və başqa
sahələrdəki fəaliyyətini nizamlayır. Hər iki şuranın qərarları - konsensus yolu ilə qəbul olunur; Xarici
İşlər Nazirləri Şurası - yuxarıdakı şuraların qərarı ilə fəaliyyət göstərir, beynəlxalq təşkilatlardakı
fəaliyyət də daxil olmaqla üzv dövlətlərin xarici siyasi fəaliyyətinin koordinasiyasını həyata keçirir,
dünya siyasətinin qarşılıqlı maraq doğuran müxtəlif məsələləri haqqında məsləhətləşmələr aparır.
Bunlardan savayı, müxtəlif sahəli (misal: ekologiya, iqtisadi, müdafiə) qurumları vardır. MDB orqanları
içərisində Parlamentlərarası Assambleya xüsusi yer tutur. Onun (MDB-nin) bayrağı, Nizamnaməsini və s.
aktları vardır.
MDB-nin məqsədləri aşağıdakıladır: siyasi, iqtisadi, ekoloji, humanitar, mədəni və başqa
sahələrdə əməkdaşlığı həyata keçirmək, ümumi iqtisadi məkan yaratmaq, beynəlxalq hüququn
ümumqəbulolunmuş prinsiplərinə və ATƏT-in sənədlərinə uyğun olaraq insanların lıiiquq və azadlıqlarını
təmin etmək, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təsis edilməsində üzv dövlətlər arasında əməkdaşlığı
artırmaq, iizv dövlətlərin vətəndaşlarına birlik daxilində əlaqələr qurumlarına və sərbəst gediş-gəlişlərinə
kömək etmək, qarşılıqlı hüquqi yardım və hüquqi münasibətlərin digər sahələrində əməkdaşlıq etmək,
birlik dövlətləri arasındakı mübahisələri və münaqişələri sülh yolu ilə həll etmək (MDB Nizamnaməsinin
2-ci maddəsi).
MLŞAHİDƏÇİ(LƏR) (rus analoqu наблюдатели) - dövlətdaxili və ya beynəlxalq əhəmiyyətli
aksiyaları (seçkilər, referendum (beynəlxalq) konfranslar, forumlar) yerində izləmək, kənardan nəzarət
etmək, qeydlər aparmaq və sonradan göndərən subyektə (siyasi partiya, kollektiv, dövlət (orqanları) və s.)
məruzə etmək üçün, yəni həmin prosesdə məhdud iştirak etmək üçün təhkim edilmiş (göndərilmiş)
nümayəndə (heyəti). Tamhüquqlu iştirakçılardan və məşvərətçilərdən fərqli olaraq, M.- qoraların
qəbulunda, işçi qruplarının təşkil edilməsi və fəaliyyətində və s. iştirak etmirlər, məsləhət, tövsiyyə və
göstəriş vermirlər, lakin rəy hazırlamağa, lazım gəldikdə, yerində (aksiya prosesində) çıxış etmək
imkanları vardır. M. müvafiq olaraq aksiyanın gedişinə müdaxilə edə bilməzlər, işiıı normal axarını poza
bilməzlər - əgər belə hal baş versə, mürəkkəb prosedur qaydalarına riayət etməklə M.- aksiyanın
gedişindən məcburi kənarlaşdırılır(lar).
Hər bir siyasi aksiyalara M. göndərilmir, yalnız aksiyanın gedişində, nəticəsində marağı olan
subyektlər M. göndərirlər. Yeri gəlmişkən, M. statusunu qazanmaq üçLin də müəyyən prosedur
qaydalarına riayət etmək labüddür.
MÜŞAVİR (rus analoqu советник) - l)məsləhət, tövsiyyə verən şəxs; 2) hətta, dövlətin yüksək vəzifəli
şəxslərin yanında, müvafiq xidmət göstərən vəzifə adı, o cümlədən: Prezident M.-i; Nazir M.-i və s. Bu
cür vəzifələrə bir qayda olaraq yüksək ixtisaslı, bacarıq və savadlı, peşəkar və təcrübəli şəxslər təyin
olunurlar; 3) diplomatik orqanlarda müvafiq vəzifə adı, lıətta M.-lərin müvafiq təsnifatları, raııqları
mövcuddur.
MÜVƏQQƏTİ İŞLƏR VƏKİLİ - diplomatik nümayəndəliyə, onun başçısı olrııadıqda rəhbərlik edən
şəxs. Adətən, diplomatik nümayəndə- nümayəndəliyi tərk edəcək ərəfədə fəaliyyət göstərdiyi dövlətin
Xarici İşlər Nazirliyinə məktub vasitəsilə M.İ.V-nin təyin edilməsi haqqında məlumat verir. Əgər təyin
olunmuş M.İ.V.-də fəaliyyət göstərdiyi ölkəni tərk edərsə, belə halda nümayəndəliyin fəaliyyət göstərdiyi
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ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (Nazirə) M.İ.V. göndərən ölkənin Xarici İşlər Naziri məktub (teleqram)
vasitəsilə, yəni M.İ.V.-niıı təyin edilməsi barədə xəbər verir. M.İ.V. bəzi protokol vəzifələrini çıxmaq
şərtilə diplomatik nümayəndənin istifadə etdiyi bütün hüquq və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna
malikdir.

NASİONALİZM (latııı natio - millət, xalq sözündən) - bax millətçilik.
NATO (North Atlantic Trcati Organization - ingilis dilindən: Şimali Atlantika Müqaviləsi T əşkilatı)
1949-cu ildə ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Belçika, Niderland. Lüksemburq.
Portuqaliya, Norveç, Danimarka və İslandiya arasında bağlanmış “Şimali Atlantika Paktı" əsasında
yaradılmış hərbi-siyasi blok. Soııralar ona Türkiyə, Yunanıstan (1952), Almaniya FR (1955), İspaniya
(1982) və digər dövlətlər, o cümlədən keçmiş Sovet (Baltikyani) Respublikaları qoşulmuşdular və ya
digər formada (“sülh ııanıinə əməkdaşlıq” formasında) əməkdaşlıq edirlər. Lakin Fransa 1966-cı ildən
NATO hərbi təşkilatında iştirak etmir. NATO-nun yaradılmasının ilkin məqsədləri (keçmiş) SSRİ və
Sosialist Flespublikalarına qarşı yönəldilmişdirsə, sosialist sistemi Avropada dağılandan sonra NATO

nəyinki, dağılmamış və hətta, fəaliyyətinin əhatə dairəsini genişləndirmişdir, Avropadan uzaq olan İraq və
Əfqanıstanda hərbi əməliyyatlar keçirmişdir.
NATO-nun Ali rəhbər orqanları - NATO Şurasının sessiyası, Hərbi Komitə və Hərbi
Planlaşdırma Komitəsidir. Sessiyalar arası dövrdə Daimi Şura və Baş Katibin başçılıq etdiyi Katiblik
fəaliyyət göstərirlər. Hərbi Komitədə üzv dövlətlərin başqərargalıların rəisləri təmsil olunurlar. Mühüm
orqanı Nüvə Müdafiəsi Komitəsidir (əməli orqanı Nüvə Planlaşdırma qrupudur). NATO-nun daimi
iqamətgahı Brüsseldədir (Belçika), 1967-ci ilə qədər isə Parisdə (Fransa) idi.
NATURALIZASİ YA (fransız naturalisation, latın naturalisAəb'ü, doğma) L vətəndaşlığı qəbul etmə;
insanı (əcnəbi vətəndaşı və ya vətəndaşlığı olmayan şəxsi) hər hansı bir dövlətin vətəndaşlığına, yaxud
təbəəliyinə qəbul edilməsi. N.. irısaıı qarşısında müxtəlif dövlətlərdə müxtəlif (bəzən çox sərt) tələblər
qoya bilər, o cümlədən; vətəndaşlığı, təbəəliyini qəbul edən dövlətin rəsmi (dövlət) dilinin bilməsi; orada
uzun müddət yaşaması; cinayət törətməsi və s. İnsanı vətəndaşlığa, təbəəliyə qəbul etmə səlahiyyəti dövlət başçısına (moııarxiyalı dövlətdə - monarxa, Parlaıııentarizmli dövlətdə - Parlament sədrinə və ya
Parlament (Ali) rəyasət heyətinə) mənsubdur. Bir dövlətin vətəndaşlığını, təbəəliyini qəbul etməsi iiçiin
əvvəl vətəndaşı olduğu dövlətin vətəndaşlığından çıxmaq, - mütləq şərt deyil; 2. bioloji proseslərin
nəticələrindən biri.
NAZİRLƏR KABİNETİ - bax Hökumət.
NAZİRLƏR ŞURASI -bax Hökumət.
NAZİRLİK (ərəb-baxmaq, görmək, nəzarət etmək) - dövlətin mərkəzi idarəetmə orqanı; bütövlükdə
ölkə miqyasında (yaxud Muxtar Respublika miqyasında) ona tapşırılmış iqtisadi, sosial-ıııədəni, yaxud
inzibati-siyasi fəaliyyətin mli.xtəlif sahələrinə rəhbərlik edir; dövlət aparatının mühüm hissəsi N.-iıı
təyinatı, məqsədi, vəzifələri və fəaliyyət prinsipləri müvafiq qanunda təsbit edilir. Hüquqi vəziyyəti ayrıayrı N.-lər haqqında əsasnamələrlə, habelə digər normativ aktlarla dəqiqliklə nizamlanır. N., ona həvalə
olunmuş idarəetmə sahəsinə bilavasitə, yaxud yaratdığı orqanlar vasitəsilə dövlətin bütün ərazisində
rəhbərlik edir. N.-ə təkbaşına Nazir başçılıq edir - o, Ali dövlət hakimiyyəti (Prezident və ya Parlament)
tərəfindən təyin olunur (müvafiq orqan tərəfindən N. yaradılır və ya ləğv edilir) və onun qarşısında
məsuldur və eyni, zamanda Hökumətə (Nazirlər Kabinetinə, Nazirlər Şurasına) tabedir. Səlahiyyəti
daxilində tabeliyində (dan müəssisə, idarə və təşkilatlar tərəfindən hökmən icra olunmalı - əmrlər,
təlimatlar dərc edir və göstərişlər verir, onların icra olunmasını təşkil edir və yoxlayır. N. öz sahəsinin
inkişafının əsas istiqamətlərini müəyyən edir, onun inkişafının prespektiv və cari planlaşdırmasının, N.-ə
tabe olaıı müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların maddi-texniki cəhətdən təchis olunmasını və
maliyyələşdirməsin! lıəyata keçirir, onların işini yoxlayır, kadrları seçir, təyin edir və azad edir. Müvafiq
olaraq hesabatlarını və məruzələrini dinləyir və s.
NE VARİETUR (latııı ne varietur- dəyişməməlidir) - diplomatik praktikada istifadə olunan termin.
Mənası odur ki, müqavilənin mətni oxunmur və dəyişikliklər edilmir.
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NEO... (yunan пё os-yen i) - “yeni” mənasını bildirən mürəkkəb sözlərin tərkib hissəsi.
NEOKOLONİALİZM (yunan /zeo.v-yeni, latın co/cw/n-məskən) - bax yeni müstəmləkəçilik.
“NEOQLOBALİZM” DOKTRİNASI (“Yeni qlobalizm”) (yunan «ew-ycni, fransız r/toW-ümumi;
latın ry/o/ws-kürə sözündən və latın c/oc7rzna-təlim) - suveren dövlət və xalqlara ı ar -ı aqressiv fəaliyyətli
siyasət. Mahiyyəti ABŞ-a beynəlxalq münasibətlərin ümumi qəbul olunmuş normalar ilə hesablaşmama,
qlobal miqyasda, dünyanın müxtəlif bölgələrində yerləşən müstəqil dövlətlərin daxili işlərinə qarışma,
onların müxalif, reaksion, irtica qüvvələrini dəstəkləmə, özünə (ABŞ-a) xoş gələn siyasi qüvvələri
dəstəkləmə və xoş gəlməyən siyasi qüvvələri yatıtma (əzmə), müstəqil dövlətlərə qarşı açıq və gizli təzyiq
göstərmə, sarsıdıcı əməliyyatlar aparma və hətta, onlara qarşı müharibə aparma və s. “səlahiyyətlərini”
“əsaslandırmasını” verməsindən ibarət olan, - XX əsrin 80-ci illərində ABŞ hakimiyyəti tərəfindən
formalaşdırılmış siyasi konsepsiya. Təcrübədə isə “N.”D. dünyanın bir sıra bölgələrində ABŞ-ın “strateji
maraq zonaları'’ elan etməsində; müəyyən siyasi qüvvələrə silah-sursat ötürülməsində, hərbi dəstək
göstərilməsində; sivasi-iqtisadi sanksiyalarla, blokadalarla xarici iqtisadi əlaqələrini kəsmək cəhdi ilə
iqtisadi təzyiq göstərilməsində və nəhayət, açıq hərbi müdaxilədə özünü biruzə verir.
NEYTRAL... (fransız neutral, latın neuter-m o, nə bu) - bitərəf, 1. neytraliıet - başqalarının
mübahisələrinə, tərəflərin arasındakı mübarizəyə üçüncü tərəfin qoşulmamazlığı: başqa, müstəqil
dövlətlərin, xalqların daxili işlərinə qarışmamazlıq; 2. dövlətin xüsusi (neytral) hüquqi statusu; hərbi
münaqişələrdə (müharibələrdə) və hərbi-siyasi ittifaqlarda iştiraka dair neytrallıq: eventual neytrallıq hərbi münaqişədə (müharibədə) iştirak etməmə, belə (neytral) dövlətə hərbi əməliyyatlarda iştirak,
münaqişə (müharibə) tərəflərinin hər hansı birinə köməklik etmir; daimi neytrallıq - ııə müharibə və nə
də sülh dövründə aqressiv siyasət yürütməyən, siyasi-hərbi ittifaqlarda iştirak etməyən, müharibə
başlamayan (neytral) dövlət; silahlı neytrallıq - öz neytrallığını, hətta silah yolu ilə qoruyan (neytral)
dövlət; ənənəvi neytrallıq - uzun müddət öz neytrallığını qoruyan (neytral) dövlət, pozitiv neytrallıq - bax
bloklara qoşulmayan dövlətlər. 3. neytralizm - özünün xarici siyasətinin əsas prins pi kimi, qəbul və

bəyan etmiş (neytral) dövlət (bariz nümunə: İsveçrə); 4. hüquqi neytrallıq -- hüquq münasibətlərinin
iştirakçılarının (Məhkəmə, Arbitraj, seçki komissiyaları və s.) - müstəqillik və bitərəflik prinsipləri
üzərində formalaşması və fəaliyyət göstərməsi; 5. neytral zona - heç biir dövlətin yurisdiksiyasında
olmayan və ya müharibə aparılmayan (və ya nüvə sınağı keçirilməyən) ümumi istifadədə olan zonalar:
quru, dəniz və hava (səma) əraziləri; dövlətlərarası sərhəd boyunca zona; hərbi münaqişə tərəfləri
arasında təmas ərazi zonaları; bax açıq şəhər, açıq dəniz; 6. neytral yük - neytral və ya düşmən (hava, su,
quru) nəqliyyat vasitəsində - neytral dövlətə və ya onun vətəndaşlarına məxsus olaıı (hərbi kontrabanda
istisna olmaqla) yük. O, həbsə məruz qalmamalıdı, hətta əgər düşmən nəqliyyat vasitəsində daşınırsa; 7.
elektrofiziki kateqoriya.
NİZAMİ ORDU (rus analoqu регулярная армия) - 1. qanuniləşdirilmiş qaydada ştat təşkilatına, silah
tipinə, kompleksləşdirmə sisteminə, hərbi xidmət qaydasına, şəxsi heyətin təlim və tərbiyə üsuluna,
geyim formasına, həmçinin mərkəzləşdirilmiş idarə və təchizat sisteminə malik olaıı damıi ordu.
N.O. Qərbi Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində həmçinin Yaponiyada XV1I-XVIII əsrlərdə,
Rusiyada isə XVIII əsrin 70-ci illərində yaradılmışdır; 2. nizami quru qoşunlarımı:, adı. N.O.-dan fərqli
olaraq muzdlu ordunun sıravi əsgərləri sırf peşəkar hərbiçilərdən ibarətdir və onlar müqavilə əsasında
(yüksək məvaciblə) xidmət edirlər; kadr ordusu isə, əsgərləri (o cümlədən, zabitləri) dinc (müharibəsiz)
dövrdə dövlət tərəfindən ixtisar edilmiş heyətdə saxlanılır.
NİZAMNAMƏ (ərəb-qayda, sistem və fars-wcz/zzə-məktub) - dövlət və ya ictimai (o cümlədən,
beynəlxalq) təşkilat tərəfindən qəbul edilən, müəyyən qaydalar məcmusu. Müəyyən müəssisənin, idarənin
və ya təşkilatın məqsəd və təyinatını, quruluşunu və idarə orqanlarını, onların səlahiyyətlərini və
formalaşma qaydasını, üzvlərinin hüquqi statusunu, fəaliyyətinin ümumi prinsiplərini, onların digər
orqanlarla, təşkilatlarla və vətəndaşlarla münasibətlərini qurulma istiqamətini, təsərrüfat fəaliyyəti
sahəsindəki hüquq və vəzifələrini və ola bilsin, yerli təşkilatlarının hüquqi statusunu dəqiqləşdirən və
qeyd edən akt.
NOBEL MÜKAFATLARI (İsveç mühəndis, kimyaçısı, ixtiraçı və sənayeçi Alfred Bernhard Nobelin
soy adından) - fizika, kimya, fiziologiya, yaxud tibb, ədəbiyyat sahələrində dünyada ən uğurlu
nailiyyətlərə görə, həmçinin süllıü möhkəmləndirmək sahəsindəki fəaliyyətdə xüsusi fərqlənmiş şəxslərə
hər il (ildə bir dəfə olmaqla) dekabr ayının 10-da, Stokholm (İsveç) və Oslo (Norveç) şəhərlərində
təntənəli surətdə təltif edilən beynəlxalq mükafatlar; üzərində A.Nobelin təsviri və müvafiq yazı olan qızıl
medal, diplom və müəyyən məbləğdə pul çekindəıı ibarət olan mükafatlar. A.Nobel qazandığı külli
miqdarda (31 mln İsveç kronası) pul vəsaitini, yeri gəlmişkən həmin vəsaitin xeyli hissəsi Nobel
qardaşarınm eyni adlı şirkəti (“Nobel qardaşları” neft şirkəti) Bakıda biıiııci ııel't “bumu” dövründə
qazanılmışdır, özünün vəsiyyəti ilə “Nobel fondunun” yaradılmasın ərz etmişdir və N.M. 1901-ci ildən
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başlayıraq təltif edilir. N.M.-na namizədlərin irəli sürülməsi, onların fəaliyyətlərinin nəticlərinin
voxlamlması, seçilməsi və təltif edilməsinin mürəkkəb prosedur qaydaları vardır.
NOTA (latın notu-hərfi mənada: yazılı işarə, məzəmmət, məktub) - diplomatik akt növü; diplomatik
praktikada bir dövlətin - digər dövlətə müraciəti. N. vasitəsilə bir Hökumətin tərəfindən
digər
Hökumətin düzgün olmayan (səhv) hərəkələrinə (aktlarına) etiraz (protest), öz hüquqlarının tələbi və ya
hər lıaıısı iddia bildirilir. Eyni zamanda N. digər rəsmi diplomatını sənədlər (memorandum, bildiriş,
vaddaş xatiratı və s.) kimi, yalnız informasiya (məlumat) xarakteri daşıya da bilər, lakin hətta, belə halda
da o (N.). hüquqi əhəmiyyətə malikdir, çünki Hökumətin rəsmi nöqteyi-nəzərini bildirir . N.-lar
mübadiləsi yolu ilə saziş (müqavilə) də bağlanılır. N. iiç formada olur: imzalı N. (yaxud şəxsi N.); verbal
N. (rəsmi bəyanat şəklində verilir) və: ümumi N. Bir qayda olaraq, N. fərdi diplomatik aktdır, lakin
müasir təcrübədə kollektiv N,- kıra da təsadüf edilir. Təcrübədə bir neçə subyektin ıııüəv vətı bir dövlətin
Hökumətinə tamamilə eyni məzmunda N. (identik və ya paralel N.) göndərilməsi hallarına da rast gəlinir.
NOTA MÜBADİLƏSİ - beynəlxalq müqavilələrin bağlanması formalarından biri. Adətən, diplomatik
münasibətlərin qurulması, diplomatik missiyanın- səfirliyə çevrilməsi, hər hansısa müqavilədə ayrı-ayrı
müddəaların dəqiqləşdrilməsi, müqavilələrin fəaliyyətinin dayandırılınası və başqa bu kimi məsələlər üzrə
dövlətlər arasında müqavilələrin bağlanmasında istifadə olunur.
Müqaviləni təşkil edən identik mətn (nota) tərəflərlə şifahi və ya diplomatik yazışma yolu ilə razı
laşdırılır. Əgər notalarda başqa qayda nəzərdə tutulmayıbsa, oxşar notalarda notanın qüvvəyə mindiyi
tarixin qoy ulması qəbul olunmuşdur. Əgər notalar müxtəlif tarixlə yazılmamışlarsa və müqavilənin qüv
vəyə minəcəyi tarix göstərilməmişdirsə, belə halda əsas nota axırıncı alman notaya qədər fəaliyyətdə olan
nota Iıcsab olunur. Belə notalarda, qaydaya görə göstərilir ki, onlar tərəflər arasında razılıq kimi qəbul
olunur.
NOTİFİKASİYA (latın notificare- xəbərdar edilmək, bildirmək) - diplomatik və müqavilə
praktikalarında yazdı şək İdə rəsmi bildiriş. Xarici İşlər İdarəsinə, diplomatik nümayəndəliyə və yaxud
konsulluğa dövlətlərin hər hansısa beynəlxalq məsələ ilə bağlı mövqeyini ifadə edən, hər hansısa hadisə
və faktla bağlı baxışları əks etdirən beynəlxalq müqavilənin imzalanması, ratifikasiyası, müqavilələrə
qoşulma və ya.xııd denoıısasiya haqqında məlumatı bildirən diplomatik nota və yaxud başqa sənədlərin
təqdim edilməsi ilə həyata keçirilir.
NUNSİ (latın zzzzzz/zz/5-ınüjdəçi) - diplomatik münasibətlər saxladığı başqa dövlətlərdə (hökıımətərin
yanında) Roma Papasını təmsil edən rəsmi daimi ali diplomatik nümayəndə, fövqəladə və səlahiyyətli
səfir diplomatik rütbəsinə bərabər tutulur, uyğun gəlir.
NÜFUZ - I. (1) insanın və ya (2) ictimai birliyin (siyasi partiyanın) müəyyən keyfiyyətlərinə,
xidmətlərinə, tutduğu mövqeyinə görə və yaxud (3) dövlətin əhalisinin say tərkibinə, ictimai və iqtisadi
inkişaf səviyyəsinə görə, hamı tərəfindən etiraf edilən sayqısı, hörməti. Yanlış fikir olardı, yuxarıda
sadalanan subyektlərin fiziki, hərbi gücünü N.-la əlaqələndirmək. Təsir sahəsindən və üsulundan asılı
olaraq siyasi, iqtisadi, mənəvi, elini və s. N.-lar fərqləndirilir. Dövlətin idarəçiliyində hakimiyyətin
nüfuzu xüsusi rol oynayır, onun (N.-un) olmaması idarəçilikdə müəyyən problemlər yaradır. N.-ıın siini,
ifrat formasında şişirdilməsi, son nəticədə şəxsiyyətə pərəstişkarlığa gətirib çıxarda bilər. II. bəzi
mənbələrdə N. anlayışı siyasi partiyanın, həm də say tərkibinin göstəricisi kimi işlədilir.
NÜFUZ DAİRƏSİ (təsir sahəsi) - bir siyasi subyektin (dövlətin, dövlətlər qrupunun, beynəlxalq
təşkilatın, xalqın, həlta fərdi şəxsin) hörmətinin, sayqısııım
digər siyasi subyektlər (konkret dairəsi,
sahəsi) tərəfindən könüllü surətdə tanınması, qəbul edilməsi. Bəzi elmi siyasi ədəbiyyatlarda yanlışlığa
yol verərək bir dövlətin (və ya onun ərazilərinin bir hissəsinin), xalqın və ya bir neçə dövlətiıı-başqa bir
(hegamoıı, adioz) dövlətdən siyasi, iqtisadi (maliyyə) asılılığını, nəzarəti (kontrolu) altında olmasına da N.D. adlandırılır. Zira “asılılıq”, “nəzarət (kontrol)” anlayışları özün-də “məcburiyyət” elementlərini
ehtiva edi; “niilıiz” anlayışı isə - “könüllü rəğbət” anlayışının sinonimidir. Odur ki, monopolist,
ekspansiv və. hətta işğalçı dövlətlər özlərinin çirkin siyasətlərini (o cümlədən: ııeokolonialist, monopolist,
aqressiv və s. siyasətlərini) pərdələmək üçün - “N.D.” kimi humanist anlayışdan sui-istifadə edirlər.
Maliyyə kapitalının, şərti olaraq, özlərini “N.D.”-nııı genişləndirilməsi, maksimum dərəcədə gəlir əldə
etməsi dalınca qaçınası, bir sıra hallarda silahlı münaqişələrə gətirib çıxardır.
NÜMAYƏNDƏ (ərəb; latın analoqu delegatus ) - dövlət xalq seçicilər, ictimai-siyasi qurum (partiya),
müəssisə, kollektiv tərəfindən seçlən və ya təyin olunan maraqlarını qurultaylarda, məclislərdə, iclaslarda,
konfranslarda, konqressləıdə və s. təmsil edən müvafiq səlahiyyətli şəxs.
“NÜVƏ KLUBU”
nüvə silahına malik olan qüdrətli dövlətlər qrupuna, bəzi kütləvi informasiya
vasitələri (Kİ V) və siyasi ədəbiyyatda verilmiş şərti ad. Müasir dövrdə, şərti olan “N.K.”-na ABŞ, Rusiya,
Böyük Britaniya, fransa, Çin, Hindistan və Pakistan daxildirlər. Nüvə silahına malik olmayan, lakin onu
(nüvə silahını) yaratmaq üçün bütün elmi-texniki potensiala malik olan ölkələrə şərti olaraq “nüvəyə
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yaxın’’ ölkələr deyilir. Müasir dövrün ən aktual problemlərindən biri-nüvə silahı istehsalının yayılmasının
və tətbiqinin qarşısının alınmasıdır, yəni “N.K.”-nun genişləndirilməsinə irnkatı verilməməsi və üstəlik
nüvə silahının ləğv edilməsi problemidir, digər problem artıq nüvə silahına malik olan dövlətlərə, həmin
silahın yayılması və tətbiqinə yol verməməkdən ötrü - beynəlxalq nəzarətin gücləndirilməsidir, “N.K."na daxil olan dövlətlərin öz aralarındakı heç də, həmişə hamar olmayan münasibətləri, - xüsusi
problemdir.

tənzimləməklə dünya neft bazarında özlərinin müəyyənləşdirdiyi qiyməti diktə etməkdən ibarətdir,
hərçənd, bəzi hallarda , bundan ləzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi müşahidə edilir.
OPSİON ı latın optıo seçmə, istək, mülahizə) - 1) beynəlxalq hüquqda - fərdi şəxsin özünə vətəndaşlıq
seçməsi; beynəlxalq müqavilələrdə müəyyən olunmaqla - ərazi dəyişikliyi edildikdə, yeni dövlət
yarandıqda, yaxud ikili vətəndaşlığı aradan ləğv etmək üçün edilir. Belə halda - "optasiya” terminindən
daha çox istifadə edilir; 2)Müəllillik hüququnda ’’O.” terminindən bir dövlətin müəllifinin əsərinin
digər dövlətdə nəşr etmək haqqında müqavilə bağlandıqda istifadə edilir, l isenziya müqaviləsi
bağlandıqda da - O. tətbiq edilir.
OPTASİYA (latııı optatio - istək, seçim) - müəyyən ərazilərin dövlət mənsubiyyəti iy ı
müəyyənləşdirildikdə (misal: dövlətlər arasında ərazi mübadiləsi baş verdikdə; bir dövlətin əraziləri başqa
bir dövltin ərazilərinə qatıldıqda), həmin ərazilərdə yaşayan sakinlərə vətəndaşlıq seçmək hüququnun
verilməsi. Dövlətlər arasında ərazi mübadiləsi edildikdə, həmin ərazilərin sakinlərinə dövlətlərarası
müqavilədə göstərilmiş qaydada və müddətdə (bəzi hallarda, əsasən əraziləri qəbul edən dövlət tərəfindən
birtərəfli surətdə) vətəndaşlığını müəyyənləşdirmək hüququ verilir. O.-ya fərdi qaydada və ya referendum
vasitəsi ilə bütün sakinlərin iştirakı ilə müəyyənləşdirilir.
OSTRAKİZM (yunaıı oslrakismös, ostrakon-saxsı qırığı) - qovma, sürgün etmə; Qədim Afinada xalq
yığıncağının qərarı ilə dövlıət iiçüıı təhlükəli ayrı-ayrı şəxslərin şəhərdən qovulması. E.ə. VI əsrin
sonundan Tiraııiyanın bərpası əleyhinə tədbirlər kimi, tətbiq edilmişdir. Xalq yığıncağında səs hüququ
olan hər kəs (vətəndaş) təhlükəli saydığı adamın adım saxsı qırığına yazaraq təqdim edirdi. Əleyhinə 6
mindən az olmayaraq səs verilən adam (vətəndaşlıq və mülkiyyət hüququndan məhrum edilməklə 10 il
müddətinə) 10 gün ərzində Afinam tərk etməli idi.

OBSKÜRANTTZM (latın obseurans (obscurantis) - tündləşdirən, qaraldan) - cəhalətpərəstlik,
mövhumatçılıq; yeniliyə, tərəqqiyə qarşı son dərəcə mürtəce, düşmənçilik münasibəti; inkişafa, tərəqqiyə
xidmət edən elmə və təhsilə ifrat münasibət; və nəinki mənfur münasibət bəsləmək, üstəlik ona qarşı,
hətta mübarizə aparmaq deməkdir, əgər konservatizm köhnə dəyərlərə adət və ənənələrə sadiq qalmaq
deməkdirsə - O. irəliləyişə, yeniləşməyə aqressiv münasibət deməkdir.
OF(F)ERTA (latın offero, offertus-EAstiÇ edirəm) - zəruri olan bütün mühüm şərtləri göstərməklə digər
tərəfə müqavilə bağlamaq haqqına təklif verilməsi. Ümumi (qeyri-müəyyən şəxslərə edilən təklifi və
xüsusi (konkret ünvanlı) O. növləri mövcuddur. O. Şifahi və yazılı formada irəli sürülür. O.-ya qarşı
tərəfin razılıq cavabı aksept şəklində verilir. Təklif olunmuş müqaviləni digər şərtlərlə bağlamaq tiçüıı
verilən razılıq -O.-nnı rədd edilməsi və eyni zamanda, yeni O. hesab edilir.
OLİMP (yunan Olytnpos - Yunanıstanda ən yüksək (2917 m) dağ massivi, hal-hazırda milli park) l)yunan əsatirində - Zevs başda olmaqla, allahların mövcud olduğu yeır, eləcə də olitnp allahların
yığıncaq, toplanış yeri; 2) (məcazi mənada) hakimiyyət olimpi - hakimiyyətin zirvəsi. Ali orqanları, elə
bundan irəli gələrək hakimiyyətin, hökmdarların əzəmətliliyi, möhtəşəmliyi, dayanıqlı sakitçilik; 3)
(məcazi mənada) olimpiya sakitçiliyi - olimpiyada yarışların keçirildiyi yaşayış məntəqəsində
(şəhərlərində) tətbiq olunan xüsusi, geniş miqyaslı, çoxşaxəli, hətta bəzi hallarda, vətəndaşların müəyyən
hüquqlarını məhdudlaşdırmaqla həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri nəticəsində əldə edilən - nümunə
kimi göstərilən siyasi, kriminoloji sabitlik. Misal üçün: 1980-ci ildə keçinilmiş Moskva olimpiadası
dövründə: Moskva şəhərinə böyük heyyətdə hüquq-miihafiə orqanlarının, əməkdaşları yerləşdirilmişdir;
olimpiyadadaıı savayı digər kütləvi-ictimai tədbirlər qadağan edilmişdir; şəhər sakinləri olmayan bütün
digər vətəndaşalr, o cümlədən, şəhər sakini olan sərxoş və avaralar - Moskva şəhərindən məcburi surətdə
uzaqlaşdırılmışdırlar; Moskva şəhərinə gəliş-gediş, eləcə də şəhər həyatı ciddi nəzarət altında alınmışlar;
hətta, cinayət törətməmiş, lakin təhlükəli canilər olimpiyadanm sona çatan müddətinə qədər həbs
edilmişlər, bundan savayı; Moskva şəhərinin ərzaq və digər təminatları gücləndirilmişdir və s. - nəticədə
isə olimpiya dövründə cinayətlərin sayı azalmış, absolyut sabitliyə nail olunmuşdur. 4) olimpiya oyunlarıa) Qədim Yunanıstanda Olimpiya şəhərində e.ə. 776-cı İdən Zevsin şərəfmə (ənənəyə görə 4 ildən bir)
keçirilən iimumyunan bayramı və yarışları; b) Müasir dövrdə, hər 4 ildən bir keçirilən ümumdünya
əhəmiyyətli kütləvi-mədəni, idman tədbirləri, ən böyük beynəlxalq idman yarışları. O, Pyer de
Kuberteııin təşəbbüsü ilə 1896-cı ildən keçirilir və hər keçirildiyi, hətta keçirilmədiyi hallarda da ona
nömrələr verilir və keçirilən şəhərlərin adma uyğun ad verilir. Olimpiya oyunlarının
yay və qış
xarakterli formaları olur. Olimpiya oyunlarının digər əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki. həmin oyunlar
keçirilən dövrdə “Müqəddəs sülh” prinsipi mövcuddur, yəni bütün müharibələr, hətta motiv və
məqsədlərindən asılı olamayaraq dərhal dayandırılmalıdır. Qədim yunanlar üçün, həmin prinsip məcburi
xarakter daşıyırdı.
ONLAR QRUPU - bax “Paris klubu”.
OPEK (ingilis Organization of Petroleum Exporting Countries - neft ixrac edən ölkələr təşkilatı) - dünya
miqyasında əsas neft hasilatı ilə məşğul olan dövlətlərin (Birləşmiş Orəb Əmirliyi (BƏƏ), Səudiyyə
Ərəbistanı, Qətər, Küveyt, ƏXDR, İraq, İran, Livan, Nigeriya, Qabon, Veııesuela və İndoneziya), yəni
dtinya neft elıtiyat-larınm təqribən 3/5 sahib dövlətlərin birliyi, bir sıra döviətlər isə, OPEK-də
müşaivyətçi statusuna malikdirlər. O, 1960-cı ildə yaradılmışdır və iqamətgahı Vyanada (Avstriya)
yerləşir. OPEK-in Ali orqanı - Nazirlər konfransıdır. OPEK-in əsas məqsədləri - üzv ölkələrinin
maraqlarını təmin etmək, neft hasilatından və ixracından gələn gəlirləri artırmaqdır iqtisadi inkişafı
sürətləndirmək və hətta beynəlxalq inhisardan müdafiə olunmaq (baxmayaraq ki, OPEK özü bir növ
inhisar təşkilatıdır). OPEK-iıı praktiki fəaliyyəti isə, üzv dövlətlər tərəfindən neftin hasilatım və ixracatını

ÖDƏMƏ BALANSI (fransız balance - hərfi mənası: tərəzi) - müəyyən zaman (ay, kvartal, il)
çərçivəsində dövlətin xaricə ödədiyi vəsaitlə - dövlətə xaricdən ödəmələrin arasındakı nisbət. Xarici
ticarət əməliyyatı və ya ticarət balansı, beynəlxalq xidmətlər (beynəlxalq daşımalar, tranzit və s.), qeyriticarət əməliyyatları (təmsilçiliyin saxlanılması, mütəxəssislərin ezamiyyəti, beynəlxalq turizm və s.),
eyni zamanda, kapital axını (kapital qoyuluşu, investisiyalar (sərmayələr), kreditlərin verilməsi)
nəticəsində əıııələ gələıı faizlər, divideııtlər və s. -Ö.B.-na daxildirlər. Ölkənin Ö.B. - onun xarici iqtisadi
vəziyyətinin, mövqeyinin vacib indikatorudur (göstəricisidir): əgər dövlətə xaricdən ödənilən vəsait
dövlətin xaricə ödədiyi vəsaitdən artıq gəlirsə - buna aktiv Ö.B. deyilir; əksinə olduğu halda, yəni əgər
dövlətin xaricə ödədiyi vəsait - dövlətə xaricdən ödəmən vəsaitdən artıq gələrsə - buna passiv Ö.B.
deyilir. Qızıl-valyuta nezervlərinin (azad konversiya valyutası, Bcynəlxal Valyuta fondunun (BVI )
xüsusi kreditləri, qızıl) dəyişilinəsi, qiymətlərin dinamikası, infilyasiya və s. ölkələrin Ö.B.-na müəyyən
təsir göstərə bilər.
ÖHDƏLİK (rus analoqu обязательство, ingilis analoqu obliqalion, commitment)
vətəndaşın digər
vətəndaş, təşkilat, xalq (dövlət) qarşısında öz iizərinə yazılı və ya şifahi formada, könüllü surətdə
götürdüyü, lakin icıası, məcburi olan müəyyən hərəkətlər məcmusu, lakin bəzi Ö.-lər vardır ki,
hərəkətsizliklərlə (misal: başqasının amanatını istifadə etməmə haqqında Ö.) həyata keçirilir. Müqavilə,
beynəlxalq, hüquqi və s. Ö.-ləri fərqləndirilir. Ö. mahiyyət etibarilə “hüquqi vəzifəyə" çox uyğundur:
əgər hüquqi vəzifələrin qəti syahısı qanunvericilik formasında bərkidilmişdirsə, Ö.-lərin qəti siyahısı
yoxdur, üstəlik “Ö.” şifahi formada da qəbul edilə bilər; hüquqi vəzifələri qəbuletmə bütün vətəndaşlar
üçün ınəcburidirsə. Ö. könüllü surətdə qəbul edilir. Andiçmənin mahiyyəti Ö.-dən ibarətdir.
ÖVDƏTNAMƏ
diplomtik nümayəndənin tutduğu vəzifədən geri çağrilması lıaqqıbda sənəd.
Diplomatik nümayəndəni (səfir, elçi, konsul) göndərən dövlət başçısı adından diplomatik nümayəndə
müvəkkil olmuş dövlətin başçısımı adına göndərilir. ()., adətən, yeni təyin olunmuş diplomatik
nümayəndə öz etimadnaməsini təqdim edərkən verilir.
ÖZ MLQƏDDARATINI HƏLLETMƏ PRİNSİPİ (digər interpretasiyası: özüniitəyinetmə huqııqu) beynlxalq hüququn ən ziddiyəlli, mübahisəli və, hətta faciəvi prinsipi. Elmi ədəbiyyatda Ö.M.H.P. bu cüıizalı edilir “sayından, inkişaf səviyyəsindən, mövcud olduğu ərazidən və digər xarasterik göstəricilərdən
asılı olmayaraq hər bir xalqın başqa xalqdan ayrılmaq və öz müstəqil dövlətini yaratmaq, öz taleyini
müstəqil şəkildə həll etmək, azad iradəsini ifadə etməklə öz dövlətinin taleyini həll etmək (unitar və ya
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federativ dövlət yaratmaq; hansısa dövlətlə konfederasiyada birləşmək; və ya hansısa dövlətin tərkibinə
daxil olnıaq), öziinü idarə etıııək, milli tələbatlarım ödəmək, siyasi, sosial iqtisadi və mədəni inkişaf
məsələsini müstəqil şəkildə həll etıııək, təbii sərvətlərindən istifadə etmək və s. - oııım suveren
hüququdur.
Ö.II. BMT-nin xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin inkişafını, xalqların bərabərhiiquqluğu və
öziinümüyyənetmə (öz müqəddəratını həlletmə) prinsiplərinə hörməti əsasında nəzərdə tutan
Nizamnaməsində, həmçinin BMT-nin Baş Məclisinin (Assambleya) qəbul etdiyi müstəmləkə ölkələrinə
və xalqlarına müstəqilliyinin verilməsi haqqında 1960-cı il Bəyannaməsində əks olunmuşdur. Ö.H. BMTnin Baş Məclisinin (Assambleya) bir çox Qətnamələrində beynəlxalq konfrans və forumlarının
qərarlarında təsdiq edilmişdir.
Ö.M.H P.-nin faciəsi ondan ibarətir ki, bu prinsip insanlar arasında öz milli mənsubiyyətinə görə
rəsmi surətdə fərq işarəsini qoyur, ayrı-seçkilik salır, milli mənsubiyyətə görə əlavə hüquqi imtiyazlar
nəzərdə tutur, baxmayaraq ki, bütün proqressiv bəşəriyyət və hüquq - insanların bərabərhüquqluğunu
tərənnüm edir, insanların milli, dini, irqi və digər mənsubiyyətlərinə görə hüquqlarının azaldılmasını və
ya artırılmasını yol verməz hesab edir, - buradan bəlli olur ki, Ö.M.H.P. bütün digər hüquqi prinsip və
normalara əks gedir, üstəlik özü-özünə ziddiyət təşkil edir: (hər hansısa xalqa, millətə mənsub olan)
insanların öz taleyini (müqəddaratını) həll edilməsi üçün - “dövlət” adlı siyasi subyektin yaradılınası
mütləq şərt deyil və ya “dövlət” adlı siyasi subyektin yaradılması insanların (xalqın, millətin) hələ
müqəddaratının həll olunmasına dəlalət eləmir. Əgər bir dövlətin (xalqın) daxilində digər xalqın
nümayəndələri öz milli mənsubiyyətinə görə hər hansısa problemlərlə rastlaşırlarsa, - həmin problemlərin
kökündə, yerində həll edilməsi labüddür; əgər hər hansısa bir xalq, millət (dövlət) işğai olunubsa, - işğala
qarşı mübarizə aparmaq labüddür. İnsanlara öz milli mənsubiyyətlərinə görə əlavə hüquqi imtiyazların
verilməsi problemləri artırar ki, azaldılmaz. “Ö.M.H.P.” adlı beynəlxalq hüququn zəif yerindən
separatçılar, terrorçular, ekstremislər, şovinistlər, müstəmləkəçi dövlətlər və s. gen və bol şəkildə suiistifadə edirlər.
ÖZ-ÖZÜNÜ İDARƏEDƏ BİLMƏYƏN ƏRAZİLƏR - xalqları hələ də tam özünüidarəyə çatmamış
müstəmləkə və asılı əraziləri göstərmək üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) tərəfindən qəbul
olunmuş termin. BMT Nizamnaməsi nəzərdə tutur ki, BMT-nin üzvü oltıb, öz-özünü müdafiə edə
bilməyən ölkələrin idarə olunmasına görə məsuliyyət daşıyan ölkə aşağıdakı prinsipləri qəbul etməlidir:
Ö.-Ö.İ.B.Ə.-in əhalisinin maraqları birinci dərəcəli olmalıdır; öz-özünü müdafiə edə bilməyən ölkələrin
əhalisinin əmin-amanlığının yüksəldilməsi ilə bağlı məqsədlərilə onların siyasi, iqtisadi və sosial
inkişafım təmin etıııək, beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi təmin etmək, BMT-nin Baş Katibinə mütəmadi
olaraq, uyğun informasiyaları təqdim etməklə bağlı öhdəlik götürməlidir.
Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına müstəqilliyin verilməsi haqqındakı 1960-cı il
bəyannaməsində göstərilir ki, Ö.-Ö.İ.B.Ə.-də bütün hakimiyyətin bu ərazinin xalqlarına verilməsi üçün
təcili olaraq miivafıq qərarlar qəbul edilməlidir.
ÖZÜNÜMÜDAFİƏ - beynəlxalq münasibətlərdə qanunauyğun şəkildə “güc” tətbiq edilməsinin hüququ
və formaları. İki formada
təzahür edir: 1. təkbaşına Ö,- dövlətin ərazisinin, sərhədlərinin
toxunulmazlığının qorunması məqsədilə silahlı qarşıdurma şəklində həyata keçirilir. Ö.- hücum xarakterli
də ola bilər. Bu zaman təcavüzə məruz qalmış dövlət öz ərazi bütövlüyünü təmin etıııək məqsədilə “giic"
işlətməli olur; 2. birgə Ö,- bir və ya bir neçə dövlətlərin təcavüzə məruz qalmış dövlətə müdafiə (hərbi)
yardımını nəzərdə tutur. Bu, həmin dövlətlər arasındakı ikitərəfli və çoxtərəfli sazişlərlə həyata keçirilir.
Birgə Ö. hərbi siirsat yardımı, maddi dəstəkləmə və yaxud birbaşa hərbi əməliyyatlarda iştirakçı olmağı
nəzərdə tuta bilər.
ÖZÜNÜTƏYİNETMƏ HÜQLJQU - (digər interpretasiyası: öz müqəddəratını həlletmə) - beynəlxalq
hüquq norması; müstəqil dövlətin hüququ hər bir dövlətin azad və sərbəst şəkildə öz dövlət formasını,
quruluşunu müəyyən etmək, dövlət statusunu müəyyən etmək və özünün iqtisadi və mədəni inkişaf
istiqamətini seçmək və həyata keçirmək hüququ.
Dövlətlərarasmdakı əməkdaşlıq və dostluq münasibətlərinə aid olan beynəlxalq hüququn
prinsipləri haqqında 1970-ci il Bəyannaməsində qeyd edilir ki, hər bir dövlət birgə və individual
fəaliyyətin köməyi ilə bərabərhüquqluq və özünütəyinetmə prinsiplərinin həyata keçməsinə yardım
etməyə və bu prinsiplərin BMT tərəfindən həyata keçməsinə yardım etməyə borcludur.
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PAKI (latın /.w/zwı-müqavi lə, saziş) - mühüm əhəmiyvətli siyasi məsələləri tənzimləsən, kontrakt
xarakteri daşıyan, beynəlxalq hüquqi qüvvəyə malik olan, beynəlxalq müqavilə (saziş); ıııüxləlif

beynəlxalq müqavilələri ifadə etıııək (içün işlədilən termin.
PAKTA SUNT SERVANDA (latın pacta sunt servanda — müqaviləyə hökmən əməl etməli) - tərəflərin
beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərə ciddi və vicdanla riayət etməsinin zərurilikini bildirən
beynəlxalq hiiququıı əsas prinsiplərindən
biri. P.S.S. prinsipinə riayət etmədən beynəlxalq
münasibətlərdə stabilliyi saxlamağa və onların hüquqi təminatına nail oluna bilinməz. Prinsipin qərəzli
pozulmasına görə - beynəlxalq hüquqi məsuliyyət mövcuddur.
P.S.S. - prinsipi tamamilə beynəlxalq hüquqa uyğun qəbul olunmuş beynəlxalq öhdəliklərə aid
edilir, onun fəaliyyəti bərabər hüquqlu olmayan müqavilələrə, o cümlədən, fiktiv müqavilələrə şamil
edilmir. Həmin prinsip BMT'-niıı Nizamnaməsində, beynəlxalq müqavilələr hüququ haqqında 1969-cu il
Vyana Konvensiyasında, ATƏT-in Yekun Aktında və digər sənədlərdə əks olunmuşdur.
PAQUOŞ HƏRƏKATI ( Puq wash Conferences on Science and World Affairs) - sülh, silahsıziaşdırma və
beynəlxalq təhlükəsizlik uğrunda - alimlərin beynəlxalq hərəkatı; hərəkat 1955-ci ilin iyul ayında, bir sıra
dünya şöhrətli alimlərin müharibədən imtina etmək və beynəlxalq mübahisələri sülh yolu ilə həlletmək
çağırışı ilə əmələ gəlmişdir və 'i957-ci il iyul ayında Kanadanın Paquos şəhərində 10 ölkədən 22 alimin
iştirakı ilə keçirilmiş ilk konfransdan adım götürmüşdür.
P.H. iştirakçılarının fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi üçün, mənzil-qərargahı London (Böyük
Britaniya) şəhəri olmaqla - Şura (1975-ci ilə qədər - Paquos komitəsi) yaradıldı. Hərəkatın formal üzvlük
statusu yoxdur; milli paquos qrupları, şuralar, komitələr və, eləcə də tədbirlərində iştirak etmək üçün Şura
tərəfindən dəvət olunmuş alimlər onun (P.H.-nin) üzvü hesab olunurlar.
PAN... (yunan pdn-həv şey) ■ “hər şeyi ehtiva edən”, “hər şeyə aidlik” mənalarını bildirən mürəkkəb
sözlərin tərkib hissəsi: 1. panafikanizm - ilk vaxtlar irqi əsarət və bərabərsizliyə qarşı mübarizədə
dünyanın bütün zəncilərini birləşdirmək məqsədi ilə yaradılmış ideya-siyasi hərəkat; tədricən Afrika
xalqlarının siyasi müstəqilliyi, iqtisadi azadlığı və birliyi uğrunda çıxış edən Afrika millətçilərinin
hərəkatına çevrildi; 2. pananıerikanizm - Amerika qitəsi dövlətlərinin və xalqlarının tarixinin,
iqtisadiyyatının və mədəniyyətinin ümumiliyini təbliğ edən, ABŞ-uı xarici siyasət doktrinası; 3.
panarabiznı bütün ərəb dövlətlərini birləşdirməyə çalışan millətçi cərəyan; 4. “pan-Avropa” - Avropa
qitəsi dövlətlərinin siyasi və iqtisadi birliyini yaratmaq layihəsi; 5. pangermanizm 1891-1939-cu illərdə
Almaniya yunkcrlənııin və təcavüzkar ünsürlərinin təcavüzkarlıq və ekspansionist niyyətlərini əks etdirən
mürtəce siyasi doktrina; 6. paniranizm XIX əsrin ortalarında meydana gəhııiş, “Böyük İran” dövləti
yaradılması ideyasına əsaslanan, İran cəmiyyətinin qatı millətçi hissəsinin şovinist nəzəriyyəsi; 7.
panislamizm - XIX əsrin sonunda meydana gəlmiş, Yaxın və Orta Şərq müsəlman ölkələrinin vahid
dövlətdə birləşməsini təbliğ edən dini-siyasi ideologiya, hərəkat; 8. panslavizm - XIX əsrin ikinci yarısı
və XX əsriıı əvvəllərində çar Rusiyası başda olmaqla bütün slavyan ölkələrini (Polşa istisna olmaqla)
ittifaq şəklində birləşdirmək məqsədini güdən millətçilik ideologiyası və ona müvafiq siyasi cərəyan; 9.
pantürkizm tiırk dilində danışan (tiirksoylu) bütün xalqların vahid dövlətdə birləşməsi ideyasını təbliğ

edən türk-millətçi cərəyan.
PAR INTERIM (latın) - bax ad interim.
PARAD (fransız parade, ispan parada, latın paro - hazırlayıram) bayram, təntənə, şənlik, rəsmi keçid
(yürüş): I. dövlət əhəmiyyətli bayramlarda və ya xüsusi hallarda (misal: dövlətin, xalqın taleyində
mühüm əhəmiyyətli hadisə ilə əlaqədar) gcııiş ictimai kütlələrin təntənəli keçidi (yürüşü); bədən
tərbiyəçilərin, digər təşkilat və kollektivlərin bayramlarında rəsmi yürüş. 2. (hərbi P.) bayram və ya
xüsusi (misal: qələbə) münasibəti ilə dövlət qoşunlarının silah və hərbi texnika ilə birgə, nmayişkarcasına
təntənəli keçid (yürüş).
PARADOKS (yunan /rorw/o.vay-gözlənilməz, qəribə) bir məsələyə dair lıaını tərəfindən qəbul edilmiş
nöqteyi nəzərə düz gəlməyən, yaxud (bəzəıı ilk baxışda) sağlam mühakiməyə zidd olan qəribə,
gözlənilməz fikir, nıiihir; iki və ya daha çox faktın hərəsi ayrı-ayrılıqda doğru olmasına baxma-yaıaq birbirinə zidd getməsi, bir-birini inkar etməsi; eyni məsələyə dair fikirin, tezisin, mühakimənin, mülahizənin,
mövqeyin və s. nə həqiqi, nə də yalan hesab edilməyin mümkünsüzlüyü; ağlabatan - eyni zamanda,
inanılmaz şey, fakt; (fəlsəfi) mühakimənin məntiqi düzgünlüyü saxlanılmaqla məzmunlu çoxluqlar
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nəzəriyyəsində və formal məntiqdə meydana gələn formal məntiqi ziüdiyətlər. P.-lara istər adi
mühakimələrdə, atalar sözündə (misal: “asta gedən-çox gedər') istər siyasi ədəbiyyatda (misal: “sülh
istəyirsənsə - müharibəyə hazır of), istərsə də, hətta elmi nəzəriyyə hüdudlarında da (təbiət elmlərində,
fəlsəfədə, məntiqdə və s.) təsadüf edilə bilər. Lakin P.-lar siyasətdə daha çox rast gəlinir; hər bir siravi,
normal mövqeli, düşüncəli siyasi subyektin (siyasi partiyanın, siyasətçinin, dövlətin. (1 lökumətin) və s.)
siyasi mövqeyi ilə tanış olanda prinsip etibarı ilə lıamısı demək olar bərabər müddəalardan çıxış edir, demokratiyanı, insan hüquqlarını, haqq-ədaləti və s. tərənnüm edir, lakin bununla yanaşı, onlar bir-birinə
(bəzi hallarda, hətta düşməncəsinə) rəqib münasibətlər bəsləyirlər. Hətta siyasi, İniququ nəzəriyyələr də,
bəzi hallarda P. üzərində qurulur. Misal üçiin, demokratiyanın Р.-al düstürii bundan iba ətdir: “hakimivvət
- xalqa, xalq isə - hakimiyyətə tabedir”.
PARAFLAMA (fransız /vara/V/e-ixtisari imza, üzərində imza olan möhür) - ixtisarı imza; beynəlxalq
müqavilənin işlənib hazırlanmasında və yaxud sonradan ona qoşulmasında iştirak edən nümayəndələrinin
inisalları (ad və ata adının baş hərfləri) bütövlükdə və ya hər bir bənd üzərində göstərilməklə ümumi
razıığını bildirən ilkin imzalanması. P. beynəlxalq müqavilənin balanmasında mütləq mərhələ deyil, yəni
tərəflərin razılığı ilə həyata keçirilir və hüquqi məcburiyyət yaratmır, yəni həmin dövlətlərin Hökumətləri
istənilən dəyişik, əlavə və ya ondan imtina edə bilərlər. Adı gedən beynəlxalq müqavilə (saziş) yalnız
dövlətin tam səlahiyyətli orqanı (vəzifəli şəxsi) tərəfindən imzalandıqda və dövlətin qanunverici orqanı
(Parlament) tərəfindən ratifikasiya edildikdən sonra tam hüquqi qüvvəyə minir.
“PARÇALA VƏ HÖKM SÜR” - zəbt və ram edilmiş xalqları (dövlətləri) itaət içərisində saxlamaq
naminə, Qədim Roma hökmdarlarının və hərbi sərkərdələrinin tətbiq etdikləri qaydalar; prinsip. Həmin
qaydalar (prinsip) zəbt edilmiş xalqı (dövləti) zəiflətmək məqsədilə, həmin xalqın (dövlətin) ya ərazilərə
parçalanmasını və ya cəmiyyətin içərisində nifaq toxumunun səpilməsini nəzərdə tutur. Öz
hökmranlığının koloniyalarında qorunub saxlanılması məqsədilə - İngiltərə, İspaniya, Portuqaliya,
Niderland və s. kolonyal dövlətlər böyük qəddarlıqla “P. və H.S.” siyasətini həyata keçirmişlər. Müasir
dövrdə “P. və H.S.” prinsipini imperialist dövlətlər neokolonial siyasətlərində istifadə edirlər.
“PARİS KLUBU” - Beynəlxalq Valyuta Fondunun (BVF) İdarə Şurasının qərarı ilə və dövlətlərin
qarşılıqlı razılaşmaları ilə 1961-1962-ci illərdə Paris şəhərində yaradılan kreditor-dövlətlərin
hökumətlərarası təşkilatın şərti adı. Onun tərkibinə dünyanın aparıcı iqtisadi ııaliyyətli dövlətlər
daxildirlər, o cümlədən: ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Yaponiya, Almaniya, İtaliya, Hollandiya,
Kanada, İsveçrə və s. “P.K.”-nun yaradılmasının rəsmi məqsədi: kritik vəziyyətlərdə olan maraqlı
dövlətlərə borc (istiqraz) təqdim etməklə BVF-nun valvuta-kredit resurslarını artırmaq. Lakin, “P.K.”
praktiki olaraq dünyanın çətin valyuta-maliyyə problemlərini həll etməyə çalışan bir oqaııa çevrilmişdir.
“P.K.” məşvərət formasında qeyri-müntəzəm şəkildə fəaliyyət göstərir və tərəflərin razılığı ilə bir
araya yığışır, lakin məşvərətlər məxfi şəkildə keçirilir.
PARİTET (almatı Parität, latın par /tas-bərabərlik sözündən) - 1. bərabərlik, matərazılıq, bərabər
münasibət, bərabər vəziyyət (misal: hərbi-strateji P.); 2. P. prinsipi - tərəflərin bərabər nümayəndəliyi
prinsipi (misal: sərhəd münaqişələrini araşdırmaq üçün, müqavilə icrası və əmək mübahisələrini
araşdırmaq üçün tərəfləri təmsil edən ümumi komissiya üzvləri adətən P. əsasında formalaşdırılır); 3.
valyuta P.-i - müxtəlif dövlətlərin pul va-hidlərinin qanunvericilik qaydasında müəyyənləşdirilən
qiymətlərinin qarşılıqlı nisbəti. 1976-cı ilə qədər valyutanın qızıl tərkibinə görə müəyyənləşdirilirdi və
qızıl pul adlanırdı. Müəyyən növ mal və xidmət toplusuna (“səbətə”) münasibətdə müxtəlif valyutaların
alıcılıq qabiliyyətinin nisbəti - “alıcılıq qabiliyyəti P.” adlanır.
PARLAMENT (ingilis parlament', fransız /wr/er-danışmaq) - dövlətin (və ya beynəlxalq ictimaiyyətin,
əgər beynəlxalq parlamentdən söz gedirsə) seçkili Ali Qanunvericilik orqanı; Ali hakimiyyət orqanı; Ali
təmsilçilik orqanı; demokratiyanın (xalq hakimiyyətinin) ali ləzhürü. P. üzvləri (“Deputatlar”)
vətəndaşlar, xalq tərəfindən əsasən birbaşa, bəzi hallarda isə dolayı (çoxdərəcəli) seçkilər yolu ilə
müəyyən müddətə seçilirlər. Müəyyən imtiyazlara və yüksək əmək haqqına malikdirlər və bilavasitə
qanunvericilik, qanun-yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Lakin, P.-irı əsas funksiyaları qanunları
qəbul etmək, dəyişikliklər və əlavələr etmək və hətta onları (qanunları) ləğv etməkdən ibarət deyil,
bundan savayı P.-lər Hökuməti təşkil etmək (formalaşdırmaq) və geri çağırmaq (buraxmaq), dövlət
büdcəsini təsdiq etmək və ona əlavələr etmək, imzalanmış beynəlxalq müqavilələri təsdiq (ratifikasiya)
etmək, dövlət orqanlarında (vəzifəli şəxslərdən) hesabat tələb etmək və s. səlahiyyətlərinə malikdirlər.
Bəzi P.-lər isə həm də nəzarət təftiş və hətta məhkəmə funksiyalarım da həyata keçirirlər. Parlanıcntarizın
şəraitində P. daha geniş səlahiyyətlərə malikdir (qanunvericilik fəaliyyətindən savayı o (P.), həm də İcra
hakimiyyəti funksiyasını daşıyır). P.-lər müəyyən daxili strukturlara malikdirlər, o cümlədən: komitələr;
komissiyalar (daimi və müddətli, məqsədli), fraksiyalar, hesablama palatası və digər köməkçi orqanlar.
Müxtəlif dövlətlərdə P. müxtəlif cür adlanır, misal: (Azərbaycanda və İranda - Milli Məclis; Türkiyədə -

Bövük Milli Məclis, bəzi Balfkyam dövlətlərdə - Seyin: Ukraynada
(ali) Rada; İsraildə - Kııcsed;
İsveçrədə ■ Rriksdaq; İrlandiyada Altinq; Norveçdə - Storlinq və s. Bə/i federal quruluşlu dövlətlərdə P.
ikipalatalı sistemdən ibarətdir (aşağı və yuxarı palata), misal: Rusiyada Federasiya Şurası və (Dövlət
Duması); ABŞ-da - Senat və Konqres; Böyük Britaniyada - Lordlar və 1 əmsilçilər palataları;
Almaniyada - Bundesrat və Bundestaq. İlk dəfə P. XIII əsrdə İngiltərədə silki nümayəndəlik orqanı kimi
yaradılmışdır.
PARTİZAN (fransız partisan- tərəfdar, ardıcıl) - düşmən ordusu tərəfindən işğal olunmuş vətənin
azadlığı və müstəqilliyi uğrunda silahlı mübarizə aparan şəxs, adətən bir qrup şəxslərlə qeyrikonvcıısional. lakin mütəşəkkil, hətta hərbi iyerarxiyalı qrup şəklində.
P. müharibələrinin qaydaları bir çox ümumqəbıılolunmuş beynəlxalq sənədlərdə, xüsusilə 1907-ci
il 4-cü Haaqa Konvensiyası və ona əlavələrlə, həmçinin “Müharibə qurbanları" haqqında 1949-cıı il
Cenevrə Konvensiyası və ona 1977-ci ildə əlavə olunmuş Protokollarda öz əksini tapmışdır.
1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının 1-ci əlavə Protokolunda P.-larin funksiyalarının bəziləri
konkretləşdirilir: mülki şəxslərin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə P.-lar hər hərbi toqquşma zamanı
açıq şəkildə silah gəzdirməlidirlər, xarici görkəmlə fərqləndirici əlamətə malik olmalıdırlar. Müharibənin
qanun və qaydalarına hörmət etməlidirlər. P. hərəkatının silahlı münaqişələrinin mövcudluğu və xarakteri
ilə sıx şəkildə bağlıdır. P. müharibələri- təcavüzkarlara qarşı yönəldilmişdir.
PARTNYORLUQ (iııgil is part - hissə, latın pars (partis) - hissə, qrup sözündən) - 1) ümumi maraq və
məqsədləri olan iki və ya daha çox subyektin, könüllü surətdə birləşərək, bəzi hallarda əməkdaşlığım,
müqavilə ilə bərkidərək və yaxud birləşmədən də qarşılıqlı faydalı fəaliyyət göstərmələri, burada
“subyekt” deyəndə siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni, hərbi və s. xarakterli subyektlər, o cümlədən, fərdi
şəxslər nəzərdə tutulur. Bərabərhiiquqluluq - Р.-un vacib atributudur. P. iki formada həyata keçirilir: a)
subyektlər arasında bilavasitə iimumi işin görülməsi - şəriklik və; b) hər bir subyekt öz işini müstəqil
qurmaqla yanaşı iimumi əqdlərin törədilməsi, misal: iki müstəqil subyektlər arasında alqı-satqı
əməliyyatı. Əgər rtxjabalin mahiyyəti yarışdırsa, Р.-un mahiyyəti dəstəkdir: 2) alyans, ittifaq və s.
birliklərin fundamental prinsipi.
PASİFİZM (latın parz/icızv-əıniııamanlıq yaradan, par-sülh; /uc/o-edirəm)
müharibələr əleyhinə
hərəkat. P. tərəfdarları xarakter və məqsədlərindən asılı olmayaraq və hətta "ədalətli" (müstəqillik,
azadlıq) müharibələrə qarşı çıxış edirlər; böyük dağıntılara, faciələrə, insanların kütləvi surətdə
qırılmasına səbəb olan müharibələri mənəvi-etik cəhətdən qınamaq mövqeyində dururlar: müharibələrin
qarşısım inandırma vasitələri ilə alınması mümkünlüyünə inanırlar. Son dövrdə lokal müharibələrin
yayılınası, dövlətlərin hərbi büdcələrinin artması, hərbi texnika və texnologiyanın inkişafı şəraitində P.
konkret olaraq kütləvi əlehi-müharibə hərəkatları ilə əməkdaşlıq edərək: sülh və əmin-amanlıq uğrunda
tərkisilah, kütləvi qırğın silahları-nın istifadəsinin, hətta sınağının qarşısının alınması, beynəlxalq
gərginliyin aradan qaldırılması və bütün digər növ millitarizınə qarşı fəal mübarizə aparırlar. P. hərəkatı
XIX əsrin 30-cu illərində Böyük Britaniyada və ABŞ-da meydana gəlmişdir. İlk baxışdan P. liberalhumanist təəssürat bağışlayır, lakin bəzi hallarda rəqib (düşmən) dövlətlər qarşı tərəfin təhlükəsini
azaldmaq, zəiflətmək məqsədi ilə düşmən dövlətin, xalqın içərisində P. ideyalarını, prinsiplərini yaymaq
cəhdini göstərirlər - bınıa da, bəzi mənbələrdə “yalançı sülhpərvərlik” deyilir.
PASPORT SİSTE VII İ (f iaıısızpasseport - ilkin mənası,- porldan keçmək üçün icazə) - şəxsiyy əti təsdiq
edən səııəd,- vətəndaşların yerdəyişməsinin, qeydə alınmasının (o cümlədən müvəqqəti qeydə
alınmasının) və qeyddən silinınəsinin uçotu və nizamlanması qaydasını, habelə ünvan-məlumat işlərini
müəyyən edən qaydaların məcmusu. Xarici pasport - xaricə gedən şəxsin, vətəndaşlığını, lazım gəldikdə,
hətta xidməti vəzifəni də təsdiq edən satmd. X.P.-lar diplomatik, xidməti, ümumi vətəndaşlıq və s.
olmaqla müvafiq növlərə bölüniir. Həmin sənədlər, müvafiq olaraq Xarici İşlər İdarəsi, Daxili İşlər
Nazirliyi, .xaricdə dövlətin qanunvericiliyi ilə müəyəıı olunmuş qaydalarla diplomatik nümayəndəlik və ya
konsulluq idarələri tərəfindən verilir. Xaricə gedən şəxsin X.P.-unda fəaliyyət vaxtının artırılması, zəruri
dəyişikliklərin edilməsi diplomatik nümayəndəlik və konsulluq idarələri tərəfindən yerinə yetirilir.
X.P.-urı həqiqiliyi şəxsin vətəndaşlığının və onun konsulluq xidmətinə və öz dövləti tərəfindən
müdafiə olunmasına hüququ olduğunu sübut edir. X.P. özbaşına xarici ölkəyə getmək hüququ vermir:
bunun üçü ı xüsusi icazə (viza) və ya vizasız gediş haqqında beynəlxalq razılıq tələb olunur.
PAŞA (türk pasa)
XV əsrdən XX əsrədək Osmanlı imperiyasında Ali hərbi və mülki məmurların
fəxri titulu. Bır, :iki, və üç tuğlu olurdu; üç tıığlıı P. - vozir vəzifəsinə müvafiq idi. Türkiyə
Cümhuriyyətində 1934-cü ildə., Misirdə 1952-ci ildə, İraqda 1958-ci ildə ləğv edilmişdir.
PATRİARX (yunan palriarches: pater (patros) - ata və arehe - hakimiyyət, başçılıq sözlərindən) 1)
nəslin, nəsil şəcərəsinin, ailənin başçısı, ağsaqqalı; 2) Musa peyğəmbərə qədər yaşamış, yəhudi xalqının
baniləri, əjdadlarr. 3) kilsə iyerarxiyasında Ali dərəcə, rütbə; Qədim yəhudilərdə (1 əsr), sinedrion
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(Hakimiyyətin Ali kollegial orqanı) başçısına təltif'edilirdi; Müasir pravoslavlarda Ali rıılıaııi san. adətən
müstəqil (avtokeful) kilsənin başçısı, kilsə yığıncağı (rus церковный собор) tərəfindən ömürlük müddətə
seçilir. Rus pravoslav kilsəsində 1589-1703 -cü illərdə mövcud olmuş və 5 (18) noyabr 1917-ci il
tarixində bərpa edilmişdir. 4) (məcazi mənada) - uzunömürlü, hamı tərəfindən hörmət edilən şəxs; sosial
həyatın hər lıansı bir (siyasi, elmi, incəsənət və s.) sahəsində böyük yol keçmiş, püxtələşmiş, böyük
nailiyyətlər əldə etmiş, öz bilik, bacarığı ilə partnyorlar və rəqiblər arasında özünə tay-bərabər olmayan
şəxsə hörmət mənasında verilən ad.
PATRIOTİZM (yunan patriötes- vətən daş, həmvətən, yurddaş; patris-vstən sözündən) - vətənpərvərlik.
PAYTAXT (türk analoqu />ay Aem, rus analoqu столица, ingilis analoqu capital (city)-, metropolis) - hər
bir dövlətin baş, əsas şəhəri (yaşayış məntəqəsi); dövlətin inzibati-siyasi, iqtisadi, hərbi, elmi, mədəni və
s. mərkəzi: dövlətin Ali və Mərkəzi Hakimiyyət orqanlarının cəmləşdiyi şəhər. P. mühüm əhəmiyyətli
(strateji) yaşayış məntəqəsi olduğundan, onun hərbi, iqtisadi, kommunal və s. təminatları, digər yaşayış
məntəqələrlə müqayisədə, daha yüksək olur. Beynəlxalq təcrübədə mürəkkəb siyasi, hərbi vəziyyətlərdə
P.-ın bir yaşayış məntəqəsindən - digərinə zəruri köçürülməsi hallan mövcuddur. Bəzi dövlətləri P.-ları
əhali heyvətinə görə o qədər yüksək saylı olur ki, onlara məcazi mənada: ' Dövlət içərisində - dövlət”
deyilir. Misal üçün: Meksikanın P.-ı Mexiko şəhərinin əhalisi 30 milyon nəfərdən artıqdır; əhalisi 15
milyon nəfərdən artıq olan Rusiyanın P.-ı Moskva şəhəri özünün Parlamentinə (.'şəhər Duması) və
Hökumətinə malikdir. Müasir dövrdə, ən qədim P. - Dəməşq (Suriya) şəhəridir. Əhalinin say tərkibinə,
digər nüfuz göstəricilərinə görə rəsmi Р.-dan sonra gələn yaşayış məntəqələrinə, el arasında '‘ikinci”,
“üçüncü” və s. P. deyilir. Hansı yaşayış məntəqəsinin (şəhərin) P. olması - bir qayda olaraq Konstitusiya
ilə müəyyən edilir.
PERSONA QRATA (latın persona qrata-arzu olunan şəxs) - I. Diplomatik termin; namizədliyinə,
diplomatik nümayəndə vəzifəsi təyin olunmaq üçün göndəriləcəyi (gedəcəyi) ölkənin lıakimətinin müsbət
razılığı alınmış şəxsə deyilir; göndərilən (məskən salınan) ölkəyə gəlmək üçün razılıq (gəlmə vizası)
almış hər bir diplomatik işçi də, P.Q. hesab olunur; 2. (mücərrəd mənada) ictimai birlik, təşkilat (partiya),
hərəkat, xalq və ya dövlət (onun vəzifəli şəxsləri timsalında) hər hansısa (yüksək) nailiyyətlərinə,
keyfiyyətlərinə görə öz sıralarında (üzvü, vətəndaşı) görmək istədikləri digər müstəqil .şəxs.
PERSONA NON QRATA (latin persona non qrata-arzu olunmaz şəxs) - 1 diplomatik termin,
diplomatik nümayəndə vəzifəsinə təyin olunmaq üçün göndəriləcəyi (gedəcəyi) ölkənin hökumətinin
razılıq vermədiyi şəxsə deyilir; göndərilən (məskən salınan) ölkənin hakimiyyəti tərəf ndən arzuolunmaz
elan edilən hər hansı digər diplomatik işçi də P.N.Q. hesab olunur. P.N.Q. müxtəlif əsas və səbəblərdən
ortaya çıxa bilər, onu (P.N.Q.-nı) elan edən dövlət həmin əsas və səbəbləri açıqlaya və ya açıqlamaya
bilər. Lakin, bir qayda olaraq, P.N.Q. elan edilmiş şəxs, müəyyənləşdirilmiş müddət (adətən bir neçə
sutka) ərzində göndərildiyi (məskən salındığı) ölkəni tərk etməlidir və vətəndaşı olduğu (göndərdiyi)
dövlət həmin şəxsi geri çağırmalıdır. P.N.Q. qalmaqal, mərəkə - dövlətlərarası münasibətlərə xələl gətirir;
2. (mücərrəd mənada) ictimai birlik, təşkilat (partiya), hərakat, xalq və ya dövlət (onun vəzifəli şəxsi
timsalında) hər hansısa bir nöqsana, qüsura, mərəkəyə görə öz sıralarında (üzvü, vətəndaş) görmək
istəmədiyi şəxs.
PİRATLIQ - beynəlxalq xassəli cinayət; beynəlxalq hliquqda dövlətlərə və ya fərdi şəxslərə mənsub
olan müxtəlif təyinatlı dəniz və hava nəqliyyat vasitələrinin açıq dəniz və ya onun üzərindən qeyri-qanuni
olaraq (cinayətkarcasına) zəbt, qarət edilməsi, yaxud batırılması. Müharibə zamanı müharibə aparan
dövlətlərin gəmilərinə, sualtı qayıqlarına və təyyarələrinə bitərəf (neytral) dövlətlər tərəfindən lıücıım
etmələri də P. hesab edilir, - ona bərabər tutulur. Р.-la məşğul olan dəniz və ya hava nəqliyyat vasittələri
və onların ekipajları, hansı dövlətin bayrağı altında istismar olmasından aslılı olmayaraq, heç bir dövlətin
müdafiəsindən istifadə edə bilməzlər. Hər bir dövlət (onun hərbi gəmisi, təyyarəsi) Р.-la məşğul olan
müvafiq nəqliyyat vasitələrini qova, təqib və həbs edə bilər və hətta müsadirə edə və batıra bilər, onlarııı
ekipajları isə müvafiq dövlətin qanunları ilə cəzalandırıla bilər. P.-а dair məsələlər 1958-ci il Cenevrə
Konven-siyasında məcəlləşdirilmişdir.
POLEMİKA (fransızpolemique-, yunan /loZtwihxs-düşməncəsinə (münasibət); davakarlıq) - (siyasi, elmi
və s.) mübahisə; söz davası (güləşi, möharibəsi); qələm münaqişəsi; ədəbiyyatda alışına (qovğa).
PORTO-FRANKO (italyan porto franco-, ingilis fre port; alman Freih-lıafen azad liman) - malların
pulsuz (yəni vergi və rüsum ödəmədən) gətirilməsi və aparılması (idxal, ixrac edilməsi) hüququna malik
olan liman, dənizkənarı ərazi (rayon).
PREAMBULA (fransızpreambule, son latın /zrerzw/uz/zz.s-qabaqda gedən) - hər hansısa bir siyasi-hüquqi
aktın (Konstitusiya, Qanun, beynəlxalq akt, bəyannamə, müqavilənin və ya digər vaciə sənədin) giris və
ya müqəddimə hissəsi. Bir qayda olaraq Р.-da (o cümlədən: həmin aktın məqsəd və vəzifələri, qəbul
edilməsinə əsas olan motiv və məqsədlər, onun qəbul edilməsi şəraiti, prinsipal əhəmiyyətli müddəaları;
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beynəlxalq aktlarda (müqavilələrdə) isə, həmçinin iştirakçıların tərkibi, imzalanmağa müvəkkil
olınunmuş tərəf və şəxslər və s. göstərilməklə) qısa məlumat verilir.
PREFERENSİYA (son I atırı /ızı.’e/erezz/zjY/-üstünlik. latınpraefero - üstün tuturam sö/üııdəıı) üstünlük,
imtiyaz, fərqləndirmə. Müxtəlif səbəblərdən (strateji portnyorluq, strateji əhəmiyyətli malların qıtlığı,
iqtisadi yardım və s ) digər dövlətlərdən gətirilən (idxal edilən) malların gömrük rüsumlarından fərqli
olaraq konkret dövlətdən gətıriln (idxal edilən) ya bütün və ya bəzi malların müəyyən edilən xüsusi
güzəştli gömrük rüsumu və yaxud həmin dövlətin həmin mallarından, ümumiyyətlə gömrük rüsumunun
tutulmaınası (yəni gömrük rüsumunun ləğvi) - icqtisadi-siyasəti.
PRELİMİINAL SÜLH MÜQAVİLƏSİ (latın prae -...əvvəl. ...qabaq və limen z/zzzzzzzz.s)-kaııdar, astana,
başlanğıc) - (diplomatiyada) sülh müqaviləsi bağlamaq haqqında ilkin, ibtidai danışıqlar və ya saziş;
döyüşən, müharibə aparan tərəflər arasında gələcəkdə sülh müqaviləsi, müharibə vəziyyətini qutarma
şərtləri, hərbi əsrlərin mübadiləsi, (ola bilsin) ərazi və dövlət sərhədlərinin dəyişikliyi və digər məsələlər
barəsində əsas müddəaları özündə ehtira edən ilkin razılaşma. P.S.M.-ni kapitulyasiya aktından
fərqləndirmək labüddür: əgər I’.S.M. - müharibə gedişində bağlanırsa, kapitulyasiya aktı - müharibə
qurtardıqdan sonra qəbul edilir; əgər P.S.M. - hər iki tərəfin mövqeyini ifadə edirsə, kapitulyasiya aktı bir tərəfin qalibin mövqeyini ifadə edir, - hərçənd, hər iki hal torpaqların itirilməsi ilə dövlət sərhədlərinin
dəyişdirilməsi ilə nəticələnə bilər.

PRELİMİNARİY - gələcək zamanda digər sazişlə əvəz oluna bilən ilkin saziş (razılaşma).
PRESS-ATTAŞE (fransız yzrexve-dövrü nəşr (mətbuat) və r/Z/oc/ze-hərfi mənada; təhkim
edilmiş-k içik diplomatik dərəcə (rütbə)) - mətbuat (o cümlədən, elektron kütləbi informasiya
vasitələri (K.İV) məsələlərinə dair, diplomatik təmsilçiliyin (səfirlik, konsulluq, missiya və hətta
beynəlxalq təşkilatın) rəsmi nümayəndəsi.
PRESS-KONFRANS (ingilis press-conference, fransızpresse - dövrü nəşr (mətbuat) və latın konferentia
- yığıncaq sözündən) - bax konfrans (mətbuat K.-ı).

PREZİDENT (lalın prae.s7zfen.s-qabaqda, öndə əyləşən, sədrlik edən) - 1. dövlət başçısı. P. xalq
tərəfindən əksər dövlətlərdə birbaşa (lakin bəzi dövlətlərdə (misal: ABŞ) dolayı (çoxdərəcəli)
seçkilərlə müəyyən müddətə seçilir. P. seçilmə müddəti, qaydaları, eləcə də, onun səlahiyyət
dairəsi (funksiyaları) konkret olaraq, Konstitusiya və müvafiq qanunlarla müəyyən edilir - elə
bu, P.-i monarxdan fərqləndirir (monarx titulu əsasən irsən keçir və səlahiyyətləri ya cüzi
məhdudlaşır və yaxud heç məhdudlaşmır). P. qanunvericilik təşəbbüsünə malikdir; o, dövləti
beynəlxalq tədbirlərdə təmsil edir; seçki və ya referendum keçirilməsi məsələsini qaldırmaq
hüququna malikdir; təşviqetmə (orden və medal, rütbələr, dövlət mükafatları, fəxri adlar təltif
etmə, eləcə də əfv elmə) səlahiyyətlərinə malikdir. Qanun qüvvəli aktlar (b'ərman, Sərəncam,
Dekret və s.) qəbul etmək və s. səlahiyyətlərə malikdir. Lakin Р.-in öz səlahiyyətlərindən suiistifadəsinə yol verilməməsi üçün buna qarış təvazölə və mütərazılıq sistemi mövcuddur, (o
cümlədən: Parlament, Məhkəmə (Konstitusiya Məhkəməsi), impiçment, seçki, plebistit, ictimai
qınaq və s. institutları mövcuddur. Yeri gəlmişkən Parlamentarizm şəraitində P. olduqca dar
səlahiyyətlərə malikdir, hətta Baş Nazirin səlahiyyətləri P. səlahiyyətlərindən də artıqdır. Bəzi
Parlameıılarizmli dövlətlərdə P. instutu ümumiyyətlə yoxdur. Parlamentarizm şəraitində P.-ə
məcazi mənada; “seremonial P.” deyilir; P. respublikası idarəetmə forma şəraitində isə, P. daha
geniş səlahiyyətlərə malikdir, - buna “birbaşa mandat” sahibi deyilir. 2. bir sıra ictimai, siyasi,
elmi, humanitar, kom-mersiya, idman (o cümlədən, beynəlxalq) müəssisəsi, təşkilat, birliklərdə
seçkili başçı, rəhbər. Onların hüquqi statusu müvafiq qanunlarla, nizamnamə və əsasnamələrlə
müəyyənləşdirilir.
PREZİDİUM (latın/zrae.s/r/ere-qabaqda, öndə əyləşmək, sədrlik etmək) - 1. yığıncağı, qurultayı
idarə etmək üçiin, elə onlar lərəfindən seçilmiş bir qrup şəxs; 2. hər hansısa bir təşkilatın,
müəssisənin rəhbər orqanı; 3. Parlamentarizm şəraitində, P. (Parlament) tərəfindən
formalaşdırılan, Parlament sessiyaları arası daimi fəaliyyət göstərən, dövlətin Ali hakimiyyət
funksiyalarını icra edən Konstitusiya ilə geniş səlahiyyətlərə (siyasi (diplomatik), hərbi, nəzarət,
təftiş, inzibati idarəçilik xarkterli slahiyyətlərə) malik olan orqan.
PRİNSİPİALLILIQ (latın pı wcz/zzazn-başlanğıc, əsas) davranışın ilk başlanğıcı, rəhbər ideyası, əsas
qaydası; hər lıaıısı bir nəzəriyyənin, təlimin, cərəyanın, siyasi qurunum, fərdi şəxsin və s. riayət etdiyini,
yürütdüyü müddəalar məcmuəvi mövqe; müxtəlif məsələlərə qəbul edilmiş prinsiplər mövqeyindən
davanıiyyətli yanaşma bacarıq və qbiliyyəti. Yalnız düzgün qoyulmuş və mütəmadi icra olunan
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prinsiplərdən ibarət olan siysət müvəffəqiyyətə məhkumdur. P. olmayan yerdə ikili standartlar,
özbaşınalıq, dərəbəy lik, anarxiya, xaos və s. baş verir. Kompromisi - Р.-la qarşı-qarşıya qoymaq yanlış
olardı, çünki kompromisin özü P. daxilində nail olunur, P.-а xidmət edir, əks halda kompromisin özü P,ını, eyni zamanda mahiyyətini itirir.
PROBLEM(A) (yunan pröblema - vəzifə, məsələ, tapşırıq) - geniş mənada: öyrənilməli, həll olunmalı
mürəkkəb nəzəri və ya praktiki məsələ. Р.-in düzgün araşdırılması - onun müvəffəqiyyətlə həll
edilməsinin mülıiim şərtidir.
PROLONQASİYA (son latın prolongatio, pro/onge-uzadııam sözündəni - 1. icra müddəti (hüquqi
qüvvəsi) sona çatmaqda olan və ya sona çatmış müqavilənin icra müddətinin uzadılması. P. üç yolla:
müqavilənin özündə nəzərdə tutmaqla; xüsusi bəyan verməklə və ya; yeni müqavilə bağlamaqla
(imzalamaqla) həyata keçirilir. 2. bank tərəfindən müəssisə, təşkilat və vətəndaşlara və s. verdiyi
ssudalarının (borclarının) ödəməsi (qaytarılması) müddətinin uzadılması.
PROSESSIYA (latın processus-keçmə, hərəkət etmə) - 1. Kütləvi təntənəli ictimai-siyasi aksiya;
təntənəli nümayiş; bayram nümayişi; bayram əhval-ruhiyyəli kütləvi yürüş 2. təntənəli siyasi aksiya,
diplomatik P., o cümlədən; bir dövlət başçısı tərəfindən - digər dövlət başçısım öz başçısı olduğu
dövlətdə təntənəli surətdə qəbul etmə və yola salma (ötürmə) Р.-sı; xarici dövlət fərin səfirlərinin dövlət
başçısı tərəfindən təntənəli surətdə səfir kimi qəbul etməsi (akkreditasiya). 3. taıix dövlət idarəçiliyi
(monarxiyanı) adət və ənənələrini qoruyub saxlayan dövlətlərdə insanın (adətən şahzadənin, prinsin)
rəsmi, təntənəli surətdə monarx titulunun verilməsi və müvafiq kürsüyə keçməsi və səlahiyyətlərinin
verilməsi mərasimi (təşrifatı); 4. toy mərasimi; 5. dəfn mərasimi.
PROTEKSİONİZM (fransızproteclionisme, latınproteclio-müdafıə, harnilik) - ıııılli iqtisadiyata maraq
oyandırmasına, canlandırmasına onu ağır xarici rəqabətdən qorunmasına, xarici bazarlara çıxış
imkanlarının genişləndirilməsinə və s. məqsədlər ilə dövlətin yürütdüyü iqtisadi siyasət. P. - daxili və
xarici siyasətin bir-brilə bağlı olan (o cümlədən: vergilərin və gömrük rüsumlarının dərəcəsinin
tənzimlənməsi; müəyyən malların idxalatının məhdudlaşdırılması və ya tarn qadağan edilməsi; güzəştli
kreditləşməsi, borcların bağışlanması və digər stimullaşdırmalar, tədbirlər sistemi vasitəsilə həyata
keçirilir. P. ilkin kapital yığımı dövründə manufakturanın yayılması ilə (XV1-XV11 əsrlərdə meydana
gəlmişdir, onun (Р.-in) nəzəri əsasını merkantilistlərin təlimi təşkil edirdi. Yüksək və zəif inkişaf etmiş
dövlətlərin P. siyasəti bir-birilə məzmunca fərqlənir: əgər birincilər xarici bazan ələ keçirmə, öz
dövlətinin iqtisadi nöfuzunu beynəlxalq bazara yaymaqdan əsası təşkil olunursa İkincilərin məqsədi
müdafiə olunmaqdan asılı vəziyyətə düşməməkdən əsası təşkil olunur.
Prinsip etibarı ilə antidemhinq siyasəti - Р.-in bir parçasıdır, lakin P. dalıa geniş məzmun kəsb edir;
əgər birinci sırf vergi və gömrük rüsumlarının qaldırılması ilə məhdudlaşırsa, ikinci siyasi; iqtisadi,
hüquqi; islahatları əhatə edir.
PROTEKTORAT (latın /ıro/ec/or-müdafiəçi, hami) - 1. formal olaraq zəif dövləti güclü dövlət
tərəfındəbn hamilik (himayəçilik) edilməsi; faktiki olaraq isə, müstəmləkə asılılığın bir forması. P. dövlətlərarası razılaşmalar ilə bir dövlətin müəyyən funksiyalarının ( misal; müdafiə, sərhəd mühafizə,
xarici siyasət, hətta dövlətdaxili funksiyaların) digər dövlət tərəfindən icra edilməsidir, lakin bəzi hallarda
(işğalı rəsmiləşdirmək məqsədilə) P. aktı birtərəfli surətdə qəbul edilir, misal: Böyük Britaniya 1914-cii
ildə birtərəfli bəyannamə ilə 1882-ci ildən işğal etdiyi Misir üzərində; 19.39-cu ildə Hitler Almaniyası
Çexiya və Moldaviya üzərində P. müəyyən etmişlər. Yəni P. güclü dövlətin öz siyasətinin və
iqtisadiyyatının zəif dövlətlərə yeridilməsidir, o cümlədən, məcburi surətdədə, hətta zorakılıqla, lakin bəzi
hallarda, P. müstəqil dövlətin müstəqqilliyini itirməsi və müstəmləkə dövlətin tanı tərkibinə qatılması ara
sında keçid forması rolunu oynayır. Xüsusilə qeyd etmək labüddür ki, P. mliasir beynəkxalq hüquqa
ziddir; 2. dövlətlər, xalqlar arasında mübahisəli (münaqişəli) əraziləri (onun sakinlərini) təhlükədən
qorumaq üçün beynəlxalq təşkilat tərəfindən öz himayəsinə götürməsi və ya; düşmər dövlətlər, xalqlar
arasındakı cəbhə xəttində hərbi toqquşmalara yol verilməməsi üçün, həmin cəbhə xəttinin beynəlxalq
təşkilat tərəfindən öz himyəsiııə götürməsi. Belə halda bir qayda olaraq, həmin ərazilərə və ya cəbhə
xəttinə beynəlxalq sülhməramlı hərbi qoşunlar yeridilir; 3. Bax eqida.
PROVOKASİYA - bax təxribat.
“PSİXOLOJİ MÜHARİBƏ” (yunan psyche-can, ruh, və /ogox-səlim, söz; ərəb) - rəqib (düşmən) tərəfi
psixoloji baxımdan zəiflətmək, həyəcanlandırmaq, hərbi-müdafiə qabiliyyətini sarsıtmaq və nəhayət, ona
qalib gəlmək məqsədi ilə, müxtəlif xarakterli təzyiq göstərmə siyasətinin şərti adı. Burada “təzyiq
göstərmə” deyəndə: “informasiya müharibəsi”, ideoloji diversiya, hədə-qorxu gəlmə, nümayişcəsinə
“əzələ oynatma” hərbi təlimlər və hərbi paradların keçirilməsi, hərbi əsrlərə işgəncə verilməsi və s.
nəzərdə tutulur. “P.M.” termini İkinci Dünya Müharibəsinin qurtarmasından sonra “soyuq” müharibəşərti
adlanan dövrdə geniş yayılmışdır, həmin dövrdə ABŞ Milli Təhlükəsizlik Şurasının - Mərkəzi Kəşfiyyat
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İdarəsinə (MKİ) ünvanladığı xiisusi direktivdə (1937-cı ildə) "P.M." bu cür təsfiı olunurdu; " Təbliğatın
yürüdülməsi, o cümlədən, anonim, saxta və ya məxfi maliyyələşdirilən nəşrlər vasitəsilə; vətəndaşlığı
olmayan şəxsləri, satqınları və siyasi partiyaları dəstəkləməklə; kvazi
("yalançı", "saxta")
hərbi
metodlorla, o cümlədən, üsyançılara kömək və sabotaj vasitələri ilə siy asi fəaliyyət; maliyy ə əməliyy atları
ilə əlaqədar - iqtisadi fəaliyyət; yeri gəlmişkən. öz dövlətinin yüksək iqtisadi nailiyyətlərinin rəqib
(düşmən) tərəfin nümayiş etməsi də "P.M." vasitələrindən biridir. PROMl'QASİYA (latın promuyatioelatı etmə, xalqa bildirmə) - Parlamentin tərəfindən qəbul edi-lən qanunun rəsmi surətdə geniş
ictimaiyyətə elan edilməsi; qanun layihəsinin dövlət başçısı tərəfin-dən. Konstitusiyada müəyyən edilmiş
müddətdə (adi, yaxud qısaldılmış müddətdə) sanksiyalaşdırıl-ması, habelə qaııuııım rəsmi nəşrdə dərc
edilməsi. Bir qayda olaraq, qaıııın yalnız Р.-dan sonra hüquqi (məcburi) qüvvəyə minir.

R
RADİKALİZM (lalın rı/r/zv-kök, rişə, mənbə sözündən) - qəti tədbir (hərəkət, baxış tərəfdarlığı, hər
hansı məsələnin əsaslı həli edilməsi tərəfdarlığı; 1) bu və ya digər sahədə mövcud olan, vəziyyətin
kökündən dəyişdirilməsinə xidmət edən, niyyətlərin qəti və güzəştsiz həyata keçirilməsi; 2) İslahat
tələbləri irəli sürən siyasi partiyanın proqram ideyaları; 3)İctimai-siyasi həyatda XIX əsrdə meydana
gələn proqramının məğzi, burjua-demokratik islahatları tərənnüm edən burjua-siyasi axın; 4) (mücərrəd
mənada) ən qatı, sən dərəcədə “ultra” məslək tərəfdarlığı və (lap irqçiliyə, şovinizmə, faşizmə qədər)
ekstremizin analoqu.
RADİOLOJİ SİLAHLAR - kiitləvi qırğın silahlarının növlərindən biri. Bu silahın təsiri ioıılaşdırılmış
şüalarla biitiin canlı varlıqları məhv etmək, ətraf təbii mühiti və müxtəlif obyektləri yoluxlaııdırmaq
məqsədi ilə radioaktiv maddələrdən stifadə olunmasına əsaslanır.
RANTYE (fransız-rentier. rente - renta (icarə) sözündən) -1) heç bir əmək sərf etməy ən, işgüzar aktivlik
göstərməyən, lakin, pul kapitalından, bank hesabından, mülkiyyətini icarəyə verməkdən, borc verməkdən,
sərmayədən, yaxud, qiymətli kağızlardan (aksiya, istiqraz vərəqəsi və s.) gələn faiz divident hesabına
yaşayan, (məcazi mənada “kupon qırxan”) şəxslərin, zümrəinin, qrupun şərti adı; 2) Ən iri R.qrupları
oliqarxiyasmııı tərkib hissəsi olmaqla, pul və digər kapitalın çoxunun öz əllərində cəınlədirib, beləliklə
də, ölkənin iqtisadiyyatına, sosial-siyasi proseslərinə nəzarət etmək imkanı əldə edirlər; İqtisadi
münasibətlərin inkişafı ilə R. təşkilatları, (o cümlədən, beynəlxalq təşkilatları) meydana gəlir. Real
kapitalın alqı-satqısına, cəmləşdirnıəsinə dair müxtəlif əməliyyatlar aparan sərmayədar şirkətlər (trestlər,
asossiasiyalar, korporasiyalar), banklar (birliyi), səhmdar cəmiyyətlər və s.-ən tipik R. təşkilatlarıdır; 3)
iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş və asılı dövlətlərlə borc (kredit), investisiya (sərmayə) formasında
intensiv kapital ixrac etməklə varlanan ölkələr - R. dövlətlərlə seçilirlər. XX əsrin əvvəlində Praıısa əsas
R. dövlət lıesab olunurdu; XX əsrin 70-ci illərində bəzi neft ixrac edən ölkələr (Səııdiyə Ərəbistanı və s.) R. dövlətlərin cərgəsinə daxil oldular.
RASİZM - bax irqçilik.
RATİFİKASİYA (latııı ratificat/o-israr, iddia etmək, ratits - təsdiqlənmiş və/arwe-etmək sözlərindən) ■1) beynəlxalq aktı rəsmi surətdə təsdiq etmə; dövlət adından, onun səlahiyyətli şəxsi tərəfindən öncə
qəbul etdiyi (imzaladığı) hər hansı bir beynəlxalq müqavilənin (sazişin) - öhdəliyin tam hüquqi qüvvəyə
mindirilməsiııdən ötrü, həmin akt(lar)ın dövlətin ali hakimiyyəti orqan tərəfindən (bəzi dövlətlərdəParlament tərəfindən digər dövlətlərdə-dövlət başçısı tərəfindən) razılığı ifadə edən təsdiq edilməsi;
ləsdiqetıııə siyasi-hüquqi prosesual qaydası. R. məsələsi dövlətin Konstitusiyası tərəfindən müəyyən
edilir; tənzimlənir; 2) bir sıra ölkələrdə (misal: ABŞ) Konstitusion dəy işikliklərinin təsdiq etməsinin
xüsusi qaydası.
RATİFİKASİYA QRAMOTASl (rus analoqu ратификационная грамота) - ratifikasiya prosesi
nəticəsində tərtib edilən, rəsmiləşdirilən sənəd.
RE... (latııı re...) - 1) təkrar, bərpa olunan hərəkətlə; 2) sözün kökündə ifadə olunan əksinə və; 3) əks
hərəkətə aidlik bildirən önlük.
REAKSİYA (1 atın re - əks və action - hərəkət) - 1) subyektin bu və ya digər hadisəyə, hərəkətə dair öz.
münasibətini, mövqeyini göstərməsi; 2)proqressə və proqressiv siyasi qüvvələrə aktiv əks-təsir göstərmə
siyasəti; 3) rcaksion (sivasi) qiıvvə - irtica, mürtəce (siyasi) qüvvə anlayışlarının sinonimidir.
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REBUS SİS STANTİBUS (latııı rebus sic stantibus — lıərfı nıənası: şəraitin dəyişilmənıəzıiyi) - klazula
(hüquqi düstur); beynəlxalq
müqavilələrin imzalanması dövrdəki şəraitlə müqaisədə - kökündən
dəyişmiş yeni şəraitin, həıniıı müqavilənin qüvvəsinin dayandırılmasına və ya müqavilədən çıxmasına
səbəb ola biləcəyini ifadə edən beynəlxalq -hüquq adəti. Yalnız beynəlxalq müqavilənin birbaşa əvvəlki
şəraitlə bağlı olduğu və ya köklü dəyişikliklər birbaşa öhdəliklərin fəaliyyət dairəsini dəyişdirirsə R.S.S.
klazulasına istinad etmək olar.
R.S.S. klazulasına istinan müstəsna hallarda tətbiq olunur və beynəlxalq öhdəliklər stabilliyini
pozmamalıdır; dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi üçün və ya köklü dəyişiklər elə tərəlın özünün
fəaliyyəti nəticəsində baş verdikdə - R.S.S. klazulası tətbiq edilməzdir.
REEKSPORT (latııı /v-burada təkrar olunmanı, bərpa olunmanı bildirən önlük və ingiiis export, latın
exportar -kənara çıxarmaq) - bax ixracat.
REGENT (1. latııı regens - idarə edən; 2. precentor) - ljmonarxiyalı dövlətlərdə, müəyyən hallarda
monarxı əvəz edən müvəqqəti hökmdar. Burada “müəyyən hal’ deyəndə, monarxın xəstələnməsi, uzun
müddətdə mövcud olmaması, kiçik yaşlı (təcrübəsiz) olması və s. başa düşülür. Belə halda dövlət ya bir
(R.) şəxs və ya bir qrup (regentlik) şəxslər tərəfindən idarə olunur; 2)əsas etibarilə, kilsə xorunun dirijoru.
REGİONAL HAKİMİYYƏT - 1 )bir dövlətin müəyyən ərazilərini (regionunu) əhatə edən hakimiyyət;
hakimiyyət səlahiyyətləri yalnız öz regionuna şamil edilən hakimiyyət; 2)dürıyanın bu və ya digər
bölgəsində (regionunda) yerləşən və qonşu dövlətlərin könüllü və ümumi razılaşmaları nəticəsində:
a)özlərinin idarəçilik, hətta müstəqillik potensiallarının müəyy'ən hissəsini özlərindən ay ıraraq ümumi
(regional hakimiyyətə) ötürülməsi və müvafiq R.H. orqanı, strukturu yaradılması və; bjhəmin (R.H.) orqanı, təşkilatı qarşısında bu və ya digər sahələrdə öz üzərində müəyyən öhdəlikər götürülməsi. Müasir
dünyada, hər hansı bir regionunda dövlət hakimiyyətinə müvafiq olan R.H. yoxdur, hərçənd müəyyən
hakimiyyət funksiyalarını icra edən təşkilatlar mövcuddur. Misal: Avropa Pariamenlı (Avroparlament).
REGİONAL MÜHARİBƏ (münaqişə) (latın-ölkə, vilayət) - dünyanın müəyyən coğrafi regionu
daxilində, bir neçə dövlətin (xalqın) arasında, siyasi, iqtisadi və ideoloji fikir ayrılığı əsnasında baş verən
açıq hərbi (o cümlədən, irimiqyaslı) qanlı toqquşma. Misal üçün: Birinci və İkinci Dünya Müharibələri
məhz Avropadan (Avropa R.M.-sindən) başlanmışdır; XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərində demək olar ki,
Qafqaz regionunda mövcud olan bütün dövlətlərini R.M. əhatə etmişdir.
Öz miqyasına görə R.M. - lokal müharibədən genişliyi ilə, - Dünya Müharibəsindən isə kiçikliyi
ilə fərqlənir; birinci halda (lokal müharibə) hərbi münaqişə bir və ya bir neçə dövlətin ərazisində (bəzi
hallarda bir dövlətin vətəndaşları arasında) aparılır; ikinci halda isə (Dünya Müharibəsi) - dünyanın bir
neçə (əksər) regionlarını əhatə edir. Bütün bəşəriyət Müharibələrə (o cümlədən, R.M.-lərə) qarşı çıxış
etsələr də, hər bir müharibənin (münaqişənin) - sülh, diplomatik, qarşılıqlı güzəşt yolları ilə ıəilinə çalışsa
da, lakin bəzi qüvvələr də vardır ki, həmin R.M.-lərdə maraqlıdırlar.
REGİONAL SİYASƏT - 1) dövlətdaxili əyalətlərin (regionların) siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni inkişafın
istiqamətləndirilməsinə yönəlmiş, dövlətin hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti. R.S.-in əsas kriteriaları
bunlardır: dövlətin bütövlüyünün və suverenliyinin təmin edilməsi; vahid hüquqi, iqtisadi, sosial və
idarəçilik sisteminin inkişaf etdirilməsi və bərkidilməsi, bununla yanaşı; yerli özünüidarəetmənin bərqərar
edilməsi və təmini; vahid bərabər hüquqlu (əlavə imtiyazsız və ya diskrirninasiyasız) iqtisadi mühitin
yaradılması, bununla yanaşı; inkişafdan geri qalan regionların inkişafına dəstək verilməsi; regionların
sosial- iqtisadi inkişaf şərayitinin tarazlaşdırılması; regionların iqtisadi göstəricilərindən, potensialından,
statusundan asılı olmayaraq-vahid minimal sosial standartların və sosial müdafiənin təmin edilməsi,
Konstitusiya və digər qanunvericilik aktları ilə verilmiş insan hüquqların təminatı və qorunması;
regionların təbii sərvətlərinin, iqlimi xüsusiyyətlərinin ümumdövlət (ümumxalq) mənafelərin xidmətinə
yönəldilməsi; regionların problemlərinin həllində, zərurət olduqda, dövlətin resurslarının cəlb edilməsi;
regionların ekologiyasının kompleksli müdafiəsi və s.; 2) dünyanın müxtəlif coğrafi məntəqələrində
(regionlarında), müəyyən coğrafi mühitdə (dənizyanı, körfəzyanı, bir adada və ya yarmadada və, yaxud
bİr dağ silsiləsi həndəvərində) yerləşən qonşu dövlətlərin biri-biri ilə münasibətləri.
REIMPORT (latııı re-burada təkrar olunmanı, bərpa olunmanı bildirən önlük və ingilis import, latın
/mpor/o/v-kənardan gətirmə ) - bax idxalat.
REİNTEQRASİYA (latın re-burada təkrar olunmanı, bərpa olunmanı bildirən önlük və m/egra/zo-bərpa
etmə, tamamlama, zw/eyer-taın sözündən) - 1) vahid bütövlüyün yeniləşdirilməsi, yenidən yaradılması, 2)
əvvəllər mövcud olmuş vahid subyektin müəyyən səbəblərdən dağılmasından sonra - təkrarən

birləşdirilməsi.
REKVİZİSİYA (latın requisitio-tehb) - bax həcz.
REMİLİTARİZASİYA (latın re-burada təkrar olunmanı, bərpa olunmam bildirən önlük və milıtarishərbi) -demilitarizasiyaya əks olan proses, yəni demilitarizasiya öz məqsədlərinə nail olandan sonra (bəzi
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hallarda bu məqsədlər nail olunmadan) mövcud vəziyyəti dcmıhtarızasıvaya qədərki vəziyyətə
qaytarılması. R vəziyyəti (qonşu) dövlətlərin münasibətlərinin gərginləşməsi nəticəsində baş verir.
REPARASİYA (latın z-e/:'zzrzz/z7z-bərpaetmə) - bax təzminat (2).
REPAIRİASİYA (son latın repalriatio-vələnə qayıtmaq) - I) mühacirlərin öz vətəninə, vıııdıına (ya
könüllü surətdə və ya məcburi surətdə) qayıtması və ya çıxarılması, qovulması, qaytarılması. Ogər insan
mühacirət edəndə öz əcəli vətənilə, yurdu ilə vətəndaşlıq statusunu itirmişdirsə və ya belə vətəndaşlıq
statusu heç olmamışdırsa - belə halda R. insanın vətəndaşlıq statusunun bərpası ilə bərabər həyata
keçirilir, 2) lıəıbi əməliyyatlar, işğal, departasiya nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin (qaçqın,
köçgiiıı) düşən insaıılaıın lıəıbi əməliyyatların başa çatmasından, işğal olunmuş lıəmin ərazilərin azad
olunmasından və dcpaıtasiyanm ləğv edilməsindən sonra, həmin insanların öz doğma torpaqlarına rahat
şəkildə qayıdıb yaşama laıı, .1) hərbi əsirlərin öz vətənlərinə qaytarılması. Cinayət işi ilə əlaqədar istintaq
olunanlardan, həmçinin Məhkəmənin hökmü ilə məhkum ohıııub cəza çəkənlərdən savayı, rütbəsindən və
sayından asılı olmayaraq: müharibə dövründə bütün ağır xəstə və ağır yaralılar; müharibə, hərbi
əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra isə, ümumiyyətlə bütün hərbi əsirlər öz vətənlərinə şərtsiz R.
olunmalıd rlar; 4) cinayətkarların öz vətənində cəza çəkməkdən ötrü xüsusi prosedur qaydasında
vətəndaşı olduğu dövlətə qaytarılması.
REPRESSALIY A (son latııı represaliae, latın re/rre/ıemfo-tuturam, saxlayıram, pisləyirəm sözündən) beynəlxalq hüquqda hüquqi müdafiə vasitələrindən biri; siyasi, hüquqi, iqtisadi təzyiq tədbirləri;
beynəlxalq (dövlətlərarası) münasibətlərdə, bir dövlətin qeyri-qanuni hərəkətlərinə, hüquqpozmalarına
cavab olaraq onu (təqsirkar dövləti) qeyri-qanuni (hiiquqpozucu) hərəkətlərin dayandırılmasına,
gələcəkdə həmin hərəkətlər törətməkdən çəkindirməsinə və, yaxud dəymiş ziyanı ödəməsinə məcbur
etmək məksədiııi güdən həmin (təqsirkar) dövlətə və ya onun vətəndaşlarına qarşı hüququ pozulmuş
(milli maraqları tapdalanmış) dövlət tərəfindən tətbiq edilən təzyiq ölçü və ya tədbirləri. R. bir qayda
olaraq zəıərçəkmiş dövlət tərəfindən təqsirkar dövlətin hüquqazidd hərəkətlərinə qarşı fərdi olaraq oxşar
(adekvat) cavab tədbirlərinə əl atmasıdır, hərçənd hüquqazidd lıərəkətlərlə-pozulmıış hüquqların bərpası
mümkünlüyü məsələsi, olduqca mübahisəli məsələdir.
RESPUBLİKA (latm respublica, res-\ş və pw/»/zcw.s-ictinıai, ümumxalq) - dövlətin Ali haki-miyyət
oıqanlarımn müəyyən müddətə ya bila-vasitə xalq tərəfindən seçilən və ya xalqın təmsilçi orqanları
tərəfindən formalaşan (bilavasitə və ya dolayı yollarla xalq tərəfindən formalaşan), dövlət idarəçilik
formasıdır, vətəndaşlar isə, R. şəraitində beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul edilmiş ümumbəşəri
hüquqlara sahibdirlər. Səlahiyyət bölgüsü prinsipinə müvafiq olaraq: Prezident respublikası və Parlament
respublikası dövlət idarə-çilik formaları fərqləndirilir.
Mahiyyət etibarilə R. - demokratiyanın sino-nimidir, R. şəraitində: hakimiyyət bütövlükdə - xalqa
məxsusdur, xalq qarşısında məhsul və hesabathdır; hakimiyyət-xalqın iradəsini yerinə yetirir; xalqseçkilər (referendum) vasitəsi ilə dövləti idarə edir və, nəhayət xalq (hər bir vətəndaş) - bütün demokratik
hüquq və azadlıqlara malikdir. Dövlət idarəçilik formasına görə \k.-monarxiyanın alternatividir, hərçənd
Konstitusion - monarxiyada hər iki dövlət idarəçiliyi forması orqanik surətdə biri-biri ilə birlaşir. Tarixən
R. antik dövrdə Avropada monarxiyanın antipodu kimi meydana gəlmişdir.
RES1I1USIYA (l.ıtııı restiıutio-bərpıı) - Beynəlxalq hüquqda, müharibə və ya digər hərbi əməliyyat
nəticəsində bir dövlət tərəfindən qeyri-qanuni olaraq götürdüyü, zəbt etdiyi, qarət etdiyi başqa dövlətin
əmlakının geri qaytarılınası. Qeyri-qanuni aparılan bütün əmlak, müxtəlif səbəblərdən (itmə, xarab olma,
məhv edilmə) geri qaytarılması mümkün olmadıqda, onların dəyəri nağd pulla (valyuta ilə) ödənilir; 2)
(hüquq) müqavilə və ya digər əqd etibarsız hesab edildikdə - həıniıı müqavilənin (və ya digər əqdiıı)
icrasının dayandırılınası, tərəflərin aldıqlarının geri qaytarılması, (əgər ziyan vurulmuşdursa) ziyanın
ödənilməsi; 3) (biologiya) orqanizmin itirdiyi hissəni yenidən bərpa etıııə qabiliyyəti.
RETORSİYA (son latm re/orsio-əks hərəkət) - beynəlxalq hüquqda bir dövlətin ədalətsiz, yaxud qeyri
səmimi həı əfəllərin ə - digər dövlətin cavab hərəkətləri. R. müxtəlif formada ya birinci dövləti ədalətsiz
hərəkətlərinə eyni həcmdə əks hərəkət formasında və ya digər formada həyata keçirilir (misal: həmin
dövlətlə iqtisadi-ticarət münasibətlərinin məhdudlaşdırılması və ya kəsilməsi; həmin dövlətin
vətəndaşlarının lıüqııq və azadlıqlarını eyni dərəcədə məhdudlaşdırmaq və ya ümumiyyətlə öz ərazisindən
kənar etmək). Bununla yanaşı, birinci dövlət öz ədalətsiz, yaxud qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkdiyi
təqdiıdə - ikinci dövlət də adekvat (və ya qeyri-adekvat, əlavə təzyiq vasitələrindən) hərəkətlərdən əl
çəkməlidir
REVALVASİYA (revalorizasiya) (latm re-burada “təkrar olunma” işarəsini bildirən önlük və, valeredəyər, vo/eo-dəyərim var sözündən) - dövlətin milli valyuta məzənnəsinin xarici valyutalara nisbətən
faktiki artması, yaxud pul vahidinin qızıl tərkibinin rəsmi (qanunvericilik) surətdə artırılması. R. nadir
hallarda həyata keçirilir, dövlətin xarici iqtisadi-ticarət tərəfdaşlarının təzyiqi ilə: ya dövlətin intensiv
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ixracat ekspansiyasını məhdudlaşdırmaq və; ya da dövlətlərin (vahid iqtisadi məkanda) milli valyuta
larının məzənnələrinin tarazlaşdırılması məqsədlərinə xidmət edir. R. ölkənin tədiyə və ticarət balansına,
daxili konyunkturanın vəziyyətinə, daxili qiymətlər sisteminə və s. ciddi təsir göstərir. Mahiyyətinə görə
R. devalvasiyanın əksidir.
REVANŞİZM (fransız revatıchisme. revanche - intiqam, qisas sözündən) - (qisasçılıq) - müharibədə
məğlub olmuş ölkənin itirilmiş mövqelərinin qaytarılması, müharibəyəqədəıki sərhədlərin bərpası və ya
sadəcə qisas bəhanəsi ilə, yeni müharibəyə hazırlayıb-başlamasıııa yönəldilmiş irtica siyasi qüvvələrinin
siyasəti; və ya qalib dövlətə (xalqa) digər formalı əks-təsir göstərmə siyasəti. R. şovinizm, militarizm və
aqressiya (işğalçıliqla) sıx bağlıdır. R. siyasətinin bariz nümunəsini hitlerçi faşistlərinin Almaniyada XX
əsrin 30-cu illərində qonşu dövlətlərə (xalqlara) qarşı yürütdüyü siyasətdə tapmaq olar, xatırlatmaq
lazımdır ki, Almaniya Birinci Dünya Müharibəsindən məğlub vəziyyətə düşdii.
REZERVASİYA (rezervat) (latın re.vervore-qorumaq, saxlamaq, re.se/vo-qoruyurairi, saxlayıram
sözündən) - 1) hər hansısa (əsasən strateji əhəmiyyətli) malın, xammalın, əmtəənin, ərzaqm. maddələrin
və s. müxtəlif məqsədlərlə, xüsusi qorunan obyektlərdə (rezervasiyalarda) saxlanması (misal: neft, qaz, su
R.-lan); 2) bəzi ölkələrdə (ABŞ, Kanada, Braziliya, Avstraliya, Cənubi Afrika Respublikas: (CAR)) yerli
aborigen xalqların və ya digər əhali qruplarının zorla yerləşdirilməsi üçün ayrılmış ərazilər. R.-irqi
diskriminasiyanın (ayrı-seçkiliyin) bariz nümunəsidir və bu (R.), dövlət tərəfində rəsmi surətdə yürüdülən
siyasətdir. Bir qayda olaraq, R. məqsədi ilə ucqar və əlverişsiz təbii şəraitli ərazilər ayrılır: R. sakinlərin
hüquqlarını məhdudlaşdırır; R. sakinləri üçün yaradılmış yaşayış şəraiti, ölüm səviyyəsi göstəriciləridövlətin digər sakinlərindən mənfi göstəriciləri ilə fərqlənir və; R. sakinləri nüraınadi surətdə öz
hüquqları, torpaqları, əllərin-dən alınmış torpaqlar əvəzində kompensasiyaları və, hətta öz müstəqillikləri
uğrunda mübarizə aparırlar. Bax həmçinin aparteid, seqreqasiya.
REZİDENSİYA (latın residere-öz yerində qalmaq, olmaq) - bax iqamətgah.
REZİDENT (fransız resident, latın residens-öz yerində qalan sözündən) - 1) orta əsrlərdə, göndərildiyi
ölkədə daimi qalan xarici diplomatik nümayəndə; 2) metropoliyanın protektoratdakı nümayəndəsi; 3)
elçidən bir rütbə aşağı diplomatik nümayəndə; 4) bir ölkənin həmişə xarici bir ölkədə yaşayan vətəndaşı;
5) kəşfiyyatın xarici ölkədə daimi yaşayan nümayəndəsi; xarici dövlətin müəyyən bir hissəsində cəsusluq
işlərinə gizli rəhbərlik edən şəxs.
REZOLYUSİYA (latın resolutio-eprar, hökm) - qətnamə, xülasə, rəy, əmr, sərəncam, dərkənar: 1) hər
hansı məsələnin kollegial orqanın, məclisin və s. iclasında (qurultay, konfrans, sessiya) müzakirəsi
nəticəsində qəbul edilən qərar; 2) ikipalatalı Parlamentin plataların biri tərəfindən qəbul edilən aktların
adı; 3) vəzifəli şəxsin işgüzar kağız üzərindəki nəticə, xülasə, rəy, səırəncaın, qərar.
REZÜME (fransız resume) - hər nəyinsə son nəticəsi, qısa nəticəsi, yazılmışın, oxunmuşun və
söyiənmişin mahiyyətinin qısa xülasəsi.
RƏQABƏT (ərəb; latın analoqu concurrentia) - 1) bazar iqtisadiyyatı şəraitində, yüksək gəlir əldə etməsi
məqsədilə və ya müflisləşməməsi naminə əmtəə istehsalının və satışının və ya göstərilən xidmətin ən
əlverişli (yüksək) şəraiti uğrunda sahibkarların (iş damlarının) arasındakı qızğın, şiddətli iqtisadi
mübarizə. R. əmtəə keyfiyyətinin və ya qiymətinin səviyyəsində göstərilən xidmətin səviyyəsində, özünü
qabarıq şəkildə biruzə verir. Ümumiyətlə, R. inkişafa xidmət edir, o cümlədən əmtəənin və ya göstərilən
xidmətin keyfiyyətini yüksəldir, qiymətləri aşağı salmasına, iş şəraitinim və əmək haqqının, eləcə də.
istehsalatın yüksəldilməsinə vadar edir, vətəndaşların (əsasən sahibkarların) və dövlətin zənginləşməsinə
gətirib çıxarır və s. Lakin, eyni zamanda R.-in mənfi (qaçılmaz) tərəfi də vardır, o cümlədənö qanuni və
qeyri-qanuni üsul və vasitələrlə rəqibləri bazardan çıxarılmasına vadar edir, inhisarçılıda gəlirib çıxarır və
s; 2) ədalətsiz R- ədalətsiz, qeyri-qanuni və hətta, cinayət üsul və vasitələri ilə R. məqsədlərinə cəhd
göstərilməsi, o cümlədən: rəqiblərin bazardan sıxışdırıb-çıxarması naminə dövlət məmurlarına rüşvət
təşkili, rəqib tərəfin kommersiya sirrinin öyrənilməsi (“iqtisadi şpionaj”), iqtisadi diversiya, anti-reklam
(diskriditasiya, diffömasiya) və hətta, “qəti sifarişi” və s. 3) Beynəlxalq (imperializm) R.-i iri dövlətlər və
ya iri iqtisadi, traııs-milli korperasiya tərəfindən daha yüksək gəlir əldə etmək naminə “üçüncü” (zəif)
dövlətlərin təbii sərvətlərinin, kapitalının, bazarlarının ələ keçirilməsi uğrunda qanuni və hətta hərbi
müdaxiləyə qədər qeyri-qanuni üsul və vasitələrlə qızğın, şiddətli mübarizə aparılması.
RƏSMİ DİL - 1) çoxmillətli beynəlxalq təşkilatlarda, təşkilat üzvləri arasında rahat və sərbəst ünsiyyət
qurulması, təşkilatın işinin qurulması naminə qəbul və istifadə etdikləri hər hansı xalqa (millətə) mənsub
olan konkret dil (bəzi hallarda bir neçə R.D., misal üçün: Avropa Şurasının R.D.-ləri -fransız və ingilis
dillərindədir, bundan savayı digər dillər də (ispan, italyan, rus dilləri) onun işində istifadə oluna bilər.
Digər mürəkkəb məsələ-hansı dilin təşkilatın rəsmi dili kimi qəbul edilməsi məsələsidir. Bir qayda olaraq
dünyada ən çox yayılmış və istifadə olunan, rahat öyrənilən və qavrahnan dil(lər) - təşkilatın rəsmi
dil(lər)i kimi qəbul olunur; 2) (dövlət dili) - dövlətin qanunvericiliyində, rəsmi kargüzarlığında,
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mühakimə icraatında, təhsilində və s.-də istifadə edilən əsas dil. Bir nayda oiaraq (əsasən çoxmillətli
dövlətlərdə) əhalinin əksər hissəsinin istifadə etdiyi R.D. (bəzi dövlətlərdə bir neçə R.D.) dövlətin
Konstitusiyasında (bəzi hallarda xüsusi qanunda) qeyd olunur. Bununla yanaşı ictimai münasibətlərdə,
məişətdə və ınılli azlıqlar yaşayan ərazilərdə R.D.-dən savayı (hətta rəsmi (dövlət) orqanlarlnda) - ayrıayrı dillərdən istifadə oluna bilər.
RİSK (ingilis risk) - 1 (təhlükə mümkünatı; 2)əlverişli sonluğa hesablanmış bəxtə-bəxt hərəkət, fəaliyyət.
Özii-özlüyüııdə R. insandan cəsarət, bilik, təcrübə, intuisiya, z.elıin, fəhm, ehtiyatkarlıq və s. keyfiyyətləri
tələb edir. Başqa yolların olmaması və ya yeganə çıxış yolunun onda (R.-də) olmasının subyektiv
təsəvvürü şəraitində, insan R. edir. Müxtəlif növ R.-lər fərqləndirilir, o cümlədən: siyasi, hərbi, işgüzar
(kommersiya., valyuta, mülki, kredit, sığorta) və s.

S
SABOTAJ (fransız sabotage, saboter ~ başmaqları çırpmaq sözündən) - 1 )işdəıı imtina vasitəsilə və ya
qərəzcəsinə işi nalayiq yerinə yetirmək vasitəsilə - məqsədyönlü şəkildə işi pozma; 2) gizli (məxfi)
maskalanmış əksfəaliyyət.
Müəyyən şəraitdə S. pozitiv xarakter daşıyır, misal üçün: işğal olunmuş ərazilərdə - işğalçı
dövlətə qarşı törədiləndə.
SALYUT (beynəlxalq praktikada) (latın salus - salamlama) - (tüfəng və ya artileriya atəşilə, bayraqlarla,
musiqi marşı ilə, ııümaişlə və s.) təntənəli formada yüksək qonağa ehtiramları bildirən salamlaşma
ənənəsi.
Hətta, 21.XI.1818-Cİ il Aaxens Konqası tərəfindən qəbul olunmuş protokolda və s. beynəlxalq
razılaşmalarda və (bəzi hallarda) milli (Böyük Britaniya) qanunvericilik əsasında tətbiq edilir.
“Millətlər salyutu” (21 artileriya atəşi) xarici dövlət başçısının rəsmi səfəri münasibətilə və ya
digər əhəmiyyətli hadisə ilə əlaqədar hərbi gəmi (və ya gəmilər birləşməsi), liman və ya hərbi dəniz
bazası, yaxud artileriya batareyası vasitəsilə tətbiq olunur.
SANKSİYA (latın xcnzc/zo-ciddi qərar) - 1) beynəlxalq hüququn mühüm institutlarından biri; 2)
səlahiyyətli orqan (Məhkəmə, Arbitraj, Prokror və s.) tərəfindən qəbul edilən rəsmi akt, nizamlayıcı
(cəzalandırım) təsir vasitəsi:, beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq hüquq normalarım və ya dövlət
tərəfindən öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri pozan, icra etməyən və ya nalayiq icra edən dövlət(lər)ə
qarşı-digər dövlət(lər) və ya beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tədbiq edilən: siyasi, iqtisadi (maliyyə),
hərbi xarakterli təsir vasitəsi. Bax həmçinin blokada, embarqo’, 3) bıı, hüquq normasının dispozisiyasmm
pozulmasına görə, onu pozan tərəfə qarşı tətbiq edilən, hüquqi məsuliyyətin növünü və ölçüsünü
müəyyən edən, hüquq normasının struktur elementidir. Bu “hüquq pozuntusunu görə, lıüquqıı pozan
tərəfə qarşı, lıaıısı hüquqi cəza tətbiq edilməlidir” sualına cavab verir.
SATLLLIГ (lalın sateHes (saiellitas) - mühafizəçi, yol yoldaşı) - 1) Qədim Romada öz sahibini ıııüşayət
edən silahlı muzdlu; 2) S dövlət-formal olaraq müstəqil olan, lakin əslində bütövlükdə başqa bir güclü
dövlətə tabe olan dövlət (və ya onun Höküməti); 3) (məcazi mənada) başqasının, tabe olduğu şəxsin
iradəsini yerinə yetirən, ondan qul kimi asılı olan adam, əlaltı, tərəfdar; 4) S. şirkət-başqa (iri) şirkətlə heçbir hüquqi bağlılığı olmayan, lakin ümumi işdə, layihələrdə başqa (iri) şirkətin görmədiyi digər (əsasən
xırda və ya köməkçi) işləri yerinə yetirən şirkət; 5) astronoıni-yada. platin peykinə, bəzi hallarda S.
deyilir; 6) (texnikada)-plaııetar ötrücünüıı mütəhərrik oxlu dişli çarx; 7) (petrologiyada) -böyük gərginlik
intruzivləriniıı zoğları və ya qolları.
SATYAQRAXA (Sanskrit) - Hindistanda (1918-1947) M.K. Qandi tərəfindən işlənib-hazırlanmış,
əməkdaşlıq etməkdən boyun qaçırmaq və vətən-daşlıq itaətsizliyi formasında, yəni qeyri-zorakılıq
formalı-müstəqillik uğrunda mübarizə taktikası. Bax həmçinin Qandizm, Qeyri-zorakılıq doktrinası
SEQREQASİYA (son latın segregatio-ayrüma) - 1) (siyasi) insanlar arasında, dövlət tərəfindən rəsmi
surətdə irqi (milli) ayrı-seçkiliyin (diskriminasiyanın) mürtəce formalarından biri; insanların irqi (milli)
mənsubiyyətinə görə hüquqlarının məhdudlaşdırılması; olkə əhalisinin irqi qruplara bölgüsünün məcburi
saxlanılması; zəncilərin və digər “rəngli” əhalinin “ağlardan” ayrı saxlanması, aralaşdırılması siyasəti. S,nm iki ferması clıııə bəllidir: a) institusional S,- “ağları” və “rəngliləri” ayırmaq üçün, paralel
müəssələriıı, yaxud eyııi müəssədə xüsusi şöbələrin yaradılması yolu ilə ictimai həyatın bütün sahələrində
həyata keçirilir. Misal üçün; ABS-da XX əsrin ortalarına qədər zəncilərə “ağların” yaşadığı biııada-
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yaşamasına, hərbi xidmət keçdiyi hərbi lıissələrdə-lıərbi xidmət etməsinə və, lıcttı. "ağların’* olduğu
yerlərə zəncilərin gəlməsinə qadağan edilmişdir və; b) ərazi S.-sı- yəni irqi qruplar n xüsusi ayrılmış,
uzaqlaşdırılmış ərazilərdə yerləşdirilməsi. Misal üçün; ABŞ-da, Avstraliyada, Kanadada lezervasiyalar,
bantııstanlar. Bax həmçinin rezervasiya, aparteid, irqçilik; 2) (metallurgiyada); a) likvasiyanın başqa adı;
b) əlvan metalın yaradılması, zənginləşdirilməsi prosesi; 3) (mədən işlərində) material dənələrinin,
təbəqələrinin hündürlüyü boyu paylanması.
SEPARAT SÜLH (birtərəfli sülh) (latın separatus -ayrı, tək) - müharibə gedişi zamanı, müharibə aparan
dövlətlərdən birinin (və ya bir neçə-siniıı) özünün müharibə aparan (koalision) müttəfiqlərinin razılığı
olmadan və ya onlara xəbər vermədən və ya, hətta onlara zidd olaraq düşmən tərəfi ilə bağladığı sülh.
"S.S. termini ilk dəfə Birinci Dünya Müharibəsi dövründə alınan koalisiyası ölkələrinin birtərəfli süllı
bağlamaq cəhdləri zamanı işlədilmişdir; digər misal; 1979-cu ilin matr ayında Misir öz ərəb
müttəfiqlərinin razılığı olmadan İsrail dövləti ilə "kemp-devid danışıqı” adı ilə tanınan - süllı sazişi
bağlamışdır, -bundan sonra Misir öz müttəfiqləri tərəfindən müxtəlif siyasi təzy iqlərə məruz qalmışdır.
SEPARATİZM (fransız separatism^ ltatın separatııs-ayr'\, tək sözündən) - ayrılmağa çalışma. Dövlət
əhalisinin (əksər halda) milli azlıqlarının və ya müəyyən ərazidə yaşayarı sakinlərinin ümumi dövlətdən
ayrılmağa və müstəqil dövlət (və ya hər hansı bir muxtariyyət) qurmağa yönəlmiş fəaliyyəti. S.-in iki
praktik növü bəllidir; vivil 5.-yəni zorakılığa əl atmadan qanunun imkan verdiyi bütün iisııl və
vasitələrdən istifadə etməklə (misal; Məhkəmələrə müraciət etmə; iclaslar, toplanışlar, piket və mitinqlər
keçirmə, imza toplama və s.) öz (S.) məqsədlərini həyata keçirmə və; aqressiv S.-yəni zorakılıq vasitələri
ilə (o cümlədən; terror, sabotaj, diversiya, hərbi qiyam və, nəhayət (vətəndaş) müharibəsi üsul və
vasitələri ilə) öz (S.) məqsədlərini həyata keçirmə. S.-in motivasiyası qismində; ümumi dövlət şəraitində
vətəndaşların (milli azlıqların) yaşaması üçün dözülməz şəraitin, o cümlədən diskriminasiyamn (ayrıseçkiliyin) olması; əvvəllər müstəqil (və ya muxtar) siyasi subyektin sakinlərinin həmin müstəqilliyi
(mux-tariyyatı) itirilməsi ilə yanaşı müəyyən hüquqların, imtiyazların, şəraitin itirilməsi; milli-şovinizm
ideyalarının və bununla yanaşı başqa millətə münasibətdə nifrət hisslərinin oyanması; müstəqillik (və ya
muxtariyyat) qazanmaq ilə paralel surətdə problemlərin həll olunmasına S.-çı sakinlər tərəfindən
inanılması və s. çıxış edir. Əksər hallarda S.-ə xarici qüvvələr tərəfindən siyasi, maliyyə və, lıətta hərbi
yardım göstərilməsi müşayət olunur. Lakin, beynəlxalq hüququn, insanların milli mənsubiyyəti arasında
rəsmi surətdə fərq işarəsini qoyan, insanları (xalqları) bir-birinə düşmən edən mürtəce “öz müqəddaratım
həlletmə prinsipi “-S. oduna xüsusi “rövnəq” verir.
S.-ə müxtəlif mövqedən-müxtəlif yanaşma tərzi vardır; əgər S. bir tərəf iiçüıı-milli azadlıq
hərəkatıdırsa; əks tərəf üçün isə S.-dövlətə (dövlətçiliyə) xəyanətdir.
SEREMONİYA (latın caerumonia) - l)müəyyən edilmiş təntənəli qayda, adət) hakimiyyətin (dövlət
başçısının, yüksək vəzifəli şəxsin) rəsmi tədbirin aparılması qaydası; 2)diploınatik münasibətlər qaydası;
3)bayram tədbirləri; 4)bəzi hallarda görüntü xarakterli formallıqlar.
SERVİTUT (latın servitus, xenT/w/zM-köləlik, tabeçilik) - 1) əşya hüququnun xüsusi növü: antik feodal
cəmiyyətlərində özgənin mal və mülkündən müəyyən dərəcədə istifadə etmək hüququ, yaxud mal və
mülkün sahibinin-sahiblik hüququnun müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırılması hüququ; 2) beynəlxalq
təcrübədə, bir dövlətin hər lıansı bir ərazi üzərindəki hakimiyyətinin-başqa dövlətin xeyrinə məhdud
edilməsi (misal: özgə dövlətin ərazilərində dəniz və ya hərbi bazaların, setflmentlərin yaradılması və s.).
SESESSİYA (rus analoqu сецессия; latın secessio-bölünmə, ayrılma, çıxıb getmə sözündən) - dövlətin
hər hansısa bir hissənin-həmin dövlətin tərkibindən çıxması, ayrılması prosesi, separatizmin analoqu.
Əgər separatizm ayrılmağa cəhdirsə, ayrılma fəaliyyətidirsə; S.-artıq ayrılmanın siyasi, iqtisadi, hüquqi,
hətta hərbi və s. prosesdir. Əgər separatizm müstəqil dövlət və, yaxud ınüxtariyyət uğrunda
fəaliyyətidirsə; S.-yalnız və yalnız müstəqil dövlətin yaradılması (başqa dövlətin tərkibindən çıxmaqla)
fəaliyyətidir. Lakin, hər iki halda eyni üsul və vasitələr (yəni sivil (siilh) və ya aqresiv (hərb) iisul və
vasitələri) istifadə edilə bilər. Misal üçün: 1973-cü ildə Müasir Banqladeş dövlətinin əraziləri (sakinləri)
Pakistan dövlətinin ərazisi tərkibindən (hərbi yol ilə) çıxaraq müstəqil dövlət yaratmışdırlar. Keçmiş
Sovet İttifaqı və Yuqaslaviya Federasiyası parçalanmaları (dağılmaları) ilə paralel olaraq yeni müstəqil
dövlətlərin yaranması prosesi baş verdi.
SETTLMENT (ingilis settlement - köçmə, məskunlaşma) - XIX-XX əsrin birinci yarısına qədər “üçüncü
dövlətlərin” adətən iri şəhərləri ətrafında xarici vətəndaşların (təbəələrin) yaşaması və ticarət aparması
üçün nəzərdə tutulmuş, yerli dövlətin yurisdiksiyasından çıxarılmış - xarici dövlətin yııridiksiyasına
qatılmış xüsusi ərazilər; yaşayış kvartalları “dövlət ərazisində dövlət”. Mahiyyətinə görə S.- kapitulyasiya
rejimini xatırladır: eksterritoriallıq statusuna malikdir; özünüidarə hüququ vardır və; xarici dövlətin
silahlı qüvvələri tərəfindən qorunur.
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S.-in bariz nümunəsini XIX əsrin ortalarında Çinin bəzi sahilyanı, liman şəhərlərində görmək
olar, lıaıısılar ki, Böviik Britaniya, Fransa və (faktiki olaraq) ABŞ tərəfindən yaradılmışdırlar. 1949-ctı
ildə Çin Xalq Respublikası elan edilməklə, S.-lər ləğv edirdilər.
SƏFİR (rus analoqu посол, ingilis analoqu ambassador) - 1. müasir bey nəlxalq hüquqda qəbul olunmuş
diplomatik münasibətlər haqqındakı I96l-ci il Vyana Konvensiyasında əks olunmuş təsniflərə görə, S. 1ci dərəcəli diplomatik nümayəndəliyin başçısıdır və dövlət başçısı tərəfindən akkreditə olunur; rəsmi
olaraq bu cür adlan ır: Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfir.
1815-ci il Vyana reqlamenti başqa dərəcəli diplomatik nümayəndəlikdən fərqli olaraq S.-i əsl
nümayəndə kimi tanımışdır. Hesab olunur ki, təkcə S,- onu təyin edən monarxm adından çıxış edə bilər
və fəaliyyət göstərdiyi ölkənin monarxından, hətta xüsusi audieıısiya (rəsmi göriiş) tələb edə bilər.
Müasir beynəlxalq hüquq diplomatik nümayəndəliyin başçısı olan S.-iə diplomatik
nümayəndəliyin başqa dərəcəli başçıları arasında heç bir hüquqi fərq qəbul etmir. 1961-ci il Vyana
Konvensiyası müəyyən etmişdir ki, “nümayəndəliyin başçısının lıansı dərəcəsindən asılı olmayaraq, onlar
arasında fərq yoxdur ’.
2. Xarici İşlər İdarəsinin diplomatik heyətinə verilmiş ən yüksək diplomatik qanq.
SƏFİRLİK - dövlətlərarası razılaşma əsasında yaradılmış, diplomatik əlaqələri həyata keçirmək
məqsədini giidən, (fövqəladə və səlahiyyətli) səfir və ya 1-ci dərəcəli digər diplomatik nümayəndələr
tərəfindən başçılıq edilən, bir dövlətin digər dövlət ərazisində daimi, rəsmi, diplomatik nümayəndəliyi. S.
müəyyən aparata, hakim iyerarxiyalı struktura və dövlətlərarası əlaqənin əhəmiyyətinin səviyyəsindən
asılı olaraq nümayəndəliklər (işçi) personalına, üstəlik rahat və sərbəst işləmək üçün müəyyən
infrastruktura malikdir. S. üzərinə qoyulmuş funksiyaların effektiv (səmərəli) həyata keçirilməsini təmin
etməkdən ötrü, onıın (S.-liyiııi) əməkdaşları diplomatik imtiyaz və immunitetdən istifadə edirlər, S.
ərazisi isə toxunulmazlıq statu-suna (eksterritoriallıq hüqununa) malikdir. S. binası təmsil etdiy i dövlətin
bayrağı və gerbi ilə bəzədilir. Yeri gəhnişkən S. orqanına onun nümayəndələrinə lıər hansısa bir
hörmətsizlik, təcavüz, onun təmsil etdiyi dövlətə, xalqa, hakimiyyətə qarşı hörmətsizlik və ya təcavüz
kimi qiymətləndirilir.
“SƏHNƏARXASI” (rus analoqu закулисье) - siyasi səhnədən kənar qalan, geniş ictimai kütlələrdən
gizlədilən, ictimaiyyətin fikrini ııəzərə almadan siyasi qüvvələrin gizli, məxfi, mənfur niyyətli fəaliyyəti
“oyunları” ifadə etmək üçün işlədilən mücərrəd anlayış; siyasi satqınlıq, ikiüzlülük, ədəbsizlik mənasını
verir. “S.” başverəııləri. yalnız onun (mənfi) nəticələrində sezmək olur.
SƏNƏD (rus analoqu документ) - 1) tam hüquqi statuslu, müəyyən məlumat xarakterli, dövlət və ya
qeyri-dövlət orqanları tərəfindən təqdim edilən, bütün hallarda dövlət tərəfindən saxtalaşdırılnıadan
qorunan - rəsmi akt; 2) müəyyən təyinatı, məqsədi, oriyentasiyanı və s. əks etdirən, hər hansısa hüququ,
faktı təsdiq, sübut edən - işgüzar (xidməti) kağız, parçası; 3) müəyyən məlumatı (mətni, şəkli, səsi)
özündə həkk etdirən, zaman və məkan baxımından qorunub-saxlanılan və ötürən maddi varlıq (kağız,
video plyonka, maqnit lenti, perfokart və s.).
Konstitusiya. Qanunlar, Fərman və Sərəncamlar, Qərarlar, Əmrlər, direktivlər, İnstruksiyalar.
Proqramla-, Manifestlər, Dcklorasiyalar, Komınunikelər, Paktlar, eləcə də müqavilələr, ksivalar və s. - S.
kateqoriyasına aid edilir.
SƏRBƏST ŞƏHƏR (digər adı azad şəhər) - mürəkkəb hərbi-siyasi proseslər nəticəsində XIX-XX əsrlər
təcrübəsində, strateji əhəmiyyətli şəhərlərə, maraqlı tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə verilən, xüsusi
beynəlxalq rejimli tam müstəqil siyasi subyekt (şəlıəıj; S.Ş. statusu-müstəqil dövlətlərdə olduğu kimi,
özünün Konstitusiyasına, Hakimiyyət və idarəçilik orqanlarına, hətta öz vətəndaşlığına malik olmasım
nəzərdə tutur. Bəzi hallarda, o cümlədən, neytral və demilitarizasiyalı şəhər statusunun anlayışını verir.
S.Ş. statuslu subyektlərinin ilk nümunələrini, hələ orta əsrlərdə alman feodal knyazlıqlarmdan asılı
olmayan Qamburq, Bremen, Lyubek, Regcnsburq, Frankfurt (Mayıı üzərindən) şəhərlərinin simasında
görmək olar, lakin onlar üzərində beynəlxalq rejim müəyyən olunmurdu; 1825-ci il “Vyana traktatı”
(Rusiya, Avstriya və Prusiya arasında) əsasında Krakov şəhəri və onu əlıatə edən ərazilər; 1919-cu ul
“Versal sülh müqaviləsi” əsasında - Qdansk şəhəri; Dansiq şəhəri; 1947-ci il İtaliya ilə süllı müqaviləsi
əsasında- Tries! şəhəri; S.Ş. statusuna yaxın olan - Tanjer; Saar şəhərləri; ona oxşar rejim BMT Baş
Məclisinin (Assambleyasının)- 29.XI. 1947-ci il tarixli qətnaməsinə - İyərusəlim şəhərlərini nümunə
göstərmək olar.
“S Ş.” (“A.Ş.”) anlayışını "açıq şəhər"’ anlayışından fərqləndirmək labüd; əgər birinci - müstəqil
siyasi subyekt anlayışım verirsə: ikiııci-həıbi münaqişə zamanı lıərbləşməmiş, müdafiə olunmayan
anlamını verir.
SƏRHƏD - bax dövlət sərhədləri.
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SƏRHƏD MÜQAVİLƏLƏRİ - dövlət sərhədlərinin, sərhəd rejimlərinin müəyyən edilməsi haqqında,
sərhədlərlə bağlı münaqişələrin nizama salınması, sərhəd məsələləri ilə bağlı əməkdaşlıq və qarşılıqlı
yardım. Həmçinin sərhədyanı zmıalarda təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı məsələlər haqqında - həmsərhəd
dövlətlər arasında (onların səlahiyyətli nümayəndələri arasında) bağlanan beynəlxalq müqavilə. S.M.-nə
və ona əlavə edilən protokollarda bütünlüklə sərhəd xəttinin və ya hər hansısa bir hissəsinin təsviri verilir,
sərhəd xəttini müəyyən edən xəritə əlavə olunur. S.M. əsasında yerlərdən keçən sərhəd xətləri müəyy ən
olunur, əvvəl demarkasiya olunmuş sərhədlər yoxlanılır və bərpa edilir.
SƏRMAYƏ (ərəb; latın analoqu /me.srt're-geyindirmək) - bazar iqtisadiyyatı şəraitində gəlir (qazanc)
əldə etmək məqsədi ilə, sərmayədarın pul vasitələrini (kaptahnı) iqtisadiyyatın bu və ya digər sahəsinə
uzun müddətli qoyuluşu (sərmayəsi) ilə əlaqədar iqtisadi əməliyyat. Sərmayədar qismində tərdi şəxs,
hüquqi şəxs, beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatı və, hətta dövlət çıxış edə bilər. Maliyyə və real S. növləri
fərqləndirilir: maliyyə S.-cərgəsinə aksiyaların, obliqasiyaların alınması, bank hesabının açılması,
subsidiya və s. daxildir; real S. cərgəsinə isə geniş fəaliyyət spektoru daxildir, yəni bilavasitə sahibkarlıq
obyektinin əvvəlindən axıra qədər tikilməsi (quraşdırılması) və işə salınması; Lakir, sərmayədarın öz
(şəxsi) pulunun (kapitalının) mövcudluğu S. üçün mütləq şərt deyil, vəni alınmış borc, kredit və, hətta
qiymətli kağızların buraxılması və satılmasında gələn nəğd pul vəsaitləri S. şəklində qoyula bilər
(sərmayə edilə bilər). S. əməliyyatından əldə edilmiş gəlirin təkrarən (əlavə olaraq) sərmayə edilməsinə reivestisiya deyilir.
SİQNATARİY DÖVLƏTİ (rus analoqu государство-сигнатарий, ingilis analoqu siqnatori State) beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq müqavilənin mətnini imzalamış dövlət.
SİLAHLANMA (YARIŞI) - iki rəqib (düşmən) dövlət və ya dövlətlər qrupu arasında (blok, alyans)
siyasi, hərbi, psixoloji üstünlük əldə etmə məqsədilə, tələsik surətdə silahın və hərbi texnikanın
artırılması, iqtisadiyyatın militarizasiyası və elmi-texniki inkişaf nailiyyətlərini hərbi məqsədlərdə istifadə
edilməsinin dönmədən genişlədirməsi pro-sesi. S. (Y.) son nəticədə hərbi balansın pozulması-na, strateji
sabitliyin sarsıdılmasına və, nəhayət, müharibələrin türədilməsiııə gətirib çıxara biiəı. S. (Y.)-nın bariz
nümunəsini İkinci Dünya Müharibə-sindən sonra və Sovet İttifaqının tənəzzülünə qədər ABŞ-ilə SSRİ
arasında baş vermişdir. S.(Y.-ı) “soyuq” müharibənin bir inistitudur. Beynəlxalq təşkilatlar simasında
mütərəqqi beynəlxalq icti-maiyyət həm S.(Y.) səbəblərini, lıəm də ayrı-ayrı silah növlərini (nüvə
silahının, piyadalar əlehinə minaların və s.) aradan qaldırmasına, dəf etməsinə çalışır ,
SİLAHSIZLAŞDIRMA (tərk-silah) - 1) militorizmin əleyni və pasifizmin leyhiııə olan hamanist (tərk
silah) aksiyası; 2) silahlanma yarışının qurtarılmasına, müharibə aparma vasitələrin məhdudlaşdırılmasına, azaldılmasına və, hətta ləğv edilməsinə yönəlmiş, könüllii surətdə həyata keçirilən
tədbirlər kompleksi. Onun həyata keçirilməsinin son məqsədi-iiınumbəşəri və tamam S.-dir, hansı ki,
dünyanın bütün dövlətləri tərəfindən öz silahlı qüvvələrinin buraxılmasını, hərbi təsisatların ləğvini, silah
istesalın xitamını və yalnız dövlətdaxili qayda-qanunu təmin edə biləcək silah-sursatın dövlətin
ixtiyarında saxlanması şərti ilə bütün digər silah-sursatın məhv etməsini nənəzərdə tutur, 3) hərbi
münaqişədə (müharibədə) qalib gəlmiş dövlət(lər) tərəfındəıı-məğlub olmuş dövlət(lər)in silah-sursatının
məcburi surətdə alınması, yığılması; 4) cinayətkarlığa qarşı mübarizə metodu-silah müsadirəsi, eyni
zamanda silahı gəzdirmə, saxlama, əldəetmə, hazırlama, istifadə etmə və ya satmımı (müvafiq icazə
olmadan) cinayət məsuliyyəti təhlükəsi altında qadağan etməsi; 5) beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq
hüquqa və ya dövlətlərarası razılaşmaya görə müəyyən (əsasən neytral və ya sərhədyanı) ərazilərdə silahsursatın saxlanılmasının, daşınmasının, istifadəsinin qadağan edilməsi. Bax həmçinin atoııısuz (niivosiz)

zona.
SİNOD (yunan synodos - toplanış, yığıncaq) - bəzi kilsələrin tərkibində məşvərətçi və ya inzibati orqan;
kilsə iyerarxiyasında, adətən yüksək yerlər tutan şəxslər kollegiyası. Rus pravoslav kisəsində - patriarx
yanında məşvərətçi orqan; katolik kilsədə isə - Roma Papası yanında məşvərətçi orqan.
SİONİZM (Qüdsün yerləşdiyi təpələrdən birinm-Sionun adından) - XX əsriıı sonunda Avropada yəhudi
burjuaziyası daxilində meydana gəlmiş mürtəce-millətçi cərəyan, hansı ki, yəhudiləri - “allahın seçimi”
ideologiyasını aktiv surətdə istifadə edir və onu “ümumdünya yahııdi milləti” nəzəriyyəsinə çevirir. S.-ın
əsasını bütün yəhudilərin Fələstinə köçürülməsi və burada yəhudi-milli dövlətin yaradılması ideyası təşkil
edir. Doktrina kimi ilk dəfə 1896-cı ildə Avstriya jurnalisti, mənşəcə yəhudi T. Hertsl irəli sürmüşdür, onu milli azlıq hərəkatının bir növü kimi qələmə vermişdir. Beynəlxalq S.-in başlıca rəhbər və
əlaqələndirici mərkəzi - Ümumdünya Sionist Təşki-latı (Ü.S.T.) - 1987-ci ildə Bazeldə (Avstriya)
yaradılmışdır və bir-çox dövlətlərdə filialları vardır. S.-in ideoloji konsepsiyaları və siyasi planları sionist
və sionistpərəst təşkilatlar eləcə də İsrail və onu dəstəkləyən dövlətlər tərəfindən həyata keçirilir.
Beynəlxalq S.-in digər aparıcı orqanı “Ümumdünya Yəhudi Konqresidir.” -(Ü.Y.K.). Beynəlxalq S. geniş

təbliğat aparatına malikdir; qəzet, jurnal və s.
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В.М.1. Baş Assamblvasımn XXX sessiyasında (1975) S.-irqçiliyin və irqi diskriminası forması
kimi qəbul edilmişdir.
SİVİLİZASİYA (latın Cı vı/n-mülki, ictimai, dövlət) -I) mədəniyyətin, inkişafın, cağdaşlığın
(müasirliyin), dinin və. hətta bəşəriyyətin sinonimi; Marksist ədəbiyyatında, həmçinin maddi mədəniyyəti
bildirmək üçün də işlədilir; 2) insanı, şəxsiy-yəti yüksək tutan cəmiyy ət, dövlət, bəşəriyyət; 3) cəmiyy ətin
maddi və mənəvi nailiyyətlərinin məcmusu; 4) millətin, xalqın, etnosun adət və ənənələrinin, baxış və
mövqelərinin, yaşam tərzinin və s. məcmusunu bildirən termin; 5) tarixi-ictimai mədəniyyətin (antik S..
müasir S ) səviy-yəsi, dövrü, mərhələsi; 6) bəşəriyyət tarixinin bar-barlıqdan sonra gələn inkişaf
mərhələsi.
SİYASƏT - (ərəb; yunan analoqupolitike - dövləti və ictimai fəaliyyət) -1) dövləti idarəetmə məharəti; dövlət hakimiyyətinin idarəetməsi və ya ona təsir göstərilməsi vasitəsilə, müəyyən məqsədlərə nail
olmaqdan ötrü sosial qrupların, əhali təbəqələrinin qarşılıqlı münasibətlərində, dövlətin, siyasi
partiyaların, cəmiyyətin və ya onun konkret üzvlərinin fəaliyyət sahəsi; həmin siyasi subyekt-lərin öz.
siyasi maraqlarına cavab verən ideyaları, konsepsiyaları irəli sürməklə, həyata keçirməklə və, hətta onlar
uğrunda mübarizə aparmaqla yanaşı, digər siyasi subyektləırin maraq və məqsədləri ilə uzlaşdırmaq,
qarşılıqlı maraqları təmin etmək, mürəkkəb quruluşlu cəmiyyətin bütövlüyünü və birgəyaşayışı qoruyubsaxlamaq və üstəlik müəyyən inkişafa nail olmaq məharəti və qabiliyyəti qanunvericilik çərçivəsində
həyata keçirilən, düşünülmüş və məqsədyönlü fəaliyyət. S. -V.İ.Leninin təbilicə-iqtisadiyyatın cəmlənmiş
ifadəsidir. Uğurlu S. bilavasitə siyasi plan və kon-sepsiyamn düşünülüb hazırlanması, mövcud şəraiti
nəzərə almaqla hazırlanması və, nəhayət ardıcıl olaraq, məharətlə həyata keçirilməsindən ibarətdir,
hərçənd, burada həmin siyasi planı və konsepsiyanı hasil edən şəxslərin elmi bilik və qabiliyyəti, sosialsiyasi şəraitin olması, zəruri vəsait və vasitələrin mövcud olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir, digər
mütləq şərt isə, həmin S.-in vaxtında (tələsməmək və gecikdirməmək şərtilə) keçirilməsidir. Hər bir S. öz
miqyasına görə: beynəlxalq, dövlətin xarici və daxili və ictimai birlik (partiya) daxili həcmli olur:
istiqamet sahələri isə daha genişdir: burada daxili və xarici istiqamətlərlə yanaşı sosial, milli, hərbi,
iqtisadi, maliyyə, aqrar və s. növləri mövcuddur. Həmin miqyas və istiqamətlərdən asılı olaraq S.-in
müxtəlif üsul və vasitələri mövcuddur, lakin S.-in əıı mühüm vasitəsi-hakimiyyətdir. Geniş sosial bazaya,
dövlətin əksər üzvlərinə arxalanan legitim hakimiyyəı iiçun hərtərəfli və müxtəlif yönümlü S.
yürüdülməsi üçün geniş imkanlar açılır, elə buna görə də, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparmaq, ona
sahib çıxmaq və onıııı vasitələri ilə siyasi məqsədlərə nail olmaq - S.-in özeyini təşkil edir: 2) hiylə, məhir
fərasət.
SİYASƏTÇİ (siyasi xadim) - siyasət adamı; siyasətin, siyasi həyatın fəal iştirakçısı; siyasəti bilən, siyasi
məsələrlə peşəgarcasına məşğul olan və hətta, siyasət yürüdən, siyasətə təsir göstərən siyasi fəal. S.-niıı
siyasi fəaliyyətinin xarakteri, mahiyyəti, ııaliyyətləri, onıııı müvəffəqiyyətləri və müvəffəqiyyətsizlikləri
bilavasitə lıəm konkret tarixi şəraitdən, həm də onun (S.-niıı) hazırlıq səviyyəsindən, biliyindən, təhsil və
tərbiyyəsiııdən, tərcübəsindərı, ixstisasından, istedadından, siyasi və idyaloji oriyentasiyasından,
insanların, xalqın əhval və diləyinin anlaması və duyması bacarığından, onları adekvat olaraq ifadə
etməsindən, hadi-sələriıı gedişini proqnozlaşdırılması və analiz edə bilməsindən, bir neçə “addım” qabağa
yönəlmiş siyasət yürütməsi bacarığından, tərafdarm və əleyhdarların mövqeyni və potensialını oxuya
biməsindəıı, siyasi vəziyyəti (situasiyanı) və özünün mövcud imkanlarını düzgün qiymətləndirən
bilməsindən və s. aslıdıur, burada onun (S.-nin) hiyləgarlığı, bicliyi, mürəkkəbliyi, hətta artisliyi az rol
oynamır. S. bir qayda olaraq, yüksək təhsilli, alicənab, ziyalı, təfəkkürlü, müəyyən nüfuza (statusa) malik
olan şəxsdir.
SİYASƏTDƏ AMBİVALLIQ (latın amho - hər ikisi və valentia - güc, qüvvə) - təməlində,
mahiyyətində ziddiyət olduğundan - siyasi partiya, təşkilat, hərəkat, təlim və ideologiya daxilində
ikitirəlik, daxili ziddiyətlik.
SİYASİ AKSİYA - müəyyən siyasi məqsədlər güdən fəaliyyət, hərəkət, misal: diplaıııatik aksiya; aclıq
aksiyası; nümayiş; çıxış (nitq söyləmə); mitinq; demonslrasiya; piket və s.
SİYASİ AKTİVLİK (latın aktivns-fəaliyət göstərən) - siyasi subyektin (vətəndaşın, insanın, dövlətin)
müəyyən siyasi vəziyyətlərdə siyasətə dəyişiklik, əlavə etmək və ya dəstəkləmək məqsədini güdən, həmin
siyasi subyektin daxili potensialım, imkanlarını, inkişaf səviyyəsini üzə çıxardan siyasi fəaliyyətin
xarakteristikası.
“SİYASİ AL-VER” NƏZƏRİYYƏSİ - beynəlxalq danışıqlarda irtica diplomatiya taktikasını
əsaslandırmağa y önəldilmiş mürtəce siyasi konsepsiya.
Nəzəriyyənin aparıcı nümayəndələri (LŞellinq, F.İkle, Q.Sponyeı) - (siyasi) danışıqları - siyasi
al-ver kimi qəbul edirlər, harada ki, hər bir tərəf - digər (rəqib) və ya üçüncü tərəfin hesabına maksimum

117

dərəcədə ııduş əldə etuıək istəyir. Həmiıı “al-ver"-də müvəffəqiyyət, qarşı tərəf-provakasiyalar, kobud
təzyid, gözlənilməz aksiya və s. vasitəsilə mütarazılıqdan çıxarmaqdan asılıdır.
Nəzəriyyəçilər siyasi danışıqları öz mövqeyini başqasına qəbul etdirmə kimi qət edirlər və
danışıqların yekununu səmərəliliyin nəticəsindən asılı olması ilə əlaqələndirirlər.
SIYASI BLOK (fransız block, ingilis bloc) -ümumi fəaliyyət göstərməklə, iimumi siyasi məqsədlərə nail
olmaqdan ötrü dövlətlərin, siyasi partiyaların, ictimai təşkilatların və ya qrupların özünə miivafıq olan
tərəflərlə-müəyyəıı şərtlərlə bağlanmış razılıq, ittifaq, birlik. S.B-ıın yaradılması mətivasiyasıııda lıənıin
tərəflərin ayrı-ayrılıqda ümumu məqsədlərə çatmasına ya çətin olmas və, yaxud qcyri-mümkünsiizlüyii və
hər halda qıivrələrinin artırılması ideyası durur. S.B.-larııı yaradılmasında bir qayda chıraq, dövlətin Ali
təmsilçi (Parlament) orqanına vahid namizədlərlə seçilmək və yaxud artıq Ali təmsilçi orqanı (Parlament)
vasitəsilə Nazirlər Kabinetini formalaşdırmaq və, eyni zamanda, beynəlxalq siyasi arenada vahid hərbi
cəbhə formalaşdırmaq məqsədlərini güdür.
SIYASI İQTİSAD - geniş mənada; istehsal üsullarının əvəz olunması prosesim, bir ictimai-iqtisadi
formasiyasından-digərinə keçidin şərtlərini və formalarını, tarixən məlum istehsal, onların yaranmasını və
inkişafını, iqtisadi qanunları və s. tədqiq edən içtimai elm; dar mənada; istehsal münasibətləri sistemini
öyrənən, yəııi maddi nemətlərin, istehsal, bölgüsü, mübadiləsi, insanlar arasında istehlak prosesində
yaranmış içtimai münasibətləri və onların inkişafını idarə edən iqtisadi qanunları öyrənən ictimai elm
İstehsalatın fəaliyyəti və inkişafı-müəyyən iqtisadi qanunlara tabedir, S.İ. elmi isə, öz növbəsində, həmin
qanunların mahiyyətini, onların fəaliyyət mexanizmini və insanların praktiki fəaliyyətində onlardan
istifadə etmə metodlarını açıqlayır. ‘'S.İ.” termini ilk dəfə fransız iqtisadçısı, merkamellzmin nümayəndəsi
T.Monkretyen “Siyasi iqtisadi traktat” əsərində (1915) işlətmişdir, yaranmaqda olan kapitalist
quruluşunun iqtisadi hadisələrini başa düşmək və dövlətin iqtisadi siyasətini əsaslandırmaq üçün ilk
sistematik təşəbbüs göstərmişdir. S.İ-in əsasını bir elm kimi Y.Petti, F.Kene, T.Snıit, D.Rikardo
qoymuşlar. K.Marks, F.Engels və V.İ.Lenin S.İ. elminə tamamilə yeni məzmun vermişlər.
“SİYASİ QÜTBLOŞMƏ” (rus analoqu политическая поляризация) - coğrafiya elmi sahəsindən siyasətə israr etmiş anlayış; ictimai-siyasi qüvvələrin və ya (beynəlxalq miqyasda) dövlətlərin bir-birini,
hətta inkar, təkzib etməyə, “həzm etməməyə” qədər məcazi mənada, tam (absolyut) əks mövqelərə
çəkilməsi, müstəqil siyasi “mərkəz” yaratması; münaqişədən fərqli olaraq mülayim qarşıdurma.
SİYASİ QÜVVƏ - 1) cəmiyyətin müəyyən təbəqəsinin, dairəsinin, zümrəsinin maraq və tələblərinə
cavab verən, onları müdafiə etməklə, onlar uğrunda siyasi mübarizə aparan, eyni zamanda, müəyyeıı təsir
və idarəçilik imkanlarına malik olan (bəzi hallarda isə, dövləti idarə edəıı) - siyasi və ya ictimai-siyasi
qurum (siyasi partiya, partiyalar bloku, ictimai birlik, ittifaq, hərəkat, cərəyan və, lıətla idaeloqiya) S.Q.
öz sosial bazasını birləşdirir və təşkilatlandırır, onun fəaliyyətinin məqsədə-ııyğımhığıınu təmin edir,
istiqamət verir və onun kollektiv iradəsini siyasətə keçirir, idareçiliyi həyata keçirir; 2) sosial subyektin
(insanların, sosial qrupun, təbəqənin, cəmiyyətin, xalqın, dövlətin) öz müstəqil iradəsini həyata
keçirməklə, cəmiyyətdə idarəçiliyi tətbiq etmək və ya hakimiyyətə, başqa dövlət və xalqlara təsir
göstərmək qabiliyyəti, nüfuzu; 3) siyasətə, dövlətə, xalqa, sosial qrupa, insanlara təsir göstərə bilən akt (o
cümlədən, beynalxalq akt); 4) ordıı-beynəlxalq S.Q.
SİYASİ MANEVR (fransız manoeuvre) - siyasi həyatırı axarında, xüsusilə mürəkkəb siyasi
situasiyalarda siyasi subyektin (hakimiyyətin, müxalifətin, siyasi partiyanın, fərdi şəxsin)
özünün,
tərəfdaşlarının və rəqiblərinin (düçməıılərinin) siyasi potensialını nəzərə alaraq, “az itki verməsilə - çox
nəticə əldəetmə” prinsipinə uyğun olaraq və yaxud “zərbələrdən”, təhlükələrdən boyun qaçırmaq
məqsədilə ən uğurlu mövqe seçməsinə, ona nail olmasına yönəlmiş siyasət. S.M. siyasi subyektlərdən
dərin bilik, savad, nitq qabiliyyəti, bacarıq, hətta biclik, nəzakət və “aktyorluq” kimi xüsusiyyətləri tələb
edir. Lakin, hər bir siyasi manevr mütləq şəkildə uğurla nəticələnmir, hərçənd manevr etmək bacarığı artıq təqdirə layiqdir.
SİYASİ MÖVQE (ərəb; latın analoqu /?o.s7Po-vəzziyyət, nöqteyi-ııəzər)-siyasi subyektin (fərdi şəxsin,
bir qrup insanın, ictimai birliyin (partiyanin), cəmiyytin, xalqın, bəynəlxalq qurumun) konkret siyasi
məsələyə dair öz müstəqil; 1) fiziki; mülahizələri; mövqeyi; 2) qiymətləndirilməsi; yanaşması; 3)
düşünülmüş fəaliyyət üsulu və vastələrinin, eləcə də inkişaf yolunun seçməsi; 4) siyasi səhnədə tutduğu
yeri. S.M.-də siyasi subiyektin maraq və məqsədləri, meyl və təşəbbüskarlığı, xarakteri və düşüncə tərzi,
fəaliy-yət və nəticələri özünü bilavasitə biruzə verir. S.M.-yi ideoloji kriteriyaya görə (idealist,
materialist, ateist, optimist, pissimist, radikal, partiya tərəfdarı və ya əlehidaı ı və s.); sosial inkişafa görə
(konstruktiv, destruktiv, qurucu, dağıdıcı, proqressiv, reqressiv, inqilabi, əlehi-inqilahi və s.); tələb və
fəaliyyətin xarakterinə görə (mülayim, ekstremist, maksimalist, oqressiv, barişmaz, avantyurist, ambisioz
və s.) və; siyasi səhnədə tutduğu yerə görə (hakimiyyət (iqtidar), hakimiyyət yönlü müxalifət.
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nıüxalifətyönlü, mərkəzçi, solçu, sağçı, sol-mərkəzçi, sağ-mərkəzçi, btərəf (neytral) və s.)
təsnilləndirnıək olar.
SİYASİ MÜBARİZƏ (siyasi çəkişmə) - siyasi baxışları, mövqeləri, niyyətləri fərqli olan siyasi
subyektlərin (siyasi partiyaların, partiya bloklarının, ictimai birliklərin, sosial qrupların, xalqların,
millətlərin. Parlament fraksiyalarının və fərdi şəxslərin) arasında baş verən. 'ərəflə> in öz maraq və
mövqeləri li qorumaq və təsdiq elməkdən ibarət olan, kəskin və ya mükıxim xarakıvr naşıyan siyasi
həyatın miihüm hadisəsi. S.M.-ııin predmeti olduqca geniş spektora malikdir və uyasi iıəyaıırı l iitüıı
zənginliyini əhatə edir, bura ilk növbədə hakimiyyət uğrunda, bundan savayı, siyasi hiiqııqi, iqtisadi
islelıatlar, ürtıumi və konkret məqsədlər, maddi təminatlar və. hətta imtiyazlar (mübahisəli ərazilər
beynəlxalq S.M) və s. uğrunda S.M. daxildir; S.M.-ııin metodları da. geniş spektora malikdir, bura
müxtəlifdir etiraz siyasi aksiyaları: mitinqlər, piketlər, siyasi tətillər, (embmqolar. blokadalar-beynəlx ılq
S.M.) və s. daxildir. S.M.-ııin qalibi seçki və referendumların nəticələri ilə. Parlament qanunu və qəraı l.ırı
ilə. Məhkəmə (o cümlədən. Beynəlxalq Məhkəmə) qərarları ilə müəyyənləşir. S.M.-ııin zorakı
formalarında (hərbi toqquşmada, vətəndaş və beynəlxalq müharibələrdə) - qalib müəyy ənləşməyədə bilər.
SİYASİ MÜQAVİLƏ (ərəb; latın analoqu contractus) - siyasi münasibətdə səlahiyyətli tərəflər arasında
müəyyən məqsədlər güdən və müəyyən qarşılıqlı hüquq və vəzifilər yaradan, dəyişdirən və ya xitam edən
şüurlu, iradəvi surətdə bağlanılan saziş (razılaşma, kontrakt). S.M. subyekt baxımdan bevnəlxalq
təşkilatlar, dövlətlər, xalqlar, millətlər, sosial və ya siyasi birliklər və təşkilatlar, bəzən isə fərdi şəxslər
çıxış (iştirak) edə bilər: say baxımdan ikitərəfli və çoxtərəfli subyektlər ola bitər; daxil olma baxımdan:
açıq və qapalı (məhdud) ola bilər: bağlanma (qəbul) baxımdan; müxtəlif adlı yazılı (kontrakt, tıaktad,
xartiya, pakt, konversiya, qətnamə (deklerasiya), protokol, konıyıınike, razılaşma. Modus viveııdi və s.)
və şifahi (belə halda o “centlmen razılaşması” adlanır) formada ola bilər: nizamlauıa predmeti baxımıdan:
siyasi (diplomatik), hüquqi, elmi-texniki, rabitə, hərbi, tibbi, mədəni və s. xarakteri daşıya bilər.
S.M. hüququn mənbələrindən biri olması ilə yanaşı, ona riayət edilməsi (beynəlxalq) sülhün,
təhlükəsizliyin, inkişafın təminatının vacib şərtidir.
SİYASİ MÜNASİBƏTLƏR - siyasi subyektlərin (beynəlxalq təşkilatlar, dövlətin hakimiyyəti orqanları,
ictimai birliklər (partiyalar) siyasi partiya blokları, o cümlədən, siyasi xadimlər (siyasətçilər), adi
vətəndaşlar, insan qnıplan, xalq, millət və s.) öz siyasi maraq, tələbat və qarşısına qoyulan vəzifələri
realizə etmələri məqsədi ilə, siyasətə təsir göstərmək və ya hakimiyyəti ələ keçirmək, əldə saxlamaq və
hakimiyyət vasitəsi ilə öz siyasətini həyata keçrilınəsi naminə, öz aralarında hüquqla tənzimləmən
müııasibatlərə, əlaqələrə daxil olmaları. S.M. miqyasına görə: beynəlxalq (qlobal), reqional. dövlətda dli,
partiya-daxili münasibətlər; say tərkibinə görə: sadə (ikitərəfli) və mürəkkəb (çoxtərəfli) münasibətlər,
xarakterinə görə: sırf siyasi və ya hüquqi, iqtisadi, hərbi və s. münasibətlər; məqsəd və təyinatına gc-rə:
əməkdaşlıq, güzəşt, yardım o cümlədən, rəqabət, mübarizə ilə əlaqədar münasibətlər, zaman həcminə
görə: qısamüddətli (e cümlədən, bir aıılıq) və uzunmüddətli münasibətlər və; iştirakçıların statusuna görə:
şaquli və ül'uqi (qarşılıqlı da. ola bilər) münasibətlər kateqoriyalarına bölünürlər. S.M.-in xitam edilməsi
(embarqo, blokada və s.) üçün olduqca vacib səbəblərin movcudlıı labiitdiir.
SİYASİ PASSİ VLİK (latın passivus, itlalyan /lasv/vo-fəaliyyəlsiz) - siyasi aktivliyin antipod udur; siyasi
subyektin (vətəndaşın, icmanın, bəzi ballada dövlətin) siyasi funksiyalardan uzaq düşməsi, siyasi
ideyalara, məqsədlərə, ictimai-siyasi problemlərə biganəliyi, laqeyidliyi ilə bağlı, əlaqəli ofan siyasi
fəaliyyətsizliyin xarakteristikası. S.P.-yin səbəb kimi, iıısamn vo cəmiyyətin üıııiidsizliyi, inamsı zlığı və.
hətta təşvişi çıxış edə bilər.
SİYASİ PROSES (I atm />rociAS.VMV-keçmə, lıərəkətetmə) - siyasi sistem daxilində dinamik inkişal edən,
axan siyasi həyat; siyasi subyektlərin (beynəlxalq təşkilatlar, dövlətin hakimiyyət orqanları, ictimai
birliklər, (partiyalar), siyasi blokları, o cümlədən, siyasi xadimlər (siyasətçilər), adi vətəndaşlar, iı isan
qrupları, xalq, millət və s.) öz maraq, tələbat və qarşısına qoyulan vəzifələri realizə etmələri məqsədi ölə,
siyasətə təsir göstərmək və ya hakimiyyəti ələ keçirmək, əldə saxlamaq və hakimiyyət vasitəsi ilə ı 'Z
siyasətlərini həyata keçirilməsi naminə öz aralarında qurulan siyasi münasibətlərin formalaşması,
fəaliyyət göstərməsi, inkişaf etməsi, dəyişməsi, yeniləşməsi prosesi. Prinsip etibarı ilə siyasi münasibətlər
S.P.-ə dax İdir, lakin S.P. daha geniş aspekti əhatə edir, əgər siyasi münasibətlər hüquqla nizamlanırsa,
hüququn daxilində inkişaf edirsə, S.P.-lər hüquq məcrasından çıxa da bilər, kor-təbii hal ala bilər, eyni
zamanda S.P.-ə gözlənilən və gözlənilməz hadisələr, qəziyyələr, o cümlədən: sosial-siyasi, iqtisadi
böhranlar, təbii, texnogen hadisələr, qanlı aksiyalar, (qəfl hücum, çevriliş, sabotoj. terror və s.) daxildirlər.
Miqyasına görə S.P.-lər beynəlxalq (dövlətlər, xalqlararası, regional), dövlətdaxili, ictimai birlik (partiya)
daxili həcmdə; surətinə görə: passiv və aktiv; istiqamətinə görə: proqressiv və reqressiv növlərinə
şaxələnir. Dövlətdə hökm sürən siyasi-hüquqi rejimdən, onun dərəcəsindən, xalqın inkişaf səviyyəsindən
fərqlənir. Bax həmçinin siyasi münasibətlər.
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SIYASI SIĞINACAQ - öz vətənində, vətəndaşı olduğu dövlətdə insanın siyasi məsləklərinə, fəaliyyətinə
görə əsasən dövlətin hakimiyyət orqanları tərəfindən təqib və təzyiqlərdən xilas olı.nınası üçün xarici
dövlət tərəfindən təqdim edilən miidaflə vasitəsi. (Xarici) dövlət öz suverenliyinə əsaslanaraq, beynəlxalq
hüquqa və daxili (milli) hüquqa uyğun olaraq maraqlı şəxsə S.S. vermək haqqında xahişini təmin və,
yaxud rədd edə bilər, lakin S.S. qeyri-siyasi məqsədlərə görə, cinayət törədildiyinə görə, yaxud BMT
məqsədlərinə və prinsiplərinə zidd olan əməllərinə görə təqib və təzyiq olunan şəxslərə şamil edilmir
(sülhə qarşı, bəşəriyy ətə qarŞı cinayətlər, hərbi cinayətlər etmiş şəxslərə S.S verilmir). S.S. almış şəxslər,
həmin sığınacağı vermiş dövlətin beynəlxalq hüququn himayəsi altındadırlar; onları məcburi sürətdə
təzyiqə məruz qala biləcəy i dövlətə qaytarmaq, sürgün etmək olmaz. S.S. -ın iki ııövü olur: ərazi S.S.-ı xarici dövlətin ərazisinə gəlməyə və orada yaşamağa icazə verməkdən ibarətdir; diplomatik S.S.-ı - xarici
dövlətin diplomatik, yaxud konsulluq tərəfindən sığınacaq verilməsindən ibarətdir. Beynəlxalq siyasi
təcrübədə dini məbədlərdə (məsçid, kilsə, monastır və s.) S.S. istəmə faktlarına da rast gəlinir.
SİYASİ SİTUASİYA (vəziyyəti) (latın .sz/war/o-vəziyyət, hal) - zamanı konkret anı üçün izah edilən,
cəmiyyətin və iimıımən bəşəriyyətin siyasi fəaliyyət və inkişafının mürəkkəb tarixi proseslərindən keçib,
həmin ana qədər gələn və lıəmin andan siyasi fəaliyyət və inkişaf istiqamətini müəyyən edən siyasi
vəziyyət, mühüt, şərait. Dövlətdaxili S.S. siyasi qüvvələr arasında siyasi hakimyyəti ələ keçirmək, əldə
saxlamaq, hakimiv-yət vasitəsilə öz siyasətini yürütmək naminə onların qarşılıqlı münasibətini, nisbətini
ifadə edir; içtimai birlik (partiya) daxili S.S.-nı xüsusi katiqoriya aid etmək olar; beynəlxalq S.S. dövlət
lər, xalqlar arasında strateji partııyorluqdan-hərbi münaqişəyə qədər geniş aspekti əhatə edir.
Ümumiyyətlə S.S. daxili və xarici vəziyyət və şərtlərini, siyasi subyektlərin vacib həyatı maraqlarının
qənaetlənməsi vəziyyət və mümkünlüyünü, güclər nisbətini və onların qarşılıqlı əlaqə səviyyəsini və s.
hal-hazırdakı zaman üçün müəyyən edir. S.S.-nın analizi cəmiyyət və bəşəriyyətin siyasi vəziyyəti, halı,
siyasi dayanlıqlığı, sabitliyi inkişaf etdirməsi, qoruması və ya itirməsi barəsində təsəvvürlər oyadır.
SİYASİ TEXNOLOGİYA (yunan techne - sənət, ustalıq, bacarıq və logos - söz təlim sözlərindən) texniki elm sahəsindən - siyasətə israr etmiş anlayış; qarşıya qoyulmuş siyasi məqsədlərə çatmaqdan ötrü:
a)zəruri olan siyasi üsul və vasitələr sisteminin məcmusu və; b) məqsədyönlü fəaliyyətlər məcmusu,
siyasətin obyektiv qanunlarını - idarəçilik mexanizminə “çevrilməsi” metodıı, yəni siyasi elmin abstrakt
dilinin - insanların fəaliyyətini istiqamətlərndirən və effektiv fəaliyyətə stimullaşdıran konkret qərar,
sənəd, normativlər, göstərişlər dilinə çevrilməsi: sosial psixologiya, sosial-iqtisadi və siyasi mühit, siyasi
subyektlərin qüvvələr nisbəti, potensialları və s. S.T.-nm təhlil, istifadə, hətta təsir obyektidir.
SOSİAL DEMPİNQ (ingilis analoqu social dumping)- azad ticarət, yaxud aşağı tariflər zonasında
sənayenin və başqa məşğulluq mənbələrinin (iş yerlərinin) sosial xərclərin səviyyəsinin yüksək olduğu və
əmək qanunvericiliyinin mükəmməl işləndiyi ölkələrdən - sosial xərclərin səviyyəsinin aşağı olduğu və
əmək qanunvericiliyinə müxtəsər işləndiyi ölkələrə keçirilməsi.
SOSİOLOGİYA (fransız sociologie, latın soc/etox-cəmiyyət və yııııan /ogav-təlim, söz, sözlərindən; hərfi
mənası-cəmiyyət haqqında təlim) - istər qlobal (bütövlükdə cəmiyyət), istərsə də xüsusi sosial sistem və
institutların inkişafı və fəaliyyəti haqqında elm. S. müxtəlif sosial hadisələrin qarşılıqlı əlaqəsini və
insanların sosial davranışının ümumi qanunauyğunluğunu öyrənir. Qərb S.-sının inkişafı dövlətin,
cəmiyyətin idarəçiliyində istifadə etmək üçün daha mükəmməl üsul və vasitələrin, o cümlədən: ictimai
rəyin öyrənilməsi, təbliğatın təşkili, mübahisə və münaqişələrin həll edilməsi və s. öyrənilməsi və həyata
keçirməsi məqsədlərini öz qarşısına qoyur. Marksist-leninist S.-nın isə nəzəri və metodoloji əsasını-/aräz
materializm təşkil edir. S. müstəqil bir elm kimi XIX əsrdə meydana gəlmişdir, (termin E. Kant tərəfindən
daxil edilmişdir), hərçənd onun kökləri daha qədimdən gəlir.
SOYQIRIM (yunan analoqu genocid) - bax genosid.
“SOYUQ” MÜIİARİBƏ - ümumbəşəri miqyasda iri dövlətlərin və ya iki qrup iri dövlətlərin, yaxud
lokal miqyaslı iki dövlətin, xalqın gərgin münasibətləri olduqda sosial, siyasi, iqtisadi münasibətlərin
“heçə” endirilməsi ilə, üstəlik iqtisadi, ticarət embarqoları, sanksiyaların tətbiqi ilə, hərbi giiciin
artirılması ilə, təbliğatı, psixoloji, idealoji təzyiqin aparılması ilə xarakterizə olunan xarici siyasi kursun
şərti adı. “S”.M. aradan qaldırılmadıqda, o, açıq hərbi toqquşmalara gətirib çıxarda bilər. İlk dəfə “S”. M
kursu Böyük Britaniya Baş naziri U. Çerçil tərəfindən 1946-cı ilin mart ayında ABŞ-da bəyan edilmişdir.
SPİÇ (ingilis speech - nitq) - (rəsmi) ziyafət mərasimində, salamlama, qonaqpərvər, təşəkkür xarakterli
nitq, çıxış.
SPONSOR (ingilis sponsor) - l)tapşıraıı, həvalə edən, təminatçı; 2) hər hansısa bir tədbiri, işi
maliyyələşdirən şəxs və ya təşkilat; 3)sifarişçi, qurucu, təşkilatçı, reklam verən, podratçı; 4) beynəlxalq
təşkilatlarda bəyannamə (rezolyusiya) layihəsini irəli sürən, təklif edən dövlət.
SPOUKSMEN (ingilis spokesmen) - 1 )təmsilçi, kiminsə maraqlarını ifadə edən, nümayəndə (deleqat); 2)
orator (natiq).
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STATES (latın .s7<;/us-vəz.iyyət) - subyektin dövlətdə, cəmiyyətdə tutduğu yeri, hüquqi mövqeyi (və ya
beynəlxalq ictimai)}ətdə tutduğu yeri, əgər beynəlxalq statusdan söz gedirsə).
Vətəndaşın (insanın), hüquqi şəxsin, dövlət orqanının, beynəlxalq təşkilatın hüquqi vəziyyətini
xarakterizə edən hüquqlar, vəzifələr və (hüquqi) azadlıqlar məcmuəsi. Hüquqi S.-dövlət və beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfindən tanınır, hüquqi sistemə salınır və təmin edilir.
STATUS-KVO (latın status ı/uə-hərfi mənası; mövcud olan vəziyyətdə-siyasətdə, hüquqda (o cümlədən,
beynəlxalq hüqiiqda) mövcud olan, yaxud müəyyən momenta (hadisəyə) qədər mövcud olmuş faktiki və
ya hüquqi vəziyyəti ifadə etmək üçün işlədilən termin S.-K.-nın qorumaq deyəndə mövcud vəziyyəti
qorumaq kimi başa düşülür, S.-K.-ııın bərqərar etmək deyəndə-baş vermiş dəşikliklərdən qabaq olmuş
vəziyyətə qayıtmaq (əvvəlki vəziyyəti bərpa etmək) kimi başa düşülür.
STATUT (son latın statut, latııı s/u/uere-qərara almaq, s7«/wo-qərara alıram sözlərindən) (əsas qanun,
nizamnamə) - 1) orta əsrlərdə şəhərlərin və şəhər daxili birlikləri (sexlərin tacir gildiyalarmm və s.)
hüquqi vəziyyətini əks etdirən nizamnamə; 2) hər hansı bir orqan haqqında əsasnamə; 3) dövlətdaxili və
ya beynəlxalq təşkilatların təşkili və fəaliyyəti qaydasını müəyyən edən əsasnamə, nizamnamə (misal;
BMT Beynəlxalq Məhkəməsi-nin S.-u (1945)); 4) Bəzi dövlətlərin (Böyük Britaniya Parlamentinin, ABŞ
Konqresinin) bəzi qanunvericilik aktlarının rəsmi adı (misal: Böyük Britaniya Parlamenti tərəfindən
1931-ci ildə qəbul edilmiş Vestminster S.-u); 5) hər hansı bir əsasnamə, müddəa; hər hansı bir ordenlə
təltif etmə qaydasını, onun təsvirini (hətta onun daşıma (istifadə), imtiyazlarını) müəyyən edən Əsasnamə
(müddəa).
STRATEQIYA VƏ TAKTİK (yunan strategös, stratös - qoşun və ägö - aparıram) - siyasi fəaliyyət
subyektlərinin siyasi davranış haqqında təlimi. Burada strategiya - siyasi subyektin ümumi uzunmüddətli
siyasi xətti, əsas və uzunmüddətli vəzifələri, məqsədləri, fəaliyyətin əsas istiqamətini və onların həyata
keçirilməsinin növbəçiliyini müəyyənləşdirir; taktika isə - strateji planlara nail olmaqdan ötrü, siyasi
subyektin, real siyasi şəraitdə, adətən qısa müddətli və konkret addımlı fəaliyyəti müəyyənləşdirir-bu.
siyasətdə istifadə edilən müvafiq üsul, fənn, forma və metodlardır. Siyasi subyektin uğurlu fəaliyyətinin
və nəticələrinin zəmini, onun (siyasi subyektin) dərin siyasi (hüquqi, iqtisadi və s.) elmi biliyi, bacarığı və
təcrübəsidir; mövcud siyasi situasiyanın (vəziyyətin), siyasi proseslərin öyrənib, təhlil etmək, (siyasi)
qüvvələr nisbətini, özünün, eləcə də tərəfdarlarının və rəqiblərinin potensialını çəkib-ölçmək, tərəflərin
planlarını oxumaq, onların zəif və güclü tərəflərini arid etmək, siyasi ziddiyyətlərinin səbəblərini tədqiq
etmək, bundan savayı, gələcək siyasi proseslərin inkişafını əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq və s.-siyasi
strategiyaya aiddir; siyasi proseslərə təsir və ya onları idarə etmək, siyasi rəqiblərin zəif tərəfindən
istifadə etınək, güclü tərəfini zərərsizləşdirmək, siyasi ziddiyətləri öz məqsədlərinə uyğım ya aradan
qaldırmaq və ya əksinə artırmaq, siyasi fəaliyyətinin forma və metodlarını, vəziyyətə uyğun olaraq, tez
dəyişdirə bilmək, müəyyən kompromislərə getmək, siyasi ittifaqlar (bloklar) yaratmaq və s. -siyasi
taktikaya aiddir, yeri gəlmişkən siyasi fəaliyyət (mübarizə vasitələri (o cümlədən; kütləvi informasiya
vasitələri (KİV), mitinq, pikct, nümayiş, Məhkəmələrə müraciət, hətta aclıq aksiyaları və s.) - siyasi
taktikaya aiddirlər.
SULTAN (soltan) (ərəb; türk sultan - hakim, hökmdar)
müsəlman ölkələrində Ali hökmdar titulıı.
Tarixən Şimali və Qərbi Afrika və ön Asiya müsəlman dövlətlərinin əksəriyyətində Ali feodallar - S.
titulunu daşıyırdılar. XV1-X1X əsrlərdə Azərbaycanda və İranda rütbəcə xandan aşağı duran və kiçik
hakimliklərə başçılıq edən feodallara da S,- deyilirdi (misal: İlisu, Şəmşədil, Ərəş və s. S.-lıqları). Müasir
dövrdə də bəzi (misal üçün: Bruney, Oman) dövlətlərinin başçıları, Cənubi Ərəbistanın bəzi qəbilə
başçıları - S. titulu daşıyırlar.
SUPERDÖVLƏT (ingilis analoqu superpower) - baxfövqəldövlət.
SUVERENİTET (alman Souveränität, fransız souverainete - Ali hakimiyyət sözündən) - müstəqilllik və
hakimiyyətin aliliyi deməkdir: 1) Xalq suverenliyi - bütöv (absolyüt) xalq hakimiyyətidir, yəni xalqın
ictimai və dövlət işlərində sosial-iqtisadi və siyasi vasitələrlə bilavasitə və hərtərəfli iştirakıdır, və xalqın
tam siyasi azadlığıdır. Xalq suverenliyinin tətbiqi səsvermə və referendum vasitəsi ilə həyata keçirilir; 2)
Dövlət suverenliyi - dövlət daxilində hakimiyyətin aliliyi və heç bir xarici dövlətdən asılı olmamaq
deməkdir. Dövlətin bütün hüquq münasibətlər quruluşunun müəyyənləşdirilınəsində (Konstitusiyanın,
qanunların və s. qəbul edilməsində), ictimai həyatın biitiin sahələrinə nüfuzlu təsir göstərilməsində və
əgər lazını gələrsə, məcburedici tədbirlərin tətbiq edilməsində, dövlət hakimiyyətinin aliliyi özünü birüzə
verir. Dövlətin daxili və xarici siyasətini öz mənafeinə uyğun həll etmək, onun müstəqil hüququdur.
SÜLH KORPUSU - formal olaraq bəzi dövlətlərə, xalqlara texniki yardım göstərməkdən ötürü 1961-ci
ildə ABŞ dövləti tərəfindən təsis olunmuş humanist təmayüllü təşkilat. İnzibati baxımdan “S.K”. İtəm
dövlət xaricində, həm də dövlət daxilində “könüllü yardım” məsələləri ilə məşğul olan - “Ekşn”
(“Fəaliyyət”) adlı hökümət agentliyi-ııin tərkibinə daxildir. Onun (S.K.-nun) əsas fəaliyyəti əsasən
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müəllim, kəndtəsvrüfatı mütəxəssisi, tibb xadimi ali təsilli məzunlarını ''köııülıjləri' miikəməl surətdə
seçməklə bir sıra Asiya, Afrika, Latın Amerikası dövlətlərinə ezam etməkdən ibarətdir. Hal-hazırda
“S.K.-nuıı’’ üzvlərinin sayı minlərlə nəfərlə hesablanılır, ümumi məsrəfləri isə bır neçə milyard ABŞ
dollarını keçmişdir. Analoji təşkilatlar digər dövlətlər tərəfindən də təsis edilmişdir.
SÜLH ZONASI - möhkəm sülhün, təhlükəsizliyin və dövlətlər (xalqlar) arasındakı çoxtərəfli
əməkdaşlığın təmin edilməsinə yönəlmiş geniş miqyaslı tədbirlərin həyata keçirildiyi ərazilər. "Nüvəsiz
zond" anlayışından fərqli olaraq “S.Z.” anlayışı daha geniş əhatəlidir, beləki, S.Z.-ııda nəinki, nüvə silahı,
(istifadəsi, hətta saxlanılması) qadağan edilir, həm də bu zonaya daxil olan hərbi qüvvələr məhdudlaşdırı
lır, xarici dövlətlərin hərbi bazaları (əgər vardırsa) ləğv edilir və dövlətlərin təhlükəsizliyinin siyasi
təminatı bərqərar edilir. Bax həmçinin açıq şəhər.
SÜLHƏ VƏ BƏŞƏRİYYƏTƏ QARŞI CİNAYƏTLƏR - (beynəlxalq cinayətlər) - beynəlxalq sülhə
və təhlükəsizliyə təhdid yaradan, eləcə də dünyanın digər həyati-vacib əsaslara və dövlətlərin (xalqların)
azad (sərbəst) inkişafına təcavüz edən - ən ağır qeyri-qanuni (cinayət) əməlləri, ə cümlədən: sülhə qarşı
cinayət (aqressiv müharibələri planlaşdırma, hazırlanma və başlama (aparılma); aqressiyanın digər
görüntüləri (düşmənçilik, müharibə təbliğatı, zəbt, ilhaq, anneksiya); hərbi cinayətlər, yəni müharibə
qanun-qaydalarım pozma; Bəşəriyyətə qarşı cinayətlər (dinc sakinləri, əhalini qətlə yetirmə, işgəncə ver
mə, genosid, irqçilik, qatı millətçilik, aparteid, kolonializmin (müstəmləkəçiliyin) bütün formaları) və s.
Beynəlxalq cinayət müddəaları ilk növbədə Beynəlxalq Hərbi Tribunalların Nizamnaməsində əks
olunmuşdur.
Fəaliyyətdə olan beynəlxalq hüquq normalarına görə - bu cür cinayətlər törətmiş dövlətlər beynəlxalq məsuliyyət daşıyırlar, onları (cinayətləri) törədən fiziki şəxslər isə - cinayət məsuliyyətini
daşıyırlar. Həmin məsuliyyət həm beynəlxalq, həm də milli qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulur.
SÜRÜNDÜRMƏÇİLİK (rus analoqu волокита, ingilis analoqu red tape, procrastination) - hər hansı
bir işin və ya məsələnin həllinin etinasızcasına uzadılması, eləcə də artıq yazışmalarla, xırda, bir çox
hallarda bürokratik formallıqlarla işin ağır (yavaş) axını. Xüsusilə hakimiyyət orqanlarının fəaliyyəti
praktikasında yolverilməzdir.

Ş
ŞAH (fars) - l)Yaxın və Orta Şərqin bəzi dövlətlərində və Dehli sultanlığında tarixdə mövcud olmuş
monarx titulu və müvafiq olaraq vahid dövlət başçısı; qeyri-məhdud hökmdar. Ş. Titulu ilk dəfə Sasanilər
dövlətində ərsə gəlmişdir; 2) Şahənşah - şahlar şahı təntənəli titulu; İranda Ş.-şahənşah adı ilə mövcud
idi. 3) Padşah - şahlar hökmdarı.
ŞEYX (ərəb - qoca, ağsaqqal) - ərəblərdə qəbilə, tayfa və ya tayfa ittifaqı başçısı. Müsəlman ölkələrində
“Ş.” temini həmçinin təriqət başçılarına, görkəmli ilahiyyətçilərə və ümumiyyətlə hörmətli adamlara və
başqa mötəbər şəxslərə aid edilir. Ərəbistan yarımadasının cənubunda və Fars körfəzi rayonunda yerləşən
kiçik ərəb əmirliklərinin başçıları, Səudiyyə Ərəbistanında Parlamentin yuxarı palata üzvləri, bəzi
müsəlman xalqlarında (misal: kürdlərdə) kəndxudalar da Ş. adlanır.
ŞEYXÜLİSLAM (ərəb - islamın ağsaqqalı, başçısı) - 1. qəbilə, tayfa başçılarına, görkəmli ilahiyyatçılara
(üləmalara), dini fənlərin bilicilərinə və müdərrisləriııə verilən fəxri ad, litul, sonraiar isə Ali ruhani
xadimlərinin fəxri titulu yüksək dini rütbə, şiələrin yayıldığı müsəlman ölkələrində (İran, İraq və s.) ən
Ali dini rütbə. 2. Osmanlı Türkiyəsində (XVI əsrin ortaları - 1924-cü ilədək) sultan tərəfindən təyin
olunan və Fitva vermək hüququna malik olan, yüksək dini vəzifə daşıyan rıılıani başçısı (baş müfti). 3.
Səfəvilər dövlətində Ş. şahın təyin etdiyi baş qazılardan biri idi. 4. Zaqafqaziyada XIX əsrdən şiə
icmasının başçısı 1823-cü ildən iqamətgahı Tiflisdə idi; 1921-ci ildən (1930-1944 illər çıxmaq şərti ilə)
Bakıda yerləşir. Ş. həmçinin Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin sədri vəzifəsini daşıyır.
ŞƏXSİ NOTA - diplomatik notaların iki növündən biri (digəri isə verbal (şifahi) nota adlanır); adətən,
mühüm və prinsipial əhəmiyyətli məsələlərə toxunulur və yaxud da hansısa bir hadisə haqqında rəsmi
informasiya qaydasında, həmçinin fəaliyyət göstərilən ölkənin diplomatik protokolunun müəyyən
olunmuş tələblərinə uyğun olaraq və yaxud digər Ş.N.-ya cavab olaraq göndərilir. Belə nota: imzalayan
şəxsin adınan birinci şəxsdə tərtib olunur; nota blankında çap edilir; blankda ünvan göstərilir; möhür isə

vurulmur.
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ŞİMALİ AILANTİKA MÜQAVİLƏSİ - 04.IV.l949.-cu ildə ABŞ-ın təşəbbüsü ilə Şimali Atlantika
İttifaqı Müqaviləsinin (NATO) ilk iştirakçısı olan 12 dövlətin nümayəndələri tərəfindən Vaşinqton (ABŞ)

şəhərində imzalanmışdır və 24.VI11.1952-ci ildə hüquqi qüvvəyə minmişdir.
Müqaviləyə görə: 1. NATO-nıın üzvü olan hər bir dövlət müqavilənin denonsasiyası haqqında
bəyanat verdikdən bir il sonra təşkilatı tərk etmək hüququna malikdir; 2. iştirakçı dövlətlərin birinə və ya
bir neçəsinə edilən silahlı basqın iştirakçı dövlətlərin hamısına qarşı edilmiş basqın kimi qəbul edilir və
lazım gəldikdə silahlı qüvvələrin tətbiqi ilə də müqavilə iştirakçısı dövlətləri bir-birinə yardım
göstərməyə borcludurlar və s. Bax həmçinin NATO.
ŞOVİNİZM (fransız chauvinizme; termin 183 1-ci il Fransada, Konyar qardaşlarının yazdıqları 'Üçrəngli
Kokarda’’ komediyasında qəhrəmanlarından birinin, orduya yeni çağırılmış aqressiv hərbiçi Nikola
Şoveııin soy adnıdaıı götürülmüşdür. Belə hesab olunur ki, Nikola Şoven adlı şəxs. Napoleon
döyüşlərinin veteranı-fədəkar döyüşçü, ura-patriot, və fanat, özünü başqa millətlərin nümayəndələrinə
qarşı qoyan şəxs reallıqda da mövcud olmuşdur.) - xalqlar arasında milli nifrət və ədavətin
qızışdırılmağma, başqa xalqların tabe və istismar etməsinə (zülm verməsinə) yönəlmiş irtica siyasi
ideologiya və praktika: millətçiliyin ifrat, mürtəce formalarından biri. Ş. amili müstəsnalığı təbliğ edir, bir
xalqın milli maraqları ilə - digər xalqların milli maraqlarım qarşı-qarşıya qoyur, milli təkəbbürü, milli
eqoizmi yayır, siyasəti xalqlar, millətlər, irqlər və dinlər arasında “birinci dərəcəli - ali’’ və “ikinci
dərəcəli'’ təbəqələrə bölməyə yönəlmişdir. Ş.-in digər təzahürləri: milli ekstremizm, cinqoizm (XIX əsrin
70-ci illərində Böyük Britaniyada yayılmış) sosial-şovinizm, böyük dövlətçilik şovinizmi, hakim
millətçilik şovinizmi və son həddi ııasizm və faşizimlə ifadə edilir. Ş.-in əlamətləri ictimai həyatın
müxtəlif sahələrində (siyasi, iqtisadi, mədəni və s.) — milli mənsubiyyətə görə diskriminasiyada (ayrıseçki liklərdə) öziinii biıuzə verir. Eyni zamanda, Ş. istismar olunan, zülm çəkən xalqlarda (millətlərdə)
baş qaldıra bilər. Bir sıra hallarda (misal: müharibə ərəfəsində), Ş. siyasət Hökumət tərəfindən rəsmi
surətdə yürüdülə bilər.
ŞPİONAJ (ingilis spy - xəfiyyə, xəfiyyəçilik) - bax xəfiyyəçilik.

T
TAKTİKA (yunan Zr/Ä/ZW-qoşunları düzmək sənəti (bacarıqı), /cmo-qoşunu düzürəm) - 1) bax strategiya
və taktika; 2) hərbi i. - hərb sənətinin tərkib hissəsi; döyüşün müxtəlif qoşun növləri tərəfindən hazırlığı,
aparılması nəzəriyyəsi və praktikası məsələlərini əhatə edir.
TERROR(İZM) (latın /error-dəhşət, qorxu, vahimə; /e/veo-qorxutmaq, dəhşətə gətirmək) qorxutma,
dəhşətə salma, tədhiş etmə; ictimai və siyasi sabitliyi sarsıtma, ictimai-siyasi quruluşu, dövlət quruluşunu
sarsıtma, cəmiyyətdə və dövlətdə vahimə yaratma, cəmiyyəti, dövləti tutduğu yoldan çəkidirmə və bu
miinvalla öz məqsədlərinə çatmaq naminə, yəni siyasi motivlə dövlət və ya ictimai xadimlərin həyatına
qəsd etmə, yaxud onlara qarşı digər formada zorakılıq, eləcə də, bir qıııp şəxsin həyatına qəsd etmə,
yaxud onlara qarşı digər formada zorakılıq ilə əlaqəli (siyasi) cinayət əməli; zorakılıq vasitəsi ilə siyasi
rəqibləri (düşmənləri) dəf etmək, əzmək məqsədli siyasi cinayət. Mahiyyət etibarı ilə diversiya. sabotaj,
şantaj, repressiya və s. (cinayət) əməlləri də - qorxutmaq, dəhşətə salmaq məqsədlərini güdür. Beynəlxalq
hüquq silah və zor tətbiq etməklə hava dəniz nəqliyyatlarının qaçırılmasmı da T. adlandırır (-piratçılıq
anlayışı ilə bərabər).
Dövlət T.-ı - daxili siyasi raqibləri (müxalifəti) dəf etmək, əzmək (qorxutmaq) məqsədli eyni
cinayətlərin açıq və ya gizli formada dövlətin xüsusi xidmətlərin, silahlı qüvvələrinin (o cümlədən, polis,
prokurorluq, Məhkəmə orqanları) və ya muzdlular tərəfindən törədilməsi.
Bevnəlxalq T. -xarici siyasi raqibləri (düşmənləri), o cümlədən: xarici dövlət və hökumət
başçılarını, diplomatik nümayəndələrini və sadə vətəndaşlarını dəf etınək, əzmək, qorxutmaq məqsədli
eyni cinayətlərin açıq və ya gizli formada dövlətin xüsusi xidmətləri, silahlı qüvvələri, muzdluları və s.
tərəfindən törədilməsi. Beynəlxalq 1. eyni zamanda, qeyri-qanuni hərbiləşmiş birləşmələr tərəfindən də
törədilə bilər. Bəzi hallarda, Beynəlxalq T. (dövlət T.-i) - məhz. “Г.-ə qarşı mübarizə’’ pərdəsi altında
törədilir. -Bu, Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq, aldatmaq məqsədi ilə edilir. Bax həmçinin
siyasi terrorizm.
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TƏBƏƏLİK (rus analoqu подданство) prinsip etibarilə vətəndaşlıq deməkdir, lak n yalnız monarxik
(o cümlədən, Konstitusiyalı monarxiya) dövlətə insanın mənsub olmasını bildirir və morarxa nisbətdə
hörmət əlaməti olaraq, bu ciir ifadə olunur: “zate-aliləri təbəəsi”.
TƏCAVÜZ - bax aqressiya.
TƏHDİD - beynəlxalq münasibətlərdə, hər hansı bir problemin "gücün” və ya "gücün” tətbiq etməsi ilə
hədələmələri (təhdidi) ilə həll edilməsi cəhdinin yol verihnəməzliyi prinsipi BM 1 b izamnaməsi başda
olmaqla bir sıra beynəlxalq hüquqi aktlar (Konvensiyalar) istənilən hər bir beynəlxalq problemlərin (o
cümlədən: ərazi və sərhəd xətti problemlərin) həlli vasitəsi kimi "gücün” tətbiq edilməsi hədələmələri
(təhdidləri) vasitə kimi qəti surətdə inkar edir; beynəlxalq münasibətlərdə hədələmələri (təhdidi) yol
verilməz hesab edir; bu cür hədələmələrdən (təhdiddən) hər bir dövlət çəkinməlidir.
“Gücün” və ya “gücün” tətbiq edilməsi hədələmələri ilə yanaşı “Г” anlayışına - bütün digər
zorakılıq aktlarının (o cümlədən: xarici dövlətin ərazilərinə soxulmaqdan ötrü mütəşəkkil hərbi
(muzdluların) hərbi dəstələrin yaradılması və ya təzyiqi; terror və diversiya; xarici dövlətdə qəti
qarşıdurma və ya vətəndaş müharibəsi şəraitində - tərəflərdən hər hansı birinin hərbi cəhətdən
dəstəklənməsi və s.) tətbiqi ilə hədələmələr daxildirlər.
T. vasitəsilə, hətta əldə edilmiş hər hansı bir üstünlük - qanuni sayılmır (əgər əldə edilmiş
üstünlüyün özü hiiquqauyğun olması istisna olmaqla), üstəlik T. edən tərəf beynəlxalq məsuliyyət daşıyır
və ona qarşı beynəlxalq məcburiyyət tədbirləri (sanksiya) tədbiq edilə bilər.
TƏHLÜKƏSİZLİK ZONASI - “Təhlükəsizlik zonası” haqqındakı 1958-ci il Cenevrə Konvensiyası və
1982-ci il Konvensiyalarında nəzərdə tutulur ki, sahilyanı dövlətlər - adalar, dəniz qurğuları və başqa
tikililəri ətrafında onların təhlükəsizliyini və gəmiçiliyin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə “təhlükəsizlik zonaları” müəyyən edə bilərlər.
TƏKBAŞÇILIQ - idarəetmənin təşkili forması; kollegialhq idarəetmənin alternativi; bu zaman müəssisə,
idarə və, yaxud təşkilatın idarəetmə orqanına bir şəxs başçılıq edir; ona hüquqi cəlıəıdən məcburi, yəni
başqaları tərəfindən hökmən icra olunmalı qərarlar qəbul etmək səlahiyyəti verilir. T. qərarların daha
operativ surətdə qəbul etməsi və həmin orqanda (müəssisə, idarə, təşkilatda) işlərin vəziyyətinə görə
rəhbərin məsuliyyətini artırmağa imkan verir. Bir sıra dövlət (Nazirliklər, Komitələr və s.) və qeyri-dövlət
(siyasi partiya, kommersiya qurumları və s.) orqanları məhz T. prinsipi üzərində fəaliyyət göstərir.
TƏSİR AGENTİ - 1) (xarici dövlətin xüsusi xidmət və s. orqanlarının formal olaraq əməkdaşı olmadan)
xarici dövlətin siyasi məqsədlərini həyata keçirmək naminə fəaliyyət göstərən vəzifəli şəxs və ya
cəmiyyətdə müəyyən nüfuza (avtoritdə) malik olan və, yaxud ictimai etibardan sui-istifadə edən şəxs; 2)
siyasi partiyanın və ya digər ictimai təşkilatın siyasətini həmiıı strukturlara məxsus olmayan mühitdə
həyata keçirən şəxs.
TƏSİR SAHƏSİ - bax nüfuz dairəsi.
TƏSVİYƏÇİLİK (ərəb; rus anoloqu ликвидаторство) - geniş insan kütlələri arasında ıaqib (düşmən)
qarşısında kapitulyasiyaya, onlarla razılaşmaya, öz tərəfin iddialarından əl çəkməyə və, nəhayət qarşı
tərəfə tabe olmağa təbliğatını yürüdən ideologiya; Birinci Rus İnqilabının (1905-1907) süqutundan sonra,
məğlubiyyət demorolizasiyası dalğasından, geniş ictimai kütlələri yeni inqilab hazırlamaqdan
çəkindirməyə, inqilabi təşkilatları ləğv etməyə, çar hakimiyyətinin leqallığımn qəbul edilməsinə və, hətta
inqilabi sosial-demokrat partiyasının əvəzinə Qərbi Avropa tipli leqal partiya yaratmağa çağıran RSDFP
daxilində opportumist cərəyan. T. ilk növbədə sosial-demokrat partiyasının parçalanmasına, partiya işinin
pozulmasına çalışırdı, lakin, RSDFP-nin 6-cı Ümumrusiya (Praqa) konfransı (1912) təsviyəçiləri
partiyadan qovdu.
TƏŞƏBBÜS (rus analoqu инициатива) - hər hansı bir işdə ilk addım.
TƏŞƏKKÜRNAMƏ (Qramota) - (rus analoqu благодарственное письмо, ingilis analoqu letter of
commendation) - siyasi subyektin (hakimiyyətin) - digər subyektə bu və ya digər aktına, fəaliyyətinə
görə ünvanladığı, rəsmi və ya digər təntənəli surətdə təşəkkürünü bildirən sənəd, akt.
TƏŞKİLAT - hər hansı proqramı, yaxud məqsədi birlikdə həyata keçirən, öziinün Nizamnaməsini
(qanunvericilik çərçivəsindən çıxmamaq şərti ilə) müəyyən etdiyi üsul və qaydalarla fəaliyyət göstərən
subyektlər (insanlar, dövlətlər) birliyi; özünü idarə prinsipi əsasında işləyir; müəyyətı mülkiyyətə,
müstəqil balansa malikdir; -hüquqi şəxsdir. T. könüllü birlik olduğuna görə-kollektiv şəkildə idarə olunur,
lakin müəyyən idarəedici-əlaqələndirici institutları ola bilər. Bax həmçinin ictimai təşkilatlar; beynəlxalq

təşkilatlar.

.

.

. .

TƏZMİNAT (ərəb; latın anoloqu reparatio ) - 1) (beynəlxalq hüquqda) dəymiş ziyanın ödənilməsini

(adətən nağd pul (valyuta) ilə) nəzərdə tutulan əvəzetmə; 2) işğal nəticəsində dəymiş ziyana görə, işğalçı
dövlət tərəfindən-işğala məruz qalmış dövlətə ödəməli olduğu (ödədiyi) maddi əvəzetmə. T. həcmi və
ödəmə qaydası-siilh müqaviləsi, yaxud başqa beynəlxalq hüquqi aktlar əsasında həyata keçirilir, ilk dəfə
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T. Versal sülh müqaviləsində (1919) əsaslandırılmışdır. Faşist Almaniyası və onun müttəfiqlərinin İkinci
Dünya Müharibəsi nəticəsində başqa dövlətlərə vurduqları zivam 1. Formasında Krmı koııfrasmda (I 945)
və Potsdam konfransında (1945) müəyyən edilmişdir. I. -restitusiya formasında da lıəvata keçirilə bilər
və, hətta ikisi də bir yerdə həyata keçirilə bilər: əgər restitusiya-işğal zamanı qarət olunmuş əmlakın geri
qaytarılmasıdırsa; I. -işğaldan vurulmuş ziyanın əvəz edilməsidir, 4 .-da əlavə xərclərin ödənilməsi də
nəzərdə tulula bilər.
TƏZYİQ QRUPU - bir siyasi subyekt tərəfindən (dövlət, hakimiyyət, onun məxfi orqanı və va bir şəxs
tərəfindən) özünü aşkar büruzə verməməsi şərtilə, konkret siyasi naliyyət əldə etməsi məqsədi ilə, xarici
dövlətə və ya dövlət daxilində hakimiyyət, və ya ictimai-siyasi quruma (partiyaya) və ya müəyyən
vəzifəli şəxsə təzyiq imkanlarım yaradan, ya mövcud olan və ya süni sürətdə təşkil edilən ictimai-siyasi
təşkilat(lar)ı və yaxud müəyyən vəzifəli şəxsləri bu və ya digər iisııl və vasitələrlə (maddi şirniləkdirmə
(rüşvət, qrant), şantaj, terror, dini, milli hissələrdən istifadə etmə və s.) öz tərəfinə çəkilmiş siyasi qüvvə.
T.Q. qismində müəyyən (o cümlədən: vəzifəli) şəxslər, siayis partiya(lar), Qeyri Hökumət Təşkilat(lar)ı
(QH1), Kütləvi informasiya vasitələri (KİV), ekoloji təmayüllü qurumlar, nadir halda adına ’’beynəlxalq
təşkilat” dcyiəhı qurumlar) və s. çıxış edə bilərlər.
I Q.-ya açıq-aşkar şəkildə “proteje” (havadar, himayədar) subyektin xeyrinə, məııaefyinə xidmət
edən siyasi təziq göstərir və yaxud ilk baxışdan heç bir şübhə doğurmayan və, hətta ola bilsin, humanist
təsürat bağışlayan, lakin mahiyyəti, məqsədi son nəticədə (dolayı yollarla) “proteje” subyektin xeyrinə
mənafeinə xidmət edən siyasi təzyiq göstərir. “Proteje” subyektin və T.Q.-nun ümumi potensialından
(savad, təcrübə, insani (kütləvi), maddi, səlahiyyət resurslarından) asılı olaraq təzyiq siaysəti öz bəhrəsini
verir. Praktikada T.Q. əsasən mürəkkəb siaysi situasiyalarda aktivləşillər və onların vasitəsilə rəqabəti
udmaq olar, Hökumətə alternativ Hökumət qurmaq olar və, hətta hakimiyyəti ələ kemçirmək olar.
TİCARƏT BALANSI (fransız balatıse- tərəzi) - ölkənin import (idxal) malları və eksport (ixrac) malları
arasındakı nisbət; cari ödəmələr, xidmət gəlirləri və əsas kapitalın hesab maddələri istisna etmək şərtilə.
TİCARƏ.l LİBERALİZASİYASI (latın liberalis-azad) - dövlət daxilində və beynəlxalq iqtisadi
münasibət ərlərdə azad ticarət imkanlarının yaradılmasına, azad ticarətə mane ila bilən amillərin aradan
qaldırılmasına yönəlmiş konsepsiya. “T.L.” termini ilk dəfə 1974-cü il “Ticarət haqqında beynəlxalq
deklorasiyada” öz əksini tapmışdır. - Ona (deklorasiyaya) müvafiq olaraq, tərəflər (imzalanmış dövlətlər);
ticarətin sərbəstləş-dirilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarında proteksionist tədbirlərə əl atmaması, idxalat
qarşısında əngəl törətməməsi, ixracın süni şəkildə stimullaşdırmaması, hətta xarici ticarət haqqında, geniş
şəkildə qaşılıqlı məsləhətləşmələrin aparılması, inkişaf edən dövlətlərin maraqlarının nəzərə alınması və
s. barəsində öz üzərində müəyyən öhdıliklər görürürlər. Lakin, T.L.-nın əsas məğzi ədalətsiz, rəqabəti,
rəqabət təzyiqini, ticarət inhisarını, ələxsus “ticarət müharibələrini” və digər haqsızlıqları ticarətdən
ayrılması, uzaqlaşdırılması inkişaf üçün dayanıqlı zəmin yaradılmasından ibarətdir.
TİCARƏTDƏ SAPMALAR (ingilis analoqu trade defection) - azad iqtisadi zonada minimum gömrük
haqqı ödəmək məqsədilə, malların aşağı faizlərlə xarici tariflərlə istifadə etmək üçün, yüksək xarici tarifə
malik olan başqa üzv ölkəyə idxal edilməsi.
TİTUL (latın titulus - yazı, fəxri ad) - 1) ayrı-ayrı şəxslərə verilən, yaxud irsən keçən fəxri ad (misal:
qraf, baron, hersoq, lord, per və s.); 2) müəyyən fəaliyyət növündə yüksək nailiyyətlər əldə etmiş şəxsə,
hörmət menasında verilən ad (misal: çempion T.-u); 3) hüquqşünaslıqda - hər hansı hüququn əsası; bir
sıra qanunvericilik aktlarında, məcəllələrdə xüsusi bölmələr (misal: alqı-satqı T.-u, bağışlama T.-u və s.);
4)poliqrafiyada kitab barəsində tanışlıq xarakterli məlumat daşıyan birinci və ya ilk iki səlıifə; 5) Titul
siyahısı - tikilməkdə olan (yenidən qurulan) və əsaslı (kapital) vəsait qoyuluşu planı daxil edilən
obyektlərin adbaad siyahısı.
“TOBAR DOKTRİNASI” (Ekvador Xarici İşlər Naziri K.Tobarın soy adından) - “Estrada
doktrinasının” aııtoııim i; hətta dövlət çevrilişi (Konstitusiya çevrilişi) nəticəsində formalaşmış yeııi
“Hökuməti” - başqa dövlətlər tərəfindən tanımasına (qəbul etməsinə) - “humanist və altruist
düşüncələrdən irəli gələrək” dəvət edən
daxili çəkişmələrə son qoyma məqsədilə, dövlətlərin daxili
işlərinə dolayı yol ilə qarışmasını məqsədə uyğun bilən siyasi-hüquqi konsepsiya (“doktrina”).
Doktrina 1907-ci ildə irəli sürülmüşdür, hətta bir sıra Mərkəzi Amerika dövlətlərinin 1907-ci il
dekabr və 1923-cü il noyabr tarixli 2 beynəlxalq sazişlərdə özünü praktiki tətbiqini tapdı, Latın
Amerikasının əksər dövlətləri suverenlik və qarışmamazlıq prinsiplərinə təcavüz etdiyinə
görə, - rədd etdi. Buna alternativ olaraq “Estrada doktrinası” ərsə gətirildi.
TOLERANTLIQ (latın tolerantia-döiüm, səbr) - öz baxışlarına, mövqelərinə, inanclarına uyğun
olmayan, hətta onlara zidd gedən digərlərin baxışlarına, mövqelərinə, inanclarına dözümlü, səbrli və,
hətta sayqıh yanaşma; hüquqi dövlətin, demokratik, sivil cəmiyyətin mütləq prisipi. T.-ın konkret
növlərinə gəldikdə: dini, milli, irqi, siyasi baxış və müvqe, tənqidə münasibətdə və s. T. növləri
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müvcuddıır. I.-m xüsusi növü-лол/<// T.-dır, yəni mürəkkəb quruluşlu cəmiyyətin mıix əlil'səbəbiyəaulaıı
(maddi vəziyyət, təhsil, tərbiyyə səviyyəsi, sosial status və s.) müxtəlif'təbəqələrə, zümrələrə bölünmüş
insanların biri-birinə münasibətdə olan Г. Ey ni zamanda, 1. cinay ətlərə və digər növ hüqııqpozuntulara (o
cümlədən, beynəlxalq hüquqpozuntulara) münasibətdə şamil edilmir. T. tolerant subyektin (fərdi şəxsin,
cəmiyyətin, xalqın) inkişaf səviyyəsinin, dünya görüşünün, lıumanistliy inin indikatorudur (göstəri
cisidir). T.-irqçiliyin, millətçiliyin (şovmizimin), qeyri-deınoktatikliyin tam əksidir.
“TOTAL MÜHARİBƏ” - beynəlxalq lıiiquq normalarım və müharibə qanım və qaydalarını qəti surətdə
rədd edən, rəqib tərəfin nəinki silalılı qüvvələrini, hətta sadə əhalisini məhv etmək məqsədini qarşısına
məqsəd kimi qoyan - aqressiv müharibə nəzəriyyəsi “T.M.” anlayışını ilk dəfə təfərrüatı ilə 1935-ci ildə
alman generalı E.Lüdendorf tərəfindən şərh edilmişdir. Yeri gəlmişkən, alman faşistlərinin apardığı
müharibəyə - “T.M.” deyilir.
TOTALİTARİZM (son latın totalitas-dolğunluq, bütövlük, tamlıq, /o/z,л-tam, bütöv) - demokratik
institutların ləğv edilməsi, hakimiyyət resurslarının monopoliyası (inhisarı), informasiya monopoliyası,
bir şəxsin sonsuz (diskresioıı) hakimliyi, cəmiy-yətin və dövlətin bütün həyatına taır (total) nəzarət və
özünə tabe etdirilməsi, fərqli (proqressiv) düşünənlərə qarşı (bəzi hallarda isə, bütiin xalqa qarşı) repressiv
metodlardan istifadə edilməsi, ictimai həyatın militarizasiyası (hərbiləşdirilməsi), dövlət bürokratik
aparatı tərəfindən ayrı-ayrı insanların həyatına müdaxilə edilməsi, insan lıüqııq və azadlıqlarının
praktikada ümumiyyətlə tətbiq olunmaması, kimi irtica məqsədləri güdən, qəddar idarəçilik üsullu dövlət-

hüquqi rejimdir.
T. rejimin nümunələrini XX əsrdə: Sovet İttifaqmda-Stalin rejimini; Almaniyada-Hitlerin və
İtaliyada-Mussolininin faşist rejimlərini; Çilidə - Pinoçet rejimini və s. görmək olar.
TRANSMİLLİ (ingilis transnational, rus транс-национал: latın /ranx-arasındaıı üzərindən, arxa
sından) - bir xalqın, dövlətin hüdudlarından, sərhədlərində çıxan, xalqlar, dövlətlər arası fəaliyyət
göstərən hərəkat, ideologiya, təşkilat (o cümlədən, T. kommersiya-biznes təşkilatı): dövlətlər (xalqlar) arası, regional və ya ümumən (universal) beynəlxalq təşkilat; T. monopoliya (inhisar) - bax inhisar
(beynəlxalq inhisar).

TRANŞ (ingilis tranche) - eyni “hissə”, yaxud “pay”: termin üzv dövlətə təqdim edilən kreditlə bağlı

Beynəlxalq Valyuta
Fondu (BVF) tərəfindən istifadə olunur. T,- hər bir üzv-ölkənin maliyyə
səviyyəsinin yüksəldilməsindən asılı olan (4) hissələrə bölünür.
TRANZİT (latın transitus - keçid, dəhliz, keçmə) - marşrut yolunun dövlətin xaricində başlayaraq dövlətin xaricində qurtaran, yalnız yolun bir qisminin dövlətin daxilindən keçməklə - insanların
(əcnəbilərin), yüklərin (baqajların), nəqliyyat vasitələrinin və poçt göndərişlərin, həmin dövlətin
ərazilərinə girməklə, keçməklə və dövlət ərazilərindən çıxmaqla hərəkət etməsi.
Bir qayda olaraq, T. hüququ ikitərəfli və ya çoxtərəfli (beynəlxalq) müqavilələrlə maraqlı
tərəflərin qarşılıqlı razılaşması ilə - qarşılıqlı verilir. T. yükündən import-export rüsumları yığılmır, yalnız
T. xərcləri (dövlət ərazilərinə girmə - “ayaq basdı”) rüsumu alınır.
Hər bir dövlət, hətta heç bir izahat gətirmədən digər dövlətlərə öz ərazisindən T. ərazisi kimi
istifadə etməsini qadağan edə bilər (bəzi istisnalar Jeııeva Konvensiyasında və 1982-ci il “dəniz hüququ”
barəsində BMT Konvensiyasında qeyd olunur. Harada ki, kontinendaxi li dövlətlərə dənizə çıxmaq
hüququ verilir). Qeyd etmək labüdür ki, bəzi hallarda T. keçən əcnəbilər iiçiin T. vizası tələb olunmur
(misal: təyyarə T.).
TRAYBALİZM (ingilis tribalism, tribal-tayfa, nəsil sözündən) - tayfalaraıası qırğın, dava, tayfaların
ayrılmaq, münfəridlik cəhdi (separatizmin bir forması). T. hələ də, cəmiyyətdə tayfa-nəsil bölgüsü
qalıqları mövcud olan yerlərdə (əsasən Afrikada) rast gəlinir. Tarixən kolonializm dövründə xalqları,
millətləri, tayfaları (və onların ərazilərini, sərvətlərini) işğal edib, ələ keçirmək məqsədi ilə müstəmləkəçi
dövlətlər tərəfindən həmin xalqlar, millətləri, tayfalar arasında T. süni surətdə yaradılırdı və geniş istifdə
edilirdi. T. siyasətinin məqsədi, müstəmləkə xalqları, millətləri, tayfaları zəiflətmək, fikirlərini
yayındırmaq, fikirlərindən daşındırmaq, müqaviməti sındırmaq, sonradan isə, milli - azadlıq hərəkatlarını
boğmaqla öz (müstəmləkəçi) hökmranlığını qorumaqdan ibarətdir.
TRİBUNAL (latın tribunal-divanxana; Məhkəmə; əsas mənası: Qədim Romada mühüm vəzifəli
şəxslərin-konsulların, pretorlann xidməti vəzifələrini yerinə yetirməkdən ölrü oturduqları hündür yer,
təpə) - 1) İnqilabi T.-lar -inqilab dövründə, bəzi dövlətlərdə (Böyük Fransa İnqilabi, Böyük Oktyabr
İnqilabı) - əksinqilaba və xüsusilə təhlükəli cinayətlərə qarşı mübarizə aparmaq üçiin təsis edilmiş
fövqəladə Məhkəmələr; 2) Hərbi T.-lar -hərbi cinayətləri: hərbi qüvvələrin təhlükəsizliyi; hərbi nizam,
hərbi xidmət qayda pozuntularını araşdıran Məhkəmələr; 3) Beynəlxalq Hərbi T.-lar -İkinci Dünya
Müharibəsi bitdikdən sonra (1945), SSRİ, ABŞ, İngiltərə və Fransa dövlətlərinin birgə razılığı ilə təsis
olunmuş, əsas hərbi canilərini təqib edən və cəzalandıran Məhkəmələr (Nyurnberq və Tokio prosesləri);

■I) Fransada, İtaliyada birinci instansiya Məhkəməsi və barışdırıcı Məhkəmənin baxdığı işlər üzrə
appelyasiya Məhkəmə instansiyası; bəzi Ali Məhkəmələrin adı.
TUPİK (dalan) (ingilis analoqu impasse) - cəlb edilmiş tərəflərdən heç birinin gediş edə bilmədiyi
hərəkətsiz’ik. yaxud “ölü nöqtə” vəziyyəti.

ULTİMATUM (son latın ultimatum-hərfi mənası: sona çatdırılma; latııı u/nuu.s-sonuncu. axırıncı) geniş mənada: hədə (təhdit) məzmunlu son və qəti tələb; dar mənada: beynəlxalq hüquqda müəyyən
şərtləri yerinə yetirmək (icra etmək) kimi qəti tələb irəli sürən (yəni etiraza, mübahisələrə, diskussiyalara
yer qoymayan), icrası üçün müəyyən zaman çərçivələrini qətiləşdirən və tələblər icra olunmadığı təqdirdə
müəyyən hədələri (siyasi, iqtisadi, hüquqi, hətta hərbi xarakterli tətbiqləri) ehtiva edən bir dövlətin
Hökumətin) - digər dövlətə qarşı irəli sürdüyü (yazılı və ya şifahi formalı) - sərt diplomatik xəbərdarlıq
(nota). U. üçün olduqca ciddi səbəbiyyat olmalıdır. U.-da göstərilən şərtlərin yerinə yetirilməməsi (icra
edilməməsi) və hətta, nalaiq yerinə yetirilməsi (gecikdirilməsi, tam icra edilməməsi və s.) son nəticədə
dövlətlərarası siyasi, iqtisadi və s. münasibətlərin kəsilməsinə, hətta hərbi gücün tətbiqinə gətirib çıxarda
bilər.
UNİFİKASİYA (latın unus-hir vəyircıo-edirəm) - vahid şəkilə, formaya, yaxud sistemə salma; bir və ya
bir neçə dövlətin səlahiyyətli orqanının, birtərəfli və ya qarşılıqlı razılaşma ilə, müəyyən növ ictimai
münasibətləri eyni formada nizamlayan hüquq normalarını hazırlamasına yönəlmiş fəaliyyəti.
UNION (yu ııion) (son latııı итоий-birlik) - ittifaq, birlik; insanların, təşkilatların, dövlətlərin birliyi,
ittifaqı.
UNİTAR DÖVLƏT (fransız unilaire, latın wntax-birlik, vahid sözündən) - vahid dövlət, dövlət vahid
mərkəzdən idarə olunması ilə səciyyəvi olan, yəni vahid Konstitusiyah. vahid Qanunverici və İcra
hakimiyyətli quruluşlu formalı dövlətdir, bu, ölkənin bütiin ərazisində mərkəzi hakimiyyətin nüfuzunun
yüksək olmasına imkan verir. Dövlətin əraziləri, inzibati-ərazi vahidlərinə (rayon, mahal, departament)
bölünməklə, bərabər hüquqlu statusa malik olmaqla, mərkəzi dövlət hakimiyyəti orqanı tərəfindən
formalaşır və ona tabedirlər. Eyni zamanda, unitar dövlətin subyekti (subyektləri) bu və ya digər
səbəbdən (misal: milli tərkibə görə) müəyyən muxtariyyat statusuna malik ola bilərlər. Digər dövlət
quruluş formalarından (federasiya, konfederasiya) fərqli olaraq IJ.D. daha çox mərkəzləşdirilmişdir və
daha çevik idarə olunandır, elə bıına görə də bəzi federativ quruluşlu dövlətlərdə (misal: ABŞ, Almaniya,
Rusiya) - unitar idarəçilik tendensiyaları özünü göstərir, eyni zamanda, xalqların (milli azlıqların)
müstəqilliyə can atması meylləri U.D.-lərin - federasiyaya çevrilməsi, hətta U.D.-in parçalanıb müstəqil
dövlətlərin yaranması tendensiyası özünü göstərir. Yeri gəlmişkən, dünya ölkələrinin əksəriyyəti U.D.
quruluş formasına malikdirlər.
UNİYA (son latın nmo-birlik) 1. dövlətlər birliyinin (ittifaqın) bir növü; moııarxiyah dövlətlərin
bir monarxın hakimiyyətində birləşməsi. U.-nın iki növü fərqləndirilir: şəxsi və real U.-lar. Şəxsi
(personal) U.-da iki və ya daha çox monarxik dövlətlərin öz hakimiyyət orqanlarını və idarəçiliklərini
saxlamaqla bir monarxın hakimiyyətində olur (misal: 1714-1837-ci illərdə İngiltərə və Hanover U.-sı).
Şəxsi U.-da birlə.şşıniş dövlətlər öz suverenliyini (müstəqilliyini) saxlayır, ümumi monarxın hakimiyyəti
nominal xarakter dşıvır; real U. monarxik dövlətlərin dalıa sıx birləşməsidir; o vahid dövlətə bənzərdir,
onun vahid dövlət başçısı, vahid idarəçilik orqanları, vahid ordusu, vahid pul sistemi və s. vardır, o
beynəlxalq münasibətlərdə vahid suveren dövlət kimi çıxış edir, yəni vahid xarici siyasət yürüdür.
Tarixən real U. iki formada yaranırdı; ajmüqavilə əsasında (misal: 1814-1805-ci illərdə İsveç və Norveç
U.-sı) və b)daha güdü dövlətin bir tərəfli aktı nəticəsində (misal: 1918-1944-cü illərdə Danimarka və
İslandiya U.-sı); 2.beynəlxalq uniya.-iqtisadi sə sosial sahələrdə daimi fəaliyyət göstərən beynəlxalq
təşkilatlar (misal: mərkəzi Afrikanın gömrük və iqtisadi birliyi); 3.(iqtisadiyyatda) şəxsi uniya. - bank və
istehsal monopoliyalarının (inhisarlarının) birləşməsi (calaşması, qovuşması) və maliyyə oliqarxiyasınm
yaranması: 4. Kilsə uniyası - roma - katolik və pravoslav kilsələrinin birləşdirilməsi (birliyi); mahiyyəti:
bütün xristian kilsələrini özünə tabe etdirilməsindən ibarət dan - Vatikanın yürütdüyü siyasətlərindən
birinin təcəssümü, ilk dəfə Kilsə U.- 1439-cu ildə (roma-katolik ilə - yunan kilsəsi arasında) Florensiya
soborunda elan edilmişdir, lakin rus kilsəsi tərəfindən qəbul edilməmişdir, hansı ki, öz mütəqilliyini
qoruyub saxlamışdır. 1596-cı ildə Brest soborunda pravoslav və roma - katolik kilsəsləri arasında (Polşa
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və Litva arasında) Kilsə U.-sı elan edilmişdir, hansı ki, pravoslav kilsəsinin av in (adət) tərəfini saxlas; da.
lakin katolik doqmalarını və Papanı - kilsə başçısı kimi qəbul edirdi. I94b-cı ildə l.vovdakı sobor, lıənıin
Kilsə U.-dan çıxnıası və rus pravoslav kilsəsi ilə birləşməsi haqqında qərar qəbul etdi.
UTİ POSSIDETIS (latın uti possidetis — hərfi mənada: necə sahibsiniz)- müharibə şəraitində, bir tərəfin
hərbi hücumu, zəbti, işğalı (akııpasiya), ilhaqı və amıeksiyası nəticəsində - qarşı (diiş nən) taraf'd.ın əldə
etdiyi ərazilərin vəziyyəti. "Güc”, "zor” tətbiq etməyin özü (miivafiq səlahiyyət olmadan) - beynəlxalq
cinayət sayılır, ona görə də LJ.P. (yəni zor gücü ilə əldə edilmiş ərazilərdə) baş verən büıiin hadisələrə
(hərəkətlərə) görə, - həmin əraziləri əldə saxlayan dövlətə bütün məsuliyyəti daşıyır.
“U.P.” anlayışı bəzi hallarda “status-kro” anlayışı ilə müvafiq tutulur lakin status-kvo daha geniş
anlayışdır və hüquqi məsələlərini də əhatə edir.
UTİLİTARİZM (latın z/tz7/to.v-fayda, mənfəət)
1. bütün hadisələri, onların iaydalılığı, hər lıaıisı
məqsədə nail olmaq imkanı baxımından qiymətləndirən prinsip; hər şeydən bilavasitə maddi mənfəət
götürməyə yönəlmiş - dar praktisizm; (məcazi) mənfəətpərəstlik, işbazlıq, hər şeydən mənfəət və fayda
çıxartmağa çalışma; 2. “faydanı”, “mənfəəti” - əxlaqın əsası hesab edən və cəmiyyətin ümuırıi "səadət” və
“ahəng” yaratmağa qadir olduğunu sübut etməyə çalışan əxlaq nəzəriyyəsi; etikada faydanı əxlaqın əsası
və insan davranışının meyarı hesab edilən cərəyan. U.-in banisi İ.Bentam faydalılığı əxlaqın əsası hesab
etmiş, onu həzz ilə eyniləşdirmişdir. XIX əsrdə Böyük Britaniyda yayılmış U liberal burjua təbəqələrinin

əhvali-ruhiyyəsini ifadə edirdi.
“UYĞUN BAYRAQ” (ingilis analoqu flaq of comenience) - dövlət bayrağı, başqa dövlətlərlə
müqaisədə, gəmi sahibləri üçün kimin gəmiçilik qanunları daha az zəhmətlidir: belə dövlətdə qeydiyyata
alınmış gəmi-onun bayrağı altında üzür, ona vergi ödəyir, gənıitıin heyəti isə, həmin dövlətin qanunlarına
tabedir.
UZURPASİYA (latııı usurpatio, wvwro-zəbt edi-rəm, ələ keçirirəm) -- qeyri-qanuni olaraq nəyisə zəbt
etmə, yaxud özgətıin hüquqlarını zorakılıqla mənimsəmə; (siyasi) qeyri-qanuni olaraq dövlət
hakimiyyətini bütövlükdə ələ keçirilməsini, yaxud dövlət başçısı səlahiyyətini - dövlət (hakimiyyət)
çevrilişi yolu ilə mənimsənilməsi, eləcə də, həmin (zorakı, saxta) yollarla əldə saxlanılınası. U. bir qayda
olaraq sərt siyasi rejimin (diktaturanın, tiraniyanın, despotizmin) bərqərar olunmasına gətirib çıxardır.
Dünyanın bütün demokratik dövlətlərində U. - dövlətə qarşı ağır cinayət kimi qəbul edilir.
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“ÜÇÜNCÜ DÜNYA” (bəzi mənbələrdə “üçüncü ölkələr”) - əvvəllər müstəmləkə (koloniya və yarı
koloniya) olmuş, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra “dekolonializasiya” siyasəti nəticəsində müstəqillik
almış dövlətlərin (xalqların) məcmuəsi. “Ü.D.” termini XX əsrin 50-ci illərində fransız alimi A.Sofi
tərəfindən elmi tədavülə daxil edilmişdir və həmin zaman öz aralarında konfrontasiya siyasətini yürüdən
iki sosial-iqtisadi sistemlərlə (kapitalizm və sosializm) münasibətdə (müqayisədə) həmin dövlətlərin

(Ü.D.-in) xüsusi mövqeyini göstərirdi.
ÜÇÜNCÜ TƏBƏQƏ (rus analoqu третье сословие, ingilis analoqu Thin! Estate) - Fransada, 17891794-cii illər inqilabına qədər, zadəganlardan və ruhanilərdən fərqli olan, onlardan sonra gələn qeyrititullu (ad-sansız), yəni üçüncü dərəcəli əhaliyə verilən ad. Müasir siyasi leksikonda da, sadə xalqı,
əhalinin siyasətdən, hakimiyyətdən və müvafiq ambisiyalardan uzaq hissəsini bildirmək üçün "Ü.T.”

terminindən istifadə edilir.
ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATI (ÜTT) - Tariflər və Ticarət üzrə Baş Müqaviləni (TTBMingilis analoqu GATT) əvəz edən təşkilat; çoxtərəfli ticarət sisteminin qanunverici və təşkilati bazası
(qurumu). O, dövlətin bazasında öz daxili ticarət qanunvericiliyini formalaşdırdığı və reallaşdırdığı əsas
müqavilə qanunlarını hazırlayır, habelə kollektiv mübahisələr .şəraitində • danışıqlarda və qarşılıqlı
iddialar zamanı - ölkələr arasında ticarət münasibətlərinin qurulması üzrə platformasıdır. Əsas
funksiyaları aşağıdakılardır; ÜTT-nin əsasını təşkil edən çoxtərəfli və hərtərəfli (müxtəlif) ticarət
müqavilələrinin hazırlanması və reallaşdırılması; ticarət sahəsində çoxtərəfli danışıqlar üçün şəraitin
yaradılması; ticarət sahsində mübahisələrin həll edilməsi; dövlət tərəfindən aparılan ticarət siyasi və
düııya iqtisadiyyatının problemlərinin həlli ilə məşğul olan digər beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq

üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi.

Dövlətə "əıı əlverişli şərait yaratma” rejimi vermək haqqında qanuna uyğıııı olaraq, ÜTf-yə daxil
olan dövlətlər, (П'T xətti üzrə müqavilələrlə əlaqəli ölkələrdə, islelısal edilən mallara da hər hansı digər
ölkənin mallarına tətbiq edilən standartları tətbiq etməlidirlər, lləmiıı qanun başqa ölkələrdən bazara
gətirilmiş mallara da, həmin ölkədə istehsal olunmuş mallar kimi - münasibət göstərilməsini tələb edir.
ÜTT çərçivəsində adətən normalar ləğv edilir, lakin gömrük tarifləri və rüsumları saxlanılır.
ÜTT-n üzvü olmaqdan ötrü, dövlətdən əsasən ticarətin liberallaşdırılması tələbi qoyulur; inkişaf
etməkdə claıı ölkələrə müəyyən vaxt verilmişdir ki, Ü IT-n daha ciddi tələblərinə uyğunlaşsınlar, əıı az
inkişaf etmiş ölkələrə tez uyğunlaşan yaxınlaşma tətbiq olunur və onlar qazanclarını mallarının digər
ölkələrin bazarlarına ən asan daxil olması ilə təminatından istifadə etmək imkanına malikdir.
Təşkilat 1 yanvar 1995-ci il tarixində yaradılmışdır. Ali orqanı- iki ildən bir çağrılan Nazirlər
Konfransıdır, o zaıııan bir sıra işçi orqanların, əsas etibarilə arbitraj komitə kimi və ticarət
qanunvericiliyinin reallaşmasına müşahidə üzrə komitə kimi Ümumi Şuranın yalnız gündəlik fəaliyyəti
həyata keçirilir; Ümıımi Şura səlahiyyətlərini digər üç baş orqana verir: Əmtəə ilə Ticarət üzrə Şura;
Xidmət ilə Ticarət iizrə Şura və Müəllif Hüquqlarının Müdafiəsi üzrə Şura. Ümumi Şuranın tabeçiliyində
Nazirlər Konfransı tərəfindən yaradılmış daha dörd orqan vardır: İnkişaf və Ticarət üzrə Komitə; Ödəmə
üzrə Komitə; Ekologiya və Ticarət üzrə Komitə; və Büdcə, Maliyyə və İnzibatçılıq üzrə Komitə. Ümumi
Şuraya hesabath olan digər struktur bölmələri də vardır. Təşkilatın rəhbərliyi - 4 müavindən ibarət olan 5
direktorluqdur. Katibliyə danışıqlarının aparılması və müqavilələrin reallaşması üçün lazım olan lıər
vasitələrlə - ÜTT orqanlarını təmin etmək tapşırığı verilir. Təşkilatın büdcəsi, onun üzvlərinin
potensialına uyğun olaraq ianələr hesabına formalaşır. Büdcənin bir hissəsi Beynəlxalq ticarət mərkəzinə
köçürülür. Katiblik Cenevrə (İsveçrə) şəhərində yerləşir.
“ÜMUMİ BAZAR” (rəsmi adı “Avropa iqtisadi birliyi") - öz. aralarında iqtisadi mübadilə sahəsində
bütün maneələr ləğv olunmalı və digər dövlətlərlə münasibətlərini vahid iqtisadi siyasət üzərində qurmalı
olan - bir sıra Qərbi Avropa dövlətlərinin birliyi.
25.111.-1957-ci il tarixli “Ü.B.” haqqındakı Roma müqaviləsinə uyğun olaraq, həmin dövlətlər: öz
aralarında ticarətdə gömrük rüsumlarını ləğv etməli; başqa dövlətlərlə ticarətdə vahid rüsum sistemini
tətbiq etməli; lıənıin dövlətlər arasında kapitalın və əmək qüvvəsinin rahat və sərbəst axınına maneçilik
törədə bilən bütün sədləri aradan qaldırmalı; nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində ümumi siyasəti,
eləcə də vahid valyuta siyasətini hasil; “Ü.B.”-ın normal fəaliyyət göstərməsini təmin etmək üçün öz milli
qanunvericiliyi yaxınlaşdırmalı; əmək haqqını və sosial məsrəfləri vahid səviyyəyə çatdırmalı; vahid
investisioı: (sərmayə) bankını yaratmalıdırlar. Bunlardan savayı, “Ü.B.”-m normal fəaliyyət göstəməsi
üçün, müəyyən səlahiyyətli inzibati orqaıı (Nazirlər Şurası) və nəzarətçi orqan ("Avropa Komissiyası”)
yaradılır; şikayətləri və mübahisəli məsələləri araşdırmaq üçün - (beynəlxalq) Məlikəmə yaradılır.
ÜMUMİ DAXİLİ MƏIISUL (ÜDM) (ingilis analoqu Qross Domestic Produkl- QDP) - dövlət daxilində
hazırlanmış malların və xidmətlərin ümumi dəyəri.
ÜMUMİ MİLLİ MƏHSUL (ÜMM) (ingilis analoqu Qross National Produkt- QNP) - ümumi daxili
məhsul və üstəgəl xarici aktivlərdən alnımış qazancların və dividentlərin faiz şəklində təmiz gəliri.

V
VA-BANK - I) çox xətərli işə girişmə, riskə getmə; 2) (qumar oynıında) banka oynamaq (getmək).
VAHİD YOL (dəniz iizgüçülüvünün vahidliyi və ya arasıkəsilməməzJiyi) - sonda düşmən dövlətə çata

biləcək bəhanəsi altında neytral poıliara üzəıı neytral gəmilərin yüklərinin döyüşən dövlət tərəfindən
saxlanılıb • həbs etmək mürtəce hüququnu təsdiqləyən doktrina. V.Y. doktrinası XVIH əsrdən - XX əsrin
ortalarına (İkinci Diinya Müharibəsinə) qədər tətbiq edilirdi. "V.Y.” doktrinası ilk növbədə düşmən
dövlətin hərbi polensialını zəiflətmək məqsədi güdürdüsə də, sonradan, iıəın də kontrabandaya
(qaçaqmalçılığa) qarşı mübarizə bəhanəsi də, buna əlavə olundıı.
VALYUTA (italyan valuta; latın valeo, va/ere-dəyəriııı var, qiyməti olan) -I) dövlətin (və ya Avropa
dövlətlərinin-Avro) pul vahidi (manat, dollar, rubl, lira və s.) və onun tipi (qızıl, gümüş, kağız, pul və s.) milli valyuta; və 2) xarici valyuta-xarici dövlətlərin pul nişanı, həmçinin xarici pul vahidlərilə ifadə
olunan (veksel, çek, tratt və s.) və beynəlxalq hesablaşmalarda işlədilən tədavül və ödəmənin kredit
vasitəsi.
Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə iştirak edən hər bir dövlətin V. kursu ilə ifadə olunan,
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müəyyən dəyəri olan pul hesablaşmalarına səbəb olan milli pul vahidləri vardır. Bəzi hallarda, dövlətlərin
razılığı ilə digər vəsait və ya vasitələr beynəlxalq hesablaşma vasitəsi ktmi (Beyn.dxak/ Г. kimi) qəbul
edilə bilər.
VALYUTA BÖHRANI - pul-kredit siteminin böhranı. Qızıl standartın süqutu, tez inflyasiya uğrayan
kağız pul tədavülünə keçilməsi kimi təzahür olunur və istər avrı-ayrı ölkələrin (xüsusi V.B.) daxili
tədavül dairəsini və istərsə də beynəlxalq (ümumi V.B.) hesablaşmaları əhatə edir. Xüsusi V.B. ayrı-ayrı
dövlətlərdə iqtisadi böhran, müharibə, inflyasiya, daxili bazarda valyutanın qiymətdən düşməsi və s.
amillərlə və müvəqqəti olur (hərçənd, bəzi hallarda uzun müddət də davaın edə bilər). Ümumi V.B.
permanent xarakterlidir, dünya valyuta sisteminin pozulması nətieəsində baş verir.
VALYUTA DÜZƏLİŞİ - xarici ticarət dövriyyəsi sahəsində valyuta risklərinin məhdudlaşdırılması və
xəbərdarlıq forması. Beynəlxalq kredit, ödəmə və başqa sazişlərdə, həmçinin uzun m'jddətə bağlanılmış
xarici ticarət müqavilələrində, bəzi ölkələrin valyutasının sabit olmaması və qiymətdən düşməsi ilə
əlaqədar olaraq tətbiq edilir.
VALYUTA EHTİATI (REZERVİ) - müvəqqəti olaraq dövlətdaxili iqtisadi dövriyyədən çıxarılmış və
xarici və ya beynəlxalq maliyyə qurumlarında avuar şəkilində saxlanılan və yalnız xüsusi ehtiac olduqda
istifadə edilən dövlət əmlakı. Burada “xüsusi ehtiac” dedikdə, dövlətin defisit ödəmə balansının valyuta
bazarında milli valyutanın məzənnəsini müəyyən çərçivədə saxlamasını təmin etmək və ya fövqəladə,
hərbi və digər hallar nəzərdə tutulur. Lakin bir dövlətin öz V.E. (R.) -ni başqa dövləı.iıı daxilində və ya
beynəlxalq maliyyə qurumlarında avuar şəklində saxlaması müəyyən risklə bağlıdır, bu onu (əmanətçi
dövləti) - başqa dövlətlərin və ya beynəlxalq təşkilatların tərəfin-dən mümkün olan tcziqlərə həssas edir
və yaxud həmin dövlətlərin, beynəlxalq bazarın mümkün ola bilən iqtisadi-valyuta böhranları qarşısında
aciz edir.
VALYUTA SİSTEMİ - pul münasibətlərinin təşkili forması; daxili pul kredit tədavülünü və beynəlxalq
hesablaşmalar sferasını əhatə edir. Dünya kapitalizm bazarının yaranması ilə kapitalist ölkələrinin V.S.
dünya V.S.-nə çevrilmiş, XX əsrin əvvəllərində isə özünün ən yüksək inkişaf pilləsinə çatmışdır, V.S.-nin
əsasını qızıl təşkil edirdi. Qızıl tədavül vasitəsi və ödəmə (tədiyə) vasitəsi funksiyalarını itirsə də, ancaq
dəyər ölçüsü, sərvət yaratmaq vasitəsi və dünya pulu funksiyalarım yerinə yetirməklə dünya kapitalist
S.-nin
V.
əsası olaraq qaldı. İnflyasiya, beynəlxalq ödəmə dövriyyəsi strukturunun dəyişməsi və digər
amillər dünya V.S.-nin daha tez-tez sarsılmasına səbəb olur.
VALYUTA SİYASƏTİ - pulun alıcılıq qüvvəsinə, valyuta məzənnəsinə və bütövlükdə ölkənin
iqtisadiyyatına təsir göstərmək məqsədilə dövlətin, onun mərkəzi bank və maliyyə təsisatlarının pul
tədavülü və valyuta münasibətləri sahəsində keçirdikləri iqtisadi, hüquqi, təşkilati tədbirlərin məcmusu.
V.S., əsasən iki formada: uçot (diskot) və; deviz formasında həyata keçirilir. Beynəlxalq valyuta
münasibətləri sahəsində uçot siyasəti faiz səviyyəsini dəyişdirməklə, deviz siyasəti isə xarici valyutanın
alıb-satmaqla valyuta məzənnəsini tənzimləməyə yönəldir. Sosialist orientasiyab, plan iqtisadiyyatlı,
qapalı siyasi-hüquqi rejimli dövlət-lərində isə, V.S. -valyuta inhisarı əsasında keçirilir. Dövlətdən savayı,
beynəlxalq maliyyə təşkilatları və özəl maliyyə kredit qurumları (sonuncular yalnız gəlir əldə etmək
məqsədilə) V.S. yürüdürlər. Onu da qeyd etmək labiitdür ki, V.S. həmişə pozitiv xarakter daşımır, yəni
onun (V.S.-nin) vasitəslə hər hansısa bir dövlətin iqtisadiyyatım zəiflətmək, onu ram etmək və digər
məqsədlərə nail olmasından ötrü aparılması istisna döyül.
VASİTƏÇİLİK - bax mediasiya və ''xeyirxah xidmət".
VASSAL - I) Orta əsrlərdə Qərbi Avropada daha iri feodallar (senyordan) asılı olan feodal adı. V. Hərbi
xidmət daşıyırdı; Məhkəmədə və senyorlar şurasında iştirak edirdi, müəyyən halılarda isə senyora maddi
təzminat göstərməli idi. Buna görə senyor - V.-a kəndlilərlə bir yerilə torpaqlar verirdi və ona (V.-a)
himayədarlıq edirdi. İri V.-lar isə, kralın V.-ları idi; 2)(məcaz.i mənada) başqa, daha qüdrətli dövlətdən
asılı olan, itaət edən zəif, ikinci dərəcəli dövlətlərə verilən mücərrəd ad.
VATİKAN (Stalo della Cittä del Vaticano) - Avropada teokratik, monarxik dövlət-şəhər; Kato-lik
kilsəsinin başçısı-Roma Papasının rezidensi-yası; Roma-katolik kilsəsinin siyasi; inzibati və ideoloji
mərkəzi. V. İtaliya paytaxtı, Roma şəhərinin qərb hissəsində yerləşən bütün dövlət-çilik atributlarına
malik olan, o cümlədən: öz ərazisinə (0,44 kmQ bayrağına, gerbinə, pul vahidinə, rəsmi dövlət dilinə
(İtalyan və latın dillərinə), Ali Qanunverici, İcraedici və Məhkəmə hakimiyyətinə və hətta, hərbi
qvardiyasına və, üstəlik güclü informasiya, təbliğat vasitələrinə malikdir. Dövlət idarəçiliyinə gəldikdə
isə, bütün hakimiyyət, məhdudiyyətsiz şəkildə katolik kilsəsi-nin başçısı-Roma Papasına məxsusdur. O
(Roma Papası), Kardinallar Kollegiyasının gizli səsvermə yolu ilə ömürlük seçilir, eyni zamanda
Kardinalları Roma Papası ömürlük təyin edir. Kardinallar Kollegiyası məşvərətçi orqandır. V. Höküməti “kuriya” adlanır. Kardinal-dövlət katibi kuriya başçısıdır və, eyni zamanda, xarici işlər naziridir, İtaliya

VERBAL NOTA (latın verba/is
şifahi, dilcavabı) - diplomatik yazışmanın bir forması: şərti olaraq
"şəxsi notadan" fərqli olaraq V.N. - üçüncü şəxs adından tərtib olunur (misal: “Xarici İşlər Nazirliyi
Sizə bildiımək şərəfi ilə... , Səfirlik — Sizə açıqlamaq şərəfi ilə...”) imza atmır, yalnız idarənin
(Nazirliyin, Sətulıyııı) möhürü ilə bəıkıdilır. V.N. — nota blankında çap edilir və məxsusi nömrəsi vardır.
Yuxarı sağ küncündə göndərənin yeri (şəhəri) və tarix qeyd olunur; aşağı sol küncündə isə (birinci
səhifənin) - notanın kimə ünvanlandığı qeyd olunur. V.N. ya şəxsən təqdim edilir və ya kuryer vasitəsilə
göndərilir.
VESTERNİZASİYA (ingilis western-qorb) -“qərbləşdirrııə”; “qərb mentalitetindən” uzaq olan
dövlətlərin, xalqların və ya ümumbəşəri inkişafdan geri qalan dövlətlərin, xalqların "qərb standart-larına"
uyğunlaşdırılması məqsədlərinə xidmət edən, onlarda “qərb” sosial-siyasi, iqtisadi sistemin üstünlükləri
barəsində təsuratlar yaradan sosial-psixoloji konsepsiyalardan biri. Lakin, burada əsas məqsədlər qeyri"qərb” dövlət və xalqları, “qərb” təsiri altına salmaq, beynəlxalq münasibətlərin qurulmasında ümumi
"qərb standartları” üzərində qurmaqla asanlaşdırmaq və s. ibarətdir. “Qərb” dəyərlərinin, etik
normalarının qeyri -“qərb” dövlət və xalqlara yeridilməsi vasitələri kimi həmin dövlət və xalqlara "qərb”
dillərinin, yaşayış tərzinin, davranış qaydalarının və s. öyrədilməsi "qərb” təhsilinin verilməsi, "qərb”
siyasi, iqtisadi, hüquqi modelinin yayılınası və nəhayət, “qərbçilik” ideologiyasının aşılanması çıxış edir.
VESTFAL MODELİ - (Westfalen -Reyn və Vizir çayları arasında tarixi ərazilər və latın modulus - ölçü,
nümunə. ııorma) ■ müasir beynəlxalq sistemin təməl quruluşu; Orta əsr Avropasında “otuzillik
müharibədən sonra, 1648-ci ildə Müqəddəs Roma imperiyasının — 355 dövlətə dağılmasının şərtləndirən
Vestfal sülh müqaviləsi imzalanmışdır. Bundan sonra “bir millət — bir dövlət” düsturu dünyanın siyasi
quruluşunda bərqərar olmuşdur; öz daxili və xarici siyasətini müstəqil surətdə yürüdən dövlət modeli;
hakimiyyətin dıyanətdən - dünyəvi hakimiyyət orqanlarına keçməsi şərtli dövlət modeli; milli dövlət
suverenliyi modeli: dövlətlərin (xalqların) bərabər hüquqlu olması modeli və bir-birinin daxili işlərinə
qarışmama prinsipi i beynəlxalq münasibətlər sistemi.
Bununla yanaşı, müxtəlif səpkili beynəlxalq problemlərin mövcudluğu, müxtəlif dövlətlərin heç
də həmişə həmin normalara riayət etməməsi, ikili standartlar siyasəti, sərhədləri görünməz edən müasir
inteqrasiya prosesləri və s. - V.M.-ni ciddi sınağa çəkir.

və digər dövlətlərin milli kilsələrinə başçılıq edir.
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VETO (latın veto-qadağan edirəm) - geniş mənada, lıər hansısa dövlət aktını hüquqi qıivvəyə min-məsini
qadağan edən dövlət Ali hakimiyyət orqanı-ııın İniquqıı. I) Qədim Romada. Roma magistratı-nııı digər
magistatın qərarına və fəaliyyətinə müdaxilə hüququ; 2) Bəzi dövlətlərdə, dövlət başçısı və ya
parlamentinin yuxarı palatası tərəfin-dəıı aşağı dövlət orqanlarının qəbul etdikləri akk.rına hüquqi qiıvvə
verməkdən imtina etmək hüququ. Belə olduğu təqdirdə, qanun layihəsinə V. qoyulmuş parlament və ya
parlamentin aşağı palatası ya V.-ını qəbul etməlidir və qanun layihəsindən imtina elməlidir, yaxud V.-da
göstərilən şərtləri qəbul etməklə qanunu qəbul etməlidir və. yaxud səlahiyyətli səs çoxluğu ilə V.-nu rədd
etməlidir; 3) BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü (ABŞ. Böyük Britaniya, l'rarsa, Rusiya və Çin)
arasında yekdillik prinsipinin pozulması, yəni onların hətta birini orada qaldırılan məsələyə səs
verməməsi və ya əlehinə səs verməsi, beynəlxalq hüquqda - E hüququ kim qəbul edilir.
Hüquq tarixinə mütləq V., məhdud V., cib V.-su və xalq V.-su institutları bəllidir.
VƏTƏNDAŞ MÜHARİBƏSİ - dini, dini təriqəti, milli, sosial təbəqə mənsubiyyəti, siyasi baxışları
fərqli olan, lakin vahid dövlət vətəndaşları arasında sosial, siyasi, iqtisadi maraqların mülahizəsinin,
ziddiyətinin həddən-ziyadə kəskinləşməsi əsasında yaranan, hərbi qiyam, partizan müharibəsi, aqressiv
hərbi separatizm, açıq frontal müharibə formasında aparılan, son məqsədi hakimiyyəti, var-dövləti
(sərvəti), milli müstəqilliyi ələ keçirmədən ibarət olan təşkilatlanmış hərbi mübarizə. Bir qayda olaraq, V.
M. son nəticədə dövlətin iqtisadi tənəzzülünə, zəifləməsinə və hətta onun ərazi ləri-n in parçalanmasına
gətirib çıxardır.
VƏTƏNDAŞLIĞI OLMAYAN ŞƏXSLƏR - bax apatridlər.
VƏTƏNDAŞLIQ - insanın konkret dövlətə (və ya dövlətlərə) formal qeydiyyata alınmış, aidiyyatının
göstəricisidir, insanla dövlət(lər) arasında qarşılıqlı hüquq və vəzifələrlə bağlı olan siyasi-hüquqi əlaqədir.
Dövlət vətəndaş qarşısında, vətəndaş da dövlət qarşısında məsuliyyətlidirlər. Dövlət vələıı-daşı hüquqlarla
təmin edir və onların üzərinə hüquqi vəzifələr qoyur. Öz növbəsində, vətəndaş, dövlətin qanunlarına və
digər göstərişlərinə sözsüz əməl edir, dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş vəzifələri yerinə yetirir və, eyni
zamanda, dövlətin vasitəsi ilə öz hüquqlarını və qanunla qorunan maraqlarını tətbiq edir.
Beynəlxalq hüquq V.-ı onların harada olmasından asılı olmayaraq, öz vətəndaşları üzərində
dövlətin suveren hakimiyyətini və vətən-daşların hüquqlarının dövlət tərəfindən müdafiə və himayə
edilməsi kimi təsbit edir. Bəzi dövlətlərdə (monarxik dövlətlərdə) “vətəndaşlıq" anlayışı, “təbəlik"
anlayışı ilə əvəz olunur. V. statusna alternativ olan siyasi hüquqi statuslar kateqoriya ları aşağıdakılardır:
əcnəbilər, vətəndaşlığı olma-yan şəxslər və xüsusi kateqoriya ikili (üclü və s.) vətəndaşlar.
Qeyd etmək lazımdır ki, ikili (üçlü və s.) vətəndaşlıq statusuna rnalik olan şəxslərin, vətəıı-daşı
olduğu dövlətlərə müəyyən problemlər yarat-dığına görə, (misal iiçün: hərbi xidmət keçməklə bağlı olan
problemlər; vergilərin ödənişi ilə bağlı olan problemlər və s.), bu cür vəziyyətlərin meydana gəlməsi döv
lətlərin marağında deyil.
VƏTƏNƏ XƏYANƏT - xüsusi təhlükəli dövləti cinayətlərdən biri: xalqa qarşı ən ağır cinayət:
vətəndaşın öz (vətəndaşlığı ilə bağlı olan) dövlətin suverenliyi, ərazi toxunulmaz’ığı və, yaxud dövlət
təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə olaraq qəstən törətdiyi ictimai təhlükəli əməl. V.X.
aşağıdakı hərəkət və hərəkətsizlikdə ifadə oluna bilər: düşmən tərəfinə keçmə, cəsusluq, dövlət sirrini və
ya (məxsusi) hərbi sirri xarici dövlətə ötürmə, vətənə qarşı düşmənçilik fəaliyyəti apar-maqla xarici
dövlətə köməketmə, Konstitusiya qurluşuııu zorakılıqla çökdürmə və ya hakimiyyəti zoıakılıqla ələ
keçirmək məqsədilə sui-qəst törətmə, dövlətin Ali vəzifəli şəxsin həyatına (oıılarm dövlət fəaliyyəti ilə
əlaqədar) qəst etmə, diversiya, eləcə də fərarilik və s. V.X. müxtəlif motiv və məqsədlərlə törədilə bilər, o
cümlədən: dövlətinə, xalqına qarşı düşmənçilik, qisas, qorxaqlıq, tamah və s. V.X. ıııülıaribə dövründə və
ya and içmiş şəxs tərəfindən, eləcə də yüksək vəzifəli şəxs tərəfindən törədildikdə, - o (vətən xaini), daha
ağır cəzəlandırıhr.
VƏTƏNPƏRVƏRLİK (ərəb; yunan analoqu patriötes) - əxlaqi və siyasi prinsip; -fərdi şəxsin və ya
sosial qrupun öz vətəninə (ölkəsinə), torpağına, havasına, suyuna, çörəyinə, onun (v. tənin) kcç-nıişiııə,
indisinə, gələcəyinə, o cümlədən, xalqına, millətinə (soydaşlarına), dilinə, adət-ənənələrinə və s.
uğurlarına və ya, uğursuzluqlarına baxmayaraq, valideyin-ailə tərbiyəsi ilə gələn vc ya şəxsi təcrübə ilə
formalaşan-məlıəbbət, istək, sadiqlik, bağlılıq, borc, iftixar və qürur hissi; vətənin, xalqının taleyinə
məsuliyyət hissi; vətənin, xalqının müstəqilliyi, azadlığı, firanvanlığı naminə, onları düşməndən qoruması
naminə fədakarlığa lıazır olma. V. -böyük qüvvədir və onun düzgün fəaliyyətə istiqamətləndirilməsi
böyük nəticələr verir. V. səviyyəsi fərdi şəxsin və ya cəmiyyətin gündəlik həyatından, ünsiyyəti və
mövqeindən, fəaliyyət və nailiyyətlərindən sezilir. V. hissinin apogeyası insanın vctə.ıi, xalqı uğurunda
həvatını təhlükə altında qoyması və itirməsidir. İnsanların V. hisslərindən bəzi mürtəce siyasi qüvvələr
subistifadəyə meyillidirlər. Yalançı V. -zahiri görünüşdən V. hissim xatırladır, lakin, bir qədər dərindən
araşdıranda bu nəinki, V. deyil, üstəlik bu, hətta vətənin, xalqının əlehinə olan bir mövqedir ona bəzi elmi

ədəbiyyatlarda "ura-patrütizm” deyilir.
VƏZİR (ərəb) - 1 fbəz.i müsəlman dövlətlərində nazirlərin və Ali əyanların titulıı. Sasanilər dövründən
məlumdur. Xilafət dövründə - Dövlət Şurasına başçılıq edirdi. Xilafətin süqutundan sonra bütün
müsəlman feodal dövlətlərində V. vəzifəsi daimi oldu. Tarixə Baş Vəzir titulu bəllidir hökumət başçısı
vəzifəsinə bərabərdiı. XIX əsrin əvvəllərinədək Azərbaycanda mövcud olmuş ayrı-avrı feodal dövlətlərin
(xanlıqların) də - V. vəzifəsi var idi; 2) şahmat fiquru - ən funksional fiqur.
VİP (ingilis abbreviaturasından VİP - very important person — çox vacib persona) - beynəlxalq və
dövlətdaxili münasibətlər praktikasında geniş istifadə edilən, insanın yüksək vəzifəsindən (o cümlədən,
diplomatik vəzifəsindən) irəli gələn statusuna müvafiq olaraq, ona rəsmi və qevri-rəsmi surətdə gcııiş
imtiyazların verilməsi, misal üçün: ictimai iaşə obyektlərində (teatr, stadion və s.) yüksək vəzifəli (ö
cümlədən, diplomatik vəzifəli ) şəxslərə ayrılmış, bir qayda olaraq, ən yaxşı, əıı rahat və görkəmli şəraitlə
təmin olunmuş xüsusi lojalar — “VİP loja”; yüksək (Ali) vəzifəli şəxslər (o cümlədən, diplomatlar) üçün
nəzərdə tutulmuş yüksək komfortabelli qonaq evləri - “VİP residens”; yüksək (Ali) vəzifəli şəxslərin (o
cümlədən, diplomatların) baqajlarının, əmlakının dövlət sərhədlərini keçərkən, onların yoxlanılma
vaxtının ızadılmarnası üçün, həmiıı baqajları əmlakın üzərinə vurulan kartlar - "VİP kart". Bu cür
şəxslərlə (“VİP personal larla”) elıtiram dolu rəftaretmə praktikası da mövcuddur.
VİTSE... (latın vfce-yerinə, əvəzinə) - “müavin", “köməkçi", “ikinçi” mənasına uyğun gələn mürəkkəb
sözlərin başlanğıc hissəsi.
VİTSE-KONSUL - konsul ranqından sonra gələn, yəni 1 status aşağı olan konsul ranqı. V.K.-ya müstəqil
vitse-konsulluq və ya konsulluq agentliyi adlı idarənin başçısıdır və yaxud konsulluq idarəsinə rəhbərlik
etmədən - Ali Konsulun ( və ya Konsulun) müavinidir.
VİZA (fransız viza, latın vi.sus-görülmüş, baxılmış sözlərindən) - 1) müvafiq vəzifəli şəxsin hər hansısa
sənədin və ya aktın həqiqiliyini təsdiq edən, yaxud ona hüquqi qüvvə verən qeydi: 2) şəxsin bir ölkəyə
gəlməsinə, oradan getməsinə, yaxud keçməsinə icazəni bildirməklə pasporta və ya oııu əvəz edən sənətə
edilən qeyddir. Müvafiq olaraq: gəlmə, getmə və tranzit V.-ları mövcuddur. V. dövlətin xarici
münasibətlər quran müvafiq orqanları tərəfindən müəyyən müddətə verilir. Dövlətlərin qarşılıqlı razılığı
onların arasında sadələşmiş V. sistemi və ya ümumiyyətlə V.-siz sistem tətbiq edilə bilər. Beynəlxalq
hüquqa görə, diplomatik (yaşıl) pasport sahiblərinə həmin beynəlxalq hüququ qəbul etmiş istənilən
dövlətə və müddətə V.-sız gedişi-gəlişi mümkündür.
VİZİT VƏRƏQƏSİ- diplomatik protokol praktikasında geniş istifadə olunan sənəd\ orada sahibinin adı
və soyadı, aşağıdan isə vəzifəsi qeyd olunur. V.V.-nin şəxsən verilməsi, göndərilməsi və saxlanılmasının
xüsusi qaydaları qəbul olunub. Konkret vəziyyətlərdən asılı olaraq V.V.-nin aşağı sol küncündə qələmlə
(kursiv) latın əlifbasının aşağıdakı hərifləri yazılır: p.f.- təbrik məqsədilə; p.r,- minnətdarlıq məqsədilə;
p.c.- başsağlığı vermək məqsədilə; p.p,- yeni gəlmiş diplomatik əməkdaşın qiyabi təqdim edilməsi
məqsədilə, p.p.s,- fəaliyyət göstərdiyi ölkəni sonuncu dəfə tərk edəndə; p.f. N.a,- yeni il (miladi) bayramı
ilə əlaqədar təbrik edəndə.
V.V. qadınlara göndəriləndə vəzifə göstərilmir; V.V.-nin ölçüsü və şrifti yerli praktikadan
asılıdır.

Y
YADDAŞ QEYDLƏRİ - diplomatik yazışma sənədlərinin növlərindən biri. Dialoq (söhbət) zamanı
şifahi bəyanat təsdiq etmək üçün verilir. Y.Q.-nin məqsədi - verilən bəyanatın təsir gücünü artırmaq və
yaxud düzgün başa düşülməmək haqqında xəbərdarlıq etməkdir.
Qaydaya görə Y.Q. şəxssiz (ünvansız) formada hazırlanır, müraciət və ya koınpliment ifadə
olunmur. (Jerbsiz kağızda çap olunur, mətni altında təqdimatın yeri və tarixi göstərilir, çıxış nömrəsi və
möhür vurulmur. Mətnin altında sadəcə olaraq - “yaddaş qeydi” yazılır.
Əgər Y.Q. şifahi bəyanatın xülasəsini və yaxud özünü tamamilə özündə əks etdirirsə, belə halda
sonunda təqdimatın yeri və tarixi göstərilmir.
Əgər Y.Q.-nin təqdirə edilməsi nəzərdə tutulmursa, lakin həmsöhbət şəxs bunu xahiş edirsə, belə
halda Y.Q. ya şəxsi və ya verbal nota vasitəsilə, yaxud da vizit vərəqəsi ilə birlikdə göndərilir.
“YAŞILLAR” HƏRƏKATI -- ekoloji təmayülli ictimai-siyasi hərəkat; XX əsrin 70-ci illərinin sonu 80ci illərin astanasında sənayeləşmiş bəzi Avropa dövlətlərində ekoloji problemlərin artmasına və

132
133

hakimiyyət dairələrin lıənıin problemlərə lazımi diqqət yetirmədiyi bəhanəsi ilə, ictimaiyyətdə artan viraz.
dalğası tizərində formalaşan, sonralar digər dövlətlərə də yayılmış humanist, demokrtik hərəkat. "YE'
hərəkatının aktiv iizvləri cəmiyyətin orta təbəqələrindən ibarət olmuşdur və ilkin tələbləri: miiasir
sənayeləşmə şəraitində təbiəti və ətraf mühitin mühafizəsi, elmi-texniki naliyvətlərin təhlükəsiz istifadəsi
yollarının araşdırması və s. ekoloji proqramlardan ibarət olsa da sonradan tələblər ekoloji çərçivələrdən
çıxaraq daha geniş sosial-iqtisadi, siyasi məsələləri əhatə etmişdir, o cümlədən: ekoloji-təhlükəli
müəssisələrin bağlanılması, dövlətin demokratikləşməsi, hakimiyyətin dcscntarilizasiyası, kütləvi qırğın
silahların ləğv edilməsi, beynəlxalq sülhün mühafizəsi tələbləri və hətta, bütün xalqlara müstəqillik
verilməsi və s. tələbləri. "Y.” Hərəkatı inkişaf etmiş dövlətlərdə konkret siyasi partiya şəklini almışdır,
bundan savayı 1984-cü ildə “Avropada “yaşılların” koordinasiya komitəsi” təsis edilmişdir.
Lakin siyasi təcrübədə “Y.” H.-nın humanist ideyalarından siyasi suby ektlər (əsasən iqtisadi rəqib
dövlətlər) bir-birinə qarşı siyasi təzyiq vasitəsi kimi istifadə edilməsi halları nəzərə çarpır.
YEKDİLLİK PRİNSİPİ - hər hansı bir təşkilatın daxili qanunvericiliyinə uyğun olaraq, müəyyən
məsələlər üzrə qərarlar yalnız bütiin (və ya tam əksər) səsvermə hüququna malik olan şəxslər tərəfindən
razılıq alnıdıqda, qəbul edilmiş sayılan prinsip: BMT-nin Nizamnaməsində (27-ci maddə)
müəyyənləşdirilən ən mühüm prinsiplərdən biri; həmin prinsipə görə BMT Təhlükəsizlik Şurası
qərarların qəbul edilməsi üçün (iş üsullarına aid qərarlardan savayı) onun 9 üzvüıiin səsverməsi, o
cümlədən şuranın 5 daimi üzvünün (ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Rusiya və Çin) hamısının yekdil
səsverməsi tələb olunur, əgər 9 rəqəmindən az və şuranın daimi üzvlərindən hətta bir qərarın əleyhinə səs
verdikdə, həmin qərar qəbul olunmur. Bəzi hallarda Y.P. - veto hüququ adlandırılır.
YEKUN AKTI - beynəlxalq (bəzi hallarda, dövlətdaxili) konfransa, konqresə, toplantıya yekun vuran
(epiloq) sənədin adı; bəzi beynəlxalq hüquqi aktlarının adı (onun son hissəsi). Y.A.-mn məzmunu,
quruluşu və hüquqi dəyəri müxtəlifdir, onlar - konfransın (iclasın) və yaxud ikitərəfli danışıqların
xarakteri, məqsədi və işin gedişi ilə müəyyən olunur. Adətən, Y.A.-mn adı - beynəlxalq müqavilənin adı
ilə eydi olur.
YEKUN PROTOKOLU - müqavilə iştirakçıları tərəfindən imzalandıqdan sonra, müqavilədə qeydlərin,
bəzi dəqiqləşdirmələrin aparılması iiçün zərurət yarandıqda, bunun üçürı xüsusi akt tərtib olunur və bu akt
müqavilə iştirakçıları tərəfindən imzalanır. Həmin akt- "yekun protokolu" adlanır. Y.P.-nda iştirakçıların
bu və ya digər düzəlişləri öz əksini tapa bilər. Müqavilə protokolunda Y.P. həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli müqavilələrin əlavəsi (icması, rezümesi) kimi verilir.
YENİ MÜSTƏMLƏKƏÇİLİK (ərəb; digər analoqu neokolonializnı) imperialist, hegemoniya iddialı
dövlətlərin (yeni) müstəqil dövlətlərə qarşı yürütdüyü qeyri-bərabər iqtisadi və siyasi münasibətlər
sistemi; mahiyyəti köhnə olan (dövlətləri, xalqları, hakimiyyətləri öz nəzarətləri altında, yedəyində
saxlamaq, təbii sərvətlərini, aqrar potensialını, insan əməyini və s. imkanlarını istismar etmək) məqsədlər
ilə müasir zəmanəyə uyğun, daha çevik metodlarla öz hökmranlığını başqa dövlətlərə qəbul etdirmə.
Y.M. - daxili işlərə qarışma, iqtisadi diktat, inhisarçılıq, siyasi terror, şantaj, sabotaj, ideoloji təpmə,
korrupsiya, “siyasi sifariş” (siyasi xadimlərin qətli) və hətta, hərbi təzyiq və hərbi müdaxilə üsul və
vasitələri ilə yeridilir. Y.M. son nəticədə inkişaf etmiş dövlətlər ilə - inkişaf edən dövlətlərin arasında
uçurumun yaranmasına, ikinci dövlətlərin iqtisadiyyatının tənəzzülə uğramasına, əhalisinin ağır maddi
vəziyyətə düşməsinə və s. gətirib çıxardır. Lakin nə qədər paradoksal səslənsə də. həzi hallarda Y.M.
lıəmin “asıllı” dövlətin iqtisadi inkişafına gətirib çıxardır, çünki Y.M. özü ilə birlikdə yeni texnologiyanı,
yeni idarəçilik üslubiyyətini, kapital və s. gətirir və hətta, qanunçuluğun və demokratiyanın təkamülünə
gətirib çıxardır.
YENİ SİYASİ DÜŞÜNCƏ - köhnəlmiş siyasi baxışlar, siyasi fəaliyyət stereotiplərini aşmağa qadir olan
və müasir zəmanənin müasir tələblər üzərində qurulmuş obyektiv sosial-siyasi reallığı dərk edən,
fundamental dəyişiki i siyasi düşüncə. Bəşəriyyətin inkişaf prosesi çox zəngin və ziddiyyətli yol keçmişdir
və hər dövrə uyğun, öziinə məxsus siyasi konsepsiyalarını ərsəyə gətirmişdir. Daha qədimdən orta əsrlərə
qədər işğalçı, talançı müharibələr sərt rejimli hökmranlıq siyasi düşüncənin ana xəttini təşkil edirdi; orta
əsrlərdən XX əsrin ortalarına qədər kolonializm (müstəmləkəçilik) siyasi düşüncəm formalaşdırırdı. Bu
dövr üçün kapital yığımı və merkontelizm anlayışı səciyyəvidir; XX əsrin ortalarından başlayaraq aşkar
kolonializm öz mövqelərini neokolonializmlə əvəz edilir və “insan hüquqları” anlayışı özünün ilk
cücərtilərini verir. Yeri gəlmişkən, dini təriqətlərin meydana gəlinəsi siyasi düşüncəyə tarixi boyunca
müstəsna təsir göstərmişdir. Müasir dövrünün siyasi düşüncəsinə gəldikdə isə o (Y.S.D.), humanizm
üzərində qurulur və insanın, onun hüquqların prioritet (iimdə) hesab edir, insanı bəşəriyyətin ali dəyəri
kimi qəbul edir, siyasi vasitə kimi müharibəni və digər zorakılıqları qəti surətd inkar edir, insanlara,
xalqlara öz inkişaf istiqamətini, həyat tərzini, siyasətini, ictimai quruluşunu öz xoşu ilə seçrnək imkanını

tərənnüm edir, siyasi fəaliyyətdə nəinki öz maraqlarını qorumaq, üstəlik digər tərəflərin maraqlarına
riayət etməyin vacibliyini irəli sürür. Müasir dövrün inteqrasiy a prosesləri Y.S.D.-yə mütləq təsir göstərir.
YERİN IƏKİ REJİMİ - beynəlxalq hüququn institutu; beynəlxalq və milli yeraltı məkanlarından
istifadə etməsini nizamlayan lıüquq prinsipləri və normaları sistemi. •■Beynəlxalq Yerin təki" dedikdə, heçbir dövlətə mənsub olmayan, neytral yerin təki zonaları başa düşülür. "Mili Yerin təki" dedikdə isə. yer
kürəsi mərkəzi nöqtəsi istiqaınə-tindən başlayan, dövlətin bütün quru və sıı ərazilərinin sərhəd xətti
boyunca uzanan şaquli düz səth daxilindəki, həmin dövlətin suverenliyi və yurisdiksiyası yay ılan yeraltı
zonalar başa düşülür, onlardan istifadə qaydalarını ekoloji tələbləri nəzərə almaqla dövlət özü həll edir,
beynəlxalc istifadəsi isə məxsusi beynəlxalq razılaşmalar ilə nizamlanır. Y.T.R.-nə yalnız təbii obyektlər
- tam süxurlar, maye və qaz şəklində olan süxurlar və süxurlar arasındakı təbii boşluqlar aiddir. Yerin
təki haqqında qanunvericiliyin vəzifəsi aşağıdakılardır; cəmiyyətin (dövlətin) mineral xammala olan
tələbatını və başqa ehtiyaclarını ödəmək üçün yerin təkindən səmərəli istifadəni və yerin təkinin
mühafizəsini təmin etmək, yerin təkindən istifadə zamanı görülən işlərin təhlükəsizliyim təmiıı emək
məqsədi ilə mədən münasibətlərini tənzimləmək, habelə bu sahədə idarə, müəssisə, təşkilatlrm və
vətəndaşların hüquqlarını qorumaq və s.
YERLİ ƏMƏKDAŞLAR - diplomatik nümayəndəliyin inzibati (işçi) heyətinin və katibliyin bir hissəsi
kimi, məxfi səciyyə daşımayan tapşırıqların yerinə yetirilməsinə cəlb olunan (missiyanın yerləşdiyi) yerli
ərazi sakinləri (və ya vətəndaşları). Onların işi xidmət müddətlərinin uzunmüddətliliyi və yerli ənənələrə,
siyasi həyata, eləcə də siyasi xidmətlərə bələd olmaları və s. səbəblərindən - çox böyük əhəmiyyətə malik
ola bilərlər. Y.Ə. (mütəxəssislər) əsasən ticarət, konsul və informasiya şöbəsində, eləcə də tərcüməçi
qismində işə cəlb olunurlar.
YETƏRSAY - miöafiq hüquqi aktla, tam səlahiyyətli hesab etmək üçün yığıncağın (məclis, konfrans,
qurultay) iştirakçılarının sayının müəyyənləşdirilmiş minimum həddi (kvorıwı); müvafiq hüquqi aktla,
qəbul olunan aktların tam legitim hesab etmək üçün səsverənlərin sayının müəyyənləşdirilmiş minimum
həddi (kvota).
YEVGENIKA (yunan eııgenes-yaxşı (sağlam) cins) - irsiyyət və insan genetikası qanunları haqqında
təlim; insan nəslin biologi yolla yaxşılaşdır-maq haqqında nəzəriyyə. Nəzəriyyə sosial bərabərsizliyin
mövcudluğunu insanların psixi və fzioloji cəhətdən qeyri-bərabər qiymətə malikliyi ilə izah edir və
adamların “yeııi cinsin” alınması vəzifəsini irəli sürür. İnsan orqanizminin irsiyyət və dəyişkənlilik
əlamətlərini öyrənən elm müəyyən etdi ki, insanların müxtəlifliyi onların irsiyyəti, yaşama şəraiti (təbii
iqlim, ictimai-iqtisadi və s.) o cümlədən mühit amilləri (tərbiyə, təhsil, əmək, kollektiv və s.) ilə
əlaqədardır.
“Y” terminini ilk dəfə ingilis bioloqu F.Qalton (1869) irəli sürmüşdür. Əslində insanpərvər
mahiyyət daşıyan bu təlimdən sonralar irqçilər mürtəce məqsədlə istifadə etmiş, bəzi xalqların (irqlərin)
inkişaf səviyyəsinə görə geri qaldıqlarını əsaslandırmağa çalışmışlar. Nəhayət, fa.şızm öz siyasi
məqsədinə uyğun olaraq Y.-rıı irqi gigiyena ilə əvəz edib, onu genosid adlandırırdı.
YUDOFOBÇULUQ (yəhudi və yunan phöbos-qorxıı) bax antisenıitiznı.
YUNESKO (ingilis UNESCO; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization BMT-nin maarif, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə təşkilatı)
BMT nəzdində maarif, elm və
mədəniyyət məsələləri üzrə ixtisaslaşdırılmış lıökumətlərarası təşkilat. 16 noyabr 1945-ci il London
(Böyük Britaniya) şəhərində keçirilmiş Təsisat Konfransında yaradılmışdır və Nizamnaməsi qəbul
olunmuşdur, hansı ki, onun fəaliyyətinin siyasi və hüquqi əsaslarını təşkil etmişdir və 1946-cı ildə rəsmi
fəaliyyətə başlamışdır. Ali orqanı - YUNESKO-nun siyasətini və proqramını tərtib edib-hazırlayan, iki
ildən bir çağrılaıı - Baş Konfransdır. Ali orqanı (Baş Konfransı) - İcrayyə Şurasını və Baş direktoru (6
illik müddətə) seçir. Ali orqanı (Baş Konfransı) sessiyyaları arasında YlJNESKO-ııun fəaliyyəti üzərində
idarəçiliy və nəzarəti icraiyyə şıırası həyata keçirir, hansı ki, bir ildə azı iki dəfə iclas keçirir. YUNESKO
nun əsas vəzifəli şəxsi - Baş direktoru bilavasitə YUNESKO-nun Katibliyinə başçılıq edir. Məıızilqərərgahı Paris (Fransa) şəhərində yerləşir. YUNESKO-nun onlarla nəşri müxtəlif dillərdə çap edilir.
YUNESKO-nun fəaliyyətinin əsas məqsədi onun nizamnaməsinin 1-ci maddəsində miiəyyənləşdirlmişdir: “BMT Nizamnaməsi ilə bütün xalqlar üçiiıı irqindən, dilindən və ya dinindən asılı
olmayaraq bəyan edilmiş ümumi hörmət, ədalət, qanunçuluq, insan hüquqları və əsas azadlıqlarını təmin
edilməsi naminə, maarif, elm və mədəniyyət sahəsində xalqların əməkdaşlığını genişləııdiril-məsi
vasitəsilə sülhün və təhlükəsizliyin bərkidilməsinə kömək etmək.” Bununla yanaşı. YUNESKO-da
sürətlə silahlanmanın dayandırılması və tərksilah keçirilməsi, diskriminasiyanı (ayrıseçkiliyin) ləğv
edilməsi, kütləvi informasiya vasitələrində (KİV) mühaıbələrin qızışdırılmasına yol verilməməsi və s.
məsələlər üzrə təşkilatın səylərini artırmaq haqqında müvafiq qətnamələr qəbul edilmişdir. Bundan savayı
YUNESKO görkəmli ədiblərin beynəlxalq miqyasda yubileylərin qeyd edilməsi ilə (misal: 1973-cü ildə

134
135

Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyi) nəzərə çarpmışdır.
YUNISEF (ingilis abrcviaturası United Nations Childrens bond

UNİCEF) - bütiiıı dünya uşaqlarının
sosial təminatına və yardımına imkan yaradan təşkilat (fond). Fond səhiyyə, qidalanma, ailə və uşaq
firavanlığı, təhsil və sənət öyrətmə sahələrindəki xüsusi layihələrə dəstək verir; ana və uşaq mərkəzləri
üçün zəruri avadanlıqları təqdim edir, təlimlərin haqqını ödəyir və xidməti lıcyətin ən ək haqqım ödəyir;
epidemiyalar əleyhinə kompaniyalar həyata keçirir; keyfiyyətli məhsulların istehsalına və istehlakına
yardım göstərir; inkişaf' etməkdə olan ölkələrdə təbii fəlakətlərdən (subasmalar (sellər), zəlzələlər,
quraqlıqlar və s.) əziyyət çəkən uşaqlar üçün əsas sosial xidmətlərə yardım göstərir. YUNİSEF-iıı
fəaliyyəti hökumətlərin və fərdi şəxslərin ianələri hesabına maliyyələşdirilir.
BMT Baş Katibi
otuz bir üzvdən ibarət olan və hər il çağırılan idarə heyəti ilə
məsləhətləşmədən sonra - idarə başçısını təyin edir. Fond - Nyu York (ABŞ) şəhərində, BMT
katibliyində yerləşir; bir sıra şəhərlərdə (ölkələrdə) nümayəndəlikləri mövcuddur.
YURİSDİKSİYA (latın yz/rAr/zctıo-məhkəmə üsulu mühakimə icraatı, /мл-hüqııq və Tıco-deyirəm
sözləridən) - 1. aidiyyət; tabelik; 2. səlahiyyət (səlahiyyət məcmusu, həddi); 3. mühakimə hüququ.
Dövlətin F.-sı - dövlətin bu və ya digər faktlara hüquqi qiymət vermək, hüquqi mübahisələri, hüquqi
məsələni həll etmək səlahiyyətidir. Məhkəmə F.-sı - baxılan işin növündən və xarakterindən (mülki,
inzibati, cinayət işi və onun ağırlığında), ərazi aidiyyatından; işdə iştirak edən şəxslərin statusundan (Ali
hakimiyyət orqanların səlahiyyət mübahisələrinə - Konstitusiya Məhkəməsində baxılması; hərbi
qulluqçuların işlərinə - Hərbi Tribunalarda baxılması və s.); baxılan mübhisələrin ixtisasından
(ixtisaslaşdırılmış məhkəmələr), cəza təyin etmə slahiyyətindən (Yerli Məhkəmələr və Ağır cinayətlərə
dair Məhkəmələr) - asılı olaraq müəyyən edilir.
YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ GÖRÜŞ - dövlət və ya hökumət başçıları arasında ikitərəfli, çoxtərəfli (bəzi
hallarda qitənin və ya dünyanın bütün (əksər) dövlətlərinin başçıları arasında) mühüm əhəmiyyətli
beynəlxalq məsələlərin müzakirəsinə (həllinə) yönəlmiş, yüksək səviyyədə təşkil olunan, ümum-bəşəri
beynəlxalq münasibətlər praktikasında qəbul olunmuş siyasi kontaktların vacib forması. Y.S.G.-lərdə
mühüm əhəmiyyətli, aktual beynəlxalq məsələlərə (problemlərə) dair və yaxud iki və ya çoxtərəfli
münasibətlərinin istiqaməti və inkişafına dair tərəflər arasında fikir mübadiləsi aparılır, vahid mövqe hasil
olunur (bəzi hallarda bu olmaya da bilər) və mövqelər aydınlaşır. Y.S.G.-lərin predmeti qismində siyasi,
iqtisadi, hərbi və s. məsələlər çıxı edə bilər. Y.S.G.-lərin keçirilməsinə qədər tərəflərin nümayəndələri
arasında böyük hazırlıq işi aparılır.

hücum üçiin qcyri-nizami qüvvələrin və ya silahlı bandalarm (o cümlədən; muzdlu dəstələrin) təşkilindən,
yaxud təşki'inə təhrik etməkdən əl çəkməlidir. Dövlətin ərazisi hərbi işğal obyekti və ya BMT
Nizamnaməsinə zidd olaraq zorakılıqla əldə edilən obyekt olmamalıdır. Bəyannamədə ’zorakılıq"
dedikdə nəinki silahlı zorakılıq, həm də siyasi, iqtisadi və s. məcburiyyət formaları başa düşülür. Z.İ.P.
Avropada təhliikəsiz-liyə və əməkdaşlığa dair müşavirənin Yekun aktında (Helsinki 1957) bir daha
möhkəmlən-dirilmişdir. Bundan savayı, dövlətlər öz Konstitu-siyalarıııa Z.İ.P. müddəalarını daxil edirlər.
ZORAKILIQ - iqti sadi və sosial-siyasi hökmranlığa nail olmaq və ya onu əldə saxlamaq, müəyyən
hüquq, yaxud imtiyazlar qazanmaq məqsədilə hər hansı bir (siyasi) subyektin (fərdin, bir qrup insanın,
təşkilatın, sosial təbəqənin, xalqın, dövlətin və ya dövlətlər qrııpım) - digər subyektə qarşı mövcud
qanunvericiliyi (o cümlədən, beynəlxalq qanunvericiliyi) pozmaqla müxtəlif məcburiyyət formaları tətbiq
etməsi. Z.-ın iki növü (fiziki və psixi) mövcuddur. Xəsarət yetirmə, işgəncə vermə, (beynəlxalq
miqyasda) işğal, etnik təmizləmə, soyqırım və s. fiziki Z. növünə aiddirlər. Psixi Z.
mürəkkəb
anlayışdır, bura: hədə-qorxu gəlmə, rüsvay və təhqir etmə, şantaj və digər şəxsiyyəti alçaldıcı hərəkətlərlə
baş verir. Psixi Z. son nəticədə, ruhi xəstəliyə və daha ağır aqibətlərə səbəb ola bilər. Tamah məqsədilə
törədilən Z.-da - müəyyən hüquqi məsuliyyətə səbəb olıır, bununla yanaşı özünümüdafiə, qeyri-qanuni
hərəkətlərə qarşı müqavimət (müəyyən normalar çərçivəsini aşmamaq şərtilə) - Z. hesab edilmir.
ZORAKILIQ NƏZƏRİYYƏSİ - fəlsəfi (idealist) nəzəriyyə; bu nəzəriyyəyə görə ictimai bərabərsizliyi
müəyyən adamların digər adamlar üzərində zorakılığı doğurmuşdur. Y.Diiriııq siniflərin meydana
gəlməsini cəmiyyətin müəyyən hissəsinin digər hissəsi üzərində zorakılığı ilə əlaqələndirmişdir (daxili
zorakılıq); Avstriya sosioloqu L.Qumploviçə, həmçinin K.Kautskiyə və başqalarına görə güclü tayfa
tərəfindən daha zəif tayfaya ziilm edilməsi (xarici zorakılıq) siniflərin, dövlətin meydana gəlməsinin
həlledici səbəbi olmuşdur.

z
ZADƏGANLIQ - bax aristokratiya.
ZƏBT (rus analoqu завоевание, ingilis analoqu conquest} - 1) hərbi işğal fəaliyyət prosesi və nəticəsi

(bax - işğal)-, 2) (məcazi) mürəkkəb yollarla əldəolunmanı, əldəedilməni, nail olunmanı, izah edən obrazlı
xarakteristika. Misal: hakimiyyətin, vəzifənin Z.-i - a) mürəkkəb mübarizədə, çətin rəqabətdə
hakimiyyətə, vəzifəyə nailolma; b) bütün hakimiyyətin (bütün məsul vəzifələrin) - bir (qrup) şəxsə tabe
etdirilməsi; 3) insan hüquqlarının Z.-i - vahid siyasi subyekt (bir qayda olaraq, qeyri-demokratik rejim)
tərəfindən insan hüquqlarının (və azadlıqlarının) kobudluqla, kütləvi şəkildə pozulmasını izah edən
obrazlı xarakteristika.ZOR İŞLƏTMƏMƏ PRİNSİPİ - (hiicum etməmə prinsipi) - müasir beynəlxalq
hüququn əsas prinsiplərindən biri; dövlətlərarası münasibətlərdə zorkılığm və ya zorakılıqla hədələməyin
qadağan edilməsi prinsipi. Milli siyasət vasitəsi kimi müharibəni qadağan edən ilk çoxtərəli müqavilə
1928-ci il 27 avqust tarixli Paris müqaviləsi omuşdur (Kelloq-Brian paktı). Təcavzkar müharibənin
qadağan edilməsi ilə yanaşı, beynəlxalq münasibətlərdə zorakılığı və zorakılıqla hədələməyi qadağan
edən BMT Nizamnaməsini (maddə 2, bənd 4) qəbul edilməsi, hücum etməmə prinsipinin inkişafında
mühüm mərhələ oldu. BMT tərəfindən qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq prinsipləri haqqında Bəyannamə
(1970) başqa dövlətin beynəlxalq sərhədlərini pozmaq məqsədilə, yaxud beynəlxalq münasibətlərin (o
cümlədən, ərazi məsələlərinin və dövlət sərhədlərinə aid məsələlərin) həllində dövlətləri zorakılıqla
hədələməkdən, yaxud zorakılıqdan çəkinməsi vəzifəsini də Z.İ.P. anlayışına daxil etmişdir. Bəyannaməyə
uyğun olaraq hər bir dövlət beynəlxalq demorkasiya xətlərini (misal üçün: barışıq xətlərini) pozmaq üşün
zorakılıqla hədələməkdən və yaxud zorakılıqdan, zorakılıqla əlaqədar repressaliya aktlarından, xalqları öz
müqəddəratını həll etmək hüququndan məhrum edən zorakılıq hərəkətlərindən, başqa dövlətin ərazisinə
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