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Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման Միջսերնդային արդարության հղացքը և դրա ձևավորման 
նախադրյալներընախադրյալներընախադրյալներընախադրյալները    

Համլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ ՍիմոնյանՀամլետ Սիմոնյան    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ապագա սերունդներ, բնապահպանություն, 
առողջապահություն, կայուն զարգացում, ներսերնդային արդարություն, 
հղացք 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

Հոդվածի նպատակն է բացահայտել միջսերնդային արդարության՝ 
որպես հանրափիլիսոփայական արժեքավոր բովանդակություն ունեցող 
հղացքի նորմատիվային բնույթը, վերջինս սնող դրդապատճառները։ 
Աշխատանքի խնդիրներից է անդրադառնալ միջսերնդային արդարու-
թյան հղացքի ձևավորման ու հետագա զարգացման տեսական, ինչպես 
նաև գործնական նախադրյալներին, հստակորեն տարորոշել թեման փի-
լիսոփայական համատեքստում։  

Միջսերնդային արդարությանը վերաբերող մտորումները ու դրան-
ցից բխող նորմատիվային հարցադրումները աստիճանաբար դառնում են 
մարդկությանն ավելի ու ավելի հուզող թեմաներ։ Սերունդների միջև 
արդարության՝ որպես հանրափիլիսոփայական երևույթի արդիականու-
թյունն ու վերջին տարիներին լոկալ և միջազգային ասպարեզներում 
տեղի ունեցած իրադարձություններն ու աղմկահարույց բանավեճերը 
առանցքային դրդապատճառներ են դառնում թեմայի ավելի խորը ուսում-
նասիրման, ներկայիս վերլուծականների, ինչպես նաև վերջին տասնամ-
յակներում առաջ քաշված տեսությունների համեմատության համար։ 
Թեմայի հրատապությունն ու արդիականությունը լավագույնս արտացոլ-
վում են վերջերս աշխարհում տեղի ունեցող բեկումնային իրադարձու-
թյուններում, ինչպիսիք են համամոլորակային հնչեղություն ձեռք բերած 
թունբերգյան դասադուլ-ցույցերը, 2020-ի զանգվածային հրդեհները 
Ավստրալիայում, հայկական իրականության մեջ՝ Ամուլսարի հնարավոր 
շահագործմանը վերաբերող ցույցերը, վերջին շրջանի կրթական բարե-
փոխումները և ի վերջո համաճարակային այն իրավիճակը, որում այժմ 
գտնվում ենք։ Մարդկային կործանարար գործունեության հետևանքով 
բնական ռեսուրսների սպառման ահագնացող վտանգները, գենետիկա-
կան հիվանդությունների՝ ապագա սերունդներին փոխանցվելու ռիսկերը, 
քաղաքական, կրթական, մշակութային, ինչպես նաև ֆինանսական 
պատշաճ քաղաքականություն որդեգրելու համար տարվող մրցապայ-
քարը ևս անվերապահորեն փաստում են միջսերնդային արդարության 
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մասին մտածելու, ինչու չէ, քայլեր ձեռնարկելու անհրաժեշտության 
մասին։  

Սերունդների միջև հարաբերությունների հարցը մնում է տարբեր 
ասպարեզներում քննարկման թեմա, որը, սակայն, չի ընդունում վերջնա-
կան պատասխաններ։ Իր տեսական սաղմերը ձևավորելով բնապահպա-
նական, առողջապահական, ինչպես նաև տնտեսական խնդիրների դաշ-
տում՝ միջսերնդային արդարության հղացքը, ստանձնելով մարդու ինք-
նությանն ու անհատականությանը վերաբերող բազմաթիվ էթիկական 
հարցերի և երկընտրանքների պարզաբանման հրամայականը, այսօր 
արդեն ուրույն տեղ ունի հանրափիլիսոփայական համատեքստում։ Վեր-
ջինիս լայն շրջանակներում քննարկվում են միջսերնդային արդարության 
ու ներսերնդային արդարության միջև եղած տարբերությունները, ինչպես 
նաև մի շարք այլ նորմատիվային հարցեր, ինչպիսիք են ապագա 
սերունդների հանդեպ պատասխանատվություն ստանձնելու, գալիք 
սերունդների՝ իրավունքներ ունենալու խնդիրները և այլն։  

Միջսերնդային արդարության հղացքի ձևավորման նախադրյալնե-
րից մեկը մարդ-բնություն փոխարահերությունների արդյունքում առա-
ջացած բարդ իրավիճակն է։ Հավելյալ փաստարկումների կարիք չկա 
մատնանշելու այն հանգամանքը, որ երկար ժամանակ մարդկությունը 
բախվել ու դեռևս շարունակում է բախվել շրջակա միջավայրի սպառնա-
լիքներին և բնական ռեսուրսների ոչնչացման ռիսկերին։ Բնապահպանա-
կան հանրությունը շարունակաբար արձագանքում է այն խնդիրներին, 
որոնք առաջանում են կլիմայական փոփոխությունների հետևանքով։ 
Վերոնշյալ գործողությունների օրինակները բազմաթիվ են՝ վերջին տա-
րիներին միջազգային տարբեր հարթակներում տեղի ունեցող բնապահ-
պանական հավաքներից մինչև պատանի Թունբերգի՝ մոլորակը ցնցած 
ցույցերը։ 

Չնայած տեխնոլոգիական աննախադեպ առաջընթացին՝ անժխտելի 
է այն փաստը, որ մարդկությունը շարունակում է մեծ կախվածության մեջ 
մնալ ինչպես շրջակա միջավայրից, այնպես էլ բնական ռեսուրսներից։ 
Այս ու նմանատիպ այլ հարցերի արժևորման, ինչպես նաև քննարկման 
մասշտաբները ավելի են ընդլայնվել ժամանակի ընթացքում: Կլիմայա-
կան փոփոխությունը, օվկիանոսների, ինչպես նաև օդի աղտոտումը, կեն-
սաբազմազանության կորուստը ավելի վաղ ժամանակներում սահմանա-
փակվում էին որոշակի տարածքներով։ «Այժմ վերոնշյալ գործողություն-
ները, որոնք ակնհայտորեն մարդկային գործունեության արդյունք են, 
տեղի են ունենում համաշխարհային մասշտաբով և շատ ավելի մեծ տեմ-
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պերով» [8, 38-39]: Մարդու կարողությունների աննախադեպ զարգա-
ցումը, ինչպես նաև մարդու՝ բնության հանդեպ ինչ-որ առումով գերիշ-
խանություն վայելող տեսակն այսօր սևեռում են շատ մտածողների 
ուշադրությունը դեպի այն հարցը, թե ինչու և ինչպես պետք է հոգանք 
ապագա սերունդների մասին։  

Մարդու՝ բնության բարիքները շահագործելու տեսանկյունից ներ-
կայիս սերնդի, ինչպես նաև ապագա սերունդների բարեկեցությանն 
ուղղված պայքարի դրսևորման լավագույն օրինակը թերևս Ամուլսարը 
շահագործման հանձնելու խնդիրն է։ Ինչպես նշում են շահագորշման դեմ 
պայքարող հասարակական կազմակերպությունները՝ բնապահպանա-
կան ռիսկերի կառավարման և շրջակա միջավայրին պատճառվող ան-
դառնալի վնասների համատեքստում անընդունելի է Ամուլսարի ոսկու 
հանքի շահագործումը: Պետք է ավելացնել միայն, որ վերոնշյալ վնաս-
ներն ուղղակիորեն կարող են ազդել ապագա սերունդների վրա։ Հետևա-
բար խնդրի լուծումը կարելի է տեսնել նախևառաջ հանքի շահագործման 
արդյունքում առաջացող վնասների երկարաժամկետ ազդեցության հաշ-
վարկմամբ, հետո արդեն հարցը տեղափոխել փաստական քննարկում-
ների հարթություն, որտեղ քաղաքական իշխանությունների, որոշում կա-
յացնողների համատեղ ջանքերով կարելի է հասնել համաձայնության։ 

Սերունդների միջև արդարության մասին մտածելու ևս մեկ, ոչ պա-
կաս կարևոր նախադրյալի կա հանրային առողջապահության ոլորտում։ 
Անհանգստության գլխավոր և ամենալուրջ պատճառներից մեկը առող-
ջական ռիսկերի՝ ապագա սերունդներին փոխանցվելն է։ Գաղտնիք չէ, որ 
առողջությունը և դրա տարբեր դետերմինանտներ հաճախ փոխանցվում 
են սերնդեսերունդ։ Երեխայի առողջությունը մեծապես կախված է ծնող-
ների հանրատնտեսական կարգավիճակից, որն էլ իր հերթին կարող է 
ազդել հանրային միջավայրի տեսակի և մշակութային պայմանների վրա, 
որտեղ երեխան զարգանում է, ինչպես նաև կրթություն և աշխատանք 
ստանալու հնարավորությունների, եկամուտների մակարդակի, հանրա-
տնտեսական անվտանգության, կենսակերպի ընտրության ու մի շարք 
կարևոր հանգամանքների վրա։  

Այս գործոնները, դրանց այս կամ այն դրսևորումները ազդում են 
մարդու առողջության վրա։ Ավելին, դրանք կարող են անգամ փոխազդե-
լով ամրապնդել միմյանց՝ ժամանակի ընթացքում ազդելով որոշ հիվան-
դությունների գենետիկական տրամադրվածության վրա [1]: Հետևաբար 
զարմանալի չէ, որ հանրային առողջապահության շրջանականերում 
առողջական անհավասարությունների կայուն նվազեցմանն են ուղղվում 
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մի շարք մասնագետների համառ ջանքերը։  
Ինչ խոսք, միջսերնդային արդարության վերաբերյալ հանրային 

քննարկումները հաճախ ծավալվում են այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպի-
սիք են բնապահպանական քաղաքականությունը, կենսաթոշակների, ֆի-
նանսական, մասամբ նաև մշակութային և կրթական քաղաքականու-
թյունը: Նմանօրինակ խնդիրների երկարաժամկետ ազդեցությունների 
շեշտադրումը հզոր մարտահրավեր է դառնում անհատական վարքի և 
հանրային կազմակերպման արդարացի կանոնների ու նորմերի ձևավոր-
ման համար։ Զուգահեռաբար գիտական ու քաղաքական մի շարք քննար-
կումներից ի հայտ են գալիս ու սուր հնչեղություն ձեռք բերում այնպիսի 
գաղափարներ, ինչպիսիք են կայուն զարգացումը, էկոլոգիական 
պարտքը և այլն։ Կայուն զարգացման հայեցակարգն այսօր արդիական է: 
«Կասկած չկա, որ միջսերնդային արդարության պահանջը դրա հիմնա-
կան բաղադրիչներից մեկն է» [3]: Չանտեսելով վերոնշյալ փաստը՝ պետք 
է, սակայն, նշել, որ կայունության մասին քննարկումները շատ քիչ 
ուշադրություն են դարձնում այն հանգամանքի մանրակրկիտ ուսումնա-
սիրությանը, թե ինչ է իրականում նշանակում միջսերնդային արդա-
րություն։  

Մի շարք ուսումնասիրողներ այն կարծիքին են, որ միջսերնդային 
արդարության գաղափարը, աստիճանաբար ավելի շատ ուշադրության 
արժանանալով, մեծ դեր է ստանձնում փիլիսոփայության շրջանակ-
ներում։ Սա է փաստում նաև այն հանգամանքը, որ հետզհետե աճում է 
հանրային այն դերակատարների քանակը, ովքեր ապագայի հանդեպ 
պատասխանատվության նոր վարքականոն են պահանջում։ Համաշխար-
հային էկոլոգիական շարժման սկզբից ի վեր ապագա սերունդների 
հետաքրքրությունները բազմիցս շատ տեսաբաններ առաջ են քաշում 
որպես փաստարկ:  

Եվ չնայած Ավներ դե Շալիտը պնդում է, որ «միջսերնդային արդա-
րության շրջանակներում ամենակարևոր հարցը բնապահպանության 
խնդիրն է, որին էլ առնչվում է միջսերնդային արդարության գրեթե ամեն 
տեսակետ» [2, 7], այնուամենայնիվ հենց փիլիսոփայական համատեքստն 
է հնարավորություն տալիս համակարգված կերպով ուսումնասիրել 
առկա վերլուծականներն ու համեմատել տարբեր գիտակարգերի կողմից 
առաջ քաշված տեսություններն ու կանխատեսումները։ 1980 թվականին 
բնապահպանական էթիկայի և հանրային քաղաքականության ոլորտում 
հայտնի խորհրդատու Էռնեստ Փարթրիջը քննադատության թիրախ էր 
դարձնում այն փաստը, որ միջսերնդային արդարության՝ որպես փիլիսո-
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փայական թեմայի հանդեպ հետաքրքրության ոչ այնքան բարձր աստի-
ճանը հետևանքն է նաև այն բանի, որ Միչիգանում շուրջ 700 հազար 
դոկտորական ատենախոսություններից միայն մեկի վերնագրում կարելի 
էր հանդիպել «ապագա սերունդներ», «չծնված սերունդներ» արտահայ-
տությունների [5, 10]: Սակայն, հաշվի առնելով վերջին երկու տասնամ-
յակների անգլալեզու և գերմանալեզու հրատարակումները՝ փաստել 
կարելի է, որ վերը նկարագրված իրավիճակը կտրուկ փոխվել է։  

Անխոս, բնապահպանական գիտությունները, պատմությունը, 
սոցիոլոգիան, քաղաքագիտությունը, իրավագիտությունը ևս առնչվում են 
միջսերնդային արդարությանը այս կամ այն ասպեկտով։ Սակայն փիլի-
սոփայությունը միակ գիտակարգն է, որն անմիջականորեն առնչվում է 
հենց արդարության խնդրին։ Միջսերնդային արդարության հղացքը 
բավականին լայն է. վերջինս անխուսափելիորեն անդրադառնում է այն-
պիսի էթիկական հիմնահարցերի, ինչպիսիք են առանձին անհատի, ինչ-
պես նաև ամբողջ մարդկության պարտականություններն ու դրանց սահ-
մանները։ Փիլիսոփայությունն այս կերպ փորձում է կենտրոնանալ 
խնդրի ամբողջականության վրա՝ այսպիսով առանձնացնելով ինքն իրեն 
մնացած գիտություններից [6, 10]։ Ավելին, միջսերնդային արդարության 
առարկան ենթադրում է որոշակի տեսական հարցեր՝ կապված մարդու 
ինքնության և անհատականության հետ։ Այդօրինակ հարցերը ոչ այլ ինչ 
են, քան փիլիսոփայական խնդիրներ։  

Միջսերնդային հարաբերություններին վերաբերող գաղափարները 
փիլիսոփայական համատեքստում առանձնակի շեշտադրում ստացան 
18-րդ դարում։ Կարևոր է նշել, որ սերունդների միջև արդարությանը վե-
րաբերող հարցերը յուրահատուկ են, չնայած, ինչպես շատ հեղինակներ 
պնդում են, թեմայի շրջանականերում դեռևս շատ աշխատանք կա կա-
տարելու, մասնավորապես՝ պարզելու ուսումնասիրվող նյութի առաձնա-
հատկություններն ու վերջիններիս նորմատիվ առնչությունները [4, 1-3]:  

Պրոբլեմի՝ բարոյագիտական իմաստավորում ստանալու հետ մեկ-
տեղ առաջ եկավ որոշ եզրերի ճգրտման, ինչպես նաև տարորոշման 
խիստ անհրաժեշտություն։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է ներներներներ----
սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն սերնդային արդարություն (intragenerational justice)(intragenerational justice)(intragenerational justice)(intragenerational justice) միջսերնդայինմիջսերնդայինմիջսերնդայինմիջսերնդային արդաարդաարդաարդա----
րուրուրուրություն թյուն թյուն թյուն (intergenerational justice)(intergenerational justice)(intergenerational justice)(intergenerational justice) և հասկացություններին։ Պարզ է, որ 
ներսերնդային արդարությունը թե՛ իմաստային, թե՛ գործնական առումով 
նախորդում է միջսերնդային արդարությանը։ Ինչպես մարդկության 
պատմության ընթացքում որևէ խնդիր արտացոլվել ու թափ է առել 
նախևառաջ մեկ ազգի ներսում, ստացել տվյալ ազգին ներհատուկ 



 
– 168 – 

առանձնահատկությունները, անգամ լուծման հնարավոր եղանակները, 
ապա դարձել ավելի մասշտաբային՝ ներառելով այլ ազգերի, այնպես էլ 
արդարությանը վերաբերող խնդիրները առաջացել են նախ մեկ սերնդի 
ներսում, հետո վերաճել դեպի միջսերնդայինի, այն է՝ արդարությունը 
երկու կամ ավելի տարբեր սերունդների միջև։  

Պետք է նշել նաև, որ արևմտյան գրականության մեջ 
«intergenerational justice» և «generational justice» տերմինները նույնացվում 
են։ «Generational justice»-ը հենց արդարությունն է սերունդների միջև, այլ 
ոչ թե որևէ սերնդի շրջանում։ Ուստի՝ «-inter» նախածանցը ոչ պարտադիր 
բնույթ է կրում։ 

«Միջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունըՄիջսերնդային արդարությունը ներառում է ոչ միայն ներկա և 
ապագա սերունդների, այլև երիտասարդ և տարեց սերունդների միջև 
հարաբերություններում եղած արդարության հարցը» [6, 4]: Ակնառու է 
այն փաստը, որ միջսերնդային արդարությունը կիրառելի չէ միևնույն 
տարիքի մարդկանց շրջանում։ Միջսերնդային արդարությունն ունի տա-
րածական ու ժամանակային ավելի մեծ մասշտաբներ, քան ներ-
սերնդայինը։ Եթե փորձենք ավելի պարզ ներկայացնել, ապա կարող ենք 
ասել, որ միջսերնդային արդարությունը ունի ժամանակային կենտրոնա-
ցում, ընդ որում՝ նշված կենտրոնացումը կարող է վերաբերել թե՛ միջժա-
մանակային՝ ներկա և ապագա սերունդներին, թե՛ միևնույն ժամանակա-
միջոցում ապրող երիտասարդ և տարեց սերունդներին։ Հարկ է նշել նաև 
միջսերնդային արդարության տարածական բնույթի մասին։ Վերջինս 
կարող է լինել ինչպես ազգային մակարդակի, այնպես էլ տարածաշրջա-
նային, մինչև անգամ համաշխարհային մակարդակի։  

««««Ներսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարությունՆերսերնդային արդարություն» » » » եզրը կիրառելի է մեկ սերնդի շրջա-
նում (justice withinwithinwithinwithin a generation) հարաբերությունների առնչությամբ: 
Արդարության՝ միևնույն տարիքի մարդկանց շրջանում առաջացած 
խնդիրները, անկախ այն բանից, թե տվյալ մարդիկ ինչ ռասայի, 
հանրային ինչ խմբի են պատկանում, ինչ ազգություն ունեն, վերաբերում 
են ներսերնդային արդարությանը։ Հասկանալի է, որ այս պարագայում 
գործ ունենք հանրային արդարության հետ։ 

Ներսերնդային արդարությունը ևս ունի ժամանակային բաղադրիչ։ 
Այսինքն՝ եթե, օրինակ, նպատակադրված ենք հասնել սպիտակամորթ-
ների և սևամորթների միջև իրավահավասարության, ապա սա, բնակա-
նաբար, կարող է իրագործվել միայն ապագայում։ «Ստատուս-քվոն տեղի 
է ունենում ներկայում, իսկ գործընթացի նպատակն անհրաժեշտաբար 
վերաբերում է ապագային» [7, 4]: Պետք է նկատել, սակայն, որ ապագան 
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ներսերնդային արդարության համատեքստում ունի կարճաժամկետ 
բնույթ, քանի որ նպատակներն այս պարագայում (խոսում ենք մեկ 
սերնդի մասին) չեն կարող իրագործվել հարյուրավոր տարիներ հետո, 
այլ որպես կանոն, ավելի կարճ ժամանակամիջոցում՝ հաջորդ օրենսդրա-
կան շրջանում։ Միջսերնդային արդարությունն ու ներսերնդային արդա-
րությունը հիմնովին տարբերվում են միմյանցից նաև այն իմաստով, որ 
միջսերնդային արդարությունը համեմատում է միջին, սովորական մար-
դուն, մինչդեռ ներսերնդայինը վերլուծում է անհատների տարբեր հան-
գամանքներն ու կենսապայմանները ժամանակի տվյալ հատվածում։ 

Միջսերնդային արդարության վերաբերյալ հանրային քննարկում-
ները հաճախ ծավալվում են այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են բնա-
պահպանական քաղաքականությունը, կենսաթոշակների, ֆինանսական, 
մասամբ նաև մշակութային և կրթական քաղաքականությունը: Գաղտնիք 
չէ, որ մարդը, չնայած իր հզոր կարողությունների, կախված է շրջակա 
միջավայրից։ Գլոբալ տաքացումը, եղանակային անոմալ փոփոխություն-
ները, բնական ռեսուրսների սպառման վտանգը ու մի շարք այլ խնդիր-
ներ մարդուն ստիպում են մտածել ապագայի սերունդների բարեկեցու-
թյան մասին։ Հետևաբար նաև զարմանալի չէ, որ երկար ժամանակ միջ-
սերնդային արդարության շրջանակներում տեսաբանների ուշադրու-
թյունը կենտրոնացած է եղել հենց բնապահպանական խնդիրների վրա։ 
Սակայն նախորդ դարի 80-ական թվականներից սկսած՝ միջսերնդային 
արդարության հղացքը մտնում է փիլիսոփայության ուսումնասիրության 
ոլորտ՝ բնականաբար, նոր իմաստավորում ստանալով։ Հենց այստեղ է, 
որ խնդիր է առաջանում միմյանցից տարբերակել միջսերնդային արդա-
րությունն ու ներսերնդային արդարությունը։  

Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարող ենք նշել, որ միջսերնդային արդա-
րության հղացքը ձևավորման ու զարգացման նախադրյալներից են բնա-
պահպանական ու առողջապահական հանրության կողմից ասպարեզ 
բերված խնդիրները. ասել է թե՝ նմանօրինակ խնդիրների առկայությունն 
է ի վերջո ապագա սերունդների բարօրության մասին մտածելու դրդա-
պատճառ դարձել։ Արդեն 18-րդ դարում միջսերնդային հարաբերություն-
ներին վերաբերող մտորումները առանձնակի իմաստավորում են ստա-
նում փիլիսոփայական համատեքստում՝ փորձելով արտացոլել ու դուրս 
բերել մի շարք բարոյագիտական խնդիրների պատասխաններ։  

Խոսելով միջսերնդային արդարության փիլիսոփայական ըմբռնում-
ներից՝ հարկ է տարանջատել այնպիսի փոխկապակցված հասկացու-
թյուններ, ինչպիսիք են միջսերնդային արդարությունն ու ներսերնդային 
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արդարությունը։ Միջսերնդային արդարությունն ունի տարածական ու 
ժամանակային ավելի մեծ մասշտաբներ, քան ներսերնդայինը. վերջինս 
կիրառելի է մեկ սերնդի շրջանում։  
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Концепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческойКонцепт межпоколенческой    справедливости исправедливости исправедливости исправедливости и        
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Гамлет СимонянГамлет СимонянГамлет СимонянГамлет Симонян    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: будущие поколения, экология, здравоохранение, 
устойчивое развитие, внутрипоколенческая справедливость, концепция 

Цель статьи – раскрыть нормативную природу межпоколенной спра-
ведливости как понятия социальной философии, имеющего ценностное 
содержание, и мотивы, обусловливающие ее нормативность. Одной из 
задач работы является рассмотрение теоретических и практических основ 
формирования и дальнейшего развития концепции межпоколенной спра-
ведливости, а также четкое определение данной темы в философском 
контексте. При написании статьи была исследована соответствующая ли-
тература, представившая различия между межпоколенческой справедли-
востью и внутрипоколенческой справедливостью посредством сравнитель-
ного анализа. В заключение следует отметить, что концепция межпоколен-
ной справедливости, сформировавшаяся в рамках обсуждения вопросов 
здравоохранения и экологии, в XVIII веке стала отдельным и уникальным 
направлением философской мысли, затрагивающим ряд этических вопро-
сов, связанных с человеческой личностью. 
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The Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational JusticeThe Concept of Intergenerational Justice        
andandandand    the Prerequisites for Its Formationthe Prerequisites for Its Formationthe Prerequisites for Its Formationthe Prerequisites for Its Formation    

Hamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet SimonyanHamlet Simonyan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: future generations, ecology, healthcare, sustainable 
development, intragenerational justice, concept 

The aim of the article is to reveal the normative nature of 
intergenerational justice as a concept of social philosophy, which has a 
worthwhile content, and the motives, which determine its normativity. One of 
the tasks of the work is to address the theoretical and practical bases of the 
formation and further development of the concept of intergenerational justice, 
and to clearly define the topic in a philosophical context. While writing the 
article, relevant literature was investigated by presenting the differences 
between intergenerational justice and intragenerational justice through 
comparative analysis. In conclusion, it should be noted that the concept of 
intergenerational justice, formed within the framework of the discussion of 
healthcare and environmental issues, in the 18th century became a separate and 
unique direction of philosophical thought, addressing a number of ethical issues 
related to human personality. 
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