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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ

րության մեջ (ընդունված 1945 թվականին)1 և Մարդու իրավունքնե-

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

րի համընդհանուր հռչակագրում (ընդունված 1948 թվականին)։2
Անի Սիմոնյան

ԵՊՀ եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս

Զարգացման բնականոն ընթացքը միջազգային հանրության
առջև ծառացած առավել կարևոր խնդիրներից է, որի լուծման արդյունավետությունից է կախված մարդկության հետագա առաջընթացը։ Միջազգային հանրությունը հանգել է այն եզրակացության, որ
ամբողջ աշխարհի, բոլոր պետությունների համամասնորեն և համընդհանուր զարգացումը չունի այլընտրանք։ «The Economist» անգլիական հեղինակավոր ամսագրին տված հարցազույցում, խոսելով
աղքատության մեջ գտնվող պետություններին տրամադրվող ոչ բավարար օժանդակության մասին, ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբաման
նշել է, որ աղքատությունը, սոցիալական ծանր պայմանները, քաղաքական հետամնացությունը ծնում են հակամարտություններ և

Սակայն պատմականորեն զարգացման իրավունքի առաջացումն
ընդունված է կապել գաղութային համակարգի փլուզման և մի շարք
երկրների անկախության ձեռքբերման հետ։3
Ի սկզբանե միջազգային հարաբերություններում զարգացման
իրավունքն առաջացել է տնտեսական հարաբերություների համատեքստում։ Ավելի կոնկրետ, զարգացման իրավունքը ի սկզբանե
վերաբերում էր միայն պետությունների միջև առաջացած տնտեսական հարաբերություններին։ Միջազգային հանրության որոշ ներկայացուցիչների (մեծամասամբ գաղութային համակարգից նոր
անկախացած երկրներ) տնտեսությունը ծայրաստիճան թերզարգացած էր, և տնտեսությունը ճգնաժամային վիճակից դուրս բերելու
համար անհրաժեշտ էր վերակառուցել միջազգային տնտեսական
հարաբերությունների ողջ համակարգը։ Նշված իրավիճակը այն
դրդապատճառն էր, որը սկիզբ դրեց իրավական նոր նորմերի,

խթանում են միջազգային հանցագործությունների աճը։1

Տե´ս The Economist 18 December 2010 vol. 397, number 8713, p. 18:
Տե´ս Stephen P. Marks, The right to development A primer, Harvard University
2004, p. 16:

ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը պարունակում է միջազգային պարտավորություններ, մասնավորապես` Հոդված 1(3)-ում նախատեսված է իրականացնել միջազգային համագործակցություն տնտեսական, սոցիալական,
մշակութային կամ մարդասիրական բնույթի միջազգային խնդիրների լուծման, ինչպես նաև բոլորի համար մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների նկատմամբ հարգանքի տարածման և խրախուսման գործում` անկախ սեռից, լեզվից կամ դավանանքից, ՄԱԿ-ը պետք է նպաստի
միջազգային տնտեսական, սոցիալական, առողջապահական և համանման
հարցերի լուծմանը, մշակույթի ու կրթության բնագավառներում միջազգային համագործակցությանը (Հոդված 55-րդ) և վերջապես ՄԱԿ-ի բոլոր անդամները պարտավորվում են 55-րդ հոդվածում նշված նպատակներին
հասնելու համար ձեռնարկել համատև և ինքնուրույն գործողություններ`
կազմակերպության հետ համագործակցելով (Հոդված 56-րդ)։
2 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 28-րդ հոդվածում
նշված է, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի սոցիալական բարօրության,
որի պարագայում մարդու բոլոր իրավունքները կարող են լիարժեք
իրականացվել։
3 Ania Lindroos The right to development, Helsinki 1999, p. 3:
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Այս տեսակետը կիսել է նաև ԱՄՆ պետքարտուղարը՝ զարգացման իրավունքի արդյունավետ իրականացումը համարելով
ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության անբաժան գործոն։
Զարգացման իրավունքի հետ կապված հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը միջազգային իրավունքի հարթակում սկսվել է
անցած դարի վաթսունական թվականների կեսերից։ Այդ ժամանակ
զարգացման իրավունքը դարձել է քաղաքական խիստ բանավեճերի, վիճաբանությունների և քննարկումների առարկա2:
Զարգացման իրավունքի անուղղակի տարրեր կարելի է նկատել դեռևս Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադ-

1
2

1

սկզբունքների և հայեցակարգերի մշակմանը, որոնց թվում էր նաև

շարք հասկացություններ։ Չնայած նրան, որ «Զարգացման իրա-

զարգացման իրավունքը։ Հետագայում զարգացման գործընթացի ի-

վունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագիրը առաջին հայացքից

րականացման շրջանակներն ավելի ընդլայնվեցին և տնտեսական

կարգավորման է ենթարկում զարգացման գործընթացի իրավական

հարաբերություններից զատ տարածվեցին նաև սոցիալական, քա-

ասպեկտները, սակայն քիչ չեն պարզաբանման ենթակա հակասա-

ղաքական, մշակութային և գիտական ոլորտների վրա։

կան դրույթները։

Զարգացման միտքը սկսեց ամրագրվել միջազգային կազմակերպությունների բանաձևերում, որոշումներում, նրանց կողմից
կազմակերպված միջազգային կոնֆերանսների վերլուծական նյու-

Մասնավորապես՝
•
վունք է,
•

թերում։
Նշված միջազգային կազմակերպություններից առաջիններից
էր Միավորված ազգերի կազմակերպությունը (այսուհետ նաև`
ՄԱԿ)։ Իրավագիտության տեսության մեջ զարգացման իրավունքի
առաջացումը համարվում է ՄԱԿ-ի և նրա մարմինների գործու-

զարգմացման իրավունքն անհատի՞, թե՞ կոլեկտիվ իրաո՞վքեր են զարգացման իրավունքի շահառուները, բենեֆի-

ցիարները,
•

արդյոք զարգացման իրավունքը կրում է պարտադիր իրա-

վաբանական բնույթ,
•

արդյոք զարգացման իրավունքի իրականացմանը խոչընդո-

նեության արդյունք։ Զարգացման իրավունքը ձևավորվել է ՄԱԿ-ի

տելու համար պետությունները կարող են ենթարկվել պատասխա-

կառույցներում քննարկումների, նրանց կողմից կատարված հար-

նատվության

ցումների և բանաձևերի ու այլ իրավաբանական փաստաթղթերի

և վերջապես

ընդունման արդյունքում և միջոցով։ Միջազգային իրավական այդ

•

ի՞նչ մեխանիզմներով և ճանապարհներով կարող է իրակա-

փաստաթղթերի շարքում առանցքային տեղ են զբաղեցնում «Զար-

նացվել պետությունների, ժողովուրդների և անհատների զարգաց-

գացման իրավունքի մասին» ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեաի թիվ

ման իրավունքը։

41/128 բանաձևը, ՄԱԿ-ի Հազարամյակի մարտահրավերները,
Զարգացման իրավունքի մասին Վիեննայի կոնվենցիան, «Միջազ-

Սույն վերլուծության մեջ մանրամասն կանդրադառնանք վերջին հարցադրմանը։

գային առևտուրը` որպես տնտեսական զարգացման կարևորա-

«Զարգացման իրավունքի մասին» 1986 թվականի հռչակագրի

գույն միջոց» թիվ 1707 բանաձևը, «Միջազգային առևտրային հարա-

ընդունումից ի վեր միջազգայնագետների և իրավագետների միջև

բերությունների և քաղաքականության բնորոշման և զարգացմանը

ծավալվեցին բազմաթիվ բանավեճեր զարգացման իրավունքի իրա-

նպաստող սկզբունքները», «Զարգացումը և միջազգային տնտեսա-

կանացման ձևերի, իրավական եղանակների արդյունավետության

կան համագործակցությունը» ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի բա-

վերաբերյալ։ Մասնավորապես` անգլիացի հայտնի իրավագետ Ի-

նաձևը և այլն։ Այս միջազգային իրավական փաստաթղթերում և

զաբելլա Բաննը իր` «Զարգացման իրավունքը և միջազգային

մասնավորապես թվականի զարգացման իրավունքի մասին հռչա-

տնտեսական իրավունքը» վերտառությամբ աշխատության մեջ ան-

կագրում պարզաբանվում են զարգացման իրավունքին վերաբերող

հանգստություն է հայտնել զարգացման իրավունքի իրականացման

հիմնական հասկացությունները, վերհանվում են զարգացման իրա-

հստակ, համակարգված և, որն առավել կարևոր է, միասնական մի-

վունքի նորմատիվ իրավական բովանդակության հետ առնչվող մի
27
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ջազգային քաղաքականության բացակայության կապակցությամբ։1

նիզմները և եղանակները, ինչպես նաև տրամադրվող ֆինանսա-

Պրոֆեսոր Բաննը մտահոգություն է հայտնել, որ զարգացած տնտե-

կան օգնության չափերը։

սություն ունեցող գերտերությունները, փորձելով օգտագործել այդ

Զարգացման իրավունքի իրականացման հիմնական գործիք է

իրողությունը, հնարավորություն են ստանում շահարկել թույլ զար-

համարվում Զարգացման պաշտոնական օժանդակությունը (Official

գացած տնտեսություն ունեցող պետությունների օժանդակության

Development Assistance), որն իրականացվում է տնտեսապես զար-

հնարավորությունները այդ երկրների վրա քաղաքական ազդեցութ-

գացած պետությունների կառավարությունների կողմից և համա-

յունն ընդլայնելու համար։

կարգվում է Զարգացման օժանդակության կոմիտեի կողմից

Ազգությամբ պակիստանցի մեկ այլ հայտնի իրավագետ Խուր-

(Development Assistance Committee)։ Զարգացման օժանդակության

շիդ Իքբալը, իր` «Զարգացման իրավունքը միջազգային իրավուն-

կոմիտեն ստեղծվել է 1960 թվականին գաղութային համակարգից

քում» աշխատության մեջ զարգացման իրավունքի արդյունավետ ի-

անկախացած պետությունների զարգացմանը նպաստելու նպատա-

րականացումն ապահովելու համար պայմանականորեն այդ գոր-

կով և այժմ ունի 29 անդամ պետություն։1
Զարգացման

ծընթացը բաժանում է երկու մակարդակների՝ ներպետական և մի-

պաշտոնական

օժանդակության

հիմնական

ջազգային։ Հայտնի իրավագետը մատնանշում է, որ չափազանց

նպատակներն են զարգացող երկրներում աղքատության հաղթա-

կարևոր է զարգացող պետությունների կառավարությունների կող-

հարումը, կյանքի համար անվտանգ կենցաղային պայմանների

մից զարգացման իրավունքի իրականացման ազգային հստակ

ստեղծումը, բնակչության առողջության պահպանումը, մասնավո-

ծրագրերի առկայություն։ Յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր

րապես՝ մարդու իմունային անբավարարության վիրուսի և ձեռքբե-

է մշակել իր պետական շահերի առաջնահերթությանը համապա-

րովի իմունային անբավարարության համախտանիշի կանխարգել-

տասխան ծրագիր և հնարավորություն ստանա ինքնուրույն որոշել

մանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը, միջազգային

այն տնտեսական և քաղաքական ուղղությունները, որոնք գերակա

տնտեսական գործընթացների մասնակցության ապահովումը, պե-

են տվյալ պետության ազգային շահերին։ Նմանօրինակ ազգային

տությունների ներսում քաղաքացիական ակտիվության նպաստող

ուղենիշային ծրագրերի բացակայությունն անպայմանորեն իր բա-

միջոցառումների իրականացումը և այլն։ Նշված նպատակների ի-

ցասական ազդեցությունն է թողնելու զարգացման իրավունքի իրա-

րագործման համար թվականին ծախսվել է մեկ միլիարդ ԱՄՆ դո-

2

կանացման արդյունավետության վրա։

Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության

լար, որը մեծամասամբ ուղղվել է աֆրիկյան երկրների զարգացմանը։

քննարկման համար առավել կարևոր է վերլուծել զարգացող պե-

Զարգացման իրավունքի իրականացմանը նպաստելու գոր-

տություններին տրամադրվող միջազգային օժանդակության մեխա-

ծում առանցքային դերակատարում ունի նաև ՄԱԿ-ի Զարգացման
ծրագիրը, որը հաստատվել է ՄԱԿ-ի զարգացման օժանդակության
երկու առանձին ծրագրերի միավորման և խոշորացման արդյունքում։ Այս ծրագիրը գործում է աշխարհի ավելի քան 117 երկրնե-

Տե´ս Isabella D Bunn. The right to development and international economic
law, Oxford and Portland, Oregon, 2012, p. 125
2 Տե´ս Khurshid Iqbal. The right to development in international law, Routledge
2012, p. 77:

Տե´ս Schachter Oscar, “The evolving international law of development”
Dordrecht, Martinus Nijhoff, 1991, p. 56:
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1

1

րում, և նրա հիմնական նպատակների շարքին են դասվում աղքա-

257 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, սակայն զարգացման իրավունքի իրակա-

տության հաղթահարումը, տնտեսական կայուն համակարգի զար-

նացման շրջանակներում աղքատության հաղթահարման համար

գացումը, քաղաքացիական ինստիտուտների ստեղծման խթանու-

ստացված օգնության արդյունքում այն հասել է 607 միլիարդ ԱՄՆ

մը, միջազգային համագործակցության ակտիվացումը և այլն։ Նա-

դոլարի, ինչը բնականաբար բացասաբար է ազդել այդ երկրների

խորդ տարի ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը նշված նպատակների ի-

տնտեսության վրա։1

1

Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության

րագործման համար ծախսել է հինգ միլիարդ ԱՄՆ դոլար։

Զարգացած պետություններից շատերը ունեն առանձին պե-

բարձրացման համար միջազգային կազմակերպությունների և զար-

տական գործակալություններ, որոնք օժանդակում են զարգացման

գացած պետությունների կառավարությունների կողմից սկսեցին

իրավունքի իրականացմանը և խթանում են միջազգային զարգա-

լայնորեն քննարկվել նշված խնդիրների կանխարգելման միջոցա-

ցումը։

ռումների ծրագրեր, որոնք կոչված էին թեթևացնելու զարգացող

Այդօրինակ գործակալություններից են ԱՄՆ-ի, Շվեդիայի, Մեծ

երկրների արտաքին հսկայական պարտքի գոյացման խնդիրները։

Բրիտանիայի, Նորվեգիայի միջազգային զարգացման գործակա-

Քննարկվում է խնդրի լուծման երեք տարբերակ՝
•

լությունները։ Բոլոր թվարկված գործակալությունների կողմից
տրամադրված ֆինանսական օգնությունը 2013 թվականին կազմել

աղքատության մեջ գտնվող պետությունների արտաքին

պարտքի ներում

է 128,8 միլիարդ ԱՄՆ դոլար։ Նշված ֆինանսական օժանդակութ-

•

արտաքին պարտքի վերաֆինանսավորում

յան զգալի մասը տրամադրվել է Աֆղանստանին, Հարավային Սու-

•

արտաքին պարտքի վճարման ժամանակացույցի և տոկո-

դանին, Կոնգոյին, Զիմբաբվեին, Բանգլադեշին և զարգացող այլ
երկրներին։

սագումարների վերանայում։

2

Զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության

Այս ֆինանսական օժանդակության հետ մեկտեղ վերջին տա-

բարձրացման մեկ այլ մեխանիզմ է առաջարկում ռուս հայտնի ի-

րիներին կտրուկ աճել է նաև զարգացող երկրների արտաքին

րավագետ Ս. Մասլովան, որն իր` «Զարգացման իրավունքը՝ որպես

պարտքը, որը բնականաբար չի կարող իր բացասական ազդեցութ-

միջազգային իրավունքի նոր սկզբունք» աշխատության մեջ առա-

յունը չունենալ այդ երկրների տնտեսության հետագա զարգացման

ջարկել է ստեղծել զարգացման իրավունքի իրականացման նկատ-

վրա։ Այսպիսով` ինչպես իր` «Զարգացման իրավունքը` որպես ի-

մամբ վերահսկողության նոր մեխանիզմ։ Նման վերահսկողություն

րավական երևույթ» տեսական վերլուծության մեջ արդարացիորեն

իրականացնող կոմիտեի առկայությունը հնարավորություն կտա

նշել է Ա. Մուրավյովը, նշված անհանգստացնող հանգամանքը հա-

գնահատել զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավե-

կասում է «Զարգացման իրավունքի մասին» հռչակագրի հիմնական

տությունը և նպատակահարմարությունն առանձին երկրներում։ Ս.

նպատակներին և էությանը։ Այսպես օրինակ` Լատինական Ամե-

Մասլովան առաջարկում է նշված միջազգային կոմիտեն ընդգրկել

րիկայի երկրների արտաքին պարտքը 1980 թվականին կազմում էր,

ՄԱԿ-ի կազմում՝ որպես առանձին վերահսկողական մարմին։ Առաջարկվում է այդ կոմիտեին օժտել լայն լիազորություններով, ո-

Տե´ս www.undp.org:
Տե´ս Khurshid Iqbal, The right to development in international law, Routledge,
2012, p. 154:

Տե´ս А.М. Муравьев, Право на развитие как явление правовых систем,
Москва, 2009, էջ 143:
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1

րոնք թույլ կտան գնահատել զարգացման իրավունքի իրականաց-

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ման ծրագրերի նպատակահարմարությունը և վերահսկողություն

ПРАВА НА РАЗВИТИЕ

սահմանել առանձին պետությունների կառավարությունների կողմից իրականացված միջոցառումների նկատմամբ՝ ընդհուպ պետական բյուջեի կազմումը և նրա կատարման ընթացքը։1
Փորձելով եզրափակել զարգացման իրավունքի իրականացման հետ կապված խնդիրների վերլուծությունը` կցանկանայինք
կատարել հետևյալ եզրահանգումները։
Առաջին` զարգացման իրավունքի արդյունավետ իրականացման համար հարկավոր է ներպետական մակարդակով մշակել ազգային բոլոր շահերը ներառող պետական ծրագրեր, որոնց մեջ կնե-
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Статья посвящена некоторым правовым аспектам реализации
права на развитие. Целью статьи является анализ содержания проблем,
связанных с реализацией права на развитие, в частности, ее реализации
на национальном и международном уровнях. Представлены статистические данные, касающиеся финансовой помощи, предоставляемой
развивающимся странам. Предложены некоторые рекомендации относительно повышения эффективности реализации права на развитие.

րառվեն յուրաքանչյուր առանձին պետության համար գերակա ո-

THE REALIZATION OF THE RIGHT TO DEVELOPMENT:

լորտները։

LEGAL PROBLEMS

Երկրորդ` զարգացման իրավունքի իրականացման արդյունավետության բարձրացման նպատակով հարկավոր է բացառել
ստացված ֆինանսական օժանդակություն արդյունքում առավել
անբարենպաստ տնտեսական հետևանքների առաջացումը զարգացող պետության համար, ահռելի արտաքին պարտքի կուտակումը։
Եվ վերջապես, զարգացման իրավունքի իրագործման արդյունավետ վերահսկողության համար անհրաժեշտ է միջազգային կազմակերպությունների կառուցվածքային բարեփոխությունների իրականացում, որի արդյունքում կարելի է ակնկալել զարգացող երկրների
դերակատարման և ակտիվ կենսագործունեության ապահովում։
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The article is dedicated to the legal problems of the ways and
principles for the realization of the right to development. In this article are
given reviews regarding conditions, policies and programs on the realization
of the right to development as a collective and human right both in national
and international levels.
Also a number of general and specific suggestions are introduced for
improvement of the strategies of the realization of the right to development.
Բանալի բառեր՝ զարգացման իրավունք, զարգացման իրավունքի իրակա-
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