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ՀՏԴ 930.2 

    ««««ԴաշնակիցԴաշնակիցԴաշնակիցԴաշնակից» » » » և և և և ««««բարեկամբարեկամբարեկամբարեկամ» » » » արքաների հետ արքաների հետ արքաների հետ արքաների հետ     
Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն Հռոմի հարաբերությունների ռոմանականացման նախադրյալներն 

ու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանումու դրսևորումները վաղ պրինցիպատի դարաշրջանում    

ՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյանՄելիքյան    ԱրԱրԱրԱրթուրթուրթուրթուր    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... Հռոմեական կայսրություն, Օգոստոս, Տիբե-
րիուս, Կալիգուլա, պատրոն, կլիենտ, պոսեսիա, պրեկարիա 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Ք. ա. III-I դդ. հռոմեական ծավալապաշտությանը համընթաց ձևա-

կան և բովանդակային փոփոխությունների ենթարկվեցին նաև Հռոմի և 
նրա քաղաքական ազդեցության տակ գտնվող «դաշնակից» ու «բարեկամ» 
արքաների հարաբերությունները: Նշված ժամանակաընթացում նախկին 
գործընկերային հարաբերությունները վերածվեցին ուղղահայաց հարա-
բերությունների, որոնց արդյունքում Հռոմը իրավաքաղաքական, տնտե-
սական և գաղափարական ամուր տիրապետություն հաստատեց նրանց 
նկատմամբ: Հետազոտության նպատակն է պարզաբանել այդ փոփոխու-
թյունների ներքին բնույթն ու մեխանիզմը: Քննության ենթակա են նաև 
վաղ պրինցիպատի ժամանակաշրջանում կայսրերի և նրանց քաղաքա-
կան ազդեցության տակ գտնվող «դաշնակից» ու «բարեկամ» արքաների 
կապերի ոլորտ հռոմեական քաղաքացիական և իրային իրավունքի նոր-
մերի արտաբերման իրավաքաղաքական նախադրյալները, նպատակա-
դրումներն ու հետևանքները: Հետազոտությունը կատարվել է աղբյուրա-
գիտական լայն հիմքով և, անկասկած, օգտակար կլինի Ք. ա. I դ. երկրորդ 
կեսի և Ք. հ I դ. առաջին տասնամյակների հռոմեական ծավալապաշտու-
թյան ընթացքը ճիշտ հասկանալու համար: 

1.1.1.1. ««««ԴաշնակիցներիԴաշնակիցներիԴաշնակիցներիԴաշնակիցների» » » » ու ու ու ու ««««բարեկամներիբարեկամներիբարեկամներիբարեկամների» » » » հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական հետ Հռոմի քաղաքական 
կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. կապերի այլափոխումը Ք. ա. IIIIIIII----I I I I դարերումդարերումդարերումդարերում    

Պ. Բարտոնը 2011 թ. հրատարակված «Բարեկամություն և կայսրու-
թյուն» արժեքավոր ուսումնասիրության մեջ առանձնացնում է միջազ-
գային գործընկերների հետ Հռոմի բարեկամական հարաբերություններ 
հաստատելու չորս եղանակներ՝ 1. ռազմական համագործակցություն, 2. 
դիվանագիտական շփումներ, 3. անվերապահ անձնատվություն (deditio), 
որը կատարվում էր կամավոր՝ հռոմեական հովանավորությունը ստա-
նալու նպատակով, 4. «հարկադրական անձնատվություն» (deditio), որը 
կատարվում էր Հռոմից կրած պարտությունից հետո [27272727, 79]: Անդրադառ-
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նալով հռոմեական ծավալապաշտության գործիքակազմին` Պ. Բարտոնը 
գտնում է, որ «բարեկամության լեզուն հանդիսացել է այն հիմնական 
տրամաբանական հիմքը, որի վրա հռոմեացիները կառուցել են արտա-
սահմանյան գործընկերների հետ իրենց հարաբերությունները» [27272727, 2]: 
Պ. Բարտոնի տեսությունը պաշտպանում են շատ ուսումնասիրողներ: 
Սակայն «դաշնակից» (socius) և «բարեկամ» (amicus) երկրների հետ Հռոմի 
հարաբերությունների (ըստ Պ. Բարտոնի՝ «միջազգային բարեկամու-
թյան») այդ մեկնաբանությունը բավականին կանխակալ է, քանզի ան-
տեսված են հռոմեական քաղաքացիական «amicitia»-ից նրա բովանդա-
կային տարբերությունները: Լ. Ռ. Թեյլորը հռոմեական ներհանրութային 
միջավայրում «amicitia»-ն համարում է կուսակցություն բառի հին 
հռոմեական հոմանիշը: Նրա կարծիքով «amicitia-ն եղել է պաշտոնի 
հավակնորդներին աջակցության գլխավոր հիմքը» [65656565, 7-8]: Իսկ Ռ. Սայմի 
գնահատմամբ «amicitia-ն քաղաքական զենք էր, այլ ոչ թե հայացքների 
ընդհանրության վրա հիմնված զգացողություն» [61616161, 157]: Նրա համոզ-
մամբ «հռոմեական քաղաքական խմբակցությունները միավորված էին ոչ 
այնքան սկզբունքների ընդհանրությամբ, որքան փոխադարձ շահերով և 
փոխադարձ ծառայություններով (officia) և կայանում էին կամ սոցիալա-
կան առումով հավասարների, կամ էլ` բարձրաստիճանների ու ցածրաս-
տիճանների միջև. ... բարենպաստ հարաբերության դեպքում կապը 
կոչվում էր amicitia, այլ դեպքում՝ factio» [61616161, 157]:  

Արդի պատմագիտության մեջ Լ. Ռ. Թեյլորի և Ռ. Սայմի վերոնշյալ 
բացատրությունները կորցրել են համընդհանուր ճանաչումը: Մեր 
օրերում իրենց «amicus»-ների վրա հռոմեական քաղաքական գործիչների 
հնարավոր ազդեցությունը դիտարկվում է ավելի նուրբ լույսի տակ, և 
ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում հռոմեացիների առօրյա կյանքում և 
միջազգային հարաբերություններում բարեկամության լեզվի դրսևորում-
ներին [26262626; 70, 63-118; 71, 27-83]: Ք. Ռոլլինգերն իրավացիորեն նկատում է, 
որ քաղաքացիական հարաբերություններում «amicitia»-ի լեզուն կոչված է 
եղել գիտակցության մեջ հավասարության և նույնականության գաղա-
փարի արթնացմանը՝ նրբորեն ակնարկելով պաշտոնեական տարբերու-
թյունների անտեսման անհրաժեշտության մասին [51515151, 344]: «Amicitia»-ի 
լեզուն (օրինակ այն, որը գործածում է Մ. Տ. Ցիցերոնն իր նամակներում), 
արտացոլում է բարեկամների հավասարության փիլիսոփայորեն հիմնա-
վորված և նրանց կողմից ցուցադրաբար ընդգծվող գաղափարը: Այդ 
լեզուն գերզգացմունքային է և մշտապես հիշեցնում է ընկերների անձնա-
կան կապի (amor), բնավորությունների և հետաքրքրությունների նմանու-
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թյան, մարդկային արժանապատվությանն (humanitas) ու բարեկրթու-
թյանը (urbanitas) նրանց մասնակցության մասին [51, 344]: Մինչդեռ 
արտաքին «բարեկամների» հետ Հռոմի հաղորդակցության լեզուն մշտա-
պես պարունակել է տարբերության և հեղինակության, իշխանության և 
դիրքի իմաստաբանական երանգներ:  

Ներհանրութային «amicitia»-ն համեմատաբար կայուն էր ժամանակի 
մեջ: Մինչդեռ նույնը չի կարելի ասել արտաքին գործընկերների հետ 
Հռոմի հարաբերությունների մասին: Հռոմեական պետականության ձևա-
վորման և զարգացման ընթացքի մասին պատմող աղբյուրները փաստեր 
չեն հաղորդում մի որևէ պետության հետ նրա իրավահավասար գործակ-
ցության մասին, ինչը թույլ է տալիս կարծել, որ այդպիսիք չեն էլ եղել: 
Այդուհանդերձ, հնարավոր է, որ իր պատմության վաղ շրջանում Հռոմի 
դերը նրա դաշնակիցների հետ հարաբերություններում նման է եղել 
հունական հեգեմոնիային, որը սովորաբար բնութագրվում է «primus inter 

pares» արտահայտությամբ: Սակայն այս դեպքում էլ անվիճելի պետք է 
համարել, որ տարատեսակ գործոնների ազդեցությամբ այդ դերը, անընդ-
հատ բովանդակային փոփոխություններ կրելով, արդեն Ք. ա. III դ. վերջե-
րին շատ էր հեռացել անգամ այդ ենթադրված ձևից: Բովանդակային փո-
փոխության հիշյալ երևույթը շատ տեսանելի է հատկապես հռոմեա-նու-
միդիական հարաբերության համապատկերում: Հռոմը Կարթագենի 
նախկին դաշնակից Նումիդիայի արքա Մասինիսսայի հետ դաշինք էր 
կնքել դեռևս Երկրորդ Պունիկյան պատերազմի (Ք. ա. 218-201 թթ.) ժամա-
նակ: Այն իր բնույթով համապատասխանում էր Պ. Բարտոնի դասակարգ-
ման առաջին տիպին1, բայց արդեն պարունակում էր հավասարության 
խախտման տարրեր.  

««««Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը Մասինիսսան.... հալածված ու վտարված, իր ամբողջ զորքը 
կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց կորցրած, փախավ հասավ ձեր ճամբարը մի տուրմա հեծելազորով: Բայց 
այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք այնուամենայնիվ, դուք ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց ոչ միայն նրան վերադարձրիք հարանց 
թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության թագավորությունը, այլև նրան տվեցիք Սիֆակի թագավորության 

                                                                 
1 Տ. Լիվիուսը Պերգամի արքա Էվմենես II-ի ճառի շրջանակներում [19191919, 

XXXVII. 53. 21] ակնարկում է նախկինում Հռոմի դեմ Մասինիսսայի մղած ռազմա-
կան գործողությունների մասին: Բայց Հռոմը կամ դա գնահատել է որպես Կար-
թագենի հպատակության տակ գտնվելու հանգամանքից բխած գործողություն, 
կամ էլ անտեսել է՝ ելնելով սեփական շահերից: Գ. Սալլյուստիուսը, չհիշատակե-
լով Մասինիսսայի անցյալի այդ դրվագի մասին, նրան դրվատում է. «...գործեց 
բազմաթիվ և հիրավի հրաշալի զինվորական սխրանքներ, .... մնաց մեր բարի և 
հավատարիմ բարեկամը» [15151515, 5. 4]: 
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հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ հարստագույն մասը, դուք նրան դարձրիք աֆրիկյան արքաների մեջ 
զորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նազորեղագույնը այն բանի համար, որ նա հավատարմորեն և նախանխանխանխանձաձաձաձա----
խնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագխնդրորեն պայքարեց ձեզ հետ` ընդդեմ Սիֆակի ու կարթագենացիներիենացիներիենացիներիենացիների»»»»    
[19, [19, [19, [19, XXXVII. 53. 21-23; 15151515, 5. 5]: ]: ]: ]:  

Առաջին հայացքից հռոմեացիների կողմից Մասինիսային տրված 
հատուցումը համապատասխանում է նրանց «amicitia»-ի «հատուցում 
գործընկերության դիմաց» սկզբունքին: Սակայն Տ. Լիվիուսի 
հաղորդումից պարզորոշ երևում է, որ եթե անգամ այդ «amicitia»-ն 
ստեղծվել է հավասարության սկզբունքով, ապա շատ արագ էլ նրա 
առանցքը թեքվել է հօգուտ Հռոմի: Ընդ որում, հռոմեացի հեղինակը 
հստակ մատնանշում է դրա պատճառը. Կարթագենի հետ հաշտության 
պայմանագրեր ստորագրել էր միայն Հռոմը, իսկ նրա դաշնակիցը տա-
րածքային հատուցումները ստացել էր ոչ թե անմիջականորեն պարտվող 
կողմից, այլ Հռոմից՝ իբրև «հռոմեական շնորհ»: Համաձայն Տ. Լիվիուսի՝ 
Երկրորդ մակեդոնական պատերազմի (Ք. ա. 200-197 թթ.) վերջերին 
Մասինիսսայի որդին հռոմեական սենատում իր զարմանքն է հայտնել 
Մասինիսսայի հանդեպ Հռոմի վերաբերմունքի նկատմամբ.  

««««Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու Մեսգաբը.... ասաց, որ իր հոր այտերը շիկնել են երկու 
հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների հանգամանքի պատճառով. առաջինը, որ սենատը պատվիրակների 
միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի միջոցով խնդրել, այլ ոչ թե հրամայել է, թե ինչեր են պետք պատերազմի 
համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար համար, երկրորդ՝ այն, որ նրանք հացահատիկի համար դրամ են դրամ են դրամ են դրամ են 
ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական ուղարկել: Մասինիսսան հիշում է, որ ինքը տիրում է հռոմեական 
ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու ժողովրդի նվաճած թագավորությանը, և որ նրանք մեծացրել են այն ու 
դարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թադարձրել բազում անգամ ընդարձակ. նա բավարարված է թագագագագավովովովորուրուրուրու----
թյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրաթյունից օգտվելով և գիտի, որ նրա նկատմամբ սեփականության և տիրա----
պեպեպեպետուտուտուտության իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրենթյան իրավունքը պատկանում է նրանց, ովքեր այն տվել են իրեն» 
[19191919, XLV. 13. 13-16]:  

Հռոմեական դիվանագիտությունը «նումիդիական փորձը» կիրառեց 
Ք. ա. II դ. առաջին կեսին մղված Երկրորդ և Երրորդ մակեդոնական (Ք. ա. 
171-168 թթ.), բայց հատկապես Սիրիական (Ք. ա. 192-188 թթ.) պատե-
րազմց հետո: Իրավական առումով Սելևկյան տերության դեմ տարած 
տպավորիչ հաղթանակը Ասիայում հռոմեական ծավալապաշտության 
համար լայն հեռանկարներ էր բացում2: Սակայն Ք. ա. II դ. հռոմեական 

                                                                 
2 Դեռևս Ք. ա. 193 թ., Անտիոքոս III-ի դեսպան Մենիպպոսը հռոմեական 

սենատին պարզաբանել էր հաղթանակի միջոցով ձեռք բերված իրավունքի 
բովանդակությունը. «Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է Նա, ով զենքի ուժով հաջողության է հասել, նա էլ ստանում է 
ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ ամեն ինչ, և հետո իր օրենքներով և իր հայեցողությամբ որոշում է, թե ինչ 
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սենատը բնավ հակված չէր սեփական տարածքներն առանց խիստ ան-
հրաժեշտության ընդլայնելուն և որդեգրել էր գոյություն ունեցող սահ-
մանները «դաշնակից» և «բարեկամ» երկրների ու արքաների օգնությամբ 
պաշտպանելու ռազմավարություն [13131313, 10]: Այդ պատճառով էլ Անտիոքոս 
III-ին պատկանած երկրներն իրեն բռնակցելու փոխարեն Հռոմը Ք. ա. 
188 թ. ընդառաջեց իր արևելյան դաշնակիցներ Պերգամի3 ու Հռոդոսի4 
տարածքային նկրտումներին [47474747, XXI. 19-21; 19191919, XXXVII. 52-54; 8888, Сир, 
44]: Օ. Կլիմովը դրանց բավարարումը5 համարում է հռոմեական սենատի 
կողմից «հաղթանակի հասնելու գործում նրանց ազդեցությունն ու 
նկատելի դերը ճանաչելու արտահայտություն» [11111111, 96]: Սակայն կարևոր 
է նկատել, որ Պերգամի ու Հռոդոսի պահանջները բավարարվեցին ոչ թե 
Ապամեայի պայմանագրով, որին նրանք պաշտոնապես չէին մաս-
նակցում [19191919, XXXVIII. 38.1], այլ պայմանագրից հետո՝ «հռոմեական 
շնորհով»: Ինչպես Մասինիսսայի դեպքում, այստեղ էլ պատերազմի իրա-
վունքով ձեռք բերած տարածքները շնորհելով իր դաշնակիցներին՝ Հռոմն 
իր ձեռքում էր պահում դրանց նկատմամբ սեփականության գերագույն 
իրավունքը: Ընդ որում, Հռոմից ստացված երկրամասերի ընդհանուր տա-
րածքները գերազանցում էին Պերգամի և Հռոդոսի ավանդական տա-
րածքներին և, ասես, նրանց կլանում էին իրենց մեջ: Միևնույն վարչական 
սահմանների ներսում ավանդական և «շնորհված» տարածքների այդ 
անհամամասնությունը և, հատկապես, «շնորհված» տարածքների նկատ-

                                                                                                                                                    
վերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրենվերադարձնի հպատակվածներին և ինչ թողնի իրեն» [19,19,19,19, XXXIV, 57. 7; 48,48,48,48, XXVIII. 
1. 4; 6. 6. 6. 6. VII. 5. 73]: 

3 Պերգամի արքա Ատտալոս I-ը (Ք. ա. 241-197 թթ.) Հռոմի դաշնակիցն էր դար-
ձել Առաջին մակեդոնական պատերազմի (Ք. ա. 215-205 թթ.) ժամանակ [18181818, XXVI. 
24. 9; 11111111, 93-94; 37373737, 24-30]:  

4 Հռոդոսը Հռոմի դաշնակիցն էր դարձել Երկրորդ մակեդոնական պատե-
րազմի սկզբներին: 

5 Պերգամի արքա Էվմենես II-ը ստացավ Լիկաոնիան, Մյոզիան, Մեծ և Հելլես-
պոնտոսյան Փռյուգիաները, Լիդիան, Հոնիան, Կարիայի մի մասը, Լիկիայի և 
Պիսիդիայի մի մասը, եվրոպական տարածքում՝ Քերսոնեսը, Լիսիմաքիան ու 
Պրոպոնտոսի ափերի փոքր քաղաքները: Ք. ա. 186 թ. Հռոմի թույլտվությամբ 
Էվմենես II-ն իր պետությանը միացրեց նաև Պամփյուլիայի հյուսային մասը [19191919, 
XXXVIII. 39.14–17: Հմմտ. 47474747, XXI. 46. 9–11]: Տե՛ս նաև [11111111, 93-94; 37373737, 34-35]: Հռոմի 
դաշնակից Հռոդոսը ստացավ Կարիայի՝ Մեանդրոս գետից հարավ ընկած մասը և 
Լիկիայի մյուս մասը [47474747, XXI. 24, 6-9; 47474747, XXI. 43; 47474747, XXI. 46; 19,19,19,19, XXXVII. 55-56; 19191919, 
XXXVIII. 39. 7-17; 56565656, XIV. 3. 4; 8888, Сир. 44]: 
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մամբ հռոմեական իրավունքի պահպանությունը6 Հռոմի ու նրա վաղեմի 
դաշնակիցների հարաբերությունների ի սկզբանե թեք առանցքը վերջնա-
կանապես փոխում էր ուղղահայացի: Իսկ Կապպադովկիայի և Փոքր 
Ասիայի մյուս հելլենիստական երկրների հետ հարաբերություններում 
Հռոմը ներկայանում էր որպես Սելևկյանների լծից նրանց ազատարար 
[23232323, 45-63], որը լիովին բավարար էր նրանց նկատմամբ հռոմեական 
ազդեցության հաստատելու համար: Ք. ա. II դ. առաջին կեսին Հռոմն 
արդեն տարածաշրջանի կարևորագույն քաղաքական գործոնն էր, որի 
հետ ստիպված էին հաշվի նստել ինչպես հին, այնպես էլ հռոմեական 
զենքի հաղթանակի արդյունքում վերածնված հելլենիստական պետու-
թյունները [36363636, 48-52]: Համաձայն Տ. Լիվիուսի՝ նրանք բոլորը քծնանքով, 
բայց ոչ հանիրավի, ստիպված էին ընդունել.  

«Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ Ձեր տերության սահմաններն այժմ Տավրոսյան լեռներն են, և այդ 
սահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոսահմանից այս կողմ ընկած և ոչ մի երկիր ձեզ հեռավոր թող չթվա: ր թող չթվա: ր թող չթվա: ր թող չթվա: 
Որտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքըՈրտեղ հասել է ձեր զենքը, այնտեղ էլ թող լինի ձեր իրավունքը»»»» [19191919, 
XXXVII. XXXVII. XXXVII. XXXVII. 54. 23-24]: 

Այսպիսով, «amicitia»-ի քաղաքացիական և արտաքին քաղաքական 
դրսևորումների պարզ համեմատությունը ցույց է տալիս, որ նրանց նմա-
նությունը զուտ արտաքին է, այլ ոչ թե հիմնային: Արտաքին քաղաքակա-
նության մեջ «amicitia»-ն կորցնում է իրավահավասար գործընկերության 
բնույթը և վերածվում Հռոմի ծավալապաշտության շատ նուրբ, բայց 
միևնույն ժամանակ բացառիկ արդյունավետ գործիքի: Այն դառնում է 
հիմնական միջոցը, որի օգնությամբ Հռոմը Ք. ա. II-I դդ. մի կողմից 
պաշտպանում էր «բարեկամներին», մյուս կողմից այդ պաշտպանու-
թյունն իսկ լծակ էր դարձնում՝ այլոց վրա իր ազդեցությունը տարածելու 
համար7: Ք. ա. II դ. Հռոմը չբավարարվեց «շնորհված» երկրների տա-

                                                                 
6 Հատկանշական է, որ Երրորդ մակեդոնական պատերազմից հետո Հռոմը 

հետ վերցրեց շնորհված տարածքների զգալի մասը, քանի որ Պերգամի արքան 
դժգոհել էր Հռոմի պատերազմներին մասնակցության պատճառով կրած վնաս-
ների համար, իսկ Հռոդոսին սենատը կասկածում էր Պերսևսի հետ գաղտնի հա-
րաբերություններ ունենալու մեջ: Ավելի ուշ՝ Ք. ա. 133 թ., Պերգամը պրովինցիա 
դարձնելուց հետո, Հռոմը նրա կազմում մնացած «շնորհված» տարածքները վերա-
բաշխեց Կապպադովկիայի և Պոնտոսի միջև: 

7 Այս կերպ Հռոմի դաշնակիցը դարձավ Պոնտոսի արքա Միհրդատ IV-ը (Ք. ա. 
170-150 թթ.), որը Ք. ա. 155 թ. ռազմական աջակցություն ցուցաբերեց Հռոմի դաշ-
նակից Ատալլոս II-ին՝ ընդդեմ Բութանիայի արքա Պրուսիաս II-ի: Նրան հաջոր-
դած Միհրդատ V-ը (Ք. ա. 150-120 թթ.) Ք. ա. 149 թ. որպես օգնություն Հռոմին 
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րածքների նկատմամբ իր իրավունքի ամրագրումով և միջնորդ դատա-
վորի դեր ստանձնեց հելլենիստական երկրների հաճախ իր իսկ ստեղծած 
գահակալական խնդիրների լուծման գործում՝ փաստացիորեն իր ձեռքն 
առնելով նրանց ճակատագրի տնօրինությունը8: Ընդ որում, Հռոմն իր 
գերակա հեղինակության հաշվին հաճախ իրավարարի որոշումները 
պարտադրում էր նաև այնպիսի երկրների, որոնք պաշտոնապես Հռոմին 
«բարեկամ» կամ «դաշնակից» չէին [36363636, 21]:  

Հռոմի «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» ցանկի հաջորդ ընդլայ-
նումը, որն արդեն ուղեկցվում էր հռոմեական ծավալապաշտության 
տարրերով, կատարվեց Միհրդատյան պատերազմների (Ք. ա. 88-63 թթ.) 
ժամանակ: Մեկ տասնյակից ավելի դաշնակցային և բարեկամական պայ-
մանագրեր կնքվեցին Մեծ Հայքի [28,28,28,28, XXXVI. 53. 6], Վիրքի [28,28,28,28, XXXVII. 2. 
6], Աղվանքի [28282828, XXXVII. 5. 1, Բոսպորի [28,28,28,28, XXXVII. 14. 2], Օսրոյենեի 
[28282828, XL, 20. 1], Կոմմագենեի [8888, Митрд.106] և այլոց տիրակալների հետ, 
որոնց տիրույթները սահմանակցում էին հռոմեական պրովինցիաներին: 
Առաջին հայացքից թվում է, թե Պոմպեուսի այսօրինակ գործունեությունը 
համապատասխանում է դեռևս Ք. ա. II դ. եկող սենատական արտաքին 
քաղաքական մոտեցմանը [53535353, 227], ըստ որի՝ խնդիրը ոչ այնքան սեփա-
կան անդրծովյան տիրույթների ընդարձակումն էր, որքան եղածների 
պահպանությունը «բարեկամ» և «դաշնակից» երկրներով գոտևորման 
միջոցով: Սակայն Ք. ա. 66-64 թթ. Արևելքի քարտեզի վերաձևման ժամա-
նակ Պոմպեուսը Տիգրան II-ի իշխանությունից ազատագրված Ասորիքում 
ոչ թե վերականգնեց Հռոմի դաշնակից Անտիոքոս XIII-ի իշխանությունը, 
այլ այդ երկրամասը բռնակցեց Հռոմեական կայսրության վարչական 
տարածքներին [8888, Митрд. 10. 68; 28282828, XXXVII, 7a]՝ նրանից ստեղծլով 
Սիրիա պրովինցիան [53535353, 225-227; 55555555, 74; 62626262, 121; 13131313, 11-16]: Ս. 
Լիտովչենկոն իրավացիորեն նկատում է, որ «հռոմեական Արևելքում 
Պոմպեուսի վերաձևությունները ցուցադրում են հռոմեական զորապետ-
ների ընդհանուր միտումը: Պոմպեուսը, ստեղծելով Սիրիա պրովինցիան, 
մերժեց սենատական ավանդությանը բնորոշ արտաքին քաղաքական 
սկզբունքները` սկզբից էլ կանխագուշակելով Արևելքում Հռոմի ծավալա-

                                                                                                                                                    
ուղարկեց նավատորմ և զորաջոկատ, իսկ ավելի ուշ Հռոմին օժանդակեց Արիս-
տոնիկոսի դեմ պայքարում: Հռոմի բարեկամությունը ստիպված էին ընդունել 
նաև Բութանիայի արքա Նիկոմեդոս II-ը (Ք. ա. 149-127 թթ.) և այլք: 

8 Հատկանշական է, որ Մասինիսսայի թոռները Նումիդիայի գահի շուրջ ծա-
վալած պայքարի լուծումը փնտրում էին ոչ թե տոհմական իրավունքի մեջ, այլ 
հռոմեական սենատում [15151515, 13-17; 21]: 
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պաշտության շարունակությունը» [13131313, 16]: Պայմանավորված Հռոմի 
արևելյան քաղաքականության մեջ կատարված այդ շրջադարձով՝ փոխ-
վեց նաև «բարեկամների» ու «դաշնակիցների» նկատմամբ վերաբեր-
մունքը: Այն դեպքերում, ինչպես, oրինակ, Մեծ Հայքի պարագայում էր, 
երբ Հռոմին շահեկան էր, գործածվում էին հին արտաքին քաղաքական 
հնարքները և Հռոմի հանդեպ անբարյացակամ արքաներին ճանաչում 
Հռոմի «բարեկամ»: Իսկ երբ իրավիճակը պահանջում էր այլ մոտեցում, 
Պոմպեուսն ու նրա հաջորդները հեշտորեն մի կողմ էին թողնում պայմա-
նականությունները և անհիմն ու առանց որևէ առիթի պրովինցիայի էին 
վերածում «դաշնակիցների» երկրները [13131313, 16]: Այդ քաղաքականության 
հաջողությունը դյուրացնելու նպատակով Հռոմը շատ արագ հարթեց 
իրավաքաղաքական այն նեղ տարբերությունը, որ կար կամավոր անձ-
նատվության (deditio) և «հարկադրական անձնատվության» (surrender 

under duress) [27272727, 79] ճանապարհով Հռոմի գերիշխանությունն ընդունած 
երկրների միջև: Բեկումը կատարվեց հատկապես Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսի 
քաղաքացիական պատերազմների ընթացքում, երբ Հռոմի «դաշնակից» 
շատ արքաներ աջակցեցին Պոմպեուսին, հանրապետականներին, ապա 
Անտոնիուսին, իսկ սրանց պարտությունից հետո, հայտնվելով հաղ-
թողների վրեժխնդրության առջև, կամ զրկվեցին գահից, կամ էլ 
թողնվեցին իշխանության ղեկին, բայց կորցրին նախկին ինքնավարու-
թյունը [58585858,,,, August. XLVIII; 29292929, XLIII. 48. 3-4; 29292929, XLIV. 45. 3; 30303030, XLIX. 22. 3-

4; 30303030, XLIX. 22. 6; 31313131, LI. 2. 1-2]: Նման ճակատագիրն ունեցան նաև որոշ 
անհաշվենկատ «դաշնակից» քաղաքներ [58585858, August. XLVII]: Նույն ժամա-
նակամիջոցում «դաշնակիցների» նկատմամբ Հռոմի քաղաքականության 
բացասական դինամիկան դրսևորվեց նաև նրանց փոխատեղություննե-
րով [29292929, XLIV. 3-4; 30303030, XLVIII. 33. 2] ու նրանց կառավարած երկրների տա-
րածքային վերաձևություններով [29292929, XLI. 63. 3-4; 29292929, XLII. 48. 3-4; 30303030, XLIX. 
33. 3-5; 30303030, XLIX. 44. 2]: Առաջին դեպքում «դաշնակիցներից» շատերը 
կտրվում էին իրենց էթնիկ հանրությունից՝ վերածվելով օտար երկրում 
հռոմեական շնորհով կառավարող սովորական դրածոների, իսկ երկ-
րորդի պարագայում Հռոմը հետևողականորեն իրականացնում էր նրանց 
կառավարած երկրների նկատմամբ իր գերագույն սեփականության իրա-
վունքը9: Հռոմը «բարեկամների» նկատմամբ գործում էր ավելի զգուշա-

                                                                 
9 Ք. ա. I դ. Հռոմի և նրա ազդեցության տակ գտնվող երկրների կառավարիչ-

արքաների փոխհարաբերությունների մասին տե՛ս [42424242, 184-202; 54545454, 217-226; 66666666, 
24-32, 34-66, 257-265; 67676767, 91-121]. 
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վոր. նա առերևույթ հարգում էր վերջիններիս դինաստիական ավան-
դույթները, բայց միևնույն ժամանակ տարբեր միջոցներով փորձում էր 
«բարեկամի» իրավունքները նվազեցնել և հավասարեցնել «դաշնակից-
ների» աստիճանին:  

Օգոստոսի պրինցիպատի (Ք. ա. 27-Ք. հ. 14 թթ.) ընթացքում Հռոմի 
գերիշխանության տակ գտնվող երկրներն իրարից տարբերվում էին 
չափերով, տնտեսական և ռազմական ներուժով, կառավարման ինքնա-
տիպ ձևերով ու պետական ավանդներով: Օրինակ՝ Հռոմի դաշնակիցներ 
Լիկիան [63636363, XIII. 33. 4], Հռոդոսը [64,64,64,64, XII. 58. 2], Սամոսը [45, V. 31. 135.] 
փոքրիկ պետություններ էին` նման պրովինցիաների տարածքում 
գտնվող ազատ քաղաքներին: Որոշ երկրների կառավարիչներ, ինչպես, 
օրինակ, Ալպյան լեռնաշղթայի արևմտյան մասում կառավարող Կոտտիս 
I-ն ու Դոննուս II-ն էին, կրում էին «praefectus» [64,64,64,64, XII. 15-21; 52525252, 353-372] 
տիտղոսը, այլք Հրեաստանի կառավարիչ Հերովդեսի (Ք. ա. 37-Ք. ա. 4 
թթ.) ու նրա որդինների պես կոչվում էին «procurator» [50505050, 54; 40404040, 13–28;    43, 43, 43, 43, 
43–62]: Կապպադովկիայի, Կոմմագենեի, Կիլիկիայի, Թրակիայի, Մավրի-
տանիայի, Նաբաթեայի, Պոնտոսի, Օսրոյենեի և այլոց կառավարիչները 
պահպանում էին «արքա» (βασιλεύς) տիտղոսը [25252525, 293–303; 24242424, 153–159; 
54545454, 217–226; 38383838, 181–197; 60606060, 6–20]: Իսկ Մեծ Հայքի արքաները նույնիսկ 
Հռոմի «բարեկամի» իրենց կարգավիճակում շարունակում էին կրել 
«արքայից արքա» (βασιλεύς βασιλέων) [44444444, 156, Pl. 93-94], «արքայից արքա, 
աստվածային» (βασιλεως βασιλέων θειοι) [44444444, 156. Pl. 92] «մեծ արքա» 
(βασιλεύς µέγαλος) [5555, 65-66; 44444444, 161-162, Pl. 95] տիտղոսները: Չնայած այս 
տարբերություններին, սկսած Օգոստոսի ժամանակներից՝ հպատակ թա-
գավորությունները ընկալվում են ոչ միայն իբրև հռոմեացիների վերա-
հսկողության տակ գտնվող տարածքներ, այլ իբրև Imperium Romanum-ի 
անբաժանելի մասեր, եթե անգամ դրանք անմիջականորեն հռոմեական 
պրովինցիական վարչակազմի վերահսկողության ներքո չէին գտնվում 
[58585858, August. XLVIII; 57575757, XVII. 3. 24–5; 64646464, IV, 5; 28, XXXVIII. 38383838. 3-4]:  

2.2.2.2. ՀռոմիՀռոմիՀռոմիՀռոմի    ևևևև    կախյալկախյալկախյալկախյալ    արքաներիարքաներիարքաներիարքաների    հարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերություններիհարաբերությունների    ռոմառոմառոմառոմանանանանակակակակա----
նացումընացումընացումընացումը    

Ք. ա. I դ. երկրորդ կեսին Հռոմեական Հանրապետության ներքին 
կյանքում կատարվող արմատական տեղաշարժերին զուգընթաց փոխվեց 
նաև Հռոմի վերաբերմունքը արտաքին քաղաքական մարտահրավերների 
հանդեպ: Սենատի դերի անկումը նախադրյալներ ստեղծեց տակավին Ք. 
ա. II դարից տիրապետող պահպանողական ռազմավարությունից ավելի 
ագրեսիվ քաղաքականության անցնելու համար: Պոմպեուսի գործունեու-
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թյան արդյունքում փոխվել էին կայսրության արևելյան սահմանները, 
Հռոմը ձեռք էր բերել նոր բարեկամներ, նոր հարևաններ և նոր թշնամի՝ ի 
դեմս Պարթևական տերության: Այդ ամենը պահանջում էր Հռոմեական 
Արևելքի կառավարման նոր համակարգ և նոր գործիքակազմ: Հռոմն 
այլևս չբավարարվեց «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» նկատմամբ 
իրավունքի ու վերահսկողության հելլենիստական մեխանիզմներով և Ք. 
ա. I դ. երկրորդ կեսից սկսեց կախյալ երկրների նկատմամբ իր տիրապե-
տությունը վերաձևակերպել հռոմեական իրավունքի նորմերով: Այդ նոր 
ռազմավարությունը բխում էր մերձավորարևելյան տարածաշրջանում 
հռոմեական նոր աշխարհակարգի (Pax Romana) ամրապնդման տրամա-
բանությունից, իսկ նրան անցնելու համար կարևոր ազդակ դարձան 
հանրապետական կարգի անկումն ու պրինցիպատի կառավարման 
համակարգի հաստատումը:  

Կախյալ արքաների հետ Հռոմի հարաբերությունների ռոմանակա-
նացման առաջին քայլը դարձավ դրանք պատրոնակլիենտային հարաբե-
րությունների առանցքով և նրա նմանությամբ վերակառուցելը10: ՀՀՀՀանրա-

                                                                 
10 Է. Բադիանի կարծիքով՝ Ք. ա. III-I դդ. հռոմեացիներն իրենց արտասահման-

յան գործընկերներին վերաբերվել են որպես կլիենտների, եթե անգամ նրանց 
կոչել են բարեկամներ և/կամ դաշնակիցներ [22,22,22,22, 113, 153-154]: Հեղինակի 
«արտաքին կլիենտելայի» տեսությունը պաշտպանել են շատ ուսումնասիրողներ, 
որոնք իրենց հերթին շրջանառության մեջ են դրել «կլիենտ արքաներ» արտահայ-
տությունը [35353535; 39393939; 118; 68686868, 52-75; 41414141, 45-55; 20202020, 122; 23,23,23,23, 45-63; 67676767. 91-21]: Սակայն 
Հռոմի և նրա դաշնակից արքաների հարաբերության վերաբերյալ նման գնահա-
տականը խիստ խոցելի է, քանի որ անտիկ աղբյուրներից և ոչ մեկը կախյալ 
արքաների վերաբերյալ «կլիենտ» մակդիր չի գործածել: Բացի դրանից՝ խնդրո 
առարկա հարաբերությունները կարող էին պատրոնակլիենտային կապի բնույթ 
ստանալ միայն պրինցիպատի դարաշրջանում՝ պայմանավորված միջպետական 
հարաբերությունների անձնավորման հանգամանքով: Կասկածից վեր է, որ 
կայսրերի և կախյալ արքաների հարաբերությունները կառուցվել են հիշյալ կապի 
նմանությամբ: Բայց փաստերը ցույց են տալիս, որ այդ երկուսի միջև եղել են նաև 
էական տարբերություններ: Սվետոնիուսը [58585858, August, LX] կայսեր առջև    
«բարեկամ» և «դաշնակից» արքաների կամակատարությունը համեմատել է 
կլիենտների ծառայության հետ: Սակայն Տիգրան Մեծի հանդեպ կախյալ արքա-
ների նմանատիպ վարքի մասին Պլուտարքոսի հաղորդումից [17171717, Лукул, XXI. 5] 
երևում է, որ Սվետոնիուսի ներկայացրած հարաբերությունը ոչ թե հռոմեական է, 
այլ հատկանշական է եղել բոլոր վեհապետություններին: Է. Բադիանի տեսու-
թյան համակողմանի քննադատությունը տե՛ս [26262626, 333-369; 27272727, 1-27; 40404040, 13-28;    69, 69, 69, 69, 
29-44]: 
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պետության դարաշրջանում կախյալ արքաների նկատմամբ պատրոնի 
դերում հանդես էին գալիս հռոմեական Սենատն ու ժողովուրդը (Senatus 
et Populus Romanis): Օգոստոսի պրինցիպատից սկսած՝ այդ հարաբերու-
թյունը վերափոխվում է կայսր-կախյալ արքա միջանձնական կապի:  

Հին Հռոմում կլիենտները որևէ պատրիկական տոհմից պրեկարիայի 
սկզբունքով հողակտոր ստացած և տվյալ տոհմի հովանավորությունն 
ընդունած պլեբեյներ էին: Պատրոնի և կլիենտի հարաբերությունները 
հիմնվում էին հավատի (fides) վրա և կարգավորվում jus applicacionis-ի 
միջոցով [9999, 70]: Դրանով սահմանվում էին փոխադարձ պարտավորու-
թյուններ, որոնց պահպանությանը հետևում էր դիցուհի Ֆիդեսը, իսկ 
դրանց խախտողը դառնում էր աստվածուհու նզովքին ենթակա (sacer) [9999, 
70; 30303030, L. 1. 4; 34343434, LVIII. 12; 21212121, XXV, VII, 9-11]: Պատրոնը պարտավոր էր իր 
կլիենտի շահերը պաշտպանել պետական հաստատություններում, իսկ 
կլիենտը՝ տարատեսակ աջակցություն ցուցաբերել իր հովանավորին նրա 
ձեռնարկումներում: Եթե կլիենտը ազատարձակ էր, պատրոնի հովա-
նավորության հետ ընդունում էր նաև նրա տոհմական անունը (nomen):  

Պրինցիպատի դարաշրջանի սկզբներից վերոնշյալ իրավահարաբե-
րությունների մեծագույն մասի դրսևորումները տեսնում ենք նաև կախյալ 
արքաների հետ կայսրերի հարաբերություններում: Այստեղ նույնպես 
կայսեր (պրինցեպսի) հետ կախյալ արքայի կապը սկսվում է հռոմեական 
գերիշխանության (իրավ.՝ տիրապետության) տակ գտնվող երկրամասի 
նկատմամբ ինչ-որ մեկի հայցի բավարարմամբ [33333333, LXII. 5. 2-3]: Այս պա-
րագայում էլ հռոմեական պետությունը ստանձնում է միջազգային հարա-
բերություններում կախյալ արքայի պաշտպանությունն ու հովանավորու-
թյունը, իսկ կախյալ արքան, ինչպես հռոմեական կլիենտը, իր ստացած 
երկրի (տիրույթի) դիմաց Հռոմին մատուցում է նյութական, ռազմական, 
հոգևոր-ծիսական և քաղաքական ծառայություններ՝ «καὶ προσόδους καὶ 

δυνάµεις καὶ τιµὰς καὶ συµµαχίας» [28, XXXVIII. 38. 4]: Այս դեպքում ևս հա-
րաբերությունների հիմքում դրված է «հավատի» սկզբունքը, որի խախտո-
ղին սպառնում են դիցական նզովքն ու հեղինազրկությունը [30, L. 1. 4]: 
Վերջապես, կախյալ արքաներից շատերը հռոմեական կլիենտների պես 
ընդունում էին իրենց իշխանություն շնորհած կայսրերի տոհմանունը [16161616, 
207-223; 52525252, 365]11: Այդուհանդերձ, քննարկվող հարաբերության քաղաքա-

                                                                 
11 Ամենայն հավանականությամբ Հուլիուս տոհմանվան իմաստով պետք է 

հասկացվի նաև Գառնիի արձանագրության մեջ Տրդատ անվանը նախորդած 
ΗΛΙΟΣ (Հելիոս) անունը [Հմմտ. 1111, 5-16]:  
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ցիական և արտաքին քաղաքական դրսևորումների մեջ առկա հիմնային 
տարբերությունները ցույց են տալիս, որ պատրոնակլիենտային հարաբե-
րության սկզբունքը միջազգային հարաբերություններ է արտաբերվել ի 
շահ Հռոմի կատարված էական խմբագրությամբ: Օրինակ, քաղաքացիա-
կան մակարդակում պատրոնակլիենտային հարաբերությունները ձևա-
վորվում էին կամավորության սկզբունքով, և կողմերը չէին կարող 
միմյանց մեղադրանք առաջադրել [9999, 70]: Մինչդեռ Հռոմի հետ կախյալ 
արքաների կապը, եթե անգամ նախկինում այն հաստատվել էր կամավո-
րության սկզբունքով, վերափոխվում է հարկադրանքի վրա հիմնված 
կապի: Քաղաքացիական հարաբերություններում պատրոնի հովանավո-
րության և կլիենտի հավատարմության երաշխավորը համարվում էր 
Ֆիդես աստվածուհին, մինչդեռ արտաքին քաղաքականության ոլորտում 
պատժողի և բարերարի դերը վերապահվում է կայսրին (երբեմն` ձևակա-
նորեն սենատին), որն իր հայեցողությամբ էր տնօրինում և՛ կախյալ ար-
քաների [58, Calig. XXXV], և՛ նրանց կառավարած երկրների իրավական 
կարգավիճակը [49494949, 27.2; 33333333, LXII. 5. 2]: Վերջապես, քաղաքացիական 
հարաբերություններում կլիենտը կարող էր ունենալ մի քանի պատրոն-
հովանավորներ, մինչդեռ Հռոմը, պաշտոնապես հովանավորություն 
ստանձնելով «դաշնակից» և «բարեկամ» արքաների նկատմամբ, գործնա-
կանում նրանց զրկում էր միջազգային հարաբերությունների լիիրավ 
սուբյեկտ ներկայանալու հնարավորությունից:     

3.3.3.3. ՀռոմիցՀռոմիցՀռոմիցՀռոմից    կախյալկախյալկախյալկախյալ    արքաներնարքաներնարքաներնարքաներն    իբրևիբրևիբրևիբրև    ««««հռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներհռոմեական վարձակալներ»»»» 
Կախյալ արքաների հետ Հռոմի հարաբերությունների ռոմանակա-

նացմանն էր ծառայում նաև հռոմեական իրային իրավունքի նորմերով 
կախյալ երկրների նկատմամբ հռոմեական տիրապետության վերաձևա-
կերպումը: Ըստ այդմ՝ նրանց նկատմամբ Հռոմի գերիշխանությունը իրա-
վական առումով նույնացվում էր հողի նկատմամբ սեփականության, 
տերության (dominium, proprietas) իրավունքին [10101010, 70-75], իսկ կախյալ 
արքայի իշխանությունը հավասարեցվում էր տիրության, վարձակալու-
թյան (possessio, precaria)12: Պրինցիպատի հաստատման հետ փոփոխու-
թյուններ կատարվեցին նաև այս բնագավառում: Նախապես պրինցեպս-
ները համարվում էին միայն պրովինցիական տարածքների սեփականա-

                                                                 
12 Իրենք՝ հռոմեական իրավագետները, մշտապես շեշտում էին, որ այդ 

երկուսը, ձևական նմանությունից զատ, ոչ մի ընդհանրություն չունեն [Dig., 41. 2, 
12.1. www.thelatinlibrary.com/justinian/digest41.shtml. Հմմտ. [12121212, 233-234]: 
Իրավական այս նորմերի մասին տե՛ս [9999, 417, 419; 10101010, 121-122]:  
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տերերը: Սակայն կարճ ժամանակում, իբրև ինքնին հասկանալի իրողու-
թյուն, ընդունվեց այն պատկերացումը, որ նրանք կայսրության ողջ տա-
րածքի սեփականատերերն են: Փոխարինելով հռոմեական ժողովրդին 
(civitas)՝ պրինցեպսները ժառանգեցին նաև կայսրության վարչական սահ-
մաններից դուրս տարածվող երկրների նկատմամբ սեփականության 
իրավունքը [12121212, 233-234]: Այսպիսով, արդեն վաղ պրինցիպատի շրջանում 
կայսրության հողային ֆոնդի նկատմամբ կայսեր գերագույն իրավունքի 
հաստատման արդյունքում նրանից հպատակ արքաների քաղաքական 
ենթակայությունը վերափոխվում է համակողմանի կախվածության: Չի 
բացառվում, որ վաղ պրինցիպատի օրոք կատարված այդ փոփոխության 
ուժով կախյալ արքաներն արդեն ստիպված են եղել կայսրերին դիմել 
հենց «տեր» (dominus) բառով: Ըստ Դիոն Կասսիոսի [33333333, LXII. 5. 2]՝ 
Հռոմում իր թագադրության ժամանակ Տրդատ Արշակունին այսպես է 
դիմել Ներոնին. «ἐγώ, , , , δέσποτα, , , , Άρσακου    µὲν    ἔκγονς, , , , Οὐλογαίσου    δὲ    καὶ    
Πακόρου    τῶν    βασιλέων    ἀδελϕός, , , , σὸς    δὲ    δοῦός    εἰµι»: Դիոնի բնագրի δέσποτα-
ն համապատասխանում է լատիներենի հենց dominusdominusdominusdominus-տեր հասկացու-
թյանը13:  

Պայմանավորված կայսրության վարչական սահմաններից դուրս 
գտնվող «հռոմեական սեփականության» նկատմամաբ կայսեր իրա-
վունքի հստակեցմամբ՝ Օգոստոսն ու նրա հաջորդները սկզբունքային 
նշանակություն էին տալիս կախյալ արքաներին անձամբ կամ լիազոր 
անձանց միջոցով իշխանությամբ օժտելու գործողությանը: Գաղափա-
րականից զատ այդ ծեսը ստանում էր գործնական նշանակություն՝ 
խորհրդանշելով «հռոմեական սեփականություն» համարվող երկրների 
վերաբերյալ «վարձակալական պայմանագրի» կնքումը կամ նորոգումը: 

Հռոմի համար կախյալ արքաների հետ հարաբերությունների ոլորտ 
պոսեսորական իրավունքի արտաբերումը խոստումնալից էր առաջին 
հերթին այս կամ այն երկրի նկատմամբ երբևէ ձեռք բերված իրավունքը 
պաշտպանելու հեռանկարի առումով: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է 
Կ. Տակիտուսի հաղորդումն այն մասին, որ 54-64 թթ. պարթևա-

                                                                 
13 Ընդունված կարծիքի համաձայն՝ Հռոմում կայսերական իշխանության 

dominusdominusdominusdominus եզրը գործածության մեջ է մտել IV դ.: Ամենայն հավանականությամբ այդ 
ընդհանուր հայեցակետից ելնելով՝ Ս.Մ. Կրկյաշարյանը Դիոնի երկի հայերեն 
հատվածաբար թարգմանության մեջ «δεσπότηδεσπότηδεσπότηδεσπότης/ς/ς/ς/դոր. դոր. դոր. դոր. δεσπόταδεσπόταδεσπόταδεσπόταςςςς» բառը 
թարգմանում է «վեհապետ» [7777, 204], որը, սակայն, առավել համապատասխանում 
է «կայսր» բառին: Դիոնի երկի անգլերեն թարգմանիչ Է. Քերին ավելի հարազատ է 
մնացել բնագրին՝ թարգմանելով այն «mastermastermastermaster» [33333333, 143]: 
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հռոմեական պատերազմի ժամանակ «Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ Կորբուլոնը համարում էր, որ 
հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն հռոմեական ժողովրդի մեծությունը պարտավորեցնում է իրեն 
վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը վերանվաճել երբևէ Լուկուլլուսի և Պոմպեուսի ձեռքբերած (իրավունքը 
Հայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբՀայաստանի նկատմամբ)» [63636363, XIII, 34]: Հղումը շուրջ մեկ դար առաջ 
տարած հաղթանակի միջոցով ձեռք բերած իրավունքին լիովին 
համապատասխանում է պոսեսորական իրավունքի ոգուն և տառին, ըստ 
որի՝ սեփականության իրավունքը չի կարող խախտվել ապօրինի 
գործողությունների (ապստամբություն, խռովություն) կամ անիրավ 
ոտնձգության (օտարի հավակնություններ) պատճառով:  

Կախյալ արքաների հետ կայսեր նոր իրավահարաբերությունների 
կառուցման գործում կիրառվում է հատկապես պրեկարիայի սկզբունքը, 
ըստ որի՝ սեփականատերն ինչ-որ մեկին նրա խնդրանքով հանձնում է 
հողային տիրույթ՝ ցանկացած ժամանակ այն հետ պահանջելու պայմա-
նով [9999, 419]: Իրային իրավունքի շրջանակներում հռոմեական իրավա-
գետները տարբերում էին սեփականության ներսում տիրույթ վարձակա-
լած պրեկարիստին սեփականության ծայրամասում տիրույթ ստացած 
պրեկարիստից. առաջինը բոլոր դեպքերում դիտվում էր իբրև տիրույթի 
վարձակալ, իսկ երկրորդը կարող էր իբրև սեփականատեր հանդես գալ 
բոլորի հետ հարաբերություններում՝ բացի հողի իրական սեփականատի-
րոջից: Դա ներդաշնակում է Հռոմի «դաշնակից» և «բարեկամ» արքաների 
իրավական տարբերությանը: Առաջինները նույնացվում էին ներքին պրե-
կարիստների հետ, որոնց նկատմամբ հռոմեական տիրապետությունը 
խիստ առարկայական էր: Արտաքին պրեկարիստների հետ նույնացվող 
«բարեկամները» տնօրինում էին հռոմեական գերիշխանության ծայրա-
մասերին և ավելի ինքնուրույն էին:  

Համարվում էր, որ պրեկարիան հիմնված է ոչ թե պայմանագրի, այլ 
«բարերարության» վրա [12121212, 235]: Արտաքուստ նրա այս բնույթը պահ-
պանվում է նաև կայսեր և կախյալ արքայի հարաբերություններում: 
Պատահական չէ, որ հռոմեական հեղինակները կախյալ արքաներին 
շնորհված արքայական իշխանությունը բնութագրում են իբրև հռոմեա-
կան ժողովրդի նվեր (donum Populi Romani) [15151515, 5. 4; 64646464, IV. 5; 28282828, XXXVIII, 

38, 4; Հմմտ. 4444, III. ԽԲ]՝ առանց տարբերակելու, թե այն ստացողը Հռոմի 
«բարեկամն» է, թե «դաշնակիցը»: Հռոմի տեսանկյունից՝ երկուսի տնօրի-
նած երկրներն էլ դիտվում էին հռոմեական ժողովրդի սեփականություն 
(pecunia), իսկ նրանց արքաները, եթե անգամ գործնականում կառա-
վարում էին ժառանգաբար, իրավական առումով հավասարեցվում էին 
հռոմեական վարձակալներին.  
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«...երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ երկրներ, որոնց անուններն անգամ մենք նախկինում ճիշտ 
չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի չգիտեինք, իսկ այժմ նրանց մի մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը մասին ինքներս ենք տիրում, մյուս մասը 
շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ շնորհել ենք ուրիշներին. այնպես որ նրանցից ստացել ենք և՛ 
եկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններեկամուտներ, և՛ զորքեր, և՛ պատիվներ և թե՛ դաշնակցություններ» [28282828, 
XXXVIII. 38. 4]: 

Ինչպես իրային իրավունքի, նույնպես և Հռոմի հետ կախյալ արքա-
ների հարաբերության պարագայում «վարձակալ»-արքայի մահվան կամ 
ստանձնած պարտավորությունների թերացման դեպքում տիրույթը 
վերադառնում էր իր իրական տիրոջը, որը իրավասու էր այն տնօրինելու 
սեփական հայեցողությամբ` կամ շնորհելու նոր «վարձակալ» արքայի 
[49,49,49,49, 27. 2; 58, August, XLVIII; 33, LIX. 8. 2; 33, LIX. 12 2], կամ էլ ներառել 
հռոմեական վարչական տարածքի մեջ [14141414, 1-3; 31313131, LVII. 17. 3-7; 52525252, 355; 
59595959, Nero, XVIII]: Երբեմն, իբրև այդ երկուսի միջև ժամանակավոր լուծում, 
ենթակա երկրում նշանակվում էր խնամակալ14:  

Ուշ հանրապետության ժամանակաշրջանում Հռոմն ընդհանուր 
առմամբ հաշվի էր առնում «բարեկամների» ու «դաշնակիցների» դինաս-
տիական ավանդույթները և առանձնակի խոչընդոտներ չէր հարուցում 
գահաժառանգության հարցում, եթե գահի օրինական հավակնորդը 
Հռոմի հանդեպ հանձն էր առնում շարունակել իր նախորդի «կլիեն-
տական» պարտավորությունները: Պրինցիպատի ժամանակաշրջանից 
սկսած՝ նրանց ժառանգները պատանդ էին տարվում Հռոմ, որտեղ ստա-
նում էին հռոմեական դաստիարակություն՝ յուրօրինակ կադրային բազա 
ստեղծելով կայսրերի համար [68, 52]:  

Օկտավիանուսն իր փաստացի կառավարման տարիներին Հռոմի 
արտաքին քաղաքականության հարցերում փորձում էր ընդգծել սենատի 
դերը: Հատկանշական է, որ Ք. ա. 29 թ. Օկտավիանուսի կողմից իր եղբոր 
դեսպանի սպանության մեջ մեղադրված Անտիոքոս II Կոմմագենցու 
մահվան դատավճիռը կայացրեց հենց սենատը [31,31,31,31, LII, 43, 1]: Սակայն Ք. 
ա. 27 թ. Օկտավիանուսի իշխանության իրավականացումից և պրինցի-
պատի կառավարման հաստատումից հետո կախյալ արքաների հետ հա-

                                                                 
14 Կոտտիական Ալպերում Կոտտիս I-ի պրեֆեկտությունը Օգոստոսի կողմից 

հարցի այսպիսի լուծում էր: Դիոն Կասսիոսը հաղորդում է, թե Կապպադովկիայի 
արքա Արքելայոսը «մի անգամ այնպես էր հիվանդացել, որ Օգոստոսը նրա 
երկրում ինչ-որ խնամակալ (բնագր. ἐπίτροπος = praefectus) կարգեց» [32323232, LVII. 17. 
5]: Նմանապես Կալիգուլան 38 թ. Մեծ Հայքի գահից Միհրդատ Իբերացուն հեռաց-
նելուց հետո երկրի կառավարումը հանձնեց ոմն Դեմոնաքս պրեֆեկտի [64,64,64,64, XI, 9; 
3333, 92-95]: 
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րաբերությունների ղեկն ամբողջապես անցավ Օգոստոսի ձեռքը: Ըստ 
էության այդ ժամանակից ի վեր հատկապես «դաշնակից» արքաները 
դարձան կայսրերի քմահաճ վերաբերմունքի առարկան: Այսպես օրինակ, 
Օգոստոսը հրաժարվեց ճանաչել Կոտտիական Ալպերի արքա Դոննուս I-
ի որդու՝ Կոտտիս I-ի արքայական իշխանությունը և բավարարվեց նրան 
պրեֆեկտի տիտղոս տալով [52525252, 354, n. 8]: Կլավդիուսը (41-54 թթ.) 
Դոննուս I-ի ծոռանը` Կոտտիս II-ին, վերադարձրեց արքայկան տիտղոսը 
[32323232, LX, 24. 4], իսկ Ներոնը նրա մահվանից հետո` 63 թ., այդ երկրամասը 
վերածեց պրովինցիական տարածքի [59595959, Nero XVIII]: Կապպադովկիայի 
արքա Արքելայոսը, որը Ք. ա. 36 թ. արքայական իշխանությունը ստացել 
էր Անտոնիուսից և ճանաչվել նաև Օգոստոսի կողմից, հայտնվեց 
Տիբերիուսի (14-37 թթ.) վրեժխնդրության թիրախում այն պատճառով, որ 
ժամանակին նախընտրել էր հարգանքի տուրք մատուցել ոչ թե Հռոդո-
սում գտնվող Տիբերիուսին, այլ Ասիա ժամանած Գայոս Կեսարին [32,32,32,32, 
LVII. 17. 3-4]: 17 թ. Տիբերիուսը Արքելայոսին մեղադրեց ապստամբու-
թյուն նախապատրաստելու մեջ և պահանջեց ներկայանալ Հռոմ, որտեղ 
էլ նա վախճանվեց: Դրանից հետո Տիբերիուսը Կապպադովկիան վերա-
ծեց պրովինցիայի [32323232, LVII. 17, 7]: 38 թ. Կալիգուլան (37-41 թթ.) Հռոմ 
կանչեց և կալանավորեց Մեծ Հայքի դրածո արքա Միհրդատ Իբերացուն 
[64,64,64,64, XI. 8; 32,32,32,32, LX, 8. 1; 3333, 92-95]: Իսկ 40 թ. նա մահապատժի ենթարկեց 
Մավրիտանիայի արքա Պտղոմեոսին միայն այն պատճառով, որ կրկե-
սում չափից մեծ ուշադրություն էր գրավել [58,58,58,58, Calig., XXXV. 2; 32323232. LIX. 
25.1]: Նման պայմաններում կախյալ արքաները ոչ միայն իրենց իշխանու-
թյունը, այլև կյանքը պահպանելու համար ստիպված էին դիմել քաղաքա-
կան քծնանքի մեթոդներին: Այն արտահայտվում էր ամենատարբեր ձևե-
րով ու մասշտաբներով. կառավարող կայսեր անունով քաղաքների կա-
ռուցում [58585858, Augus. LX; 68686868, 56-60] կամ արդեն գոյություն ունեցող քաղաք-
ների վերանվանում [68686868, 56-60], կայսերական պաշտամունքի սահմանում 
[68686868, 60-63], իրենց երկրամասերի սահմաններից դուրս կայսրին ձոնված 
պաշտամունքային և այլ բնույթի մոնումենտալ շինությունների ստեղծում 
[58585858, Augus. LX; 67676767, 91-117], կայսեր պատկերով դրամների թողարկում [68686868, 
54-56] և այլն: Ջ. Վիլկերի կարծիքով այդ գործողությունները պարտա-
դրված չեն եղել [67676767, 91; 68686868, 55] և ծառայել են Հռոմին հպատակ արքաների 
իշխանության օրինականացմանը: Իրականում նրանց այդօրինակ քաղա-
քական քծնանքը տեղական հանրությունների աչքին խորապես արժե-
զրկում էր արքայական իշխանությունը՝ վերջնականապես ի չիք դարձնե-
լով Հռոմի երբեմնի գործընկերների սուվերենության վերջին հատիկները:  
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Պունիկյան երկրորդ պատերազմից հետո Հռոմի և նրա «դաշնակից-

ների» ու «բարեկամների» հարաբերություններում տեղ են գտնում արմա-
տական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում նրանց փոխշահավետ 
ռազմաքաղաքական համագործակցությունը վերափոխվեց ուղղաձիգ 
հարաբերությունների: Այդ շրջադարձի մեջ վճռորոշ նշանակություն 
ունեցավ այն հանգամանքը, որ Հռոմը նվաճված տարածքների հաշվին 
առատաձեռնորեն վարձատրեց իր կրտսեր գործընկերներին՝ պահպա-
նելով շնորհած տարածքների նկատմամբ գերագույն սեփականատիրոջ 
իրավունքը: Դրա արդյունքում նույնիսկ Հռոմի ավանդական դաշնակից-
ների իշխանությունն իրենց պետության ներսում դարձավ երկիմաստ: 
Ուշ հանրապետության, բայց հատկապես վաղ պրինցիպատի ժամանա-
կահատվածում Հռոմի դեմ ծառացած արտաքին քաղաքական խնդիրները 
ստիպեցին հրաժարվել ավանդական սենատական ռազմավարությունից 
և խստացնել «դաշնակիցների» ու «բարեկամների» տնօրինած երկրների 
նկատմամբ վերահսկողությունը: Օգոստոսն ու նրան հաջորդած կայս-
րերն այդ նպատակին փորձեցին հասնել կախյալ արքաների հետ հարա-
բերությունների ռոմանականացման ճանապարհով: Մասնավորապես 
դրան ծառայեցվեցին կայսեր և կախյալ արքաների միջանձնական կա-
պերը պատրոնակլիենտային հարաբերությունների նմանությամբ վերա-
կառուցելը, որի արդյունքում Հռոմի «դաշնակիցներն» ու «բարեկամները» 
զրկվում էին միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտի իրավունքից: 
Հռոմի և կախյալ արքաների հարաբերությունները նկատելի չափով 
ռոմանականացվեցին նաև հռոմեական իրային իրավունքի նորմերի գոր-
ծադրմամբ: Դրա արդյունքում կախյալ երկրների տարածքի նկատմամբ 
հաստատվում էր կայսեր գերագույն սեփականության իրավունքը, իսկ 
«դաշնակիցների» ու «բարեկամների» իրավունքները իրենց երկրների 
նկատմամբ հավասարեցվում էին հռոմեական վարձակալների՝ պոսե-
սորների և պրեկարիստների իրավունքներին: Օգոստոսից սկսած՝ հռո-
մեական կայսրերը կախյալ արքաների հետ հարաբերություններում 
առանձնահատուկ նշանակություն էին տալիս անձամբ կամ լիազոր անձի 
միջոցով իշխանությամբ օժտելու քաղաքական ծեսին: Գաղափարակա-
նից զատ՝ այդ ծեսը ձեռք է բերում նաև իրավական նշանակություն, քանի 
որ նույնանում էր վարձակալական պայմանագրի կնքման կամ նորոգման 
իրավական գործողությանը: Այդ քաղաքականության արդյունքում 
Հռոմից կախյալ արքաների իշխանությունը դառնում էր ավելի քան պայ-
մանական: Նրանք դառնում են կայսրերի քմահաճ վերաբերմունքի 
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առարկան և, ոչ միայն իրենց  իշխանությունը, այլև կյանքը պահպանելու 
համար ստիպված էին օգտագործել քծնանքի ողջ զինանոցը՝ ի չիք 
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РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевКлючевКлючевКлючевые слова:ые слова:ые слова:ые слова: Римская империя, Август, Тиберий, Калигула, патрон, 

клиент, поссессия, прекария  
После Второй Пунической войны в отношениях Рима с его «союзниками» 

и «друзьями» начинаются кардинальные изменения, в результате которых их 
взаимовыгодное военно-политическое взаимодействие трансформировалось в 
вертикальные отношения. Решительное значение в этом переходе сыграло то 
обстоятельство, что за счет завоеванных земель Рим щедро оплатил своим 
младшим коллегам, сохранив право верховного собственника на присужден-
ных территориях. В эпоху поздней республики и особенно в период раннего 
принципата возникшие внешнеполитические проблемы заставили Рим 
отказаться от традиционной сенатской стратегии и ужесточить контроль над 
странами, которыми управляли «союзники» и «друзья». Для достижения этих 
целей Август и последующие императоры решили применить тактику 
романизации зависимых царей. В частности, на это была направлена модифи-
кация межличностных связей между императором и зависимыми царями по 
образу патроно-клиентских отношений, в результате чего «союзники» и 
«друзья» Рима лишались права субъектности в международных отношениях. 
Отношения между Римом и зависимыми царями в значительной степени 
подверглись романизации благодаря применению норм вещного права. В 
результате этого на территориях зависимых стран утверждалось право верхов-
ной собственности императора, а права «союзников» и «друзей» в их странах 
приравнивалась к правам римских арендаторов–посессоров и прекариев. 
Начиная с Августа, римские императоры в отношениях с зависимыми царями 
особое значение придавали политическому ритуалу наделения властью лично 
или с участием уполномоченных лиц. Помимо идеологической составляющей, 
этот ритуал приобретает также правовое значение, так как отождествлялся с 
правовым актом заключения или обновления договора об аренде. В результате 
этой политики власть зависимых от Рима царей становилась более чем 
условной. Они становились предметом своевольного отношения императоров 
и для сохранения не только своей власти, но и жизни были вынуждены 
применять весь арсенал подобострастия, уничтожая последние крупицы 
своего былого суверенитета. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    Roman Empire, August, Tiberius, Caligula, patron, client, 

pssessia, precaria 
After the 2nd Punic war there began radical changes between the relations of 

Rome and its “friends” and “allies” because of which their mutually beneficial 
military political collaboration changed into vertical relations. In that turn the 
decisive fact was that Rome generously rewarded its junior partners at the expense 
of conquered territories keeping the right of the supreme proprietor of the awarded 
territories. In the late Republic period, but especially in the age of early principality 
the foreign political problems facing Rome forced to refuse the traditional senate 
strategy and strengthened the control over the countries managed by its “allied” and 
“friendly” kings. Augustus and his following emperors tried to reach that goal in the 
way of romanization of the relations with the subordinated kings. Particularly the 
reconstruction of the interpersonal connections was employed to that similarly with 
the patron client relations as a result of which the “allied” and “friendly” kings of 
Rome were deprived of the right to be the subject of the international relationship. 
The relations of Rome and subordinated kings were noticeably Romanized also with 
the employment of the norms of Roman material rights. As a result, the emperor’s 
right of the supreme ownership was affirmed over the territories of subordinated 
countries and the rights of “allied” and “friendly” kings over their countries were 
equalized with the rights of Roman tenants - possessors and precarias. Beginning 
with Augustus, the Roman emperors, in the relations with subordinated kings, gave 
a unique importance to the ceremony of endowing with power personally or 
through the authorized person. Besides the ideological meaning it also takes legal 
meaning because it was identified with the tenancy agreement or with the act of 
renovation. As a result of that policy, the power of subordinated kings from Rome 
became more than conditional. They became the subject of capricious treatment of 
emperors, and in order to keep not only their power but also their lives they had to 
use the whole armory of servility destroying the last grains of their one-time 
independence. 

 
Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    15151515.04..04..04..04.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    16.05.16.05.16.05.16.05.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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