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                                     Ներածություն 

 

   Կիլիկյան Հայկական պետության քաղաքական-իրավական մտքի 

պատմության մեջ, պետություն, որ գոյատևեց մոտ երեք հարյուրամյակ և 

հանդիսացավ հայոց ազգային ոգու փայլուն դրսևորումներից մեկը, 

ուշադրության արժանի է Սմբատ Սպարապետի (Գունդստաբլի, 1208-

1276թթ․) գործունեությունը։ Զորավար և դիվանագետ, պատմաբան և 

իրավագետ Սմբատ Սպարապետը 1265թ-ին հրապարակ հանեց իր 

նշանավոր «Դատաստանագիրք»-ը։ Այն ավատատիրության դարաշրջանի 

իրավագիտական հազվագյուտ հուշարձաններից մեկն է և գիտական մեծ 

հետաքրքրություն է ներկայացնում միջնադարյան Հայաստանի 

իրավագիտության պատմության ուսումնասիրության համար։  

Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը կենտրոնացված ու 

բավականաչափ կենսունակ պետություն էր, ինչի շնորհիվ այն ոչ միայն 

պահպանեց հայ իրավական մշակույթի նախորդ շրջանի տարրերն ու 

կարգավորիչ աղբյուրները, այլև զարգացման նոր աստիճանի հասցրեց 

հայոց իրավական մշակույթն իր բոլոր բաղադրատարրերով, այդ թվում՝ 

ստեղծեց իրավական կարգավորման նոր ձևեր։ Վերջիններից հատկապես 

աչքի է ընկնում  Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրք»-ը։  

   Հայկական իրավական մտքի այդ արժեքավոր կոթողը առաջադիմական 

երևույթ է եղել իր դարաշրջանի համար և ունեցել գործնական մեծ 

նշանակություն։ «Դատաստանագիրքը» ստեղծվել է Մխիթար Գոշի 

«Դատաստանագրքի», Դավիթ Ալավկա որդու կանոնախմբի, Ներսես 

Շնորհալու «Թուղթ ընդհանրականի», սովորութային իրավունքի, 

եկեղեցական կանոնների, բյուզանդական և «ֆրանկական» իրավունքի      

ինչպես նաև շարիաթի մի շարք նորմերի հիման վրա։ Սակայն, օգտվելով 

տարբեր սկզբնաղբյուրներից, Սմբատ Գունդստաբլը իր 

«Դատաստանագրքի» բովանդակությունն ազատ կերպով մշակել և 

հարմարացրել է Կիլիկյան Հայաստանի քաղաքական և սոցիալական 

պայմաններին։ 

   Սույն աշխատանքի մեջ օգտագործվել են Կիլիկիայի Հայկական 

Պետության պատմությանը և իրավական հարաբերություններին 

վերաբերող միջնադարյան սկզբնաղբյուրներ և տարաբնույթ գիտական 

աշխատանքներ։ 
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              Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրք»-ը 

 

   Ականավոր հասարակական-քաղաքական գործիչ, իրավագետ օրենսդիր, 

հմուտ դիվանագետ, պատմափիլիսոփայական փայլուն աշխատությունների 

հեղինակ և իրավագիտական բնույթի գործերի հայերեն թարգմանիչ Սմբատ 

Սպարապետը ծնվել է 1208թ․-ին՝ Կիլիկյան Հայաստանում՝ իշխան 

Կոնստանդին Հեթումյանի ընտանիքում։ 1226թ․-ին, 18 տարեկան 

հասակում, դառնում է Կիլիկիայի Հայկական թագավորության սպարապետ 

(գունդստաբլ)։ Ծավալել է ակտիվ քաղաքական ու գիտական 

գործունեություն։ Պատմական, իրավագիտական բնույթի երկերի հեղինակ 

է։ Սմբատ Սպարապետի անունն ապրում է մեզ հասած նրա 

ստեղծագործությունների շնորհիվ։ 

   Նրա աշխատությունները վկայում են, որ իր ժամանակի այդ ականավոր 

գործիչը, հանդիսանալով զորավար և դիվանագետ, իր ամբողջ ազատ 

ժամանակը նվիրել է գիտությանը։ Սմբատ Սպարապետն իր դարաշրջանի 

ամենակրթված մարդկանցից մեկն էր, տիրապետում էր հին ֆրանսերեն և 

հունարեն լեզուներին և, ամենայն հավանականությամբ․ գիտեր լատիներեն՝ 

Արևմուտքի դիվանագիտական լեզուն։ Նրա աջակցությամբ մի շարք գրքեր 

թարգմանվեցին հունարեն, արաբերենից և այլ լեզուներից։ 

   Սմբատի աշխատություններից մեզ են հասել «Պատմություն»-ը, «Անտիոքի 

ասսիզներ»-ը, «Դատաստանագիրք»-ը և հակիրճ «Հիշատակարան»-ը։ 

Սմբատ Սպարապետը իր մահկանացուն կնքել է 1276թ․-ին՝ 68 տարեկան 

հասակում։ 

   Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի» հիմքում ընկած է Մխիթար 

Գոշի «Դատաստանագիրք»-ը, որը գործադրվել է Կիլիկյան Հայաստանում 

մինչև 1265թ․-ը, որից հետո արդեն կիրառվել է Սմբատ Սպարապետի 

«Դատաստանագիրք»-ը։ Որպես սկզբնաղբյուր Սմբատն օգտագործել է նաև 

իր կողմից թարգմանված «Անտիոքի ասսիզներ»-ը, որոնք հանդիսանում էին 

Անտիոքի դքսության օրենքների հիմնական ժողովածուն։ Օգտագործելով 

սկզբնաղբյուրները՝ նա ժողովածուից վերցրել է այն ամենն, ինչ 

համապատասխանում էր իր առջև դրված նպատակներին, այն է՝ հայկական 

պետության համար ստեղծել զուտ իրավական,  գործնական նշանակություն 

ունեցող դատաստանագիրք։ Սմբատ Սպարապետը ոչ թե պարզապես  

ընդօրինակել է սկզբնաղբյուրների իրավական նյութը, այլև դրանք 

ստեղծագործաբար վերամշակել, խմբագրել և համակարգել է՝ որակապես  
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մեկ այլ իրավական օրենսգիրք ստեղծելու համար։ Այդ կոթողային  

աշխատության մեջ Սմբատ Սպարապետը արտացոլել է իր դարաշրջանի 

հասարակական-քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական 

հարաբերությունները։ 

Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի» և նրա սկզբնաղբյուրների 

վերաբերյալ գիտնականների տեսակետները խիստ տարբեր են․ առաջին 

խումբը (Ղևոնդ Ալիշան, Վահան Բաստամյան, Իոսիֆ Կարստ և ուրիշներ) 

պնդում է, որ Սմբատն ինքնուրույն հեղինակ չէ, այլ միայն թարգմանել է 

գրաբարից Կիլիկյան Հայաստանի խոսակցական լեզու Մխիթար Գոշի 

«Դատաստանագիրք»-ը։ Երկրորդ խումբը (Արսեն Ղլտճյան, Մորգան) գտնում 

են, որ այն սոսկ թարգմանություն չէ, այլ համառոտ փոխադրություն։ Երրորդ 

խումբը (Աշոտ Գալստյան, Խաչիկ Սամուելյան, Ալեքսեյ Սուքիասյան) 

իրավացիորեն նշում է, որ, չնայած Մխիթար Գոշի «Դատաստանագիրք»-ը, 

այլ սկզբնաղբյուրների հետ միասին, հանդիսանում է Սմբատ Սպարապետի 

«Դատաստանագրքի» սկզբնաղբյուրներից մեկն, այնուհանդերձ հեղինակի 

կողմից էական փոփոխությունների և լրացումների է ենթարկվել՝ 

հարմարեցվելով Կիլիկյան Հայաստանի հասարակական-քաղաքական և 

սոցիալ-տնտեսական նոր իրողություններին։ 

   Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրք»-ը կազմված է 202 

հոդվածներից, որոնք համախմբված են ութ գլուխների մեջ։ 

«Դատաստանագրքի» հոդվածները դասակարգված են հետևյալ կերպ․ 

պետական իրավունք, ընտանեկան իրավունք, եկեղեցական իրավունք, 

քաղաքացիական իրավունք, ընտանեկան իրավունք, ժառանգական 

իրավունք, հարկային իրավունք և ստրկատիրության-ճորտատիրության 

իրավունք։  

   «Դատաստանագիրք»-ը շարադրելիս Սմբատ Սպարապետի համար 

ելակետային են հանդիսացել հետևյալ դրույթները․ 1) չօգտագործել 

իրավական օրենսգրքին ոչ ներհատուկ, աստվածաբանական բնույթի 

դատողությունները, որոնց հանդիպում ենք սկզբնաղբյուրների մեջ, 2) այդ 

սկզբնաղբյուրներից վերցնել իրավական նորմերի բուն էությունը և դրանց 

կարևորությունը ստուգել սովորութային իրավունքի հիման վրա, 3) գործող 

իրավական նորմը ներկայացնել սեղմ կերպով՝ չվերածելով բանավեճային 

փաստաթղթի, 4) անջատել սկզբնաղբյուրներում առկա տարասեռ նորմերը, 

5) ամբողջ նյութը շարադրել համակարգված։  

   Գերագույն իշխանության վերաբերյալ Սմբատ Սպարապետի 

«Դատաստանագրքի» հիմնական սկզբունքն այն է, որ աշխարհիկ 

իշխանությունը բարձր է կանգնած եկեղեցական իշխանությունից։ 
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Աշխարհիկ իշխանությունների գերակայության հիմնական սկզբունքի 

օրենսդրական ամրագրումը Կիլիկյան Հայաստանում լիովին հասկանալի է, 

քանի որ այստեղ հայ հոգևորականությունը չուներ այն բացառիկ 

իշխանությունը՝ հանձինս թագավորի և նրա վասսալների, ովքեր իրենց էին 

ենթարկել իրավահարաբերությունների ողջ համակարգը՝ հայ եկեղեցուն 

թողնելով սոսկ հավատքի և բարոյականության հարցերը։ Այդ պատճառով էլ 

Սմբատ Սպարապետը՝ ի տարբերություն Մխիթար Գոշի, իր 

«Դատաստանագրքում» նախ շարադրում է աշխարհիկ-իրավական և հետո 

միայն եկեղեցական-իրավական նորմերը։ Միաժամանակ, միանգամայն 

տարբեր են Մխիթար Գոշի և Սմբատ Սպարապետի տեսակետները 

դատական իշխանության հարցում։ Եթե Մխիթար Գոշի մոտ նկատվում է 

որոշակի հակասություն, քանզի, ըստ նրա, առաջին դատավորը մե ՛րթ 

թագավորն է, մե ՛րթ կաթողիկոսը, ապա Սմբատ Սպարապետը 

հետևողականորեն անց է կացնում այն միտքը, որ Կիլիկիայի ինքնավար 

պետության մեջ այդ իշխանության կրողը հանդիսանում է թագավորը և 

նրա տեղակալը՝ մեծ իշխանը։  

Սմբատ Սպարապետը ինքնակալության կողմնակից էր և պետական 

կառավարման բոլոր ձևերից նախընտրում էր կենտրոնացված 

միապետությունը։ Դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ 

«Դատաստանագիրքը» սկսվում է թագավորի, որպես պետության 

գլխավորի, իրավունքներից և արտոնություններից՝ հաստատելով նրա 

բացառիկ իրավասությունները։ Ըստ նրա ՝ թագավորությունը սահմանված է 

Աստծուց, թագավորը համարվում է Աստծո փոխանորդը երկրի վրա։ 

«Դատաստանագրքի» համաձայն միապետն ուներ հետևյալ 

իրավասությունները և բացառիկ իրավունքները․  

1) միապետն ինքն էր ներկայացուցչություն անում արտաքին 

հարաբերություններում,  

2) բոլոր օրենքները հրատարակվում էին նրա անունից,  

3) միայն նա իրավունք ուներ պատերազմ հայտարարելու և հաշտություն 

կնքելու,  

4) նրա արքունիքը միաժամանակ, թե՛  դատարան էր, թե՛  գանձարան, թե 

կառավարման կենտրոն,  

5) նրան էր պատկանում դրամ հատելու, հարկեր, տուրքեր մտցնելու 

բացառիկ իրավունքը,  

6) միայն միապետը և նրա կողմից լիազորված մեծ իշխանը կամ բարոնն 

իրավունք ունեին մահվան դատավճիռ արձակելու,  
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7) նա էր ազնվականության գործերով գերագույն դատարանի նախագահը։ 

   Ուշագրավ է այն փաստը, որ Սմբատ Սպարապետը չի թույլատրում 

թագավորական իշխանությունը հասցնել արևելյան բռնապետության 

աստիճանի, այդ իշխանությունը սահմանափակում է որոշ իրավական 

նորմերով (օրինակ, թագավորը, առանց մյուս իշխանների 

համաձայնության, իրավունք չուներ որևէ իշխանի զրկել իրավունքներից, 

միջամտել նրանց ներքին գործերին և այլն):  

   Բավականին հետաքրքիր է «Դատաստանագրքի» այն հատվածն, որը 

վերաբերում է գահաժառանգման խնդրին։ Սմբատ Սպարապետն այս 

հարցում մի խոշոր քայլ է կատարում Մխիթար Գոշի համեմատությամբ, 

ամբողջությամբ մի կողմ թողնելով թագավորի եղբայրներին, սահմանում, 

որ, թեկուզև ընտրությամբ, գահը պետք է անցնի նրա որդիներից մեկին։ Այդ 

որոշման առաջին մասով իշխանությունը անցնում է հորից որդիներին, իսկ 

երկրորդ մասով՝ թույլատրելի է համարվում գահ բարձրացնել թագավորի 

որդիներից մեկին, բայց ոչ պարտադիր ավագ որդուն։ Գահաժառանգության 

հարցում հիրավի նորարարական էր Սմբատ Սպարապետի հետևյալ քայլն, 

ըստ որի, թագավորի դուստրը կարող է ժառանգել գահը, եթե թագավորը 

որդի չուներ։ 

   Ի՞նչով էր պայմանավորված թագավորական անձի մեծարումը և նրան 

բացառիկ իրավասություններով օժտելը։ Սմբատ Սպարապետը, ով 

քաջատեղյակ էր հայոց պատմությանը, շատ լավ գիտակցում էր, որ հայ 

պետականության անկման գլխավոր պատճառը կենտրոնախույս ուժերի 

գործողություններն էին։ Ընդհանրացնելով պատմական փորձը՝ նա հանգել 

էր այն եզրակացության, որ միայն ուժեղ կենտրոնացված իշխանությունը 

կարող է պահպանել ու ամրապնդել հայոց պետականությունը և 

պաշտպանել արտաքին թշնամիներից։ 

   Իսկական գիտնականին հատուկ հետևողականությամբ Սմբատ 

Սպարապետը «Դատաստանագրքում» դասակարգում է եկեղեցական 

սպասավորներին վերաբերող օրենքները։ Վերջիններից մի քանիսը իրենց 

արդիականությունը չեն կորցրել նաև մեր օրերում։ Եթե շարքային 

քահանաներից որևէ մեկն ընդունակություն կցուցաբերի, ապա 

վարդապետը նրան կխրախուսի և առաջխաղացում կապահովի։ Եվ 

ընդհակառակը, եթե վարդապետը տգետ է, ապա նրան չի կարելի ընտրել, 

իսկ եթե ընտրվել է կեղծիքի ճանապարհով, ապա նրան պետք է պատժել 

որպես հանցագործի։ Եթե ժողովուրդը դժգոհ է եպիսկոպոսից, ապա կարող 

է հեռացնել նրան և փոխարինել ավելի արժանի ներկայացուցչով։  
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   Քաղաքացիա-իրավական բնույթի նորմերը զետեղված են Սմբատ 

Սպարապետի «Դատաստանագրքի» մի քանի գլուխներում՝ ժառանգական 

իրավունք, գրավի և այլ ունեցվածքային իրավունք, առևտրային իրավունք, 

կտակի իրավունք, ստրկատիրական իրավունք։  

   Սեփականության ինստիտուտին ներհատուկ էին ավատատիրական 

սկզբունքները։ Հողը, որպես կանոն, պատկանում էր աշխարհիկ և հոգևոր 

ավատատերերին։ Քաղաքային բնակչությունը նույնպես իրավունք ուներ 

հող ձեռք բերելու։ Գրավի գնման ճանապարհով ձեռք բերված ունեցվածքի 

վերաբերյալ «Դատաստանագիքը» ոչ մի արգելք չի սահմանում։  

«Դատաստանագիրքը» կարևոր տեղ էր հատկացնում ժառանգության 

իրավունքին։ Կտակատերի կամքը օրենք է նրա ժառանգների համար։ 

Զավակները, ըստ «Դատաստանագրքի», առաջին հերթին, օրինական 

ժառանգներն էին։ Զավակների թվում առավելությամբ օգտվում էին 

որդիները, հատկապես՝ ավագը և կրտսերը։ Թեև դուստրերը նույնպես 

համարվում էին ժառանգներ, նրանք ավելի քիչ ժառանգություն էին 

ստանում, քան արական սեռի ժառանգները։  

   «Դատաստանագրքում» առանձնակի հետաքրքրություն են ներկայացնում 

ամուսնա-ընտանեկան իրավունքի մասին հոդվածները։ 

   Սմբատ սպարապետը սահմանում է, որ ամուսնությունը պետք է տեղի 

ունենա որոշակի տարիքի ամուսնացող զույգերի կամավոր 

համաձայնությամբ։ Ավելին, «Դատաստանագիրքը» պատիժ է սահմանում 

այն քահանային և ծնողներին, ովքեր երիտասարդ մարդկանց հարկադրում 

են ամուսնանալ իրենց կամքին հակառակ և այդպիսի ամուսնությունը 

համարվում էր անվավեր։ 

   Ըստ օրենսդրության՝ ամուսնության համար անհրաժեշտ պայմանները 

հետևյալն էին․ 1) սեռ 2) մենամուսնություն 3) չափահասություն 

(ամուսնական տարիքը փեսացուի մոտ ոչ պակաս 14 տարեկան, իսկ 

հարսնացուի մոտ՝ առնվազն 12 տարեկան), 4) ամուսնացողները պետք է 

լինեն նույն դավանանքի։ 

   «Դատաստանագիրքը» ամուսնությանը խոչընդոտող հանգամանքների 

շարքում նշում է առողջական վիճակը։ Սսի 1243թ․-ի ժողովը (կանոն 7) 

ազգականների միջև ամուսնությունը թույլատրեց յոթերորդ շառավղից 

սկսած։  

   «Դատաստանագիրքը» հանգամանորեն քննարկում է ապահարզանին և 

նրա գույքային հետևանքերին վերաբերող հարցերը։ Ապահարզանի 

պատճառ կարող էին լինել․  
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1) Կնոջ անհնազանդությունը։ «Դատաստանագիրքը» օրենսդրորեն 

վավերացնում է կանանց անիրահավասարությունն, որը գոյություն ուներ 

Կիլիկյան Հայաստանում։ 

2) Հոգեկան հիվանդությունն, որը վերաբերում էր և՛ տղամարդուն, և՛ կնոջը։ 

3) Բորոտությունը։ 

4) Ամուսիններից որևէ մեկի ստրկության մեջ հայտնվելը։ 

5) Փոխադարձ ատելությունը և հակակրանքը։ 

6) Ամուսնական անհավատարմությունը կնոջ կողմից։ 

7) Կնոջ չբերությունը։ 

8) Տղամարդու արվամոլությունը և անասնապղծությունը։ 

9) Հավատքի փոփոխությունը։ 

10) Ամուսնու մահը, սակայն կինը կարող է կրկին ամուսնանալ միայն յոթ 

տարի անց։ 

11) Խաբեությունը կնոջ կողմից։ 

12) Կնոջ կռվարարությունը և անմաքրասիրությունը։ 

13) Ամուսնական սեռական մերձեցման անընդունակությունը։ 

   Ընտանիքը, ըստ «Դատաստանագրքի» նաև ծնողների և զավակների 

համակցություն է։ Զավակները պարտավոր էին հնազանդվել ծնողներին, 

իսկ ծնողները՝ ապահովել և դաստիարակել իրենց զավակներին։ 

  «Դատաստանագրքի» քրեա-իրավական նորմերի վերլուծությունից պարզ է 

դառնում, որ Կիլիկյան Հայաստանում գոյություն է ունեցել քրեական 

իրավունքի բավականաչափ զարգացած համակարգ։ Այս տեսակետից 

Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագիրքը» մեծ առաջընթաց քայլ էր 

Մխիթար Գոշի Դատաստանագրքի համեմատ։ Բոլոր հոդվածներում 

հանցագործությունները և պատիժները մեկնաբանվում են, առաջին 

հերթին, պետության տեսանկյունից։ Հանցագործությունը դիտվում է որպես 

օրենքի խախտում, իսկ հանցագործին պատժում է պետությունը։  

   Ըստ «Դատաստանագրքի»՝ հանցագործությունն արարք է, որի 

հետևանքով իրավախախտը ոտնահարում է աստվածային ու աշխարհիկ 

օրենքները և վնաս է պատճառում ուրիշներին։ Ընդ որում, որքան էլ ծանր 

լինեն հանցագործության հետևանքները, հանցագործն ազատվում է 

պատժից, եթե նա գտնվել է անմեղսունակ վիճակում։ Սմբատ Սպարապետը 

սահմանում է պատժի և պատասխանատվության անհատականացման 
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սկզբունքները։ Հիմնվելով այդ սկզբունքների վրա՝ նա հաստատում է, որ 

հայրը պատասխանատվություն չի կրում որդու, եղբայրը՝ եղբոր արարքի 

համար և այլն։ 

   Քննելով կաշառակերության հետ կապված մի շարք հարցեր՝ Սմբատ 

Սպարապետը, որպես պետական գործիչ, պահանջում է․ «Եթե որևէ մեկը 

ինչ-որ բան է գողանում թագավորական գանձարանից, պետք նրա երկու 

աչքերը հանել»։  

   Ըստ Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի»՝ պատիժը հատուցումն է 

հանցագործության համար։ Այդպիսով վրեժխնդրի դերում հանդես է գալիս 

պետությունը։ Հանցագործը պատժվում է այն պատճառով, որ խախտել է 

օրենքն, իսկ պատիժը պետք է օրինակ ծառայի այլոց համար։ Սմբատ 

Սպարապետը պնդում է, որ արդարադատությունը անհրաժեշտ է 

իրականացնել օրենքի հիման վրա։ Օրենքը պետք է պահպանվի բոլորի 

կողմից, այդ թվում՝ թագավորի։ Թագավորը՝ պետության գերագույն 

կառավարիչը, պարտավոր է իրագործել անաչառ դատավարություն և 

հետևել օրինականության պահպանմանը։ 

   Հարկ է նշել, որ Սմբատ Սպարապետը անհավատների նկատմամբ իր 

վերաբերմունքով, առանձնանում է և՛ Դավիթ Ալավկա որդուց, և՛ Մխիթար 

Գոշից, ովքեր առաջարկում էին մահապատիժ կիրառել  հանցանք գործած 

անհավատների նկատմամբ։ Ի տարբերություն նրանց՝ Սմբատ 

Սպարապետը պահանջում է հոգատար վերաբերմունք գերի ընկած 

այլահավատների նկատմամբ և նույնիսկ՝ ազատական վերաբերմունք 

դրսևորում գերի ընկած կնոջ և քրիստոնյայի ամուսնության հանդեպ։ 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, սուրբ հայրերին արգելում է պսակադրել 

քրիստոնյային այլադավանի հետ։ 

Պահպանվել է Սմբատ Սպարապետի «Դատաստանագրքի» երկու ձեռագիր 

օրինակ, որոնցից մեկը վերաբերում է 1331թ․-ին և այժմ  գտնվում է Վենետիկ 

քաղաքում, իսկ մյուս օրինակը պահպանվում է Մատենադարանում և 

հայտնաբերվել է 1869թ․-ին Վ․ Բաստամյանի կողմից։ 
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                                             Եզրակացություն 

 

Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը ժառանգել էր բուն Հայաստանի 

իրավական մշակույթն ու իրավական կարգավորման աղբյուրները։ Դա 

արդյունք էր հին ու միջնադարյան իրավունքի էթնիկ-կրոնական 

պայմանավորվածության, ինչի հետևանքով հայ բնակչության 

արտագաղթին հետևում էր իրավական մշակույթի, ներառյալ իրավունքի 

աղբյուրների տեղաշարժը։ Հետևաբար Կիլիկյան Հայաստանի իրավական 

համակարգում իրավունքի աղբյուր կամ կարգավորիչ նորմատիվ ձևեր էին 

համարվում բուն հայաստանյան ձևերը։ 

Միևնույն ժամանակ, ի տարբերություն նույն շրջանի Հայաստանի, 

Կիլիկիայի հայկական թագավորության իրավական համակարգն իր 

զարգացման հիմքում ուներ համեմատաբար զորեղ պետություն, ինչը և 

իրավունքի զարգացման գլխավոր գործոնն էր։ Իրավական համակարգի 

զարգացման նպաստավոր քաղաքական գործոնի հետևանքները հայ 

իրավունքի նոր ձեռքբերումներն են, ինչպես նաև ներդրումը միջազգային 

ընդհանուր և մասնավոր իրավունքի զարգացման գործում, որոնցից 

հատկապես վերջինը կարելի է համարել ավանդ համաշխարհային 

իրավական մշակույթում։   

    Հայ իրավունքի համակարգումն իրականացնելիս Սմբատ Սպարապետը 

ցուցաբերել է ստեղծագործական մոտեցում՝ նորմատիվ իրավական 

կարգավորումը հարմարացնելով տեղի և ժամանակի պայմաններին։ Բացի 

այդ, ըստ իր ձևի և համակարգված շարադրանքի, Սմբատ Սպարապետի 

«Դատաստանագիրք»-ը իսկական օրենսգիրք է։ Այդպիսով Սմբատ 

Սպարապետը զարգացրեց հայկական իրավաստեղծագործական 

տեխնիկան՝ կատարելով իրավական նորմերի համակարգված 

դասակարգում, այն է՝ թագավորական և իշխանական (պետական 

իրավունքի), եկեղեցական (կանոնական), քաղաքացիական (աշխարհիկ) 

իրավունքի նորմեր։  
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            Սկզբնաղբյուրներ և գրականություն 

 

Կանոնագիրք Հայոց, Հատոր I, Երևան, 1964։ 

Կիրակոս Գանձակեցի, Պատմություն Հայոց, Երևան, 1961։ 

Հայոց Պատմություն, ակադեմիական բազմահատորյակ, Հատոր II,                    

Գիրք երկրորդ, Երևան, 2014։                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Մխիթար Գոշ, Գիրք դատաստանի, Երևան, 1975։  

Միքայելյան Գ․, Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Երևան, 

1952։ 

Սամուելյան Խ․, Հին հայ իրավունքի պատմություն, Երևան, 1939։ 

Սմբատ Սպարապետ, Դատաստանագիրք, Երևան, 1958։ 

Սուքիասյան Ա․, Կիլիկիայի հայկական պետության և իրավունքի 

պատմություն, Երևան, 1952։                                                                       
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