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НОВО-НАХІЧЕВАНСЬКА І БЕССАРАБСЬКА ЄПАРХІЯ 
ВІРМЕНСЬКОЇ АПОСТОЛЬСЬКОЇ ЦЕРКВИ: ҐЕНЕЗА, 

ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ, УСТРІЙ, ПАРАФІЇ (1780-1836 рр.) 
 

У своїй роботі автор опирається на опубліковані законодавчі 
акти царського уряду та неопубліковані архівні матеріали, які 
відображають дану проблематику.  

У дорадянський історіографії проблема не знайшла належного 
відображення, роботи опубліковані у цей період здебільше 
присвячувались питанню віросповідання Вірменської церкви, її 
історії та відносин з Росією. В радянський історіографії не існувало 
спеціальних робіт присвячених етноконфісійній політиці Російської 
імперії щодо Вірменської церкви. Проблема Ново-Нахічеванської і 
Бессарабської єпархії, а також взаємовідносини Вірменської церкви 
з Російською імперію знаходить відбиття у роботах Ж.А.Ананян [12] 
і В.Б.Бархударян [13]. Обидва дослідника розглядають питання з 
позицій класового підходу у загальному контексті історії 
вірменських колоній (Григоріополя та Нової Нахчевані), 
приділяючи увагу внутрішнім протиріччям «церква-колонія» і 
пов’язаними з ним соціально-економічними питанням. Особливої 
уваги заслуговує робота Дж.С.Фаньяна [28], який першим вводить 
до наукового обігу досить ціни документи, щодо історії формування 
та політичних передумов виникнення Бессарабської єпархії, її 
правого положення та внутрішньої організації. Слід також 
відмітити, що у 1988 р. була опублікована брошура С.А.Цатурян 
«Трансформація відношення російського православ’я до вірмено-
григоріанської церкви» [29]. 

Пострадянська історіографія демонструє певну спеціалізацію 
досліджень з даної проблематики. Однією з перших робіт у 
російській історіографії, що відображала державну політику 
Російської імперії щодо Вірменської церкви, стала робота 
В.С.Дякіна «Національне питання у внутрішній політиці царизму 
(ХIХ - початок ХХ ст.)» [20]. Питання Вірменської церкви, як і 
В.С.Дякіним розглядалось дослідниками здебільшого у контексті 
загальноімперської етноконфесійної політики. В.Г.Варатанян став 
одним з перших дослідників, що присвятив дослідження власне 
проблемі церкви [14].  
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Також В.Г.Варатян у співавторстві з С.С.Казаровим є автором 
монографії з історії Вірменської церкви на Дону, в якій разом з 
історією церкви, висвітлені проблеми формування місцевих 
парафій [15]. Наступний крок у спеціальному досліджені даної 
проблеми був зроблений П. Верстом. Дослідник залучивши широку 
архівну і джерельну базу показово продемонстрував імперську 
політику постійного тиску на Вірменську церкву та намагання 
імперської влади використати це у досягненні власних 
геополітичних цілей, до того ж спрямованих проти вірмен [16].  

Власне вірменська історіографія щодо розробки проблематики 
представлена В.Г.Туняном, який у своїх роботах вперше висвітлює 
загальну проблему організації і функціонування Вірменської 
церкви, імперську політику тиску і «зручного» реформування 
Вірменської церкви в межах імперії [27].  

У вітчизняній історіографії одна з перших робіт присвячених 
віровченню Вірменської церкви та її історії в Україні, специфіки її 
розвитку належить дослідниці І.Я.Гаюк [17]. Серед інших робіт 
заслуговують уваги роботи І.В.Кондратьєва [22].  

Проблемне коло більшості робіт з даного питання 
зосереджено на дослідженні протистояння вірменських 
католикосів імперському уряду, питанні реформування Вірменської 
церкви, зокрема за «Положенням 1836 р.», історії формування 
місцевих парафій та розгляду закону від 1903 р. щодо конфіскації 
церковного майна. Проблема ж правого статусу Вірменської церкви 
та духівництва на землях Північного Причорномор’я та Бессарабії, 
з часу виведення вірмен з Криму (1778 р.) і Бессарабії (1791р.) до 
реорганізації церкви у 1836 р., фактично залишились поза увагою 
дослідників. На жаль, не відбулося комплексного аналізу правого 
положення церкви у період з 1778 р. - 1836 рр. 

На думку автора, важливе місце займає питання 
адміністративного устрою Вірменської церкви у регіоні, який 
охоплював Катеринославську, Таврійську, Херсонську губернії і 
Бессарабську область. До включення земель Північного 
Причорномор’я до складу Росії та виведення вірмен з цих земель, у 
регіоні існували сформовані ще у давнину вірменські парафії і 
єпархії. Крим був представлений окремою єпархією на чолі з 
намісником католика, на відміну від Бессарабії, де положення з 
другої половини ХVIII ст. було досить незрозумілим.  
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Свого часу існувала окрема єпархія з центром в Сучаві та Яссах, 
яким були підпорядковані всі місцеві парафії. Однак станом на 
кінець ХVIII ст. окремої єпархії не існувало, про що свідчить 
листування католикоса Гукаса з австрійським імператором 
Йосипом II, з приводу дозволу відновити єпископський престол в 
Сучаві. Згода була отримана, але загибель монарха завадила 
реалізації цього плану.. Сьогодні досить важко встановити, якій 
єпархії, в дійсності, були підпорядковані місцеві вірменські парафії 
та чи взагалі останні входили до складу будь-якої з них.  

Виведення вірмен з Криму (1778 р.) і Бессарабії (1791 р.) 
фактично знищило існуючий давній адміністративно-церковний 
устрій Вірменської церкви. До виведення вірмен у Росії існувала 
лише одна єпархія - Астраханська (1717 р.) Після знищення 
церковної адміністрації, і відповідно, парафій Криму, які внаслідок 
виведення вірмен у Новій Нахічевані залишись без пастви, виведенці 
на нових землях сформували перше адміністративне новоутворення 
Вірменської церкви: Нахічеванське духовне правління (1778 р.), 
підпорядковане Астраханській єпархії. Власне формування окремого 
духовного правління було обумовлено угодою, згідно якої кримські 
вірмени повинні були залишитися у ведені архімандрита 
П.Маркосова, тобто автономною від існуючої у Росії Вірменської 
єпархії. Формування колонією місцевого духовного управління було 
вкрай необхідно для безпосереднього регулювання і управління 
церковними справами на місці.  

Виведення вірмен призвело до глибокого занепаду церковного 
життя та знищення Вірменської церкви півострову, яка проте була 
частково відновлена, після рееміграції вірмен (співпадає із 
виведенням вірмен, у вигляді втеч до Криму), приєднання Криму 
(1783 р.) та дозволу поселятися вірменам на півострові (1799 р.). 
Відповідно до існуючої джерельної бази на час виведення вірмен з 
Криму лише в одній Феодосії існувало 24 Вірменські церкви, що 
підтверджує й «план Кафи» від 1784 р. 11, 280. У наступних 
законодавчих актах Російської імперії від 1799 р. щодо дозволу 
вірменам користуватися власними церквами у Таврійській області 
зафіксовано: 1) 15 квітня - «Вірменам, що мешкають у Тавриді для 
богослужіння у м. Феодосії із колишніх, бувших вірменських 
/преждебывших/ церков, призначити парафіяльними церквами за 
чисельністю людей, яке відповідає за законом встановленої для 
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російських парафій» [8, 620] у жовтні - «…призначити парафіяльними 
церквами: Арханегілів (Сурб Грештакапет), Сергієвську (Сурб Саргіс), 
загородну Св. Георгія (Сурб Ґеворг) та на горі монастир Успенський 
(Сурб Асвацацін)» [8, 838]. Стає цілком очевидно, що 18 церков 
(культових споруд) було конфісковане імперією. У 20-х роках ХІХ ст. 
М.Бжшкян побачив лише 15 Вірменських церков і один монастир, 
більшість з яких були частково зруйновані чи напівзруйновані 
[32, 345]. В цьому питанні заслуговує уваги дослідження Т.Саргсян, 
яка на підставі широкої джерельної бази проаналізувала чисельність 
парафій до і після виведення та встановила, що у середньому до 
1780 р. парафіянами кожної церкви було біля 260 осіб (населення 
складало 5100 вірмен), на початку ХІХ ст. дві діючі церкви - 350 осіб 
(населення складало 700 осіб) 25, 145. Але Бжшкянц повідомляє, що 
діяли всі вірменські культові споруди міста, тобто всі чотири, що 
були дозволені Росією до використання.  

Окрім вищезгаданих, у Криму діяли також церкви: у 
Карасубазарі, Євпаторії (новий храм), Сімферополі, Бахчисараї, 
Старому Криму та монастир Сурб Хач. Враховуючи, що до введення 
(1780 р.) у Криму мешкало понад 13 600 21, 136 вірмен у 15 
населених пунктах, відповідно чисельність культових споруд була 
значно більшою. У нових реаліях Російської імперії для Кримських 
вірмен у 1803 р. було утворено Карасубазарське духовне правління. 
Під юрисдикцією цього духовного правління опинились кримські 
парафії, а також, ймовірно, новосформовані парафії Орабазара 
(Армянськ) та Ногайска (Приморське), оскільки останні не увійшли 
до складу Нахічеванського правління. 

В іншому регіоні, де відбулося виведення вірмен, у Бессарабії 
положення було набагато складнішим. Що обумовлювалось зміною 
лінії російсько-турецького кордону на протязі 1791-1828 рр. До 
1792 р. більша частина вірмен була переселена Росією у свої межі, де 
у 1792 р. була заснована вірменська колонія - Григоріополь, власне 
там і було утворене у 1799 р. місцеве духовне правління. Решта ж 
вірменських церков, власне як і населення, залишилось по той бік 
кордону. Наступна російсько-турецька війна 1806-1809 рр. суттєво 
вплинула на устрій вірменської церкви. Росія знову була змушена 
звернутися до місцевих християн, і зокрема до вірмен. Саме з цією 
метою імперія починає шукати духівництво задля пропаганди своєї 
політики. Такою людиною виявися архімандрит Григорій Закарян, 
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якого у 1809 р. було призначено головою новоутвореної Молдавсько-
Волоської (Бессарабської) єпархії з центром у Яссах [28, 186]. При 
цьому офіційний Ечміадзін був проти призначення Григорія, але це 
не завадило Росії зробити «вигідне» політичне призначення у церкві. 
Більш того, у даному випадку Росія пішла на безпрецедентні кроки, 
даруючи Григорію пожиттєву посаду і затвердивши штат єпархії, з 
відповідним фінансовим утриманням, що були перекладенні порівно 
на Дивани Молдови і Валахії. Окрім цього, місцева влада була 
зобов’язана піклуватися проблемами відновлення церков і 
благоустрою територій, не мала права вирішувати юридичні 
питання пов’язані з Вірменською церквою, без особистої присутності 
голови єпархії на засіданнях Диванів [1; 28, 187]. На нашу думку, такі 
кроки були зроблені задля уникнення подальшої напруги у 
відносинах з Ечміадзіном. Як ми бачимо, нова єпархія виникла 
досить у специфічних умовах політики імітування покровительства і 
заохочування вірмен, ігноруючи позицію вірменського духівництва.  

Відповідно складеній архієпископом Григорієм відомості, 
щодо існуючих церков у єпархії на 1809 р. було 15 церков у містах: 
Ясси - 2, Ботошани - 2, по одні церкві у містах - Роман, Фокшан (на 
молдавській стороні), Галац, Окно, Хотин, Кишинеу, Ореєв, 
Аккерман, Ізмаіл, Бухарест, Фокшани (на волоський стороні); у 
Бенедрах і Кілії - церкви позначенні, як відсутні 1, 2. З відомості 
стає абсолютно зрозуміло, що до складу єпархії не входив 
Григоріпоіль, де ще раніше було сформоване духовне правління. 
У свою чергу, документ є свідченням зруйнування (знищення) 
вірменських церков у Бендерах і Кілії. Відповідно до сталої в 
історіографії думки, у Бендерах існувала лише одна Вірменська церква, 
яка була колишньої мечеттю Ага /джамі/, будівля якої Г.Потьомкіним 
була дарована вірменам та освячена архієпископом Й.Аргутинським, 
як церква Св. Григорія 26, 36. Однак чомусь мова не іде про власне 
вірменську церкву, яка найвірогідніше існувала у місті, де вірменська 
колонія відома ще раніше. Свідчення ж про зруйнування церкви у 
Кілії ми зустрічаємо у Л.Н.Енгельгарда [30, 100]. Так і М.Бжкянц, при 
відвідуванні Кілії, бачив тільки руїни Вірменської церкви (до 1830 
р.) [32, 216]. До того ж від бойових дій постраждала і церква в 
Ізмаїлі: архімандрит вказує, що останньою заволоділи 
представники іншого народу, не уточнюючи якого саме, а вірмени 
відправляли богослужіння в іншій маленькій церкві [32, 216].  
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Наступний період переформування єпархії пов'язаний із 
Бухарестський мирним договором (1812 р.), відповідно до якого схід 
Молдавського князівства (майбутня Бессарабська область) 
переходив до Росії (новий кордон пролягав по р. Прут), яка також 
отримувала фортеці Ізмаїл, Кілію, Аккерман й Хотин. Оскільки Ясси 
залишились поза межами російського кордону, вірменська катедра 
була перенесена до Кишинеу, тобто у підпорядкуванні єпархії 
залишились лише Кишинеу, Ізмаїл, Аккерман, Хотин, Оргеєв, знову 
був приєднаний Григоріполіь та Одеса (у підпорядкуванні 
Григоріпольского духовного правління з 1823 р.) 18, 28, до цього - 
Карасубазарське. Саме з 1813 р. (1818 р.) правильно позначати 
(називати) цю єпархію Бессарабською, оскільки саме з цього часу 
вона адміністративно охоплювала адміністративно цю область. Хоча 
існує думка, що навіть після 1813 р. єпархія керувала парафіями, що 
залишились за Портою 31, 211. На наше глибоке переконання це є 
фактично неможливим з огляду на османську релігійну політику, 
тим більш під час протистояння з Росією, на користь цієї тези 
виступають власне дії Григорія, який після 1813 р. починає активно 
лобіювати можливість приєднання до свого управління парафії 
Криму та Нової Нахічевані 28, 190.  

Звичайно на такий крок католикос не пішов, оскільки це 
означало підняття авторитету і впливу архімандрита серед вірмен 
імперії. Варто зазнати, що нахічеванські вірмени були прибічниками, 
саме архімандрита, та навіть у 1824 р. направили депутацію до 
генерал-губернатора М.С.Воронцова з клопотанням приєднати їх, по 
духовній частині, до Бессарабської єпархії [2, 3]. В даному випадку, 
цікавою є обставина, що вірмени, не отримавши бажаного від 
католикоса, звертаються до імперської влади щодо саме цього 
церковного питання, що в черговий раз засвідчує досить складну 
ситуацію, яка потребувала свого рішення. Проте проблема єпархії 
залишалась невирішеною. Та нахічеванські і бессарабські вірмени, 
незважаючи на ігнорування своєї проблеми, продовж наступних 
1826 р. і 1828 р. знову звертались з проханням приєднання їх в єдину 
єпархію, однак і ці прохання залишались поза увагою влади, хоча 
ініціативу вірмен підтримував М.С.Воронцов, про що відповідно він 
клопотав у столиці. У своєму останньому зверненні вірмени, окрім 
приєднання єпархії, також прохали перетворення архієрейського 
буднику у Кишиневі в училище і «богадільню» [5, 1]. 
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Питання вірменської єпархії, власне кажучи, і правового 
положення Вірменської церкви в цілому знайшло своє рішення лише 
після приєднання у 1828 р. земель Східної Вірменії до Росії. Росія, у 
прагненні встановити російські порядки й закони після приєднання 
східно-вірменських земель, мала намір перетворити Вірменію в одну 
із звичайних губерній держави та зустріла опір, очолюваний 
архієпископом Нерсесом Аштаракеці. Архієпископ був одним з 
лідерів вірменського національно-визвольного руху, організатором 
народного ополчення під час війни з Персією, а після визволення 
Єревана, став одним з двох тимчасових керівників міста.  

Архієпископ був прибічником надання пільг та автономного 
управління Вірменією, із збереженням персидської традиції 
виконання низки управлінських функцій самостійно вірменами. 
Супротив вірмен в особі архієпископа, створював напруженість у 
відносинах між ним та головнокомандуючим військами, одним із 
тимчасових керівників новоутвореної Вірменської області, графом 
І.Ф.Паскевичем, що з часом перетворився у справжній конфлікт. 
Політична позиція архієпископа, який керував майже як патріарх, 
намагаючись отримати від хворого католикоса Єпрема самоусунення 
[24: 317, 322] викликала серйозну стурбованість у Росії. Внаслідок 
чого, Російська імперія вирішила нейтралізувати Нерсеса Аштаракеці 
віддаливши його від Ечміадзіну. За цим стояв саме граф Паскевич, 
який обвинуватив Нерсеса в антиросійський політиці.  

У цей час помер голова Бессарабської єпархії архієпископ 
Григорій, що відповідно зробило вакантним Бессарбську катедру, 
туди і було запропоновано переїхати Нерсесу. Переведення у 
найменшу і незначну єпархію було фактично політичним 
засланням, яке відсторонило б архієпископа від головних 
політичних подій, що проходили у Вірменії [19, 36] 

Усунення противника російської самодержавницької політики 
яскраво демонструє новій політичний курс імперії прийнятий у 
відношенні Вірменії. Слід зауважити, що політична нейтралізації 
незгодних з політичним курсом Росії у ті роки було звичним 
явищем, внаслідок чого багато вірменських і грузинських діячів 
опинились у засланні у внутрішніх губерніях, і, зокрема католикос 
Східної Грузії Антоній ІІ, якого взагалі позбавили престолу у 1827 р. 
і тим самим ліквідували цей інститут, як такий. 
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Зауважимо, що одночасно з приїздом архієпископа у Бессарабію 
за ним був встановлений негласний надзір поліції, під особистим 
контролем самого Новоросійського і Бессарабського генерал-
губернатора М.С.Воронцова [3; 4: 1, 2] Встановлення надзору 
свідчить про неабияку стурбованість та зацікавленість імперської 
влади особою Нерсеса Аштаракеці, справа якого щодо антиросійської 
діяльності ще не була остаточно вирішена і знаходилась у стадії 
розгляду. Саме у цей час хворий католикос Єпрем просить у 
імператора затвердити кандидатуру опального архієпископа в якості 
свого наступника. Добре ознайомлена з політичними поглядами 
Нерсеса, Російська влада не могла цього дозволити, адже це б 
призвело до ускладнень у відношеннях із Вірменською церквою.  

Підписаний з Портою Адріанопольський мирний договір у 
1829 р., який остаточно закріпив Східну Вірменію за Російською 
імперією, розв’язав імперії руки щодо впровадження своєї 
етноконфесійної політики і нового курсу по відношенню до вірмен і 
церкви. Так, у 1829 р. питання Нерсеса отримало своє остаточне 
вирішення імператором Миколою І, який залишив поза увагою 
обвинувачення графа Паскевича, однак архієпископ був 
відсторонений від Ечміадзінських справ і офіційно переведений з 
Імеретинської єпархії до Бессарабії [27, 152]. З часу заслання Нерсеса, 
питання Бессарабської єпархії, що не втрачало своєї актуальності, 
отримало новий розвиток на тлі церковно-політичних процесів, що 
відбувались в державі. Напередодні приїзду Нерсесу, астраханський 
владика самовільно приєднав Бессарабію до свого управління, але 
після його смерті, Нерсес аналогічно підпорядкувавши собі зазначену 
єпархію. Взагалі, проблема управління і підпорядкування парафій 
мала досить глибоке суспільно-політичне підґрунтя. 

Необхідно зазначити, що питання Бессарабської єпархії, 
ініційоване вірменами і підтримане генерал-губернатором, під час 
церковно-політичної конфронтації було вирішено лише у 1830 р. 
В імператорському указі зазначалось, що тепер, після усування 
перешкод та розгляду справи, утворюється нова вірменська єпархія 
під назвою Ново-Нахічеванська-Бессарабська із включенням до неї 
всіх церков і парафій, що знаходяться у Санкт-Петербурзі, Москві, 
Новоросійському краю і Бессарабській області, з призначенням 
голови Імеретинської єпархії архієпископа Нерсеса із звільненням із 
старої посади [5, 1].  
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Реорганізація єпархіального устрою важко розглядати як 
зустрічний крок та задоволення інтересів вірменської спільноти, 
оскільки імперія погодилась на це виключно за ситуації політичної 
необхідності: з одного боку досить вміло відсторонили Нерсеса від 
Ечміадзіну, з наданням йому управління великої єпархії, що 
відповідно збільшувало його авторитет, а з іншого боку, 
встановлювала певні обмеження і контроль за діями головного 
представника вірменських інтересів у регіоні, з боку 
Новоросійського і Бессарабського генерал-губернатора, в 
управлінні якого знаходилась найбільша частина парафій єпархій. 
Саме тому центр єпархії був залишений на околиці імперії у м. 
Кишинеу, що було досить незручним місцем розташування такої 
великої єпархії. Об’єднання більшості європейських парафій в одну 
єпархію завершило формування адміністративного устрою 
Вірменської церкви у Північному Причорномор’ї, що включило усі 
вірменські колонії і громади регіону. 

У правовому відношенні, після виведення вірмен у межі Росії, 
єдиним документом, що регламентував правове положення 
Вірменської церкви у регіоні були пункти Жалуваних грамот 
вірменським колоніям, які фактично гарантували певній час 
незалежний і самостійний розвиток церкви 6, 878-879. Політика 
невтручання у конфесійні питання дозволила архієпископу 
Й.Аргутинскьому у 1781 р. створити у Новій Нахічевані Вірменський 
духовний суд, основою якого стали спеціально складені 
архієпископом церковні канони - Канонагір 33, 77.  

З початку Канонагір діяв лише у межах Нахічеванського 
духовного правління (Нахічеванський вірменський округ), але 
згодом був введений у дію на теренах усієї імперії. Канонагір 
складався з шести частин, в яких були відображені обов’язки і права 
церковнослужителів, порядок стягування з прибутків пастви на 
користь церкви, питання заповіту, церковних потреб, відношення до 
посланників з Єрусалиму, власне судовому процесу і керівництву 
суду, і ще один окремий розділ був присвячений Ечміадзіну [33, 11].  

Канонагір став головним документом, що регламентував 
духовні закони, права і обов’язки духівництва та правила 
церковного управління у колоніях і громадах, оскільки в імперії 
не було передбачене уніфікованого правого положення Вірменської 
церкви, на відміну від Католицької церкви, що регулювалось на 
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підставі створеної у 1803 р. Римо-католицької духовної колегії і 
Євангельсько-Реформаторських церкви. 

Згідно загальнодержавним нормам, у правовому відношенні 
справи Вірменської церкви, як і решти іноземних сповідань, 
постійно потерпали від змін, в наслідок реформування відомства, 
що відповідали за відносини із церквами. З початку Вірменська 
церква разом з іншими «іновірними» церквами входила у створене 
у 1810 р. 9, 279 Головне управління в справах негрецько-
російських церков, а з 1817 р. - до міністерства Духовних справ і 
народної освіти. Ці відомства не впливали фактично на положення 
Вірменської церкви, на відміну від решти християнських конфесій. 
Звичайно, «тимчасова незалежність» здебільше була обумовлена 
більш політичною доцільністю, а саме, намаганням не викликати 
невдоволення Ечміадзінського престолу, а ніж дійсно лояльним 
ставленням імперського уряду. Деякі законодавчі акти все-таки 
регулювали незначні церковні питання, але останні не мали 
глобального, узагальненого виливу та не регулювали церковні 
відношення. Яскравим прикладом вищенаведеного виступає факт 
звільнення у 1804 р. однієї Санкт-Петербурзької церкви від 
поліцейських повинностей [7, 459], на відміну від решти 
вірменських парафій, які лише у 1827 р. були звільнені від постою і 
поліцейських повинностей, що торкались майнових прав церкви і 
духівництва [10, 535]. Інший приклад: у 1810 р. майнові права 
Вірменської церкви були зрівняні з Православної церквою [23, 74]. 
Хоча і в цьому випадку не обійшлося без правових непорозумінь, 
про що власне вказував Сенат вже у 1826 р., намагаючись 
встановити чи мав наказ від 17 листопада 1810 р. юридичну силу 
для Вірменських церков [10, 1315]. Слід відмітити, що у тому ж році 
було заборонено вірменському духівництву Персії і Туреччини 
приїздити до Росії для збору подаяння, що аргументувалось 
наданням цих коштів місцевому мусульманському керівництву 
[10, 1855]. Навіть питання утворення Вірменської духовної 
консисторії було порушене лише у травні 1831р. 27, 171  

Остаточно ж питання підпорядкування справ Вірменської 
церкви, як і решти віросповідань, було вирішено у 1832 р., коли до 
МВС був приєднаний окремий Департамент духовних справ 
іноземних віросповідань. Наступні дії імперського уряду спрямовані 
на уніфікацію конфесійного законодавства і, зокрема, Вірменської 
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церкви розтягнулись до 1836 р. коли були затверджено «Положення 
про управління Св. Вірмено-Григоріанським синодом», яке стало 
фундаментальним документом, що регламентував права церкви, 
устрій та її положення загалом у Російській імперії, однак ця тема 
потребує окремого та більш детального дослідження. 

Отже, проаналізувавши законодавчі акти Російської імперії 
щодо прав Вірменської церкви, її устрою, ми можемо впевнено 
констатувати, що з часу виведення вірмен у межі своїх кордонів 
(1780 р.) Росією були фактично ліквідовані, зруйновані чи 
конфісковані десятки церков, а імперський уряд постійно намагався 
використати церковне питання (досить важливе для вірмен-
виведенців!) у своїх геополітичних планах. Тимчасове лояльне 
ставлення до Вірменської церкви у питанні внутрішнього устрою, 
діловодства та діяльності власних Духовних судів, на основі 
Канонагирю, що було поза межами російського законодавства, стало 
тимчасовим явищем, викликаним геополітичною необхідністю 
«нетривалої лояльності». 
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