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ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

Պարգև Բարսեղյան 

Հետխորհրդային Հայաստանում ակտիվորեն սկսեցին զարգանալ թե 
ավանդական եկեղեցիները, թե նոր կրոնական կազմակերպություններ։ 
Ավանդական եկեղեցիների դեպքում առաջնայինը խորհրդային գաղա-
փարական կախվածությունից ազատ պայմաններում վերածնունդ ապրելն 
ու նախկին ազդեցությունը վերականգնելն էր: Ավանդական եկեղեցիների 
և արդեն գոյություն ունեցող այլ կրոնական կազմակերպությունների կող-
քին գործունեություն սկսեցին ծավալել նաև բոլորովին նոր, Հայաստանի 
հասարակությանը անծանոթ կրոնական շարժումներ, որոնք ակտիվ քա-
րոզչության միջոցով կարողացան ձևավորել նոր կրոնական համայնքներ: 

Այսօր Հայաստանում գործում են կրոնական մի շարք կազմակեր-
պություններ, որոնց գործունեության իրավական կարգավորումն իրա-
կանացվում է ՀՀ Սահմանադրությամբ1, միջազգային կոնվենցիաներով, 
հռչակագրերով և ՀՀ ներպետական օրենսդրությամբ, մասնավորապես՝ 
«Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ 
օրենքով2, որը ընդունվել է դեռևս 1991 թ. և հետագայում ենթարկվել 
որոշ փոփոխությունների և լրացումների: ՀՀ-ում պաշտոնապես գրանց-
ված են 67 կրոնական կազմակերպություններ3, որոնք գործում են ՀՀ 
Սահմանադրությանն ու օրենսդրությանը համապատասխան։  

Կրոնական կազմակերպությունների դասակարգման հիմնախնդիր-
ները այսօր կրոնագիտության մեջ ամենաքննարկվող հարցերից են: 
Ժամանակակից կրոնագիտական միտքը առաջարկում է դասակարգ-
ման տարբեր ձևեր, որոնք պայմանավորված են բազմազան և տարա-
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բնույթ գործոններով1: Եղած ձևերի մեջ թերևս ընդունելին կրոնական 
կազմակերպությունների ժամանակակից դրսևորումները 4 տիպի բաժա-
նելն է` եկեղեցի, աղանդ, դենոմինացիա (հարանվանություն) և պաշտա-
մունք (կուլտ)2: Հայաստանում պաշտոնական գրանցում ստացած կրո-
նական կազմակերպությունների դեպքում մենք ունենք նշված տիպերից 
առաջին երեքը, որոնց վերաբերյալ ամբողջական և լիարժեք ուսումնա-
սիրություններ առայժմ չկան: Իհարկե, որոշ եզրահանգումներ կամ մո-
տեցումներ ցուցաբերվել են ոլորտի մասնագիտական շրջանակների 
կողմից, սակայն դրանք բավարար չեն ՀՀ կրոնական ողջ խճապատկե-
րը լիարժեքորեն պատկերացնելու համար, ուստի այս ուսումնասիրու-
թյան շրջանակներում կփորձենք ուղղակի Հայաստանում գործող կրո-
նական կազմակերպությունները դասակարգել որոշակի ժամանակագ-
րական, դավանաբանական, կազմակերպչական և այլ հատկանիշներով` 
բաժանելով հետևյալ խմբերի. 
● Առաջին խմբում են ավանդական երկու հայկական եկեղեցիներ` Հա-

յաստանյայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին, որը Հայաստանում պատ-
մականորեն ձևավորված ավանդական եկեղեցին է, և Հայաստանի 
Հայ Կաթողիկե եկեղեցին, որը ձևավորվել է պատմական Հայաստա-
նում կաթոլիկ միսոներների քարոզչության արդյունքում և պաշտո-
նապես իր գործունեությունը ծավալել 19-րդ դարի սկզբից:  

● Երկրորդ խմբում ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների կրոնական 
կազմակերպություններն ու ավանդական եկեղեցիներն են. Ռուս ուղ-
ղափառ եկեղեցի, Հայաստանի եզդիների կրոնական կազմակեր-
պություն, Հրեական կրոնական համայնք, «Արևելքի ասորական կա-
թողիկոսության սուրբ առաքելական եկեղեցի», Ռուս մոլոկանների 
համայնք: Հատկանշական է, որ Ռուս ուղղափառ եկեղեցին գրանց-
ված է 5 առանձին կրոնական կազմակերպությունների տեսքով: 

● Երրորդ խումբը կազմում են բողոքական ծագում ունեցող հարանվա-
նությունները, որոնց մեծ մասը Հայաստան են ներթափանցել 1990-
ական թթ. և ակտիվ գործունեության հետևանքով ձեռք բերել որո-
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религии, М., 2007, с. 215-223։  
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շակի քանակի հետևորդներ: Դրանցից Հայաստանի ավետարանա-
կան եկեղեցին ծագել է դեռևս 19-րդ դարի առաջին կեսին պատմա-
կան Հայաստանի և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ այլ վայրե-
րում, իսկ պաշտոնապես ճանաչվել է 1846 թ.` որպես Օսմանյան 
կայսրությունում հայ բողոքական միլլեթ1: Այս եկեղեցին հայ իրակա-
նության մեջ ակտիվ գործունեություն է ծավալել մինչև 1915 թ. հայե-
րի ցեղասպանությունը Օսմանյան կայսրությունում, այնուետև տա-
րածվել հայկական սփյուռքում: Խորհրդային տարիներին Հայաս-
տանի ավետարանական եկեղեցին Խորհրդային Հայաստանում 
գրեթե չէր գործում, սակայն Հայաստանի անկախությունից հետո 
հայկական սփյուռքի ավետարանական կառույցները ակտիվ գործու-
նեություն ծավալեցին մայր հայրենիքում և սկսեցին զարգանալ: Հա-
յաստանի ավետարանական եկեղեցին գրանցված է 5 առանձին 
կրոնական համայնքների տեսքով: 
 Այս խմբում են նաև Հայաստանի բապտիստական եկեղեցիները, ո-

րոնք հանդես են կալիս առանձին կառույցներով և երկրորդ վերածնունդ 
են ապրել 1990-ական թվականներին, չնայած որ բապտիստական 
(մկրտական) եկեղեցու հետևորդները իրենց եկեղեցու գոյությունը հասց-
նում են մինչև 19-րդ դարի սկիզբ2: Ինչպես և ավետարանական եկեղե-
ցին, Հայաստանի բապտիստները ևս մեկ միասնական կառույց չեն և 
գրանցված են 10 առանձին համայնքներով: 
 Դեռևս 1970-ական թթ. Ռուսաստանից և Ուկրաինայից Հայաստան 

են ներթափանցել հիսունական քարոզիչներ, որոնց ազդեցությամբ 
էլ սկսեցին ձևավորվել հայ հիսունական համայնքներ, որոնք առավել 
մեծ տարածում գտան Հայաստանի անկախությունից հետո: Այսօր 
Հայաստանում մոտավոր հաշվարկներով Հայ առաքելական և կա-
թողիկե եկեղեցիներից հետո ամենաշատ հետևորդներ ունեցող կրո-
նական համայնքը հիսունականությունն է, որը մեծ տարածում ունի 
Հայաստանի ամբողջ տարածքում և պաշտոնապես գրանցված է 15 
և ավելի առանձին համայնքների տեսքով: Դրանք հիմնականում 
գրանցված են բնակավայրի կամ մարզի անունով և օգտագործում են 
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«Ավետարանի հավատքի քրիստոնյաների եկեղեցի» ինքնանվանու-
մը: Սակայն պետք է նշենք, որ կան նաև մի քանի կրոնական կազ-
մակերպություններ, որոնք ակնհայտորեն մոտ են հիսունականու-
թյան ուսմունքին, բայց հանդես են գալիս լիովին ինքնուրույն: Դրան-
ցից են «Աստծո օծյալ», «Աստծո եկեղեցի»-«Օծյալ սերունդ», «Կյանքի 
խոսք», «Ռեմա», «Նորառաքելոց» և այլ խարիզմատական բնույթի 
նեոքրիստոնեական կրոնական կազմակերպությունները, որոնք կա-
րելի է դասել չորրորդ խմբին: Վերջիններից հատկապես բավակա-
նին ակտիվ գործունեություն է ծավալել և հետևորդների մեծ քանակ 
ունի «Կյանքի խոսքը»1: 

 Երրորդ խմբում կարելի է դիտարկել նաև Հայաստանի շաբաթա-
պահ-գալստական (ադվենտիստական) եկեղեցին, որն իր գործունե-
ությունը սկսել է ծավալել 20-րդ դարի սկզբին՝ նախ տարածում գըտ-
նելով Հայաստանի մոլոկանների համայնքում, այնուհետև հայ իրա-
կանության մեջ2: Այսօր, չնայած բավականին ակտիվությանը, այս 
հարանվանությունը հետևորդների մեծ քանակ չունի:  

● Չորրորդ խմբին են պատկանում ոչ ավանդական բողոքական և նոր 
կրոնական շարժումները:  
 Սրանցից ամենահայտնի և մեծաքանակ հետևորդներ ունեցող հա-

մայնքը «Եհովայի վկաներ»-ինն է: Այս կրոնական կազմակերպությունը 
գործունեությունը սկսել է 1980-ական թվականների վերջերին և մեծ տա-
րածում գտել ողջ Հայաստանում: Պաշտոնական գրանցում այս կազմա-
կերպությունը ստացել է համեմատաբար ուշ (2004 թ.), որի պատճառը 
պետության հետ հակասություններն էին, հատկապես զորակոչից խու-
սափելը, որի պատճառով բազմաթիվ Եհովայի վկաներ դատապարտվել 
են տարբեր ժամկետներով: Հարցը որոշ չափով կարգավորվել է 2003 թ. 
ընդունված «Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով, որից 
հետո Եհովայի վկաներն իրենց ծառայությունն իրականացնում են այդ օ-
րենքին համաձայն: Միաժամանակ նախկինում դատապարտված Եհո-
վայի վկաների մի շարք գործեր քննվում են Մարդու իրավունքների եվ-
րոպական դատարանում և արդեն կան կայացված որոշումներ իրա-
                                            
1 Տե՛ս Հայաստանի ավետարանական հավատքի «Կյանքի Խոսք» եկեղեցի // Կրոն և 

հասարակություն, Երևան, 2009, № 7. էջ 122-129:  
2 Տե՛ս Վ. Խաչատրյան, Յոթերորդ օրվա ադվենտիստների եկեղեցի (էլեկտրոնային աղ-

բյուր), https://bit.ly/3qjDxiF, (մուտքը 12.11.2020թ.): 
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վունքների խախտման մասին, որի արդյունքում ՀՀ-ն մեծ գումարներ է 
վճարել այս կազմակերպության հետևորդներին1: 

 Չորրորդ խմբի հաջորդ հայտնի կազմակերպությունը «Հիսուս Քրիս-
տոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցին» է, որն իր գործունեությունը սկսել 
է 1991 թվականից և ըստ իրենց աղբյուրների` այսօր ունի մոտավորա-
պես 2000 հետևորդ: Այս կրոնական կազմակերպությունը նաև ակտիվ 
բարեգործական ծրագրեր է իրականացնում «Վերջին օրերի սրբերի բա-
րեգործություններ» կազմակերպության միջոցով2:  
 Ինչպես արդեն նշեցինք, այս խմբում են նաև հոգեգալստական դա-

վանանքին բնորոշ նոր տիպի խարիզմատական շարժումներ, որոնց 
անդրադարձել ենք վերևում: 

 Չորրորդ խմբում է նաև սինկրետիկ և ունիվերսալիստական նոր 
կրոնական շարժումներից մեկը՝ «Բահայի հավատը» (Հայաստանի 
բահայիների համայնք), որը ևս Հայաստան է մուտք գործել 1990-ա-
կան թվականների սկզբին, չնայած որ նախկինում Ռուսական կայս-
րությունում տարածում ունեցել է և հետևորդներ է ունեցել նաև Անդր-
կովկասում:  

● Հայաստանում գրանցված կրոնական կազմակերպությունների ցան-
կում 5-րդ առանձին խմբով կարելի է ներկայացնել «Արորդիների 
ուխտ» նեոհեթանոսական շարժումը, որի հետևորդների թիվը մո-
տավորապես 3000 է3:  

● Եվ վերջապես 6-րդ խմբում կարելի է դասել ավետարանական և այլ 
եկեղեցիների բարեգործական կազմակերպությունները: 
Այսպիսով, եթե Հայաստանում ավանդական եկեղեցիներն ու հա-

մայնքները հիմնականում ներկայացված են մեկ կամ միասնական հոգ-
ևոր կենտրոնով և ներկայանում են միասնական կառույցի տեսքով, ապա 
ավանդական բողոքական և նոր կրոնական շարժում համարվող մի քանի 
կազմակերպություններ հանդես են գալիս հիմնականում տեղական կամ 
տեղային նշանակության կրոնական կազմակերպությունների տեսքով և 

                                            
1 Տե՛ս Европейский суд защищает право верующего (էլեկտրոնային աղբյուր),  

https://bit.ly/39z381h, (մուտքը 12.11.2020 թ.): 
2 Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցի // Կրոն և հասարակություն, 

Երևան, 2010, № 10. էջ 107:  
3 Տե՛ս Յ. Անտոնյան, «Արորդիների ուխտ»` նեոհեթանոսությունը Հայաստանում // Կրոն 

և հասարակություն, Երևան, 2011, № 14. էջ 73-87:  



ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿՐՈՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ 75

միասնական չեն։ Դա իհարկե բխում է այս կազմակերպությունների կա-
ռուցվածքային և կազմակերպչական ինքնատիպ բնույթից։ Ամբողջացնե-
լով և խմբավորելով իրարից անջատ գործող, բայց միաժամանակ նույն 
դավանանքը և կրոնական համայնքը ներկայացնող այս կազմակերպու-
թյունները, կարող ենք փաստել, որ ՀՀ պաշտոնապես գրանցված 67 կրո-
նական կազմակերպությունների թիվն իրականում ավելի քիչ է, մոտավո-
րապես 20-ը։ Միևնույն ժամանակ պետք է նշենք, որ Հայաստանում տա-
րածում են գտել նաև նոր կրոնական այլ շարժումներ ևս, որոնք պաշտո-
նապես գրանցված չեն և դրանց գործունեությունը քիչ է ուսումնասիրված: 

Հայաստանում գործող կրոնական կազմակերպությունները գործում 
են ՀՀ Սահմանադրության և ոլորտը կարգավորող մի շարք օրենքների և 
նորմատիվային ակտերի շրջանակում: ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 
17-ը հռչակում է, որ «Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավոր-
վում է կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատությու-
նը և կրոնական կազմակերպությունները անջատ են պետությունից»1: 
ՀՀ Սահմանադրության հաջորդ՝ հոդված 18-ում ասվում է, որ «Հայաս-
տանի Հանրապետությունը ճանաչում է Հայաստանյայց Առաքելական 
սուրբ եկեղեցու՝ որպես ազգային եկեղեցու, բացառիկ առաքելությունը 
հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման 
և ազգային ինքնության պահպանման գործում»2, ինչպես նաև «Հայաս-
տանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական սուրբ եկեղե-
ցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով»3: Այս օրեն-
քին զուգահեռ կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը 
կարգավորվում է հիմնականում «Խղճի ազատության և կրոնական կազ-
մակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքով, որի առաջին հոդվածը հստակ 
արձանագրում է. «Յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատորեն է որոշում իր 
վերաբերմունքը կրոնի նկատմամբ, իրավունք ունի դավանելու ցանկա-
ցած կրոն կամ չդավանելու ոչ մի կրոն, անձնապես կամ այլ քաղաքացի-
ների հետ համատեղ կատարելու կրոնական ծեսեր»4: Օրենքի երկրորդ 

                                            
1 ՀՀ Սահամադրություն (էլեկտրոնային աղբյուր), https://bit.ly/3ohRWKK (մուտքը` 12.11.20 թ.): 
2 Նույն տեղում: 
3 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղե 

ցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենք (էլեկտրոնային աղբյուր), + https://bit.ly/ 
39zdrCo (մուտքը 12.11.2020 թ.): 

 4 Տե՛ս Խղճի ազատության և կրոնական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 
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հոդվածով սահմանվում է քաղաքացիների իրավահավասարությունը` 
«անկախ կրոնի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքից կամ կրոնական 
պատկանելությունից», իսկ երրորդ հոդվածով վավերացվում է, որ «Խըղ-
ճի ազատության իրավունքի իրագործումը ենթակա է լոկ այն սահմանա-
փակումներին, որոնք անհրաժեշտ են հասարակական անվտանգությու-
նը և կարգուկանոնը, քաղաքացիների առողջությունն ու բարոյականու-
թյունը, հասարակության մյուս անդամների իրավունքներն ու ազատու-
թյունները պաշտպանելու համար»1: Օրենքով նաև սահմանվում է 
պետության կողմից եկեղեցու ներքին կյանքին մասնակցելու անթույլատ-
րելիությունը, որի համաձայն` պետությունը չի կարող քաղաքացուն 
հարկադրել դավանելու այս կամ այն կրոնը, միջամտել կրոնական կազ-
մակերպությունների՝ օրենքին համապատասխանող գործունեությանը և 
ներքին կյանքին: Օրենքն արգելում է նաև եկեղեցու մասնակցությունը 
պետական կառավարմանը, կրոնական կազմակերպությունների վրա չի 
դնում որևէ պետական ֆունկցիա:  

Անձի կրոնական ազատությունը երաշխավորելուց զատ, օրենքով 
սահմանվում է կրոնական խմբերի, կազմակերպությունների կրոնական 
պրակտիկայի իրավունքը և ապահովվում է կրոնական կազմակերպու-
թյունների ներքին ինքնավարությունը:  

Ընդունելով կրոնական կազմակերպությունների ազատ գործելու 
իրավունքը` ՀՀ օրենսդրությունը միաժամանակ ձևակերպում է դրանց 
գործունեությունից բխող այլ իրավունքները` սեփականություն ունենալու 
և տնօրինելու, կրոնական կրթության կազմակերպման, հոգևորական-
ներ պատրաստելու, կրոնական նշանակության առարկաներ ու նյութեր 
ձեռք բերելու և օգտագործելու, նվիրատվություններ ընդունելու, բարե-
գործությամբ զբաղվելու և այլ իրավունքներ: Այդ իրավունքներն իրացնե-
լու համար կրոնական կազմակերպությունները ստանում են իրավաբա-
նական անձի կարգավիճակ պետության կողմից օրենքով սահմանված 
կարգով պետական գրանցում ստանալու պահից: Կրոնական կազմակեր-
պությունների գրանցումը Հայաստանի Հանրապետությունում կատարվում 
է առանց ավելորդ քաշքշուկի, առավելագույնը մեկ ամսվա ընթացքում:  

ՀՀ օրենքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի 
Հանրապետությունում կրոնական կազմակերպություններն սկզբունքո-

                                            
1 Նույն տեղում: 
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րեն իրավահավասար են: Ճիշտ է, ինչպես արդեն նշեցինք, ՀՀ Սահմա-
նադրության 18 հոդվածով Հայ Առաքելական եկեղեցուն տրվում է հա-
տուկ կարգավիճակ, սակայն դա Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ 
եկեղեցուն հավելյալ իրավունքներ չի շնորհում: 2007 թ. ընդունված 
«Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանյայց Առաքելական 
Սուրբ եկեղեցու հարաբերությունների մասին» ՀՀ օրենքը միայն կար-
գավորում է պետության և եկեղեցու հարաբերությունները, որոնք, հաս-
կանալի պատճառներով, բազմաբնույթ են: 1700-ամյա գործունեության 
ընթացքում Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ եկեղեցին ձեռք է բերել 
ահռելի ծավալի ազգային-մշակութային ժառանգություն և ունի մշակու-
թային հաստատություններ` հավաքածուներ, թանգարաններ, գրադա-
րաններ, արխիվներ, որոնք, լինելով հայ ժողովրդի մշակույթի բաղկա-
ցուցիչը, չեն կարող չհետաքրքրել պետությանն ու եկեղեցուն միաժա-
մանակ: Այդ ժառանգության հարցերն օրենքով կարգավորելը բխում է 
հասարակության շահերից: Որևէ օրենք պետությանը չի արգելում պայ-
մանագրային կամ օրենքով կարգավորվող հարաբերություններ ունե-
նալ որևէ այլ կրոնական կազմակերպության հետ:  

Կրոնական խտրականությունը և կրոնական իրավունքի սահմանա-
փակումը ՀՀ օրենսդրությունը բազմաթիվ ձևերով արգելում է: Կրոնա-
կան ատելության կամ կրոնական մոլեռանդության շարժառիթով կա-
տարված հանցագործությունները հետապնդվում են քրեական օրենս-
գրքի մի շարք հոդվածներով։  

ՀՀ օրենսդրությունը փորձում է կարգավորել նաև կրթության ոլոր-
տում կրոնական կազմակերպությունների գործունեությունը։ Հանրապե-
տության պետական կրթական հաստատություններում կրոն չի դասա-
վանդվում, և այդ կարգը հաստատված է օրենքներով:  

Միջազգային իրավունքի զարգացումներին համահունչ է նաև «Այլ-
ընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքը, որով սահմանվում է, 
որ Այլընտրանքային ծառայության կարող է անցնել Հայաստանի Հան-
րապետության այն քաղաքացին, որի կրոնական դավանանքին կամ հա-
մոզմունքներին հակասում են ռազմական ստորաբաժանումներում զին-
վորական ծառայություն անցնելը, ինչպես նաև զենք կրելը, պահելը, 
պահպանելը և օգտագործելը: Այլընտրանքային ծառայության տեսակնե-
րը Հայաստանում երկուսն են` «այլընտարանքային զինվորական` Հա-
յաստանի Հանրապետության զինված ուժերում իրականացվող մարտա-
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կան հերթապահության, զենք կրելու, պահելու, պահպանելու և օգտա-
գործելու հետ չկապված զինվորական ծառայություն» և «այլընտրան-
քային աշխատանքային` Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժե-
րից դուրս իրականացվող աշխատանքային ծառայություն»1: 

Այսպիսով կարող ենք փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությու-
նում կրոնական կազմակերպությունների ազատ գործունեությունը լիո-
վին երաշխավորված է և ՀՀ օրենսդրությունը հնարավորություն է տալիս 
ամբողջությամբ կարգավորելու դրանց գործունեության ոլորտը: 

Բանալի բառեր՝ Հայաստան, եկեղեցի, կրոնական կազմակերպություններ, 
դասակարգում, օրենքներ: 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ АРМЕНИИ 

Паргев Барсегян 

Ключевые слова: Армения, церковь, религиозные организации, классифи-
кация, законы. 

В Армении действует множество религиозных организаций, которые мож-
но разделить на следующие группы: традиционные церкви, религиозные орга-
низации национальных меньшинств, протестантские деноминации, нетрадици-
онные религиозные организации, неоязычество и религиозные благотворитель-
ные организации. 

SOME ISSUES ABOUT THE CLASSIFICATION OF THE RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS IN ARMENIA 

 Pargev Barsegyan 

Key words: Armenia, church, religious organizations, classification, laws. 

There are several religious organizations operating in Armenia nowadays. They 
can be divided into the following groups: Traditional Churches, Religious 
organizations of National Minorities, Reformist denominations, Non-traditional 
religious organizations, Neo-paganism and Religious charitable organizations. 
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