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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

ԿԱՐԻՆԵ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ  ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 
Արևմտահայերի ազգային սահմանադրությունը, որը թուրքական կառավարության 

(Բ.Դռան) կողմից վավերացվեց 1863 թ., ըստ էության իրական Սահմանադրություն 

չէր: Այն կանոնադրություն էր, որով կարգավորվելու էին արևմտահայերի` կրթության, 

մշակույթի, եկեղեցու հետ կապված խնդիրները, միաժամանակ Ազգային Սահմանադ-

րությամբ սահմանափակվելու էին նաև ամիրաների կամայականությունները: Այդ ա-

մենով հանդերձ, Ազգային Սահմանադրւթյունը չէր երաշխավորում արևմտահայերի 

ազգային և անձնական իրավունքների անձեռնմխելիությունը: Չնայած զգալի թերութ-

յուններին, Ազգային սահմանադրությունը նոր և առաջադիմական երևույթ էր արևմ-

տահայ կյանքում։ Նրա նպատակն էր ավելի ժողովրդավարական հիմքերի վրա դնել 

Կ.Պոլսի պատրիարքարանի գործունեությունը, կարգավորել Օսմանյան պետության և 

արևմտահայության փոխհարաբերությունները։  

Բանալի բառեր.Արևմտայերի ազգային Սահմանադրություն, Օսմանյան 

կայսրություն, պատրիարք, Գերագույն Ժողով, Հոգևոր ժողով, Ազգային ընդհանուր 

ժողով, Սահմանադրական հանձնաժողով, կանոնադրություն, թուրքական կառավա-

րություն, հայ մտավորականություն: 

 

19-րդ դարի երկրորդ կեսի արևմտահայ հասարակական-քաղաքական 

կյանքի կարևորագույն երևույթներից մեկն Արևմտահայերի Ազգային Սահմա-

նադրությունն է: Կյանքի, պատվի և ինչքի անապահովությունը, կրոնական ան-

հանդուրժողականությունը, տնտեսական հալածանքները, վարչական հոռի հա-

մակարգը, աղաների ու բեկերի շահատակությունները, ազգային կենսունակութ-

յան չարաչար սպանումը, քաղաքացիական իրավունքների ոտնահարումն 

արևմտահայության համար դարձան Արևմտահայերի Ազգային Սահմանադ-

րությունը կյանքի կոչելու հիմնական ազդակները: Եվրոպական այն պայմանագ-

րերը, որոնք անդրադարձել են Թուրքիայի բարենորոգումների հարցին, վկայում 

են, որ Թանզիմաթում մեծ դեր են խաղացել Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ավստրիայի 

դեսպանները, ովքեր գտնում էին, որ անխոհեմ քաղաքականություն և մեծ սխալ 

էր պետությունների կողմից թույլ տալ, որ թուրքական կառավարությունն ինքն 

իր կամքով ներմուծի ու գործադրի խոստացված բարենորոգումները, որոնք միշտ 

մնում էին թղթի վրա` իբրև մեռած տառ: Թանզիմաթում քրիստոնյաներին վերա-

բերող տրամադրությունները հետևյալներն էին. <<Իւրաքանչիւր քրիստոնեայ 

կամ ոչ-մահմեդական հասարակութիւն պարտաւորվում է մի որոշ ժամանակի 

ընթացքում իր միջից ընտրուած յանձնաժողովի միջոցով, Բ.-Դրան հսկողութեան 

տակ և իմ բարձր բարեհաճութեամբ, քննել իր ունեցած առանձնաշնորհումներն 

եւ արտօնութիւնները, սահմանել ժամանակի և քաղաքակրթութեան պահանջած 

բարենորոգումներն եւ հաղորդել Բ. Դրան>>1:  

Հայերը, իրենց ներքին ազգային, հասարակական և կրոնական գործերը 

կարգավորելու նպատակով, 1850-1860-ական թթ. մտան սահմանադրական պայ-

                                                            
1 Սարուխան, Հայկական խնդիրն եւ Ազգային Սահմանադրութիւնը Թիւրքիայում (1860-1910), Ա 

հատոր, Թիֆլիս, 1912, էջ 14: 
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քարի հորձանուտ: Սուլթան Մէջիդի առաջին հրովարտակից (1854 թ. օգոստոսի 

26) անմիջապես հետո, Գերագույն ժողովը կազմեց մի մարմին` <<Սահմանադ-

րական հանձնաժողով>> անունով, որին հանձնարարվեց կազմել նոր <<Ազգային 

կանոնադրություն>>: Հանձնաժողովը բաղկացած էր 9 հոգևորական և 12 աշխար-

հիկ անձանցից2: Ուսումնական խորհրդի անդամների մեծ մասը մասնակցութ-

յուն ունեին այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին և նրա գլխավոր գործող ոգին 

էին համարվում: Նրանց ուժերով փոփոխված 1857թ. կանոնադրությունը վերջ-

նականապես խմբագրված տեսքով 1859թ. դեկտեմբերին քննության առնվեց Հոգ-

ևոր և Գերագույն ժողովների կողմից: Ազգային սահմանադրության հեղինակ-

ներն էին Ն. Պալյանը, Ն. Ռուսինյանը և Գր. Օտյանը. մասնավորապես երախտի-

քի է արժանի Ն. Պալյանը, որը Ն. Ռուսինյանի բացատրությամբ, «իր ձեռքը գծագ-

րեց ազգային կանոնադրության հիմնական սկզբանց այն հոյակապ հատակագի-

ծը, որ ետքերը խմբագրաց գրչին տակ ձևերու վայելուչ փոփոխություն կրած է»3: 

Կանոնադրությունը կազմված էր ժողովրդական ոգով և առաջադիմական 

սկզբունքներով, սակայն այն որոշ շերտերի համար չափազանց անընդունելի էր, 

և, անշուշտ, չուշացավ խիստ դժգոհությունը: Ամիրաների և կղերականների մի 

խումբ հակառակվեցին նոր կանոնադրությանը: Նրանց պարագլուխները, իբրև, 

կրոնի և ազգային ավանդույթներին հակառակ կանոններ էին գտել նրանում: Գ-

ևորգ պատրիարքը, ով հակասահմանադրական ամիրաների կամակատարն էր, 

հրաժարական տվեց: 1860 թ. մայիսի 24-ին, պատրիարք Սարգիս Գույումճյանի 

նախագահությամբ Ընդհանուր ժողովը վավերացրեց կանոնադրությունը4, որը 

Ռուսինյանը մկրտեց <<Ազգային Սահմանադրություն>> անունով: 

 Դեռևս 1877 թվականին եվրոպացի իրավաբան Մ. Գ. Ռոլեն-Ժեկմենը իր 

նշանավոր <<Հայաստանը, հայերը և դաշնադրությունները>> (բնագիրը` ֆրան-

սերեն, թարգմանվել է ռուսերեն` Մոսկվայում 1896 թվականին) 5 աշխատության 

մեջ նկատում է, որ արևմտահայերի սահմանադրությունը կառուցված է ժամա-

նակակից եվրոպական սահմանադրությունների կառուցվածքով: Նրա մասն են 

կազմում նախաբանը, կենտրոնական ու գավառական վարչությունները, ժողովր-

դական ներկայացուցիչների տեղական` թաղերի և թեմական ժողովները, ընտ-

րական իրավունքը, կրթությունը և անգամ սահմանադրության վերաքննությունը 

կարգավորող ազգային խորհուրդների գործունեության սահմանումը6: Ռոլեն--

Ժեկմենն իրավացիորեն կարծում է, որ <<Կանոնադրությունը կրում է սահմա-

նադրութիւն մեծադղորդ կոչումը, ուր որ իսկապէս աւելի յարմար և իր սովան-

դակութեան աւելի համապատախան կը լինէր անուանել պարզապես <<Կանո-

նադրութիւն հայ համայնքի>>, որի նպատակն ուրիշ բան չէ, եթէ ոչ կազմակեր-

պումն կիսով չափ աշխարհական և կիսով չափ կրօնական մի հասարակութեան, 

                                                            
2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 15: 
3Ալպոյաճյան Ա., Ազգային սահմանադրությունը, իր ծագումը և կիրառությունը.–«Ընդարձակ 

օրացույց ս. Փրկչյան հիվանդանոցի հայոց», Կ. Պոլիս, 1910, էջ 331: 
4 Տե՛ս Խառատյան Ա., Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին, Պատմա-

բանասիրական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 2, էջ 83: 
5 Տե՛ս Ролен - Жекмен М. Г., Армения, армяне и трактаты.– В кн.: Положение армян в Турции до 

вмешательства держав в 1895 году. II-е изд. М., 1896. 
6 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 18: 
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որի իրաւունքները դադարում են ճիշտ այնտեղ, որտեղ սկսում են մի իսկական 

պետութեան իրաւունքները…>>7: 

1860 թ. մայիսի 24-ին ընդունված Ազգային Սահմանադրության նպատակն 

էր կազմակերպել կրոնական և աշխարհիկ մի հաստատություն: Ազգային Սահ-

մանադրությունը, որպես քաղաքական փաստաթուղթ, կարգավորում էր ազգա-

յին, հոգևոր, կրթական գործընթացները: Այն կազմված էր ժողովրդավարական 

սկզբունքներով, բաղկացած էր ընդարձակ առաջաբանից և 150 հոդվածներից: 

Ազգային Սահմանադրության հիման վրա 1860 թ. օգոստոսի 25-ին Կ.Պոլ-

սում գումարվեց Ազգային ընդհանուր ժողով8: Ժողովին մասնակցում էին 120 

ընտրված պատգամավորներ և նրանց այսպես կոչված անդամակիցները` թվով 

60 (սահմանադրության 9-րդ հոդվածով` մտավորականներ, ազգային, պետա-

կան, կրթական, հոգևոր և պաշտոնյա հայեր, առանց ընտրության, ինչպես բոլոր 

եպիսկոպոսները, բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաները և այլն): Ընդհա-

նուր ժողովի առաջին9 ատենապետ ընտրվեց Սահմանադրության հիմնադիրնե-

րից մեկը` Ս. Վիչենյանը (Սերվիչեն): Վերջինս անձամբ այցելել էր Երուսաղեմ: 

Ծանոթանալով ընտրական կարգին` նա պահանջում էր, որ Երուսաղեմի պատ-

րիարքն էլ, Սահմանադրության համաձայն ազգային երեսփոխաններից ընտրվի 

և ոչ թե Երուսաղեմի վանքի Միաբանությունից, ինչպես ցանկանում էին պատ-

րիարքն ու իր կուսակիցները: Անհամաձայնությունը վերաճեց բուռն վեճի: Սար-

գիս պատրիարքը մերժեց ազգային ժողովի որոշումները (1861 թ. հուլիսի 12) և ն-

րան հակակշիռ միմիայն հոգևորականներից բաղկացած համագումար-ժողով 

հրավիրեց և սկսեց խառնակություններ տարածել ժողովրդի շրջանում: Կառա-

վարության միջամտությամբ Ազգային ժողովի աշխատանքները դադարեցվեցին: 

Սահմանադրության վերաքննության համար հոդված 150-ում ասվում է, 

որ. <<Սահմանադրութեան վերաքննութիւնը Ազգին համար անընդունելի է, երբ 

հիմնական սկզբանց տրամադրութեանցը համաձայն չըլլայ, այն սկզբանց, որոն-

ցով ապահովեալ են Ազգային իրաւունքները, իրաւունք, որոնց վրայ ազգն ան-

գամ չունի իշխանութեան տնօրէնութիւն, զի միանգամայն պարտիք են>>10: 

Երկարատև պայքարից հետո, վերջապես, 1863 թ. մարտի 17-ին կառավա-

րությունը, ի գործածություն պատրիարքարանին, հանձնեց վերաքննված և իր 

հաստատած սահմանադրությունը: Վերաքննված սահմանադրությունը Ազգային 

ընդհանուր ժողովն ընդունեց 1863 թ. մարտի 20-ին: Փաստորեն, Ազգային Սահ-

մանադրության ընդունումն արևմտահայ ժողովրդավարական ուժերի հաղթա-

նակն էր հետադիմական ուժերի դեմ: Հայոց պատրիարքարանի կողմից 1863 թ. 

առաջին անգամ հայատառ թուրքերեն և հայերեն հրատարակված փաստաթղ-

թում թուրքերեն բնագրի ճակատամասում գրված է. «Նիզամնամէի միլլեթի էրմե-

նեան (Հայ ազգային կանոնադրություն)», իսկ հայերեն տարբերակում` «Ազգա-

յին սահմանադրություն հայոց», այսինքն հայերեն թարգմանությունը չի համա-

պատասխանում թուրքերեն բնագրին: Ուրեմն` թուրքական պետության համար 

այդ փաստաթուղթը հայոց պատրիարքարանի, առավելագույնը` Օսմանյան 

                                                            
7 Տե՛ս Սարուխան, նշվ. աշխ., էջ 17£ 
8 Տե°ս Մաղաքիա արք.Օրմանյան, Ազգապատում, հատ.Գ, Բ հրատ., Էջմիածին, 2001, էջ 4685: 
9 Ազգային ժողովն ուներ 3 ատենապետներ, որոնք ընտրվում էին Ընդհանուր ժողովի կողմից: 
10 Տե՛ս Սարուխան, նշվ. աշխ., էջ 27: 
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կայսրության հպատակ հայ ազգի կանոնադրությունն էր: Չնայած այն հիմնված 

էր սահմանադրական սկզբունքների վրա, բայց հիմնական, մայր օրենք չէր:  

1863 թվականին թուրքական իշխանությունների կողմից Ազգային Սահմա-

նադրության վավերացումը տեսականորեն նշանակում էր, որ պետությունն այդ 

փաստաթղթով ուրվագծված շրջանակներում պարտավորվում է սահմանափա-

կել իր իրավունքները և ընդունում հայ համայնքի ներքին գործերը տնօրինելու ի-

րավունքը: Վավերացված Սահմանադրությունը բաղկացած էր հիմնական 

սկզբունքներից և 99 հոդվածներից: Այստեղ նվազեցված էր եկեղեցու, պատրիար-

քի և հոգևորականության դերն Ազգային ժողովում: Այս իրողությունը, ինչպես ի-

րավացիորեն նկատում է Ա. Խառատյանը, արտացոլում էր միլեթներում (հայ, 

հույն, հրեա) եկեղեցու ազդեցությունը թուլացնելուն և ապա վերացնելուն ուղղ-

ված` օսմանիզմի գաղափարախոսության նպատակը, այն է` այդ հանրություն-

ները հեռացնել իրենց դավանություններից և նախապատրաստել նրանց օսման-

յան, մահմեդական զանգվածի մեջ ձուլելու գործը11: 

Արևմտահայերի 1863 թ. Ազգային Սահմանադրությունը հայոց նոր պատ-

մության ժամանակաշրջանի նշանակալի երևույթներից է, որը ժամանակի հոլո-

վույթում արժանացել է ամենատարբեր գնահատականների: <<Պետութեան հա-

մար այս օրէնքը, կամ կանոնադրութիւնը Հայոց Պատրիարքարանի, առ առաւելն 

Թուրքիոյ հայ ազգի կանոնադրութիւնն է>>12, - վկայում է Ատոմը:  

 Նշենք, որ <<Սահմանադրություն>> անվանումն իրականում չէր համա-

պատասխանում մերօրյա սահմանադրական իրավունքի ըմբռնմանը: Ներկա-

յումս սահմանադրականության հայեցակարգի համաձայն` սահմանադրության 

ընդունումը նպատակ է հետապնդում ուրվագծել իշխանության իրականացման 

սահմանները, սահմանափակել դրանք որոշակի շրջանակներով, որից դուրս գա-

լը կդիտվեր իբրև կամայականություն և քաղաքացիների իրավունքների ոտնա-

հարում:  

Արևմտահայերի Սահմանադրությունը մերթ գերագնահատվել է` ազգային 

ներքին կյանքը կարգավորող կանոնադրությունից բարձրացվելով Սահմանադ-

րության աստիճանի, մերթ էլ թերագնահատվել է նրա էությունը` որակվելով 

իբրև <<ոչինչ չարժեցող թղթի կտոր, սայլի քառակուսի անիվ>>, <<ազգային եկե-

ղեցական կարկատան>> և այլն: Ազգային Սահմանադրությանը շատ դիպուկ 

գնահատական է տվել Ատոմը. <<Ազգային օրէնքի մէջ տիրող ոգին է սահմանադ-

րութիւնը, վարչական ապակեդրոնացում, աշխատանքի բաժանում, բացարձած 

աշխարհականացում, փոխադարձ պարտք եւ իրաւունք, պատասխանատուու-

թիւն>>13: 

Այսպիսով, Ազգային Սահմանադրությունը հայ ժողովրդի արևմտյան 

հատվածի ներքին կյանքը կարգավորելուն ուղղված գործուն միջոց էր: Նրա բաց-

թողումն այն էր, որ Սահմանադրության մեջ որևէ երաշխիք չկար արևմտահայե-

րի անձնական իրավունքների պաշտպանության մասին: Ինչ վերաբերում է վար-

չական կախվածությանը, ապա բոլոր գործառույթները վերջիվերջո կախում ու-

                                                            
11 Տե՛ս Խառատյան Ա., Դարձյալ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության մասին: Պատմա-

բանասիրական հանդես, Երևան, 2008, թիվ 2, էջ 87: 
12 Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը. գիծեր մեր մշակույթի պատմութենէն, Կ.Պոլիս, 1914, էջ 7: 
13 Նույն տեղում, էջ 37: 
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նեին Բ.Դռան բարի կամքից, որն էլ հասարակական ուժի միակ տերն էր: Ազգա-

յին Սահմանադրության <<Հիմնական սկզբունքներ>> բաժնում ասվում է. <<Ազ-

գին ամեն մէկ անհատը առ Ազգը պարտաւորութիւններ ունի.Ազգնալ իր կողմէն 

առ ազգային ամեն մէկ անհատ իրաւունքներ ունի. դարձեալ ամեն մէկ անհատ 

իրաւունքներ ունի Ազգէն և Ազգն անհատներէն>>14: 

Ինչպես 1860 թ., այնպես էլ 1863 թ. Սահմանադրությունները հանդես էին 

գալիս ոչ միայն որպես Կ. Պոլսի, այլև Արևմտահայաստանի և ամբողջ Թուրքիա-

յի հայ ազգաբնակչության կրթական, լուսավորական, մշակութային կյանքը իրա-

վականորեն կարգավորող փաստաթղթեր: Ըստ Սահմանադրության` Ազգային 

Ընդհանուր ժողովը (երեսփոխանական ժողով) ընտրվում էր ամբողջ ազգի կող-

մից իբրև օրենսդիր մարմին: Կազմվում էր Ազգային կենտրոնական վարչութ-

յուն` իր քաղաքական (քաղաքացիական) և կրոնական ժողովներով: Պատրիար-

քը և այս երկու ժողովները ներկայացնում էին գործադիր իշխանությունը: Այս 

վերջինն իր իրավասություններն իրականացնում էր ազգային խորհուրդների (ու-

սումնական, տնտեսական, դատաստանական, վանքերի) և հոգաբարձություննե-

րի (ելևմտից, կտակաց, հիվանդանոցի) միջոցով: Պատրիարքը հանդես էր գալիս 

որպես Ազգային ժողովի նախագահ: 

Սահմանադրությունում ասվում է. <<Պատրիարքը Ազգային ժողովոց նա-

խագահն է և անոնց գործադիր իշխանութիւնը կը վարէ: Պատրիարքը իրաւունք 

չունի ազգային ժողովները կամ խորհուրդները ինքնին լուծելու>>15,-ասված է Ազ-

գային Սահմանադրությունում: Պատրիարքից կարելի է գանգատվել և նրան 

պաշտոնանկ անել, եթե նա Սահմանադրության կանոններին հակառակ գործի: 

Առհասարակ, 1860 թ. Սահմանադրության համեմատ պատրիարքի իշխանութ-

յունը շատ էր սահմանափակված 1863 թ. տարբերակում: 

Անշուշտ, 1860 թ. և 1863 թ. Սահմանադրությունների միջև կան զգալի 

տարբերություններ: Սահմանադրության նախնական (1860 թ.) տարբերակում 

նախատեսված էր 150 հոդված, Ազգային ժողովի պատգամավորների թիվը` 220: 

Ընդհանուր ժողովը տեղի է ունենում կանոնավորապես, ամեն տարվա մարտ 

ամսին, իսկ արտակարգ պայմաններում կարող են հրավիրվել արտահերթ նիս-

տեր: Վերաքննված սահմնադրության հոդվածների թիվը հասցվել է 99-ի, Ազգա-

յին ժողովի պատգամավորների թիվը 220-ից իջեցվել է 140-ի, ժողովին մասնակ-

ցող անդամակիցների թիվը չպետք է անցներ 180 հոգուց: Երկու Սահմանադ-

րություններում էլ ոչ համամասնաբար է սահմանված Կ. Պոլսի և գավառահայ 

բնակչությունների ներկայացուցչությունը: 1860 թ. Սահմանադրությամբ Կ. Պոլսի 

200 հազարանոց համայնքը ընտրում է 220 երեսփոխան, որից 160-ը` Կ. Պոլսից, 

60-ը` 2 միլիոնանոց գավառներից16: 1863 թ. Սահմանադրությամբ` երեսփոխան-

ների թիվը հասնում էր 140-ի, 100-ը` Կ. Պոլսից, 40-ը գավառներից17: Նախատես-

ված էր սովորական ընդհանուր ժողովը գումարել երկու տարին մեկ անգամª եր-

կու ամիս տևողությամբ, իսկ արտակարգ նիստեր գումարելու համար ամեն ան-

գամ նախօրոք պետք է տեղեկացվեր Բարձր Դռանը, վերջինիս հավանությունն 

ստանալուց հետո միայն կարելի էր հրավիրել նիստերը: 

                                                            
14 Ազգային Սահմանադրութիւն Հայոց, Կ.Պոլիս, 1860, էջ 3: 
15 Նույն տեղում, էջ 13: 
16 Նույն տեղում, էջ 10: 
17 Ազգային սահմանադրություն հայոց, Կ. Պոլիս, 1863, էջ 39:  
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Ինչպես նկատելի է երկու Սահմանադրությունների համեմատական վեր-

լուծությունից` 1863 թ. Սահմանադրության մեջ, նախորդի համեմատությամբ, ա-

վելի է նվազեցվել եկեղեցու, պատրիարքի ու հոգևորականության դերը Ազգային 

ժողովում: Հոդված 18-ում կարդում ենք. <<եթէ Ս. Երուսաղէմի պատրիարքը 

Սուրբ Երուսաղէմի վանուց կանոնագրին հակառակ վարուի, ամբաստանութեան 

տակ կընկնի>>18: Նմանապես, 1860 թ. Սահմանադրությամբ պատրիարքը իրա-

վունք ուներ վիճարկել ազգային ժողովների որոշումները և վերաքննել խնդիրը: 

Առանձին հոդվածներ վերաբերում էին պատրիարքին պաշտոնազրկելուն կամ 

պաշտոնազրկումն արգելելուն (պատրիարքին, եկեղեցիներին, վարժապետնե-

րին և այլն):  

 1863 թ. Սահմանադրության մեջ նորություն էր Երուսաղեմի պատրիարքի 

կարգավիճակի, Ազգային վարչության հետ նրա փոխհարաբերությունների և այլ-

նի կանոնակարգումը (զետեղված են հոդվ. 17-23): Ամրագրվել է Երուսաղեմի 

պատրիարքի <<ներսեն>> ընտրակարգը, որը զգալիորեն զիջում էր կրոնական 

պահպանողականությանը: Հիմնավորման համար մեջբերենք հոդված 22-ը, որ-

տեղ ասվում է. <<Ս. Երուսաղէմի պատրիարքը ընտրուելու անձը գոնէ երեսուն 

եւ հինգ տարին լրացուցած եւ ի ծնէ Օսմանեան Տէրութեան հպատակ, Միաբա-

նութեան եպիսկոպոսներէն կամ վարդապետներէն պէտք է ըլլայ միանգամայն 

Միաբանութենէն զատուած մէկը պէտք չէ ըլլայ>>19: 

Անտարակույս, 1863 թ. Սահմանադրությունն իր ազգային արժեքով ու ա-

զատականության չափանիշներով զիջում էր 1860 թ. Սահմանադրությանը: 1863 

թ. Սահմանադրության մեջ, ինչպես տեսանք, առավել ընդգծված է նրա կանո-

նադրական բնույթը, ընդարձակված է Օսմանյան տերությունից ազգի կախման 

ու ենթարկվածության իրավական հարթությունը:  
1863 թ. վավերացված Սահմանադրությունը գործեց մինչև 1866 թ., երբ խո-

րը տարաձայնություններ առաջացան ազգային ժողովների, ինչպես և նրանց ու 

պատրիարքի միջև: Պատրիարքն հրաժարական տվեց, որից հետո խնդրին մի-

ջամտեց Բ. Դուռը և դադարեցրեց Սահմանադրության գործածությունը:  

Սահմանադրությունը բերեց նաև կարևոր օգուտներ: Այն առաջ մղեց հայ 

մտավորական խավի վերածնունդը: Հասարակության այդ լայնախոհ հատվածը 

հայ ազգի փրկությունը փնտրում էր դպրոցի, եկեղեցու, վանքերի, մամուլի, թատ-

րոնի մեջ: Հատկապես անգնահատելի նշանակություն ունեցավ Սահմանադ-

րության այն սկզբունքը, որը թելադրում էր անվճար ընդհանուր կրթություն տալ 

հայ երկսեռ երեխաներին` առանց դասակարգային և հասարակական դիրքի 

խտրության: Ինչպես <<Պոլոժենիեն>>, այնպես էլ թուրքահայոց սահմանադրութ-

յունը, լինելով հայության եկեղեցական կյանքը կանոնավորող կանոնակարգեր, 

միաժամանակ հանդիսացան ազգային-եկեղեցական առաջադիմության խա-

րիսխներ: Այդ բոլորը նպաստեցին հայոց ազգային ինքնագիտակցության բարձ-

րացմանը20:  

Երիտթուրքական հեղափոխությունից շատ չանցած հայոց Ազգային Սահ-

մանադրությունը վերացնելու փորձերի կապակցությամբ ակադեմիկոս Հր. Սի-

                                                            
18 Ազգային սահմանադրութիւն, Կ. Պոլիս, 1860, էջ 13: 
19 Նույն տեղում, էջ 14: 
20 Սիմոնյան Հ., Ազատագրական պայքարի ուղիներում, գիրք երրորդ, Երևան, 2009, էջ 863: 
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մոնյանը հանգամանորեն անդրադառնում է այդ փաստաթղթին, ներկայացնում 

նրա բոլոր բաժինների բովանդակությունը, տալիս անհրաժեշտ գնահատական-

ներ: Այսպես` չժխտելով այն օգտակար դերը, որ Սահմանադրությունն ունեցել է 

թուրքահայոց կյանքում, նա միաժամանակ ընդգծում է, որ այն շատ պակասա-

վոր էր: Սահմանադրությունը քիչ թե շատ արդյունավետ գործում էր միայն Կ. 

Պոլսում և մեծ դժվարությամբ, կիսատ-պռատ էր կիրառվում բուն երկրում` Հա-

յաստանում: Դրա պատճառը, հեղինակի կարծիքով այն ձախորդ հանգամանք-

ներն էին, որոնց մեջ ապրում էին թուրքահայերը: Մյուս կողմից` Կ. Պոլսի հա-

յությունը չէր հասկանում գավառի իր եղբորը, չէր ապրում նրա ցավերով ու հոգ-

սերով21: Սահմանադրության մյուս մեծ պակասությունը հիմնական չարիքի դեմ 
նրա անուժ լինելն էր, այլ խոսքով` Ազգային Սահմանադրությունը զուրկ էր քա-

ղաքական-պետական իրավունակությունից: 
Արևմտահայերի Ազգային Սահմանադրությունը վերացվեց 1916 թ. և վե-

րականգնվեց Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունից հետո` 

1919 թ.: Լոզանի կոնֆերանսից (1922 թ., նոյեմբերի 20–1923 թ., հուլիսի 24) հետո 

Ազգային Սահմանադրությունը, ինչպես և Թուրքիայի բոլոր հպատակ փոքրա-

մասնությունների կանոնադրությունները, վերացվեցին: 
 
Карине Егиазарян, Марине Геворгян- Национальная Конституция западных 

армян .- Национальная Конституция западных армян, которая была ратифициро-

вана турецким правительством (О. Двери) в 1863г., по сути не являлась настоящей 

Конституцией. Это был статут, которым должны были регулироваться вопросы, 

связанные с образованием, культурой, церковью, в то же время Национальной 

Конституцией ограничились бы своенравности амир. При всем этом, Националь-

ная Конституция не гарантировала неприкосновенность национальных и личных 

прав западных армян. Несмотря на большие недостатки, Национальная Конститу-

ция была новым и прогрессивным явлением в жизни западных армян. Его целью 

было поставить деятельность патриархата Константинополя на более демократи-

ческие основы, урегулировать отношения Османского государства и западных ар-

мян.  
 

Karine Eghiazaryan, Marine Gevorgyan - The national constitution of Western 
Armenians. - The national constitution of Western Armenians, which was ratified by 

Turkish government (by O. Door) in 1863, in fact wasn't the real Constitution. It was a 

statute which would regulate issues related to education, culture and church of Western 

Armenians, at the same time it would limit amiras’ contrariness. With all this, National 

Constitution didn’t guarantee the integrity of national and personal rights of Western 

Armenians. Although big drawbacks, the National Constitution was a new and 

progressive phenomenon in Western Armenians' life. The aim of which was to put the 

activity of Constantinople patriarchate on more democratic basis, to regulate the 

relations of Ottoman state and Western Armenians.  
 
 
 

                                                            
21 Տե՛ս նույն տեղում: 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ԱԿՈՒՆՔ»-Ի ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

«Ակունքում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական 

պահանջները. 

 Տպագրության ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word 

տեքստային խմբագրի օգնությամբ: 

 Հոդվածները ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն 

կամ գերմաներեն լեզուներով:  

 Հոդվածի շարվածքը լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում` 

նաև Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը` 12, միջտողային հեռավո-

րությունը` 1.5, թղթի ֆորմատը` A4: 

 Հոդվածի սկզբում գրել վերնագիրը` մեծատառերով, հաջորդ տողում` հե-

ղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրանունը` մեծատառերով: 

 Հղումները դնել տողատակում` համարների աճման կարգով, նշել աղբ-

յուրը` հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, տարեթիվը 

(պարբերական հրատարակության դեպքում` նաև համարը) և էջը (էջե-

րը): 

 Հոդվածի վերջում գրել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն ամփոփագրերը` 

50-60 բառի սահմաններում, և բանալի - բառերը: 

 Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին ֆայ-

լով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգա-

նուն, հայրանունը` հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով, ինչպես 

նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները` կոչումը, պաշտոնը, աշխա-

տանքի վայրը, հեռախոսի համարը (համարները), էլեկտրոնային փոստի 

հասցե (e-mail): 

 Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով 

– Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Բնական 

գիտությունների ֆակուլտետի մասնաշենք` Մելինե Մելիքյանին, կամ  

– ուղարկել akunq.ysuib@gmail.com և banber_ib@ysu.am էլեկտրոնային 

հասցեներով: 

 

  



 

394 
 

² Î à ô Ü ø  
 

¶Æî²Î²Ü Ðà¸ì²ÌÜºðÆ  ÄàÔàì²Ìàô 
 

ÂÆì  1(1) 

 
 

A K U N Q  
 

COLLECTION OF SCIENTIFIC ARTICLES 
 

NUMBER  1(13) 
 

 
 
 

Ð³Ù³ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõ` ².². ÜºðêÆêÚ²Ü 
Ð³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ Ó¨³íáñáõÙÁ` Ø.Î. ØºÈÆøÚ²ÜÆ 

 
Number-responsible – A.A. NERSISYAN 
Combuter designer -  M.K. MELIKYAN 
 
 
 

Տպագրված է «Արման Ասմանգուլյան» ԱՁ-ում: 
ք. Երևան, Հր. Ներսիսյան 1/125 

 
 
 
 
 
 
 

â³÷ëÁª 70x1001/16: îå. Ù³ÙáõÉÁ` 26,625: 
îå³ù³Ý³Ïª 100:  

 
Size- 70x1001/16. Press- 26,625. 

Edition- 100. 
 

 
 

 
ºäÐ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ/ YSU publishing-house 

ք. ºñ¨³Ý,0025, ²É. Ø³ÝáõÏÛ³Ý 1/ c. Yerevan, 0025, Al. Manukyan 1 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU (www.heidelberg.com)
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


