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Հ.գ.դ., պրոֆ., Ռուսաստանի 
գիտությունների ակադեմիայի 
հոգեբանության ինստիտուտ, 
ՌԳԱ իսկական անդամ, ՌԿԱ 
ակադեմիկոս, Մոսկվա, ՌԴ 
ՎԱԼԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄԵՆԿՈ 
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Կիև, Ուկրաինա 
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Պետ. կառ. դոկ, պրոֆ., 
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թյան ակադեմիա, Հարավ-
ռուսաստանյան ինստիտուտ-
մասնաճյուղ, Դոնի Ռոստով, ՌԴ  
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առընթեր ժողովրդական տնտե-
սության և պետական ծառայու-
թյան ակադեմիայի կորպորատիվ 
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The part B of the article draws the attention of the reader to the 

detailed examination of three basic conditions for public service ethics: 
central institutional oversight and enforcement, conflicts of interest 
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We begin Part B of our article by benchmarking the Armenian public 

service reforms against a well-established system in California, United 
States of America. Specifically, we first turn our attention to a fundamentally 
important topic of conflicts of interest. Conflicts of interest under California 
law arise in a variety of ways and under a myriad of laws. Two that are 
worth mentioning but again outside the purview of this article are the 
“common law doctrine” and other conflicts of interest in contracts governed 
by Government Code Sections 1090 et seq. The common law doctrine 
developed through precedential court decisions states that a public officer 
is implicitly bound to exercise the powers conferred on him or her with 
disinterested zeal and diligence, and primarily for the benefit of the public 
[1]. Dating back to the 1850's, California has codified a common law 
prohibition against “self-dealing” in contracts. This prohibition is commonly 
known as “the Section 1090 prohibition” and basically provides that public 
officials cannot be financially interested in any contract made by them in 

1 Ms. Sargsyan is a Ph.D. candidate at Yerevan State University 
2 Professor Zerunyan also serves as an elected city council member and mayor in the 

city of Rolling Hills Estates, California. 
3 Հոդվածի սկիզբը տե՛ս «Հանրային կառավարում» գիտական հանդեսի 

նախորդ` 2016 թվականի 2-րդ համարում (էջ 2635): 
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their official capacity or by the body of which they are members. The 
ramifications of violating this law are quite serious. A contract made in 
violation of Section 1090 subjects the officer or employee to a fine or 
imprisonment and to a perpetual disqualification from holding office in 
California. Moreover, a contract made in violation of Section 1090 is 
unenforceable and void [2].  

The California electorate enacted the Political Reform Act of 1974 to 
ensure that public officials perform their duties in an impartial manner. No 
public official can make, participate in making, or in any way attempt to use 
his or her official position to influence a governmental decision if he or she 
knows or has reason to know that he or she has a financial interest in the 
decision [3]. A conflict of interest may arise under the Act only with regard 
to those decisions in which the public official has an economic stake of a 
type recognized by the Act.  In other words the Act’s rules apply only to 
financial conflicts.  

Under the Act and the ensuing regulations “financial interests” and 
“economic interests” are distinguished but are equally regulated. Financial 
interest is conclusive and denotes that the public official has an actual 
conflict because the decision he or she is about to make will have a 
material effect on his economic position. Economic interest on the other 
hand is a term of art used by the Act for specific types of interests 
recognized by the Act as potential sources of conflict of interest [4]. These 
include business investment, business employment, real estate interest, 
and gifts exceeding amounts specified in the Act [5]. With regard to 
economic interests in business entities and real property, a public official 
may have such an economic interest by virtue of an indirect investment. An 
indirect investment or interest means any investment or interest owned by 
the spouse or dependent child of a public official, by an agent on behalf of a 
public official, or by a business entity or trust in which the official, the 
official's agents, spouse, and dependent children own directly, indirectly, or 
as beneficiaries of 10 percent interest or greater [4].  

California’s experience is valuable in terms of execution of an 
elaborate legal mechanism to detect conflicts of interest during public 
official’s service. In 1998 the commission1 created by the Act adopted an 8 
step standard analysis to determine conflict of interests.2 A finding of a 
conflict of interest may result in the disqualification of the public official from 
the government decision-making process or the use of his or her authority 
as a public official.  

In Armenia, the Law defines conflict of interest as a situation when 
activities or decisions of a high-ranking public official contribute to the 
improvement of financial, legal and/ or property status or position of the 
public official, and/or persons related to him/her, and/or trade and non-profit 

1 Fair Political Practices Commission or FPPC 
2 Title 2, California Code of Regulations, Section 18700 (b). See the longer 

version of this article. 
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organizations of which he/she is a member [14, հոդ. 30, 31]. Under the 
provisions of the Law, conflicts of interest include situations where 
decisions or activities of a public official contribute to the appointment of a 
person or persons related to him/her to a certain position as well as the 
guarantee of success in project competitions for persons and/or 
organizations related to the public official. Conflicts of interest regulations 
under this Law cover high-ranking officials, except members of the 
Constitutional Court, parliamentarians, prosecutors, and judges. In cases of 
conflicts of interest high-ranking officials are required to inform their direct 
superiors about the conflict. They are prohibited under the Law to make any 
decisions until the immediate superior reviews the conflict and approves the 
course of action with or without conditions. Unfortunately, not much of this 
process is readily accessible by the public. We were unable to discern the 
process or examples of immediate superiors approving or disapproving 
conflicts. Disclosures for the purpose of the public official or the public to 
recognize and avoid a conflict appear to be lacking in the system. The 
public’s business conducted outside the purview of the public remains at 
risk for bureaucratic power abuse.  

Though the Ethics Committee for high-ranking officials has jurisdiction 
to identify and explore cases of conflicts of interest and breaches of ethical 
rules amongst high-ranking public officials (except members of 
Constitutional Court, National Assembly, judges and prosecutors) it is 
unclear as to what appropriate sanctions could be levied aside from 
reporting the guilty public official to his/her superior and to the office of the 
President of RA. In other words, the only function of the Ethics Committee 
in this regard, as specified under the provisions of the Law, appears to be 
the duty to send its findings to the direct superior of the high-ranking official 
and the President of RA.  

The most meaningful and significant accomplishment of the Act in 
California is the creation of the Fair Political Practices Commission, an 
independent centralized authority to secure compliance with the Act [6]. 
The Act directs the Fair Political Practices Commission (“FPPC”) to inform 
and assist all stakeholders about compliance, to interpret the Act through 
regulations and legal advice as well as to enforce all the provisions of the 
Act [7]. The enforcement division of the FPPC is fully staffed with 
attorneys, investigators, auditors, and political reform consultants who work 
vigorously to ensure that complaints or cases are handled swiftly and fairly 
[8]. Most importantly, to preserve its independence and its autonomy, the 
FPPC is funded by the general fund of state of California. The governor of 
the state and the state legislature play an important role in overall 
budgeting as in every expenditure of the state but have no direct authority 
over the FPPC as to how it spends the budgeted amount. A little over 83% 
of FPPC’s budget is spent on personnel and the rest on operating 
expenses and equipment. FPPC’s budget overseeing a little over 100,000 
public officials in 2011-12 was $8.0 million.  
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In short, the FPPC is a bi-partisan (and in practice, a non-partisan) 
semi-independent state body, governed by its board with a staff of over 70 
employees. It meets each month to hear public testimony, issue opinions, 
adopt regulations and decide penalties for violations of the Act. In addition 
to the FPPC, the attorney general of the state, the district attorneys of 
counties and elected city attorneys of cities (with their own budgets and 
resources) may have concurrent jurisdiction to prosecute civilly and 
criminally public officials who violate the Act [9]. Finally, in some instances 
a citizen in the appropriate jurisdiction may bring a civil law suit under the 
Act and even recover attorney’s fees and costs if he or she prevails [10]. 
Knowingly or willfully violating the Act is a misdemeanor, which may include 
incarceration, fines per violation and disqualification from serving in public 
office [11]. A public official who violates the Act may also be subject to civil 
fines [12]. 

Theoretically and in practice we observe in Armenia that the Ethics 
Committee for High-ranking Officials is responsible for maintaining ethical 
standards and rules only for high-ranking officials. The same is true for the 
Council of Civil Service, which promulgates rules only for civil service 
system employees. Last but not least, the Ethics Committee in the 
parliament imposes the law and regulations only for the members of the 
National Assembly. The Ethics Committee is an organization with five full 
time members. The President of RA appoints the members of this Ethics 
Committee for a six-year term. The Prime Minister, the Chairman of the 
National Assembly, the Chief Justices of the Court of Appeals, and the 
Constitutional Court as well as the Attorney General nominates the 
potential appointees [14, հոդ. 38]. The independence of members of the 
Ethics Committee for high-ranking officials is required under the Law. The 
members of the Committee are required to uphold the constitution and 
faithfully execute the laws of RA.  

The intention of the reforms appears to be sound in theory. However, 
the practical effect in practice is not yet comprehensive. Specifically, the 
Law does not identify any independent central authority or organization that 
is responsible for creating, maintaining and enforcing universal ethical 
values and standards in the public service system as a whole. The absence 
of one central body with responsibility for maintaining ethical standards in 
the entire public service system brings with it some challenges and 
inconsistencies, especially during the process of applying ethical norms 
and principles in various areas of public service. Further complicating 
common independence rules and potential uneven application of ethical 
standards to public servants at different levels of government, the staff and 
the budget of the President of RA provides all material, financial, and 
technical support for the Ethics Committee for high-ranking officials.  

Although it is common to see organizational core values and internal 
discipline mechanisms for various organizations operating in democratic 
public administration systems, like a national assembly, legislature, 
executive branch, and other similar organizations, it is unusual and 
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ineffective not to have a common set of laws enforced by an independent 
and autonomous government body. For example the California Senate has 
its own rules of ethics and conflicts, however, every senator is still required 
to file Form 700, the financial disclosure form and is subject to the 
jurisdiction of the FPPC for all purposes including potential prosecution. 
Transparency and accountability remain high on the list of organizations 
like the California Senate as well as the state of California through the 
FPPC. While 20 governmental bodies established ethics committees under 
the new Law in Armenia, official information about their activities or 
functions in practice as discussed in the case of the Ethics Committee 
remain less than transparent and accountable. This lack of transparency 
and accountability continues to be a substantial challenge for the 
improvement of ethical standards in public service. 

Our analysis in this paper permits us to identify 3 main blocks of 
variables that are of paramount importance for effective regulation of public 
service ethics and the prevention of corruption in public administration. 
These blocks of variables are as follows: 1) Conflicts of interest laws and 
regulations 2) Disclosure of all income and assets, 3) Establishment and 
effective functioning of an ethics body. Each block of variables is illustrated 
with three sub-variables in the table below. The table has been developed 
aiming to perform limited but meaningful comparative analysis of ethics 
regulations of public service systems in RA and the state of California. 

The literature and research in public service ethics and the analysis of 
its regulatory system in California provides sufficient empirical base to 
observe three sub-variables for each condition in the table. In sum, 
effective regulation of conflicts of interest depends upon clear legal 
definition of conflicts of interest situations, creation of viable mechanisms 
established to detect conflicts and promulgation of conventional guidelines 
or regulatory schemes in cases when conflicts represent potential threats to 
the public good. In the case of disclosure policies for public officials, clear 
legal requirements to disclose all income and assets, broad coverage of 
disclosure requirements referring to the number of officials submitting 
declarations, and appropriate and adequate sanctions for late, incomplete 
or false disclosure information support the strength of the law. The last 
block of variables in the table is effective oversight including enforcement. 
This last variable is mostly conditioned by the existence of ethics 
infrastructures, centralized authority with the roles of coordination and 
facilitation, education and diversified functions inside the ethics structures.  
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LIMITED COMPARATIVE ANALYSIS OF ETHICS REGULATIONS IN 
PUBLIC SERVICE SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA AND 

THE STATE OF CALIFORNIA1 
 

Cases California Armenia 
Definitions of conflicts 
of interests through legal provisions + + 

Legal mechanisms for detecting 
conflicts of interests + - 

Regulations of conflicts of interests  + + 
Requirements to disclose income 
and assets + + 

All public officials with obligatory 
disclosure duties + - 

Sanctions for improper disclosure 
information or late submissions  + - 

Established ethics infrastructures  + + 
Centralized authority with functions 
of coordination and facilitation for 
ethics policies  

+ - 

Diversification of functions of ethics 
structures  + - 

 
We conclude our analysis by drawing attention to the comparison 

table, which summarizes and substantiates a path forward for possible 
ethics reform in Armenia. The opportunity for a more robust public ethics 
system to improve Armenia’s governance and CPI ranking lies in the quality 
and purpose of reforms based on best practices achieved by numerous 
countries around the globe and in this case, the state of California. The 
public ethics reform possibilities in Armenia include:  

1) A broader definition of the “public official.” In California, every public 
servant who is capable of making or participating to a government decision 
affecting the public is a “public official” subject to the Act.  

2) Clearly defined rule of law on ethics and conflicts applicable to all 
public officials taking away any discretion of the immediate supervisor of 
the public servant.  

3) A broader application of financial disclosures to all public officials 
identified under the Law. 

4) Time lines for the filing of financial disclosures and penalties for late 
filing.  

5) Review of the thresholds for economic interests (including gifts, real 
estate, business) [29]. 

1 * (+) Sub-variable in the law or rule (-) not in the law or rule  
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6) Establishment of an independent, non-partisan, self-funded and 
central authority to regulate ethics and conflicts of interests in public service 
delivery. 

7) Ethics and Conflicts of interest education for all public servants 
including a required minimum continuing education per year. 

8) Enforcement of the rule of law fairly but strictly.  
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Հանրային կառավարում 

 

ՏԱԹԵՎԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Երևանի պետական համալսարանի,  

հանրային կառավարման ամբիոնի ասիստենտ 
ՖՐԱՆԿ ՎՌԱՄ ԾԵՐՈՒՆՅԱՆ 

Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի Սոլ 
Փրայս հանրային քաղաքականության դպրոցի 

պրոֆեսոր, իրավագիտության դոկտոր 
 

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ԷԹԻԿԱԿԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՄՆ-Ի ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ 

ՆԱՀԱՆԳԻ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
Հոդվածի երկրորդ մասն ընթերցողի ուշադրությանն է ներկայացնում 

հանրային ծառայության էթիկայի երեք կարևորագույն պայմանների մանրազ-
նին ուսումնասիրությունը` կենտրոնացված ինստիտուցիոնալ վերահսկողութ-
յուն և համապատասխանության ապահովում, շահերի բախման կարգավորում, 
ֆինանսական և տնտեսական հետաքրքրությունների բացահայտման քաղա-
քականություններ: Հոդվածի այս հատվածն ամփոփում է Կալիֆորնիայի նա-
հանգում հանրային ծառայության էթիկական կարգավորման արդի միտումնե-
րը և այդ վերլուծության հիման վրա ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապե-
տությունում բարեփոխումների հնարավոր ուղիների տեսական հիմնավորում 
կառուցելու անաչառ, արդյունավետ և հուսալի հանրային ծառայություն` ի 
նպաստ ՀՀ քաղաքացիների: 

Հիմնաբառեր. էթիկական քաղաքականություններ, շահերի բախում, 
գույքի և եկամուտների հայտարարագրում, էթիկական մարմիններ և ենթա-
կառուցվածքներ: 
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АНАЛИЗ ВЫБРАННЫХ ЭТИЧЕСКИХ РЕГУЛИРОВАНИЙ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА 
ШТАТА КАЛИФОРНИИ В США  

Вторая часть статьи обращает внимание читателя на детальном изуче-
нии трех основных условий этики государственной службы: централизован-
ный-институциональный контроль и обеспечение соблюдения, регулирова-
ние конфликта интересов и политика раскрытия финансовых и экономи-
ческих интересов. Данная часть статьи обобщает современные тенденции 
этического регулирования государственной службы в штате Калифорния и 
на основе этого анализа, дает теоретическое обоснование возможных 
направлений реформ в Республике Армения для построения объективной, 
эффективной и надежной государственной службы во благо граждан РА. 

Ключевые слова: этические программы, конфликт интересов, 
декларирование доходов и активов, этические органы и инфраструктуры. 
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