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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Հոդվածում բացահայտվում են Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ 

պայքարի արդի խնդիրները։ Վերլուծվում են այդ ոլորտում պետական 
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները և քննարկվում առա-
վել կիրառական այն նորմատիվ իրավական ակտերը, որոնց դրույթ-
ներն ուղղված են կոռուպցիայի դեմ պայքարին Հայաստանի Հանրա-
պետությունում։ Հոդվածում բացահայտվում են հակակոռուպցիոն 
արդի գործընթացները և կոռուպցիայի դեմ պայքարում հիմնարար 
գործնական միջոցները: Համակողմանի ուսումնասիրության արդյուն-
քում առաջարկվում են մի շարք համակարգային և տեղային բնույթի 
բարեփոխումներ՝ պետական ծառայության համակարգում կոռուպ-
ցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարելավելու համար: 

Բանալի բառեր. կոռուպցիա, կոռուպցիայի կանխարգելում, կո-
ռուպցիայի դեմ պայքար, պետական կառավարման մարմիններ, կան-
խարգելիչ գործառույթներ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն: 

 
Հակակոռուպցիոն քաղաքականության արդյունավետությունը պա-

հանջում է կառավարման բարձրագույն մակարդակում հանրային բոլոր 
ինստիտուտներին կոռուպցիայի բացարձակ անհանդուրժողակա-
նության հստակ ազդակների հասցեագրում: Կառավարման յուրա-
քանչյուր օղակ պետք է նախաձեռնի, ղեկավարի և վերահսկի կոռուպ-
ցիայի հակազդման միջոցառումներ՝ գիտակցելով, որ կոռուպցիան հա-
կասում է բարեխղճության, թափանցիկության հիմնարար արժեքներին, 
որի կապակցությամբ էլ անհրաժեշտ է ձեռնարկել կոռուպցիոն իրավա-
խախտումների կանխարգելման միջոցառումներ: Առաջնահերթ կարգով 
պարտադիր է ապահովել կոռուպցիոն իրավախախտումներ ծնող ու 
դրանց նպաստող նախադրյալների վաղ բացահայտումը և ժամանակին 
չեզոքացումը:  
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Կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթացին ներգրավված ինստի-
տուտները պետք է սերտորեն համագործակցեն՝ ապահովելով նպատակ-
ների ու դրանց նվաճմանն ուղղված միջոցառումների միասնական սահ-
մանումը և համատեղ իրականացումը: Հանրային ինստիտուտները 
չպետք է սահմանափակվեն միայն հանրային մարմինների հետ համա-
գործակցությամբ, պետք է իրականացվի նաև հանրային-մասնավոր 
գործընկերություն [1, с 103], այսինքն՝ կոռուպցիայի դեմ ձեռնարկվող 
կանխարգելիչ կոնկրետ միջոցառումների իրականացմանը պետք է ներ-
գրավվեն քաղաքացիական հասարակության և գործարար հանրության 
լայն զանգվածներ: 

Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հասարակության մասնակցության 
ապահովումը կարևորվում է նրանով, որ այն համընդհանուր խնդիր է ոչ 
միայն իշխանությունների, այլև՝ առաջին հերթին, հասարակության հա-
մար, որը ծառացած է հասարակության բոլոր շերտերի առջև: Այս համա-
տեքստում պետք է բարձրացվի իշխանության մարմինների և հանրային 
ինստիտուտների գործունեության թափանցիկությունը, գործարկվի հան-
րային ծառայողների ընտրության և առաջխաղացման՝ հանրության հա-
մար հասկանալի ու վստահելի համակարգ, ապահովվի իրականացված 
աշխատանքների, գործունեության արդյունքների, այդ թվում՝ ֆինանսա-
կան գործառնությունների վերաբերյալ պարբերական հաշվետվություննե-
րի հրապարակում, ինչպես նաև սահմանվի քաղաքական որոշումներ կա-
յացնողների գործունեության հրապարակայնության նվազագույն չափա-
նիշներ:  

Չնայած վերջին տարիներին հակակոռուպցիոն ռազմավարության 
փաստաթղթերի մշակումը ևս իրականացվել է հասարակական կազմա-
կերպությունների մասնակցությամբ՝ այդուհանդերձ, մեր կարծիքով, մաս-
նակցությունը լիարժեք չի եղել նախ՝ այն առումով, որ հաճախ չի ապա-
հովվել հասարակական կազմակերպությունների ներգրավվածությունը 
քաղաքական ծրագրերի մշակման ու իրականացման գործընթացի բոլոր 
փուլերում, և երկրորդ՝ հասարակական կազմակերպությունների մաս-
նակցությունն արդյունավետ չի եղել՝ պայմանավորված ինստիտուցիոնալ 
կարողությունների ու ռեսուրսների սահմանափակվածությամբ: Հետևա-
բար, անհրաժեշտ է մշակել պետություն-հասարակական կազմակեր-
պություններ ռազմավարական գործընկերության մշակույթը՝ ապահովե-
լով շարունակական երկխոսություն քաղաքացիական հասարակության և 
իշխանության մարմինների ու հանրային ինստիտուտների միջև: Դրա 
շրջանակներում պետք է բարձրացնել ընթացող բարեփոխումների ու 
ծրագրերի վերաբերյալ քաղաքացիական հասարակության, գործարար 
հանրության, քաղաքացիների, ԶՏՄ-ի իրազեկվածության մակարդակը, 
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նպաստել երկխոսության նոր և կայուն հարթակների ձևավորմանը` քա-
ղաքացիական հասարակության, կազմակերպությունների, ֆորմալ ցան-
ցերի տեսքով ներդնել հանրային լսումների և քննարկումների կազմա-
կերպման ու անցկացման կանոնակարգված ձևաչափեր:  

Հարկ է նշել, որ տեղեկատվության մատչելիությունը կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի արդյունավետության ապահովման հիմնական գործիքն է, որով-
հետև այն ապահովում է կառավարության գործունեության հրապարակայ-
նությունն ու թափանցիկությունը, մարդկանց հիմնական իրավունքների 
իրականացումը և իշխանության հանդեպ վստահության ձևավորումը: Կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությունը նախ և առաջ պայմանա-
վորված է բնակչության բարոյական և իրավական մշակույթի բարելավմամբ, 
ծառայությունների մատուցման առավելագույն թափանցիկությամբ [2, с 32]: 

ՀՀ օրենսդրության և գործող պրակտիկայի ուսումնասիրությունը 
ցույց են տալիս, որ պետական ծառայությունում գոյություն ունեն կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի բազմաթիվ միջոցներ, սակայն, մեր կարծի-
քով, առավել նպատակային և կիրառական միջոցներ են հանդիսանում. 

 Հանրային ծառայողներին պատշաճ որակի սոցիալական երաշ-
խիքների տրամադրումը: Առաջին հերթին, հանրային ծառայողները 
պետք է ապահովված լինեն համարժեք, մասնավոր հատվածին հնարավո-
րինս չզիջող, արժանավայել աշխատավարձերով: Բացի այդ, պետք է ճիշտ 
ու արդարացի կիրառվեն պարգևավճարների և լրավճարների ինտիտուտը, 
ինչպես նաև սահմանվեն լրացուցիչ սոցիալական երաշխիքներ ու կատա-
րալեգործվեն արդեն գործող օրենքով սահմանված երաշխիքները: 

 Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց ու նրանց ընտանիքի 
անդամների կողմից գույքի, եկամուտների և շահերի հայտարարագրի 
չներկայացման կամ ոչ պատշաճ ներկայացման դեպքում՝ պատասխա-
նատվության անխուսափելիությունը: 

Հայտարարագրման, որպես կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորա-
գույն պահանջ, բխում է ոչ միայն «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ 
օրենքի իրավակարգավորումներից, այլ նաև նաև Եվրոպայի խորհրդի կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի պետությունների խմբի (ԳՐԵԿՈ) կողմից չորրորդ 
գնահատման փուլի շրջանակում «Կոռուպցիայի կանխարգելումը խորհր-
դարանի անդամների, դատավորների և դատախազների շրջանում» թեմա-
յով ՀՀ վերաբերյալ զեկույցով տրված հանձնարարականներից: 

Օրենքով սահմանված անձանց գույքի, եկամուտների և շահերի հայ-
տարարագրման մասին խոսելիս, պետք է հատուկ ընդգծել ապօրինի 
հարստացման քրեականացման կարևորությունը, որն իրականացվեց 
օրենսդրական բարեփոխումների համատեքստում [3, հոդված 310.1-րդ]:  

 Կոռուպցիոն վարքագծի համար պատասխանատվության հա-
մարժեք միջոցների սահմանումը և նման վարքագծի դրսևորումների 
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ժամանակ օբյեկտիվ ու արդյունավետ քննության ապահովումը: Բանն 
այն է, որ ներկայում ցածր մակարդակի վրա է գտնվում կոռուպցիոն բնույ-
թի իրավախախտումների քննության արդյունավետությունը, հաճախ 
հստակորեն չեն կիրառվում պաշտոնատար անձանց կարգապահական 
կամ վարչական պատասխանատվության ենթարկելու կառուցակարգերը, 
և միշտ չէ, որ պահպանվում են կոռուպցիոն արարքների քննությունն իրա-
կանացնող մարմինների անկախության, մասնագիտացվածության և փոխ-
գործակցության պահանջները: Բացի այդ, բավարար չէ հանրության մեջ 
կոռուպցիոն բնույթի իրավախախտումների նկատմամբ անհանդուրժողա-
կանության վերաբերյալ քարոզչական աշխատանքների իրականացումը: 

Վերը նշված այս խնդիրները լուծելու համար պետք է ձեռնարկել հա-
մալիր և հետևողական մի շարք քայլեր.  

• շարունակել վարչական ընթացակարգերի արդյունավետության 
բարձրացմանն ու թափանցիկության ապահովմանն ուղղված քայլերը, 

• վերացնել ավելորդ ընթացակարգերը և կառավարման օղակները, 
առօրյա կյանքում նվազագույնի հասցնել պետական կառավարման մար-
մինների հետ անհարկի շփումները, 

• շարունակապես ապահովել միջազգային հակակոռուպցիոն 
սկզբունքների և ստանդարտների ներդրման միջոցառումները, 

• իրականացնել կոռուպցիայի առաջացման պատճառների պարբե-
րաբար հետազոտություն և ապահովել կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազ-
մավարության և գործողությունների ծրագրի իրականացման համակարգ-
ման կառուցակարգի կատարելագործում, 

• քաղաքացիական հասարակությանն առավել ակտիվ ներգրավել կո-
ռուպցիայի դեմ պայքարի համակարգման ու իրականացման գործում և այլն: 

 Ազդարարի կողմից պետական և տեղական ինքնակառավար-
ման մարմիններում (այսուհետև՝ ՏԻՄ), պետական հիմնարկներում ու 
կազմակերպություններում, ինչպես նաև հանրային նշանակության 
կազմակերպություններում կոռուպցիոն բնույթի դեպքի կամ շահերի 
բախման կամ էթիկայի կանոնների կամ անհամատեղելիության պա-
հանջների կամ այլ սահմանափակումների կամ հայտարարագրման 
հետ կապված խախտման կամ հանրային շահերին ուղղված այլ վնասի 
կամ դրանց սպառնալիքի վերաբերյալ տեղեկությունների գրավոր 
կամ բանավոր հաղորդումը «Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ 
օրենքով նախատեսված իրավասու անձին կամ մարմնին [4]: 

Ըստ քննարկվող իրավական նորմի ազդարարման՝ ենթակա տեղե-
կությունները պետք է հաղորդվեն «Ազդարարման համակարգի մասին» 
օրենքով նախատեսված պաշտոնատար անձանց (անմիջական ղեկավար 
կամ նրա վերադաս և այլն) կամ իրավասու մարմնին (ՀՀ պետական և 
ՏԻՄ, պետական հիմնարկ և կազմակերպություն և այլն), ինչն այնքան էլ 
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արդարացված չէ: Կարծում ենք, որ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձ-
նաժողովի գոյության և նրա ստանձնած դերակատարության պարագա-
յում առավել նպատակահարմար և արդյունավետ կլինի, որ բոլոր հաղոր-
դումներն ուղղված լինեն այս մարմնին, որը նաև կիրականացնի միասնա-
կան պրակտիկայի ձևավորում տեղեկացման ինստիտուտի զարգացման 
նպատակով: Բացի այդ, անհրաժեշտ է օրենսդրորեն ամրագրել, որ տե-
ղեկացումը հանրային ծառայողի իրավունքների և պարտականություննե-
րի սահմանման ու սահմանափակման կամ արտոնությունների շնորհման 
հիմք չէ: Այս ձևակերպմամբ որոշ չափով կարող են կանխվել անհիմն տե-
ղեկացման ավելորդ գայթակղությունները կամ փարատվել տեղեկացման 
հետևանքների մասին մտավախությունները: Վերջապես, անհրաժեշտ է 
օրենսդրորեն ամրագրել, որ տեղեկացման պարտականությունը վերաբե-
րի նաև հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց: 

  Նվերներ ընդունելու արգելքի վեբերյալ օրենսդրության որոշ 
դրույթների հստակեցումը և խստացումը, որը հնարավորություն կտա 
ցուցաբերել առավել զգուշավորություն ու ավելորդ անգամ չներգրավ-
վել որևէ կոռուպցիոն ռիսկում: 

 Կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում Կոռուպցիայի կան-
խարգելման հանձնաժողովի ոչ միայն լիազորությունների լայն շրջա-
նակի առկայությունը, այլև դրանց իրագործման պրակտիկ եղանակ-
ների ապահովումը: 

Կանխարգելիչ գործառույթներ իրականացնող նման մարմնի ստեղ-
ծումը պայմանավորված էր նաև ՄԱԿ-ի «Կոռուպցիայի դեմ» համաձայ-
նագրի 6-րդ և 36-րդ հոդվածների պահանջներով: Մասնավորապես, Կո-
ռուպցիայի դեմ» համաձայնագրի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի համա-
ձայն՝ «Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն իր իրավական համակար-
գի հիմնարար սկզբունքներին համապատասխան, պետք է ապահովի 
մարմնի կամ, անհրաժեշտության դեպքում մարմինների առկայությունը, 
որոնք իրականացնում են կոռուպցիայի կանխարգելում (…)»: Իսկ 36-րդ 
հոդվածով էլ սահմանվում է, որ «Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն, 
իր իրավական համակարգի հիմնարար սկզբունքներին համապատաս-
խան, պետք է ապահովի այնպիսի մարմնի կամ մարմինների կամ ան-
ձանց առկայությունը, որոնք մասնագիտացած են կոռուպցիայի դեմ պայ-
քարում` իրավապահ միջոցների օգնությամբ (…)» [5]: 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքի 
[6] համալիր վերլուծության արդյունքում՝ պարզ է դառնում, որ Կոռուպ-
ցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը կոչված է իրականացնել կոռուպ-
ցիայի կանխարգելմանն ու պետական կառավարման համակարգի արդ-
յունավետության բարձրացմանն ուղղված օրենքով սահմանված գործա-
ռույթներ՝ ապահովելով օրինավոր և բարեխիղճ հանրային ծառայողների 
դասի ձևավորումը: Բացի այդ, սույն հանձնաժողովը իրականացնում է 
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պաշտոնատար անձանց բարեվարքության խթանման և կոռուպցիայի 
դեմ պայքարի կրթական ու կանխարգելիչ գործառույթներ, որի իրակա-
նացումը նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությունում կոռուպցիայի 
կանխարգելման ոլորտում իրականացվող աշխատանքների խթանմանը, 
կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցմանը, հանրային ծառայողների կար-
գապահության և բարեխղճության ամրապնդմանը, ինչն էլ, իր հերթին, 
կնպաստի հանրային կառավարման արդյունավետ, թափանցիկ և հաշվե-
տու համակարգի ձևավորմանը: 

Այս հանձնաժողովի կարևորագույն առաքելություններից է հանդիսա-
նում կրթական և հանրային իրազեկվածության բարձրացման գործա-
ռույթների իրականացումը, կոռուպցիային նպաստող պատճառների և 
պայմանների բացահայտմանն ու վերացմանն ուղղված միջոցների ձեռ-
նարկումը, ինչպես նաև կոռուպցիայի կանխարգելման և հանրային ծա-
ռայողների բարեվարքության ոլորտներում համակարգման գործառույթ-
ների իրականացումը: [7, p 32] 

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովն իր գործունեությունն 
իրականացնում է մի քանի ուղղություններով`  

• կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում իրավական ակտերի, նա-
խագծերի, ռազմավարությունների մշակում, մշտադիտարկման իրակա-
նացնում և դրանց վերաբերյալ իրավասու մարմիններին առաջարկութ-
յունների ներկայացում, 

• հայտարարագիր ներկայացնող անձանց հայտարարագրերի 
ռեեստրի վարում՝ ստուգում և վերլուծության իրականացում ու վարույթնե-
րի հարուցում, 

• կոռուպցիայի կանխարգելման ոլորտում կրթական ծրագերի մշա-
կում, իրականացում և իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջո-
ցառումների անցկացում, 

• պետական պաշտոններում նշանակման ենթակա անձանց բարե-
վարքության վերաբերյալ խորհրդատվական բնույթի եզրակացություննե-
րի ներկայացում:  

 Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը հանդիսանում է տար-
բեր մարմիններում գործող հանրային ծառայողների էթիկայի հանձնաժո-
ղովների գործունեությունը համակարգող, խորհրդատու կառույց, որը 
քննում է հանրային ծառայողների էթիկայի շահերի բախման հետ կապված 
հարցերը և այդ ու այլ հարցերով, օրենքով սահմանված դեպքերում, հարու-
ցում վարույթներ և կիրառում պատժամիջոցներ։ Կոռուպցիայի կանխար-
գելման հարցերով այս մարմինը իրականացնում է նաև էթիկայի, շահերի 
բախման, անհամատեղելիության պահանջների, բարձրաստիճան պաշ-
տոնատար անձի և հանրային ծառայողի նկատմամբ կիրառվող այլ սահ-
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մանափակումների պահպանմանը, գույքի, եկամուտների, շահերի և ծախ-
սերի հայտարարագրման համակարգերի կենսագործմանը, կրթական, 
հանրային իրազեկման բարձրացմանն ուղղված գործառույթներ: 

Ամփոփելով՝ պետք է արձանագրել, որ անկախ նրանից, թե պետու-
թյունը որ մարմինների միջոցով է ապահովում հակակոռուպցիոն ռազմա-
վարության իրականացումը, հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը 
պետք է հիմնված լինի հետևյալ հիմնարար արժեքները կենսագործելու 
նախապայմանի վրա.  

• քաղաքական կամք, այսինքն՝ երբ պետական իշխանության բոլոր 
ճյուղերը լիովին գիտակցում են կոռուպցիայից զերծ հասարակություն ու-
նենալու կարևորությունը և արդյունավետ համագործակցում են տվյալ ժա-
մանակաշրջանի համար նախատեսված հայեցակարգի իրականացումն 
ապահովելու համար,  

• հանրային շահի առաջնայնություն, երբ իշխանության և հանրա-
յին ինստիտուտների ներկայացուցիչներն իրենց լիազորություններն իրա-
կանացնելիս պարտավոր են հանրային շահը բարձր դասել ցանկացած այլ 
շահից: Անթույլատրելի է լիազորությունների օգտագործումն իրենց, իրենց 
ընտանիքների կամ մտերիմների համար չարդարացված նյութական կամ 
ոչ նյութական օգուտներ կամ առավելություններ ստանալու համար: 

Այսպիսով՝ հակակոռուպցիոն ցանկացած ռազմավարության հա-
ջողության առավել կարևոր նախապայմանը, անկասկած, իշխանութ-
յան բարձրագույն մակարդակում համապատասխան կանոնները հա-
մարժեքորեն կիրառելու ուժեղ կամքն է և էթիկական վարքի հարցե-
րում ղեկավար դերի բացառիկ օրինակի ապահովումը: Հետևաբար 
պետական ծառայության համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարն 
առավել արդյունավետ դարձնելու և պայքարի միջոցների թիրախային 
կիրառում ապահովելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել համա-
կարգային ու տեղային բնույթի օրենսդրական, ինչպես նաև իրավակի-
րառ պրակտիկայի որոշ բարեփոխումներ հետևյալ ուղղություններով 
ու առաջնահերթություններով. 

 Հանրային հաշվետվողականության առավել հստակ կառուցա-
կարգերի սահմանում ու կիրառում: 

 Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 
մեջ ներգրավված բոլոր անձանց վարքագծի կանոնագրքերի մշակում 
և կիրառման նկատմամբ հսկողության արդյունավետ միջոցների ու 
եղանակների սահմանում: 

 Կոռուպցիոն ռիսկերի և կոռուպցիոն վտանգների պարբերա-
կան դիտարկումների և վերլուծության անցկացման գործընթացների 
սահմանում և պատասխանատուների հստակեցում: 
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 էթիկայի հանձնաժողովների դերի ու նշանակության հստակ 
արձանագրում և էթիկայի հանձնաժողովների արդյունավետ գործու-
նեության ու գործունեությունից բխող հետևանքների կիրառաման 
իրական կառուցակարգերի ներդրում: 

 Պետական կառավարման մարմիններում բարեվարքության 
հարցերով կազմակերպչի և ազդարարման հարցերով պատասխանա-
տուի դերակատարության բարձրացմանը ու գործառույթների շրջա-
նակի ընդլայնմանը՝ միտված գործուղությունների (օրենսդրական և 
իրավակիրառ) իրականացում: 

 Պետական կառավարման մարմիններում թափանցիկության և 
բաց կառավարման վերաբերյալ օրենսդրորեն ամրագրված դրույթնե-
րի հստակեցում ու դրանց պահպանման նկատմամբ հսկողության կա-
յուն երաշխիքների ամրագրում: 

 Պետական կառավարման ոլորտներում քաղացիների մաս-
նակցության և առավել ակտիվ ներգրավվածության կառուցակարգե-
րի մշակում ու կիրառման երաշխիքների ապահովում: 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

АРМЕН ЕЗЕКЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

В статье раскрываются актуальные проблемы борьбы с коррупцией 
в Армении. Анализируются основные направления государственной 
политики в этой сфере и обсуждаются наиболее прикладные 
нормативные правовые акты, положения которых направлены на 
борьбу с коррупцией в Республике Армения. В статье раскрываются 
актуальные антикоррупционные процессы и основные практические 
меры по борьбе с коррупцией. В результате комплексного изучения 
предлагаются ряд системных и локальных реформ для повышения 
эффективности борьбы с коррупцией в системе государственной 
службы. 

Ключевые слова: коррупция, предотвращение коррупции, борьба 
с коррупцией, органы государственного управления, превентивные 
функции, антикоррупционная политика. 
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The article reveals the current problems of the fight against corruption in 
Armenia. In addition, the main directions of the state policy in the sphere are 
analyzed, the most applicable normative legal acts, the provisions of which 
are aimed at the fight against corruption in the Republic of Armenia, are 
discussed. The article also reveals the current anti-corruption processes and 
the basic practical measures in the fight against corruption. A comprehensive 
study proposes a number of systemic and local reforms to improve the 
effectiveness of the fight against corruption in the public service system. 
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