პარლამენტმა ეთიკის კოდექსი ეფექტური სანქციების გარეშე მიიღო

საქართველოს პარლამენტმა დეპუტატის ქცევის ეთიკის კოდექსი დადგენილების ფორმით მიიღო და
ეს წესები სავალდებულო იქნება მომდევნო მოწვევის პარლამენტარებისთვისაც.
ეთიკის კოდექსზე მე-9 მოწვევის პარლამენტმა 2-ჯერ იმსჯელა, პირველ შემთხვევაში, კოდექსის პროექტს
დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს.1 მოგვიანებით, 2018 წლის 24 მაისს განმეორებით წარედგინა
პარლამენტს ინიციატივა, რომელიც საბოლოოდ პარლამენტმა დაამტკიცა. წარდგენილ ორ პროექტს
შორის მთავარ განსხვავებას ეთიკის საბჭოს მხრიდან სანქციების განსაზღვრის საკითხი წარმოადგენდა.
პარლამენტის წევრის მიერ ეთიკის ნორმების დაცვა კარგი მმართველობის ერთ-ერთი უმთავრესი
კომპონენტია. პრაქტიკაში არსებული არაერთი შემთხვევა მოწმობდა პარლამენტის წევრების
ქცევის ეთიკის სტანდარტების დადგენის საჭიროებას. ამასთანავე, კოდექსის მიღების ვალდებულება
ღია პარლამენტის 2017 წლის სამოქმედო გეგმითაც იყო განსაზღვრული. ორივე შემთხვევაში ღია
მმართველობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს მხრიდან მოხდა კოდექსის პროექტის შემუშავება.
განმარტებითი ბარათის მიხედვით, პარლამენტის მიერ მიღებული ეთიკის კოდექსის მიზანია,
სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე დაკისრებული პასუხისმგებლობის გათვალისწინებით, დაადგინოს
საქართველოს პარლამენტის წევრების მაღალი ეთიკური სტანდარტები, ხელი შეუწყოს პარლამენტისადმი
საზოგადოების ნდობის ამაღლებას და პარლამენტის წევრების მიერ მათი მოვალეობების ღირსეულად
და კეთილსინდისიერად შესრულებას. კოდექსი ასევე ხელს უწყობს დეპუტატის რეპუტაციის, პატივისა
და ღირსების დაცვას. პარლამენტის დადგენილებით, ასევე მოწესრიგდა ეთიკის საბჭოს შექმნის, მისი
საქმიანობისა და შემადგენლობის განსაზღვრის წესი.

შეფასება
ეთიკის კოდექსის მიღება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია პარლამენტის მხრიდან, თუმცა არსებით
ხარვეზს წარმოადგენს დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირების ეფექტური
მექანიზმების არ არსებობა. მიღებული ეთიკის კოდექსი, ქცევის წესის დარღვევის შემთხვევაში,
დეპუტატისთვის სარეკომენდაციო წერილით მიმართვის უფლებამოსილებას ითვალისწინებს. ასევე
გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ პარლამენტის ვებგვერდზე გამოქვეყნდება იმ დეპუტატების
სახელები, რომლებმაც დაარღვიეს ეთიკის კოდექსი, დარღვევის მცირე აღწერით.
თავდაპირველი პროექტით, რომელსაც მხოლოდ 39-მა დეპუტატმა დაუჭირა მხარი, დარღვევის
შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც იყო განსაზღვრული.2 კერძოდ, დეპუტატს აკისრებდა შემდეგ
სანქციებს:
• სარეკომენდაციო ბარათი/გაფრთხილება;
• ხელფასის დაკავება (ხელფასის 10% დან - მაქსიმუმ 50%-ის ოდენობით);
• საპარლამენტო საქმიანობის ფარგლებში გამართულ ოფიციალურ ვიზიტებში მონაწილეობის
შეჩერება (მაქსიმუმ 6 თვის განმავლობაში).
რეაგირების ეფექტური მექანიზმის გარეშე, ეთიკის კოდექსი მხოლოდ ფორმალური დოკუმენტი
იქნება.
აღსრულების ქმედითი მექანიზმის დანერგვასთან ერთად, მნიშვნელოვანია:
• პარლამენტის წევრი ვალდებული იყოს, ინტერესთა კონფლიქტის შემთხვევაში, თავი შეიკავოს
კენჭისყრაში მონაწილეობისგან;3
• იმისათვის, რომ ეთიკის საბჭო იყოს ეფექტური და მიუკერძოებელი და არ გადაიქცეს პოლიტიკური
ანგარიშსწორების იარაღად, მიზანშეწონილია ეთიკის საბჭო არა მხოლოდ პარლამენტის წევრების,
არამედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგანაც იყოს დაკომპლექტებული.4
მნიშვნელოვანი ხარვეზების მიუხედავად, პარლამენტის მხრიდან კოდექსის მიღება ამ
მიმართულებით პირველი ნაბიჯია და ვიმედოვნებთ, რომ ეთიკის კოდექსი ეფექტურად
იმუშავებს, ეტაპობრივად გაუმჯობესდება და დაიხვეწება პრაქტიკაში გამოვლენილი
ხარვეზებიდან გამომდინარე.
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3 ასეთი რეგულაცია არსებობს შვედეთსა და კანადაში.
4 მაგ. საფრანგეთში კომისიონერი, რომელიც განიხილავს პარლამენტის წევრთა მიერ ეთიკის ნორმების დარღვევებს არ არის
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პუბლიკაცია მომზადდა ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფინანსური
მხარდაჭერით

