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PÄEVAKORD:
1.
2.
3.
4.
5.

Eetikanõukogu tööpõhimõtete heaks kiitmine;
Ülevaade olemasolevatest eetikakoodeksitest;
Riigikogu liikme eetikakoodeksi väljatöötamise kogemus ja edasised plaanid;
Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi väljatöötamise ja rakendamise kogemus;
Muud küsimused.

1) Eetikanõukogu tööpõhimõtete heakskiitmine
Eetikanõukogu liikmed tegid tööpõhimõtete punktide 13
parandusettepanekuid. Pikemat arutelu ei toimunud.
OTSUSTATI:
- Kiita eetikanõukogu
täiendusettepanekuid.
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2) Ülevaade olemasolevatest eetikakoodeksitest
A. Sihver tegi ülevaate Eesti avalikus teenistuses kehtivatest eetikakoodeksitest, riigi
ametiasutuste põhiväärtustest ja välisriikide praktikatest avaliku teenistuse eetikakoodeksite
väljatöötamisel. Peamised aruteluteemad olid järgmised – Eesti eetikakoodeksite eesmärgid,
teiste riikide eetikakoodeksite arengudünaamika väärtuspõhisuse-reeglitepõhisuse skaalal,
organisatsioonide põhiväärtuste, avaliku teenistuse eetikakoodeksi ja uue avaliku teenistuse
seaduse seletuskirjas nimetatud väärtuste erinevused, avaliku teenistuse väärtuste liigid ja
väärtuskonfliktid, erinevate rahvusvaheliste lähenemiste sobivus Eesti avalikus teenistuses ning
eetikakoodeksite rakendatavus distsiplinaarmenetluse osana.
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OTSUSTATI:
- Võtta info teadmiseks;
- Avaldada eetikakoodeksite ülevaade avaliku teenistuse veebilehel.
3) Riigikogu liikme eetikakoodeksi väljatöötamise kogemus ja edasised plaanid.
K. Kallas andis teemast ülevaate, keskendudes peamiselt Riigikogu liikme eetikakoodeksi
väljatöötamise protsessile, eetiliste dilemmade eripäradele ja Poola senati eetikakoodeksile kui
heale näitele väärtuspõhise eetikakoodeksi rakendamisel. Edasine arutelu keskendus Riigikogu
liikme eetikakoodeksi vajalikkusele, ülesehitusele, siduvusele ja rakendamisele.
OTSUSTATI:
- Võtta info teadmiseks.
4) Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi väljatöötamise ja rakendamise kogemus
S. Luiga andis teemast ülevaate, keskendudes peamiselt Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi
rollile, eetikakoodeksi ja juhendmaterjalide ülesehitusele, Eesti Advokatuuri eetika- ja
metoodikakomisjoni ning aukohtu tegevusele eetikakoodeksi rakendamisel. Edasine arutelu
keskendus Eesti Advokatuuri eetikakoodeksi rakendamist toetavatele tegevustele, eetikakoodeksi
ja juhendmaterjalide mõjule.
5) Muud küsimused
H. Sibula ettepanekul arutati eetikanõukogu järgmise koosoleku toimumise aega ja päevakorda.
OTSUSTATI:
- Järgmine eetikanõukogu koosolek toimub 06.02.2014 kl 13-15 Rahandusministeeriumis;
- Lisada järgmise koosoleku päevakorda juhendmaterjalis „Ametnik koolitajana hea tava“
sisalduvate põhimõtete arutelu;
- Kutsuda eetikanõukogu järgmisele koosolekule organisatsiooni eetikakoodeksi
väljatöötamise ja rakendamise kogemusi jagama eriteenistuse ja põhiseadusliku
institutsiooni esindaja.
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