საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წარმომადგენლობითი საბჭო

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა № 07-01/44
ქ. ბათუმი

06 აგვისტო, 2021 წ.

,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის N2 გადაწყვეტილებაში
ცვლილების და დამატების შეტანის შესახებ
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-18 მუხლის, წესდების
მე–10 მუხლის და წარმომადგენლობითი საბჭოს რეგლამენტის საფუძველზე
წარმომადგენლობითმა საბჭომ
გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:
1. ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების თაობაზე“ ბსუ-ს
წარმომადგენლობითი საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის N2 გადაწყვეტილებაში
შევიდეს ცვლილებები და დამატებები, კერძოდ, ეთიკის კოდექსის (დანართი
1):
ა) პირველი მუხლის მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,5. ეთიკის კოდექსი არ შეიცავს ყველა შესაძლო ეთიკურ პრობლემას. მისი
მიზანია უნივერსიტეტის პერსონალს და სტუდენტებს მიაწოდოს ეთიკური
სტანდარტების შესაბამისად სამოქმედო სახელმძღვანელო პრინციპები, რათა
შექმნას ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან, ასევე სიძულვილის ენისაგან
თავისუფალი საუნივერსიტეტო გარემო.

(შენიშვნა 1. ამ კოდექსის მიზნებისთვის დისკრიმინაცია არის განზრახ ან
გაუფრთხილებლობით პირის განსხვავება ან გამორიცხვა ან მისთვის უპირატესობის
მინიჭება რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების,
ეროვნების, წარმოშობის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი
ხელშეკრულების სტატუსის, საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური
ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის,
რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი (მათ
შორის, პროფესიული კავშირისადმი) კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის,
პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს
ან იწვევს თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის უარყოფას ან ხელყოფას.
შენიშვნა 2: სამუშაო ადგილზე შევიწროება (მათ შორის, სექსუალური შევიწროება)
არის დისკრიმინაციის ფორმა, კერძოდ, პირის მიმართ ზემოაღნიშნული რომელიმე
ნიშნით განპირობებული არასასურველი ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს
მისი ღირსების შელახვას და მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი,
ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას.
შენიშვნა 3: ამ კოდექსის მიზნებისათვის სიძულვილი ენა განიმარტება, როგორც
სიტყვიერი აგრესია, შეურაცხყოფა, დაცინვა და სხვა, შეურაცმყოფელი ეპითეტები,
პირის
ან პირთა ჯგუფის მიმართ ძალადობისკენ მოწოდება,
ეროვნული
წარმომავლობის, ეთნიკური კუთვნილების, განსხვავებული რელიგიის, სქესის,
შეზღუდული შესაძლებლობების ან სხვა ნიშნის საფუძველზე).“
ბ) მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ა)

პროფესიული

ვალდებულების

შესრულებისას

დამოუკიდებელი,

კეთილსინდისიერი და მიუკერძოებელია; აცნობიერებს და იცავს სტუდენტთა,
პერსონალის ან უნივერსიტეტის საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვა, მესამე პირთა
დისკრიმინაციის, სამუშაო ადგილზე შევიწროების, მათ შორის სექსუალური
შევიწროებისა და სიძულვილის ენასთან დაკავშირებულ აკრძალვებს;“;
გ) მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტს დაემატოს ,,დ“ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
,,დ) დისრიმინაციასთან, მათ შორის შევიწროებასთან/სექსუალურ შევიწროებასთან
დაკავშირებული აკრძალვის დარღვევა.“;
დ) მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ) ხელი შეუწყოს ყოველგვარი დისკრიმინაციისაგან, ასევე სიძულვილის ენისგან
თავისუფალი საუნივერსიტეტო გარემოს შექმნასა და მის არსებობას;“;

ე) მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,ზ) ბილწსიტყვაობა ან ძალადობა, სიტყვიერი ან/და ფიზიკური შეურაცხყოფის
მიყენება სტუდენტთათვის, დასაქმებულის ან უნივერსიტეტის საქმიანობასთან
დაკავშირებულ სხვა, მესამე პირთათვის, ასევე დისკრიმინაციის, მათ შორის
შევიწროების/სექსუალური შევიწროებისა და სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული
აკრძალვების დარღვევა;“;
ვ) მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს ,,ე’’ ქვეპუნქტი და ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
,,ე) დაარღვევს სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებულ აკრძალვას, რაც ბსუ-ს
შინაგანაწესის ან/და ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ,,სექსუალური
შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტით“ გათვალისწინებული
დისციპლინური საქმისწარმოების/მოკლვევის შედეგად შეფასდება, როგორც მძიმე
(უხეში) კატეგორიის დარღვევა/გადაცდომა.“

2.

გადაწყვეტილება (ასევე ეთიკის კოდექსის კოდიფიცირებული
გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე.

ვერსია)

3. გადაწყვეტილება გასაცნობად დაეგზავნოს ელექტრონული საქმისწარმოების
მეშვეობით
ბსუ-ს პერსონალს, ასევე სტუდენტური პორტალის მეშვეობით
დაეგზავნოს სტუდენტებს.

4. გადაწყვეტილება დაეგზავნოს ბსუ-ს მართვის ორგანოებს, რექტორის
მოადგილეებს, ფაკულტეტებს, სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს და ყველა
სტრუქტურულ ერთეულს.
5. გადაწყვეტილება ძალაშია ბსუ-ს ვებგვერდზე გამოქვენებისთანავე.
6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონმდებლობითი დადგენილი
წესით მისი ძალაში შესვლიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (ქ. ბათუმი, ს. ზუბალაშვილის ქ. N30).

წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომის
თავმჯდომარე, პროფესორი

ემზარ მაკარაძე

