
 
 
 
 
 

ქცევის კოდექსი ავსებს დამოუკიდებელ დირექტორთა გაერთიანების წევრების 

ზოგად შეხედულებებს, რაც აღწერილია ძირითადი დოკუმენტებში და იგი 

ეფუძნება ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა პატიოსნება, კოლეგიალობა, პირადი 

სრულყოფის სურვილი და ანგარიშვალდებულება, ყველაფერი ის, რაც უნდა იყოს 

თითოეული დამოუკიდებელი დირექტორის ქცევის ქვაკუთხედი. 
 

 

დამოუკიდებელი დირექტორის ქცევის კოდექსი 

 

ზრუნვა კომპანიის, გაერთიანების და საკუთარ რეპუტაციაზე არის უმაღლესი 

ეთიკური ნორმა დამოუკიდებელი დირექტორის ქცევაში. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი თავისი ფუნქციის და მოვალეობის შესრულებისას 

უნდა ხელმძღვანელობდეს გულახდილობის, სამართლიანობის, ობიექტურობის, 

კონტსტრუქციულობის და პროფესიონალიზმის პრინციპებით. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი ვალდებულია განახორციელოს თავისი 

სამსახურებრივი მოვალეობა კეთილსინდისიერად, მოქმედი კანონმდებლობის 

შესაბამისად. დამოუკიდებელი დირექტორი ვალდებულია დაუთმოს საკმარისი 

დრო და ყურადღება მისი პროფესიული მოვალეობის აღსრულებას და 

გააზრებული გადაწყვეტილების მიღებას. 

 

გადაწყვეტილებების მიღებისას, დამოუკიდებელი დირექტორი უნდა 

დარწმუნდეს, რომ ეს გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული კომპანიის, მისი 

აქციონერების და სხვა დაკავშირებული მხარეების ბიზნეს ინტერესების 

სასარგებლოდ, და ამავდროულად, უნდა უზრუნველყოს ინტერესთა გონივრული 

ბალანსი. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი არ უნდა იყენებდეს მის პოზიციას კლიენტ 

კომპანიაში თვით კომპანიის ან მისი აქციონერების საზიანოდ, ისევე, როგორც 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ პირადი სარგებლის მიღების მიზნით ან 

დაკავშირებული მხარის სასარგებლოდ. მისი ინტერესი უნდა 

შემოიფარგლებოდეს მხოლოდ მისი სარგოს მოცულობით დირექტორთა საბჭოში 

ან საბჭოს კომიტეტებში მუშაობის სანაცვლოდ. 

 

დამოუკიდებლობის წესების დაცვა ითვლება აუცილებელ პირობად 

დამოუკიდებელი დირექტორის ქცევაში. მან თავი უნდა შეიკავოს ნებისმიერი 

ქმედებისაგან, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მისი დამოუკიდებლობის 

დაკარგვა. თუმცა, იმ შემთხვევებში, როდესაც გარემოებები იწვევს 



 
 
 
 
 

დამოუკიდებლობის დაკარგვას, დირექტორმა დაუყოვნებლივ უნდა განაცხადოს 

ამის შესახებ. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი ცდილობს აუხსნას დირექტორთა საბჭოს და 

აღმასრულებელ მმართველებს მისი ქმედებების ძირითადი ეთიკური 

სტანდარტები, გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები და შემოთავაზებულ 

გადაწყვეტილებებთან არდათანხმების მიზეზები. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი უნდა ახდენდეს ყველა იმ დაკავშირებული 

ინფორმაციის გამჟღავნებას, რის შინაარსმაც ან/და რის გაუმჟღავნებლობამაც 

შეიძლება გავლენა იქონიოს არაკეთილსინდისიერი განზრახვის უნებლიე 

მონაწილედ წარმოჩენაში, ან დააზიანოს დამოუკიდებელი დირექტორის 

რეპუტაცია. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი ცდილობს უზრუნველყოს კომპანიის შესაბამისობა 

კორპორაციული მართვის კოდექსთან. 

 

დამოუკიდებელმა დირექტორმა პატივი უნდა სცეს სხვა დამოუკიდებელი 

დირექტორების პროფესიულ სტატუსს და უნებლიედ ან შეგნებულად არ უნდა 

დააზიანოს მათი საქმიანი რეპუტაცია. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი უნდა მონაწილეობდეს აზრთა გაცვლაში და 

გამოცდილების გაზიარებაში პროფესიული საზოგადოების სხვა წევრებთან. 

 

დამოუკიდებელი დირექტორი მუდმივად მიისწრაფვის თავისი ცოდნის და 

პროფესიული ჩვევების დახვეწისაკენ. 

 

დამოუკიდებელმა დირექტორმა სასურველია გააცნოს კომპანიის 

ხელმძღვანელობას ეს კოდექსი. 

 
 


