Research: Overview of whistleblowers’ protection practice in the United States of America,
United Kingdom, Australia and Eastern European Countries (Moldova, Slovenia, Croatia)
The Civil Service Bureau has conducted extensive research on the good practice of
whistleblowers’ protection. The culmination is a paper evaluating the recommendations of
the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) concerning
development of a draft law on whistleblowers’ protection. The study also provides an
overview of international practice. Namely, it presents the successful experiences of the
United States, United Kingdom and Australia; also the experience of several European
Countries, specifically Moldova, Slovenia, and Croatia.
The whistleblower protection institute is considered an important anti-corruption
mechanism; therefore, the government of Georgia has committed to implement the
whistleblowers’ protection system under the National Anti-Corruption Action Plan. The law
has been drafted by the Civil Service Bureau in 2012, based on recommendations from
respective international and local experts, and contains important clauses related to the
protection of whistleblowers. However, the study of the best practices of whistleblowers
protection gives us the opportunity to further develop and adjust the elements of good
practice to the Georgian draft code. The CSB will continue further development and
lobbying for the approval of this law in the Parliament of Georgia.

კვლევა: მამხილებელთა დაცვის პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის შეერთებულ
შტატებში, გაერთიანებულ სამეფოში, ავსტრალიასა და აღმოსავლეთ ევროპის
ქვეყნებში (მოლდოვა, სლოვენია, ხორვატია)

საჯარო სამსახურის ბიურომ ჩაატარა კვლევა მამხილებელთა დაცვის მექანიზმებთან
დაკავშირებით. ნაშრომში წარმოდგენილია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და
განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ ჩამოყალიბებული რეკომენდაციები
მამხილებელთა დაცვის შესახებ კანონპროექტის შემუშავებასთან დაკავშირებით.
კვლევაში ასევე მიმოხილულია საერთაშორისო პრაქტიკა. კერძოდ, მიმოხილულია ამ
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აღმოსავლეთ ევროპის სამი ქვეყნის – მოლდოვის, სლოვენიის და ხორვატიის
გამოცდილება.
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მექანიზმია. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობამ ეროვნული ანტი–კორუფციული
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში დაამტკიცა მამხილებელთა დაცვის სისტემის
იმპელემენტაციისათვის საჭირო აქტივობების განხორციელება. 2012 წელს საჯარო
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მამხილებელთა დაცვის კუთხით მნიშვნელოვან დებულებებს ითვალისწინებს.
მამხილებელთა დაცვის შესახებ საერთაშორისო გამოცდილების კვლევა საშუალებას
იძლევა წარმატებულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით გაუმჯობესდეს საქართველოს
კანონპროექტი. საჯარო სამსახურის ბიურო გააგრძელებს კანონპროექტის დახვეწაზე
და მის პარლამენტში წარდგენაზე მუშაობას.

