ПРАВА ТА ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ВИКРИВАЧІВ ВІДПОВІДНО ДО
ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
Гарантії у Кодексі законів про працю України
Стаття 21. Рівність трудових прав громадян України
Забороняється будь-яка дискримінація у сфері праці, зокрема
порушення принципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме
обмеження прав працівників залежно від раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, гендерної ідентичності,
сексуальної орієнтації, етнічного, соціального та іноземного походження,
віку, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на
ВІЛ/СНІД, сімейного та майнового стану, сімейних обов’язків, місця
проживання, членства у професійній спілці чи іншому об’єднанні громадян,
участі у страйку, звернення або наміру звернення до суду чи інших органів
за захистом своїх прав або надання підтримки іншим працівникам у захисті
їх прав, повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції», а також сприяння особі у здійсненні такого
повідомлення, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з
характером роботи або умовами її виконання.
Стаття 235. Поновлення на роботі, зміна формулювання причин
звільнення, оформлення трудових відносин з працівником, який виконував
роботу без укладення трудового договору, та встановлення періоду такої
роботи
У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення
на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення
вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою,
працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який
розглядає трудовий спір.
При винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові
середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за
час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо
заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини
працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про
виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу.
У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або
таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не
тягне за собою поновлення працівника на роботі, орган, який розглядає
трудовий спір, зобов’язаний змінити формулювання і вказати в рішенні
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причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного
законодавства та з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Якщо
неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці
перешкоджало працевлаштуванню працівника, орган, який розглядає
трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату йому середнього
заробітку за час вимушеного прогулу в порядку і на умовах, передбачених
частиною другою цієї статті.
У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був
звільнений у зв’язку із здійсненим ним або його близькою особою
повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого
поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про
виплату йому грошової компенсації у розмірі шестимісячного середнього
заробітку, а у випадку неможливості поновлення – у розмірі дворічного
середнього заробітку.
Рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або
переведеного на іншу роботу працівника, прийняте органом, який розглядає
трудовий спір, підлягає негайному виконанню.
Гарантії у Кодексі України про адміністративні правопорушення
Стаття 1728. Незаконне використання інформації, що стала відома
особі у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом
повноважень
Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у
своїх інтересах чи в інтересах іншої фізичної або юридичної особи
інформації про викривача, його близьких осіб чи інформації, що може
ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, яка стала їй (їм)
відома у зв’язку з виконанням службових або інших визначених законом
повноважень, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на
один рік.
Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються:
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка
склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної
відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть
адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає
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відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і
потерпілих, прізвище викривача (за його письмовою згодою), якщо вони є;
пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням
заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.
Стаття 257. Надіслання протоколу
У разі участі у справі про адміністративне правопорушення викривача
одночасно з надісланням протоколу до суду особа, яка склала протокол про
вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,
надсилає інформацію про особу викривача до Національного агентства з
питань запобігання корупції.
Стаття 272. Свідок
Викривач є свідком у справах про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією. Викривач має право на збереження конфіденційності
інформації стосовно нього під час дачі пояснень по справі.
Гарантії у Кримінальному кодексі України
Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю
Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у
зв’язку з повідомленням ним як викривачем про вчинення іншою особою
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших
порушень Закону України «Про запобігання корупції», а також інше грубе
порушення законодавства про працю –
караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними
роботами на строк до двох років.
Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього,
вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує
дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю, –
караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади
чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або виправними
роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя

4

Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення
конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації,
крім випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, –
караються штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк
до трьох років.
Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам особи, –
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або
обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавленням волі
на той самий строк.
Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у
заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Публічне, у тому числі через засоби масової інформації,
журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення
особою інформації про вчинення кримінального або іншого
правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями,
передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну
відповідальність.
Стаття 231. Незаконне збирання з метою використання або
використання відомостей, що становлять комерційну або банківську
таємницю
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що становлять
комерційну або банківську таємницю, з метою розголошення чи іншого
використання цих відомостей, а також незаконне використання таких
відомостей, якщо це спричинило істотну шкоду суб’єкту господарської
діяльності, –
караються штрафом від трьох тисяч до восьми тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Примітка. Публічне, у тому числі через засоби масової інформації,
журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, повідомлення
особою інформації про вчинення кримінального або іншого
правопорушення, здійснене з дотриманням вимог закону, не є діями,
передбаченими цією статтею, і не тягне за собою кримінальну
відповідальність.
Гарантії у Цивільному кодексі України
Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи
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Захист особистих немайнових прав юридичної особи у зв’язку із
завідомо неправдивим повідомленням або неумисним повідомленням
недостовірної інформації щодо її уповноваженої (посадової чи службової)
особи про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання
корупції» у порядку, передбаченому цим Законом, здійснюється у такому
самому обсязі, що і особистих немайнових прав фізичних осіб.
Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок
повідомлення викривачем інформації про можливі факти корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України
«Про запобігання корупції» через зовнішні канали повідомлення в порядку,
передбаченому Законом України «Про запобігання корупції», має право на
відповідь.
Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої
порушено, на відшкодування шкоди
Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового
права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає
відшкодуванню, крім випадку неумисного повідомлення викривачем
недостовірної інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції» в порядку, передбаченому зазначеним Законом, яка
підлягає спростуванню.
Гарантії у Кримінальному процесуальному кодексі України
Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок,
мають таке значення:
викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація
є достовірною, звернулася із заявою або повідомленням про корупційне
кримінальне правопорушення до органу досудового розслідування;
учасники кримінального провадження – сторони кримінального
провадження, потерпілий, його представник та законний представник,
цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний
відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується
питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються
під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається
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питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію), заявник, у тому
числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач,
експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар
судового засідання, судовий розпорядник.
Стаття 60. Заявник
Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або
повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної
влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є
потерпілим.
Заявник має право:
отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що
підтверджує її прийняття і реєстрацію;
отримувати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;
отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.
Заявник, який є викривачем, крім передбачених цією статтею прав,
має право в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання
корупції», отримувати інформацію про стан досудового розслідування,
розпочатого за його заявою чи повідомленням.
Інформація надається слідчим або прокурором у строк не більше
п’яти днів з моменту подання заяви.
Глава 9. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному
провадженні, цивільний позов, виплата винагороди викривачу
Стаття 1301. Виплата винагороди викривачу
За повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його
розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі
збитки від такого злочину в п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на
час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у вигляді 10
відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від
завданого державі збитку після ухвалення обвинувального вироку суду, але
не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час
вчинення злочину.
Суд визначає конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті
викривачу, з урахуванням таких критеріїв:
персональність інформації – інформація, повідомлена викривачем
правоохоронному органу, повинна походити від його особистої обізнаності,
у тому числі інформація, отримана від третіх осіб, не міститися в публічних
звітах, результатах перевірок, матеріалах, дослідженнях, інформаційних
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повідомленнях тощо органів чи засобів масової інформації, крім випадку,
якщо викривач є джерелом такої інформації, а також не бути відомою
правоохоронному органу з інших джерел;
важливість інформації – повідомлена викривачем інформація повинна
містити фактичні дані, що можуть бути перевірені, і сприяти доказуванню
хоча б однієї з обставин вчинення корупційного злочину, передбачених
пунктами 1-3, 6 і 7 частини першої статті 91 цього Кодексу.
У разі відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв суд приймає
вмотивоване рішення про відмову у виплаті винагороди.
Право на винагороду не має особа, яка:
повідомила про корупційний злочин у рамках угоди у кримінальному
провадженні або яка є співучасником корупційного злочину, про який вона
повідомила;
повідомила про корупційний злочин як викривач, маючи при цьому
можливість для здійснення офіційного повідомлення про виявлений злочин
у межах реалізації своїх службових повноважень.
Винагорода виплачується викривачу за рахунок Державного бюджету
України органами державного казначейства.
Винагорода виплачується викривачу за процедурою безспірного
списання.
Викривач має право представляти свої інтереси під час розгляду
питання щодо виплати йому винагороди особисто і через представника адвоката (у тому числі анонімно, але до вирішення питання виплати йому
винагороди). З метою захисту персональних даних анонімного викривача
після їх розкриття для суду можуть бути здійснені, зокрема, такі заходи
безпеки, як забезпечення конфіденційності відомостей про особу та/або
закритий судовий розгляд.
Викривач має право оскаржити судове рішення в частині, що
стосується його інтересів під час вирішення питання виплати йому
винагороди як викривачу.
Стаття 214. Початок досудового розслідування
Слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання
заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після
самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть
свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний
внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких
відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових
розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування,
визначається керівником органу досудового розслідування.
Слідчий протягом 24 годин з моменту внесення відповідних
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у письмовій формі
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повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про
початок досудового розслідування за участю викривача, підставу
початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені
частиною п’ятою цієї статті.
Копія зазначеного повідомлення Національному агентству з питань
запобігання корупції надається викривачу.
Стаття 291. Обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового
розслідування
Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується
прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема
якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим.
Обвинувальний акт має містити такі відомості:
найменування кримінального провадження та його реєстраційний
номер;
анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові,
дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові,
дата та місце народження, місце проживання, громадянство);
анкетні відомості викривача (прізвище, ім’я, по батькові, дата та
місце народження, місце проживання, громадянство);
прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора;
виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які
прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального
правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті)
закону України про кримінальну відповідальність та формулювання
обвинувачення;
обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання;
розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо
юридичної особи, які прокурор вважає встановленими;
розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під
час досудового розслідування);
розмір пропонованої винагороди викривачу;
дату та місце його складення та затвердження.
Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його
затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно.
Стаття 352. Допит свідка
Для забезпечення безпеки викривача його допит в якості свідка
проводиться з дотриманням Закону України «Про забезпечення безпеки
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
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Стаття 368. Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку
Ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити такі питання:
чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа;
чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою
статтею закону України про кримінальну відповідальність він
передбачений;
чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального
правопорушення;
чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне
правопорушення;
чи є обставини, що обтяжують або пом’якшують покарання
обвинуваченого, і які саме;
яка міра покарання має бути призначена обвинуваченому і чи повинен
він її відбувати, які обов’язки слід покласти на особу в разі її звільнення від
відбування покарання з випробуванням;
чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов і, якщо так, на
чию користь, в якому розмірі та в якому порядку;
чи є підстави для застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру;
чи є підстави для виплати винагороди викривачу і, якщо так, у
якому розмірі та в якому порядку;
чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані
обмеженої осудності;
чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив
кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового
заходу медичного характеру, передбаченого частиною другою статті 94
Кримінального кодексу України;
чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу
України, застосувати до обвинуваченого примусове лікування;
чи необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя;
що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими
доказами і документами;
на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі;
як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження.
Стаття 374. Зміст вироку
Вирок суду складається зі вступної, мотивувальної та резолютивної
частин.
У резолютивній частині вироку зазначаються:
у разі визнання особи винуватою: прізвище, ім’я та по батькові
обвинуваченого, рішення про визнання його винуватим у пред’явленому
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обвинуваченні та відповідні статті (частини статті) закону України про
кримінальну відповідальність;
покарання, призначене по кожному з обвинувачень, що визнані судом
доведеними, та остаточна міра покарання, обрана судом;
початок строку відбування покарання;
рішення про застосування примусового лікування чи примусових
заходів медичного характеру щодо обмежено осудного обвинуваченого у
разі їх застосування;
рішення про призначення неповнолітньому громадського вихователя;
рішення про застосування до юридичної особи заходів кримінальноправового характеру;
рішення про цивільний позов;
рішення про інші майнові стягнення і підстави цих рішень;
рішення щодо речових доказів і документів та спеціальної конфіскації;
рішення про відшкодування процесуальних витрат;
рішення про винагороду викривачу;
рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження;
рішення про залік досудового тримання під вартою;
строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження;
порядок отримання копій вироку та інші відомості.
Стаття 393. Право на апеляційне оскарження
Апеляційну скаргу мають право подати:
обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його
законний представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів
обвинуваченого;
обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його
законний представник чи захисник – в частині мотивів і підстав
виправдання;
підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи
захисник;
законний представник, захисник неповнолітнього чи сам
неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування
примусового заходу виховного характеру, – в частині, що стосується
інтересів неповнолітнього;
законний представник та захисник особи, щодо якої вирішувалося
питання про застосування примусових заходів медичного характеру;
прокурор;
потерпілий або його законний представник чи представник – у частині,
що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в
суді першої інстанції;
цивільний позивач, його представник або законний представник – у
частині, що стосується вирішення цивільного позову;
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цивільний відповідач або його представник – у частині, що стосується
вирішення цивільного позову;
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, –
у частині, що стосується інтересів юридичної особи;
фізична або юридична особа – у частині, що стосується її інтересів під
час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були
надані суду; третя особа – у частині, що стосується її інтересів під час
вирішення питання про спеціальну конфіскацію;
викривач – у частині, що стосується його інтересів під час
вирішення питання виплати йому винагороди як викривачу;
інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.
Стаття 535. Звернення судового рішення до виконання
Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено
цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня
набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального
провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної
інстанції.
Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення
надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено
обов’язок виконати судове рішення.
Підставою для виконання суб’єктом державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань судового
рішення, що набрало законної сили, є його примірник в електронній формі,
надісланий суб’єкту державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань у порядку інформаційної взаємодії
між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним
реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, затвердженому Міністерством юстиції України спільно з
Державною судовою адміністрацією України.
У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню
органами державного казначейства, таке виконання здійснюється за
процедурою безспірного списання.
Гарантії у Цивільному процесуальному кодексі України
Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо
предмета спору
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,
можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до
закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого
судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного
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позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні
права або обов’язки щодо однієї зі сторін. Їх може бути залучено до участі
у справі також за заявою учасників справи.
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути
залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування
керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування
негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до
звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,
переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу
посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням
ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі
або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення суду може
вплинути на права та обов’язки осіб, що не є стороною у справі, суд залучає
таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог щодо предмета спору.
У заявах про залучення третіх осіб і в заявах третіх осіб про вступ у
справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах
третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в
якій зазначає, на які права чи обов’язки такої особи та яким чином може
вплинути рішення суду у справі.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні
права і обов’язки, встановлені статтею 43 цього Кодексу.
Вступ у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, не тягне за собою розгляду справи спочатку.
Стаття 56. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом
надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб
З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України «Про
запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції
за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в
інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами
(заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу,
провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати
апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі,
провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача.
Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів
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Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається
як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим
Кодексом.
У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні
дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення
таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача.
У справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в
дохід держави позивач зобов’язаний навести у позові фактичні дані, які
підтверджують зв’язок активів з особою, уповноваженою на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та їх необґрунтованість,
тобто наявність визначеної частиною другою статті 290 цього Кодексу
різниці між вартістю таких активів та законними доходами такої особи. У
разі визнання судом достатньої доведеності зазначених фактів на підставі
поданих позивачем доказів спростування необґрунтованості активів
покладається на відповідача.
У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи
створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до
позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до
дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру
заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або його
близькими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування, що прийняті
рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача
чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається
на відповідача.
У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником
справи певних дій або відсутність певної події суд може зобов’язати такого
іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або
наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати
обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.
Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної
ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви
у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав
або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків,
передбачених цим Кодексом.
Стаття 150. Види забезпечення позову
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Не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є
тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не
вирішується по суті.
Зазначене обмеження не поширюється на забезпечення позову
шляхом зупинення рішень, актів керівника або роботодавця про
застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення,
примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної
відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в
призначенні на вищу посаду, відмова в наданні відпустки, відсторонення
від роботи чи посади, будь-яка інша форма дискримінації позивача
тощо) у зв’язку з повідомленням ним або його близькими особами про
можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».
Гарантії у Кодексі адміністративного судочинства України
Стаття 49. Треті особи
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору,
можуть вступити у справу до закінчення підготовчого провадження або до
початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку
спрощеного позовного провадження, пред’явивши позов до однієї або
декількох сторін. Задоволення позову таких осіб має повністю або частково
виключати задоволення вимог позивача до відповідача. У разі вступу третіх
осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, розгляд
адміністративної справи за клопотанням учасника справи починається
спочатку.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору,
можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до
закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового
засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного
провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права,
свободи, інтереси або обов’язки. Вони можуть бути залучені до участі у
справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд
при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при
підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення
може вплинути на права та обов’язки осіб, які не є стороною у справі, суд
залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють
самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд
адміністративної справи спочатку.
Національне агентство з питань запобігання корупції може бути
залучене як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору, на стороні позивача у справах щодо застосування
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керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування
негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до
звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності,
переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу
посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням
ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у
справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах
третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в
якій зазначає, на які права чи обов’язки такої особи та яким чином може
вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про
вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої
ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення
суду, прийняте за результатами розгляду справи.
Стаття 53. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом
надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб
З метою захисту прав викривача, встановлених Законом України «Про
запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції
за зверненням викривача може звертатися до суду з позовом (заявою) в
інтересах викривача, брати участь у розгляді справ за такими позовами
(заявами), а також на будь-якій стадії розгляду вступати у справу,
провадження в якій відкрито за позовами (заявами) викривачів, подавати
апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення за
нововиявленими чи виключними обставинами, у тому числі у справі,
провадження в якій відкрито за позовом (заявою) викривача.
Стаття 77. Обов’язок доказування
Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її
вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього
Кодексу.
В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи
бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування
правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на
відповідача.
У таких справах суб’єкт владних повноважень не може посилатися на
докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком
випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх
отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані
з незалежних від нього причин.
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У справах щодо застосування суб’єктом владних повноважень чи
створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до
позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до
дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов
праці, відмова в призначенні на вищу посаду, зменшення розміру
заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або його
близькими особами про можливі факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про
запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування, що прийняті
рішення, вчинені дії є правомірними і не були мотивовані діями позивача
чи його близьких осіб щодо здійснення цього повідомлення, покладається
на відповідача.
Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати
сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім
випадків, визначених цим Кодексом.
Суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних
справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних
повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку
позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.
Якщо учасник справи без поважних причин не надасть докази на
пропозицію суду для підтвердження обставин, на які він посилається, суд
вирішує справу на підставі наявних доказів.
Гарантії у Законі України «Про забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві»
Стаття 2. Особи, які мають право на забезпечення безпеки
Право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів,
зазначених у статтях 1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав
мають:
особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне
правопорушення або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню,
попередженню, припиненню або розкриттю кримінальних правопорушень;
потерпілий та його представник у кримінальному провадженні;
підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі
про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;
персонал органу пробації;
свідок;
викривач;
експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
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члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах «а» – «е» цієї
статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них
робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.
Гарантії у Законі України «Про звернення громадян»
Стаття 12. Сфера застосування цього Закону
Дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг
громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільнопроцесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист
економічної конкуренції, законами України «Про судоустрій і статус
суддів» та «Про доступ до судових рішень», Кодексом адміністративного
судочинства України, законами України «Про запобігання корупції», «Про
виконавче провадження».
Гарантії у Законі України «Про безоплатну правову допомогу»
Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що
полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових
послуг:
захист;
здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на
безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах,
органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
складення документів процесуального характеру.
Стаття 14. Суб’єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу
Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом
та іншими законами України мають такі категорії осіб:
викривачі у зв’язку з повідомленням ними інформації про корупційне
або пов’язане з корупцією правопорушення – на всі види правових послуг,
передбачені частиною другою статті 13 цього Закону.
Стаття 18. Порядок подання звернень про надання безоплатної
вторинної правової допомоги
Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених
частиною другою статті 13 цього Закону, подаються особами, які досягли
повноліття, до Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги
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або до територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання
таких осіб незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування
особи.
Разом із зверненням про надання безоплатної вторинної правової
допомоги особа або законний представник особи повинні подати
документи, що підтверджують належність особи або осіб, стосовно яких
звертається законний представник, до категорії особи (викривач),
передбаченої частиною першою статті 14 цього Закону.
Гарантії у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»
Стаття 19. Види адвокатської діяльності
Видами адвокатської діяльності є:
захист прав, свобод і законних інтересів викривача у зв’язку з
повідомленням ним інформації про корупційне або пов’язане з корупцією
правопорушення.
Гарантії у Законі України «Про запобігання впливу корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»
Стаття 15. Захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні
корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань
Гарантії та захист прав осіб, які надають допомогу в запобіганні
корупційного впливу на результати офіційних спортивних змагань, як
викривачів забезпечуються в порядку, визначеному Законом України «Про
запобігання корупції».

