
VVOOUUSS  ETES  SSAALLAARRIIEE  
 
 Vous êtes témoin, dans vos fonctions, d’un acte illicite puni par la loi et vous en    
avez informé les autorités (police, gendarmerie, justice) ou les medias : 
 
 

→→    VVoouuss  bbéénnééffiicciieezz  dd’’uunnee  pprrootteeccttiioonn  iinnssccrriittee  ddaannss  llee  ccooddee  dduu  ttrraavvaaiill  ((AArrtt..11113322--33--33))  ::  

  

  

««  --AAuuccuunnee  ppeerrssoonnnnee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ééccaarrttééee  dd''uunnee  pprrooccéédduurree  ddee  rreeccrruutteemmeenntt  oouu  ddee  

ll''aaccccèèss  àà  uunn  ssttaaggee  oouu  àà  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  eenn  eennttrreepprriissee,,  aauuccuunn  ssaallaarriiéé  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  ssaannccttiioonnnnéé,,  lliicceenncciiéé  oouu  ffaaiirree  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  mmeessuurree  ddiissccrriimmiinnaattooiirree,,  ddiirreeccttee  oouu  

iinnddiirreeccttee,,  nnoottaammmmeenntt  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn,,  aauu  sseennss  ddee  ll''aarrttiiccllee  LL..  33222211--33,,  ddee  

mmeessuurreess  dd''iinnttéérreesssseemmeenntt  oouu  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonn  dd''aaccttiioonnss,,  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  ddee  rreeccllaasssseemmeenntt,,  

dd''aaffffeeccttaattiioonn,,  ddee  qquuaalliiffiiccaattiioonn,,  ddee  ccllaassssiiffiiccaattiioonn,,  ddee  pprroommoottiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  ddee  

mmuuttaattiioonn  oouu  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  ddee  ccoonnttrraatt,,  ppoouurr  aavvooiirr  rreellaattéé  oouu  ttéémmooiiggnnéé,,  ddee  bboonnnnee  

ffooii,,  ddee  ffaaiittss  ccoonnssttiittuuttiiffss  dd''uunn  ddéélliitt  oouu  dd''uunn  ccrriimmee  ddoonntt  iill  aauurraaiitt  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddaannss  

ll''eexxeerrcciiccee  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss..    

  

««  EEnn  ccaass  ddee  lliittiiggee  rreellaattiiff  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn  dduu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  

pprréésseennttee  ddeess  éélléémmeennttss  ddee  ffaaiitt  qquuii  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  pprrééssuummeerr  qquu''eellllee  aa  rreellaattéé  oouu  

ttéémmooiiggnnéé  ddee  bboonnnnee  ffooii  ddee  ffaaiittss  ccoonnssttiittuuttiiffss  dd''uunn  ddéélliitt  oouu  dd''uunn  ccrriimmee,,  iill  iinnccoommbbee  àà  llaa  

ppaarrttiiee  ddééffeennddeerreessssee,,  aauu  vvuu  ddeess  éélléémmeennttss,,  ddee  pprroouuvveerr  qquuee  ssaa  ddéécciissiioonn  eesstt  jjuussttiiffiiééee  ppaarr  

ddeess  éélléémmeennttss  oobbjjeeccttiiffss  ééttrraannggeerrss  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  oouu  aauu  ttéémmooiiggnnaaggee  ddee  ll''iinnttéérreesssséé..  LLee  

jjuuggee  ffoorrmmee  ssaa  ccoonnvviiccttiioonn  aapprrèèss  aavvooiirr  oorrddoonnnnéé,,  eenn  ccaass  ddee  bbeessooiinn,,  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  

dd''iinnssttrruuccttiioonn  qquu''iill  eessttiimmee  uuttiilleess..  »»  
 
 

*** 
 

CCooddee  PPéénnaall  ((AArrtt..  4400--66))..  --  LLaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  ssiiggnnaalléé  uunn  ddéélliitt  oouu  uunn  ccrriimmee  ccoommmmiiss  

ddaannss  ssoonn  eennttrreepprriissee  eesstt  mmiissee  eenn  rreellaattiioonn,,  àà  ssaa  ddeemmaannddee,,  aavveecc  llee  sseerrvviiccee  cceennttrraall  ddee  



pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  lloorrssqquuee  ll''iinnffrraaccttiioonn  ssiiggnnaallééee  eennttrree  ddaannss  llee  cchhaammpp  ddee  

ccoommppéétteennccee  ddee  ccee  sseerrvviiccee..  »»  

  

                                                                                                CCoonnttaacctteerr  llee  

  

SSeerrvviiccee  cceennttrraall  ddee  pprréévveennttiioonn  ddee  llaa  ccoorrrruuppttiioonn  

13, place Vendôme 

       75042 PARIS CEDEX 01 


