Відповідальність за порушення режиму карантину!

«Великоновосілківське бюро правової допомоги» Маріупольського місцевого центру з
надання безоплатної правової допомоги інформує;

Загроза життю та здоров'ю людей вимагає від держави вживати суворих заходів для
запобігання цій загрозі. У відповідь на пандемію COVID-19 у світі, Україна, як і більшість
інших держав, запровадила жорсткий карантин і посилила відповідальність за
порушення правил та заборон, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим
інфекційним хворобам.

Зокрема, 17 березня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон України № 530-ІХ «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» («Закон № 530-ІХ»), яким
було встановлено адміністративну відповідальність. Також посилено кримінальну
відповідальність за порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

Як це часто буває, новий Закон далекий від юридичної досконалості, зокрема допускає
істотні різночитання, за які дії можна бути притягнутим до адміністративної чи навіть
кримінальної відповідальності. Тож чи варто бізнесу остерігатися нових штрафів?

Отже якщо буде порушено норми карантину, буде встановлена адміністративна
відповідальність.

Законом вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими
передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним
захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло
спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч
НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або
обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті
самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться
позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Водночас закон запроваджує комплекс правових норм, спрямованих на захист прав
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фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із
поширенням коронавірусу. Це зокрема, можливість роботи вдома для працівників,
державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх
згодою відпустки; надання права власникам змінювати режими роботи органів, закладів,
підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та
юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші
комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни).

Йдеться також про заборону на притягнення до адміністративної відповідальності
іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли
звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України
із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із
введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до
форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних
та інших послуг.

В звязку із покращенням ситуації із коронавірусом у країні, та частковим послабленням
карантинних заходів, відділ «Великоновосілківське бюро правової допомоги»
Маріупольського місцевого центру з надання безоплатної правової дпомоги відновило
свою роботу у штатному режимі. Звернутися можна за адресою: вул. Пушкіна буд 36 каб
09 смт. Велика Новосілка, Донецької області, Україна.

Також можна зателефонувати за номером: 099 636 92 49.
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