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Депутати Державної думи РФ прийняли у п'ятницю один зі найбільш спірних
законопроектів, що стосується компенсацій за помилкове кримінальне переслідування.
Поправки в декілька статей Карно-процесуального кодексу ( КПК) вніс уряд РФ.
Запропоновані зміни вводять новий порядок відшкодування матеріальної шкоди тим, хто
невірно звинувачувався у скоєнні злочину. Зараз, якщо справа розвалилася до суду,
слідчий або дізнавач самі вирішують питання про суму компенсації і готують відповідну
ухвалу, яка дає колишньому підозрюваному право одержати гроші за втрачені трудодні.

"Часто людям відмовляли в отриманні коштів, пояснюючи це відсутністю у Бюджетному
кодексі статті на цю тему. Можна було внести зміни до Бюджетного кодексу, але уряд
вирішив змінити процедуру звернення", — заявив "Газеті" перший зампред комітету
Держдуми РФ з цивільного, кримінального, арбітражного і процесуального
законодавства Володимир Груздєв.
Скільки росіян не одержали компенсації в результаті суперечності Бюджетного кодексу і
КПК, ні Груздєв, ні представляючий законопроект доповідач — статс-секретар —
замміністра юстиції Дмитро Костенніков відповісти не змогли. З ухваленням урядових
поправок для отримання компенсації потерпілий повинен буде відстоювати свої права у
суді.
Депутати Держдуми РФ з опозиційних фракцій зустріли ініціативу Білого дому в
багнети. Олена Мізуліна, що виступала від імені "Справедливої Росії", заявила, що
ухвалення закону позбавить можливості етичної реабілітації прокурора, слідчого і
дізнавача. " Якщо поправки і потрібно вносити, то до Бюджетного кодексу. У Конституції
нічого не сказано про переваги чиновника і бюджету. Навіщо взагалі потрібна держава,
якщо вона не може захистити громадян від незаконного кримінального переслідування",
— обурилася вона і призвала колег голосувати проти ухвалення документу.
З різкою критикою виступили і комуністи. "Людина, переживши такий стрес, як
перебування під слідством, часто у липовій справі, буде вимушена знову звертатися до
суду і ще раз проходити через всі круги пекла, знову нести моральні і матеріальні
втрати", — прокоментувала "Газеті" комуністка Ніна Останіна. Вона вважає, що
законопроект знадобився тільки для того, щоб заощадити на відшкодуванні моральної
шкоди. Адже багато з тих, хто зіткнувся зі свавіллям правоохоронних органів, в суд вже
не підуть.
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Костенніков у відповідь на репліки із залу відмітив, що компенсаціям підлягають
втрачений заробіток, інші доходи, платня за юридичні послуги, моральну шкоду. Повну
суму моральної шкоди визначити достатньо складно, тому і доведеться звертатися до
суду.
Ліберал-демократ Максим Рохмістров, вислухавши доводи представника Мінюсту,
висловився проти того, що за помилки окремих слідчих вимушена розплачуватися
держава. Він вважає, що моральний збиток повинні компенсувати самі співробітники
органів, які виконують заказуху або порушують справи по неграмотності.
Костенніков у відповідь нагадав, що у Кримінальному кодексі вже є статті, які карають за
неправомірне порушення справи.Не дивлячись на те що проти документа висловилися п
редставники трьох з чотирьох партій
, в першому читанні закон все таки був прийнятий. За нього проголосували 314
депутатів.
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