
Уполномоченный по правам человека:
в г. Санкт-Петербурге: 8 (812) 241-46-77
в Ленинградской области: 8 (812) 296-60-13
в г. Москве: 8 (495) 957-05-85
в Московской области: 8 (498) 602-32-20

Хатти доғ барои муҳоҷирони меҳнатии Комитета по 
межнациональным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге:
8(812)576-28-67
Ба ҳар кадоми ин муассисаҳо Шумо метавонед ба воситаи 
телефон, шахсан бо пешниҳоди аризаи хаттӣ ё ба воситаи 
муроҷиати электронӣ муроҷиат кунед. Ба муроҷиати хат-
тии Шумо бояд на дертар аз 30 рӯзи қабули шикоят ҷавоб 
диҳанд.

ЁРИИ БЕПУЛИ ҲУҚУҚӢ
дар Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград:
БФ «ПСП-фонд»:  8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, 
www.psp-f.org
дар Москва ва вилояти Москва:
Комитет «Гражданское содействие»:8 (495) 681-05-27,  
8 (968) 918-98-65, www.refugee.ru

Сайтҳои муфид: 
гувм.мвд.рф – сайти расмии Главного управления по во-
просам миграции МВД РФ.
migrussia.ru – «Миграция и мигранты: информационный 
портал» (маълумоти муфид ва маслиҳатҳо оид ба мутобиқ-
шавӣ ва дастгирии ҳуқуқии муҳоҷирон).
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Авторы-составители: Хлызова Д.В., Якимов А.Н.

Редактор: Панич Б.Л.
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ШИКОЯТҲО АЗ ФАЪОЛИЯТИ  
КОРМАНДОНИ ПОЛИТСИЯ

Агар кормандони политсия ҳуқуқҳои Шуморо пой-
мол кунанд, аризаи Шуморо қабул накунанд, вазифаи 
хизматии худро иҷро накунанд, пора талаб кунанд, ё 
зӯроварӣ кунанд, Шумо метавонед барои ёрӣ ба таш-
килотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ муроҷиат кунед: 
 ба  ГУ МВД, бо телефонҳои 112 ё 02; 
ба наздиктарин шуъбаи политсия; 
ба наздиктарин шуъбаи ноҳиявии МВД РФ.  
«Горячая линия» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47 
«Телефон доверия» ГУ МВД России:
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  
8 (812) 573-21-81
по г. Москве: 8 (495) 694-92-29
по Московской области: 8 (495) 692-70-66

Дежурная часть ГУ МВД России:
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
8 (812) 573-24-20
по г. Москве: 8 (495) 694-83-90
по Московской области: 8 (495) 609-49-52
Аз хусуси ҷиноятҳои содиркардаи кормандони по-
литсия ба Қисми фаврии ҷустуҷӯии амнияти дохилии 
РШ ВКД - Оперативно-розыскная часть собствен-
ной безопасности ГУ МВД России муроҷиат кунед:  
8 (495) 667-07-30, 8 (495) 667-74-47.
Дар ҳолати беамалии кормандони политсия, рад кар-
дани қабули ариза оид ба ҷиноят, вайрон кардани қои-
даҳои баррасии шикоятҳо ба амали кормандони полит-
сия метавонед ба Прокуратура муроҷиат кунед: 
г. Санкт-Петербурга: 8 (812) 315-48-53
Ленинградской области: 8 (812) 429-77-55
г. Москвы:8 (495) 955-97-73
Московской области: 8 (495) 628-27-88
Ба тафтиши ҷиноятҳои коррупсионнии аз тарафи кор-
мандони политсия содиршуда Главное Следственное 
Управление Следственного комитета РФ машғул аст: 
по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71
по Ленинградской области: 8 (800) 200-97-80
по г. Москве: 8 (495) 690-25-28
по Московской области: 8 (499) 184-00-65



ДАР ҲОЛАТИ БОЗДОШТ
Боздоштшуда ҳуқуқи занги телефонӣ дорад (п.7 ст.14 За-
кона «О полиции»).
Дар бораи боздошт протокол тартиб дода мешавад ва 
корманди политсия инҳоро менависад:
сана, вақт ва ҷои навиштани протокол; 
вазифа, насаб ва ихтисораи ному номи падари корманди 
политсия, ки протокол тартиб медиҳад;
маълумот дар бораи боздоштшуда, сана, вақт, ҷой, асосҳо 
ва сабабҳои боздошт (п.14 ст.14 Закона «О полиции»). 

Протоколи боздоштро корманди политсияе, ки онро 
тартиб додааст, имзо мекунад. Баъди ин, агар қонунвай-
ронкунҳо ошкор шуда бошанд, корманди раёсати масъа-
лаҳои муҳоҷират бояд протокол дар бораи қонунвай-
ронкунии маъмурӣ тартиб диҳад. 

Агар бо муҳтавои протоколҳо розӣ набошед, нависед: «С 
протоколом не согласен/не согласна» (Ба протокол розӣ 
нестам) ва сабабашро нависед. Масалан, “Ин рафторҳои 
дар протокол тасвиршударо накардаам”.   Агар матни 
протоколро нафаҳмед ва бо хоҳишатон тарҷумон даъват 
накарданд, нависед, ки  «Текст на русском не понимаю» 
(Матни русиро намефаҳмам). Шумо инро ба забони мо-
дариатон ҳам навишта метавонед. 

Агар Шумо аз имзо кардани протокол даст кашидед, кор-
манди политсия ҳатман ин мавридро қайд мекунад (п.15 
ст.14 Закона «О полиции»).  

Ҳатман талаб кунед, ки нусхаи протоколро дар бораи бо-
здошт ба Шумо диҳанд – кормандони политсия вазифа-
доранд, ки ин корро мувофиқи талаби Шумо иҷро кунанд 
(п.14 ст.14 Закона «О полиции»).

Протокол оид ба боздошт маънои онро надорад, ки Шумо 
зуд ҷарима супоред! Ҷарима танҳо бо қарори суд ё сардо-
ри раёсати масъалаҳои муҳоҷират таъин карда мешавад, 
ки Шумо бояд дар муҳокимаи он шахсан иштирок кунед 
ва қарорро бо забони ба Шумо фаҳмо гиред. 

Шаҳрванд то баромадани қарори суд набояд ба муҳлати 
беш аз 48 соат боздошт карда шавад. Боздоштшуда мета-
вонад ҳимоятгар, инчунин агар забони русиро нағз надо-
над, тарҷумон талаб кунад. 

Кормандони политсия ҳақ надоранд, ки ҳуҷҷатҳои Шу-
моро ҳамчун замонат барои пардохти ҷарима ё дигар 
пардохтҳо гиранд – ин ғайриқонунӣ аст.

Агар Шуморо ғайриқонунӣ боздошт карданд ё ғай-
риқонунӣ дар политсия нигоҳ медоранд, ба Обще-
ственная наблюдательная комиссия (ОНК)) му-
роҷиат кунед. Аъзои ин комиссия ҳуқуқ доранд, ки 
шароити боздошти шаҳрвандони хориҷиро тафтиш 
кунанд ва ба Шумо ёрии ҳуқуқии бепул расонанд. 
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК):
Санкт-Петербург: 8 (931) 352-06-35, onkspb.ru
Ленинградская область: 8 (911) 955-08-52, vk.com/onk_lo
Москва:8 (495) 120-41-14, onk-moscow.ru
Московская область:8 (495) 229-42-80, onk-mosobl.ru
Агар Шуморо дар Центр временного содержания 
иностранных граждан (ЦВСИГ), - Маркази нигоҳ-
дории муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ ҷой карданд, 
кӯшиш намоед, ки ҳарчи зудтар ҳуҷҷатҳои худро 
барқарор кунед: Агар тасдиқи шахсият ва шаҳрвандии 
хориҷиён имконнопазир бошад, нигаҳдорӣ дар ЦВСИГ 
метавонад то 2 сол тӯл кашад, Ҳатман бо консулгарии 
кишвари худ робита пайдо кунед ё барои гирифтани 
ёрии ҳуқуқии бепул ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ му-
роҷиат намоед.

РЕЙДҲО
Кормандони политсия ва Раёсати масъалаҳои муҳоҷи-
рат ҳангоми рейдҳои махсус метавонанд ҳуҷҷатҳои 
Шумо – шиноснома, корти муҳоҷират, огоҳномаи саб-
ти муҳоҷират (регистратсия), полиси тиббиро тафтиш 
кунанд. Инчунин тафтиш мекунанд, ки ҷойи воқеии 
кор ва вазифаи Шумо бо маълумоти ҳуҷҷатҳо мувофиқ 
ҳастанд, ё не. 
Мувофиқи натиҷаҳои тафтиш онҳо санад тартиб ме-
диҳанд ва агар ҳуқуқвайронкуниро ошкор намоянд, 
протокол дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мена-
висанд ё парванда оид ба ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
мекушоянд. Як нусхаи санад ё протоколро ҳатман бояд 
ба шахси гумонбаршуда диҳанд.
Протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар соҳаи 
муҳоҷират танҳо аз тарафи кормандони Раёсати 
муҳоҷират тартиб дода мешавад. 
Тартиб додани протокол маънои онро надорад, ки 
Шумо фавран ҷарима супоред. Ба Шумо бояд қарор 
оид ба парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
диҳанд, ки метавонед дар давоми 10 рӯз аз болои он ба 
суд шикоят кунед.

Агар Шумо шоҳид ё гирифтори ҷиноят гарди-
дед, ба политсия муроҷиат кунед: 
02 – аз телефони собит
«102» ё «112» – аз телефони мобилӣ
www.мвд.рф

Вазифаи  кормандони политсия муҳофизати тартиботи 
ҳуқуқӣ, риояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон сарфи на-
зар аз мансубияти миллӣ, қавмӣ, динӣ ва дигар мансуби-
ятҳояшон мебошад.

ТАФТИШИ ҲУҶҶАТҲО
Ҳуҷҷатҳоро танҳо он кормандони политсия тафтиш карда 
метавонанд, ки дар иҷрои вазифаи хизматӣ бошанд. Онҳо 
бо либоси полисӣ ва нишони сарисинагӣ (жетон) бояд бо-
шанд – рақами онро ба ёд гиред ё нависед. Ҳангоми му-
роҷиат ба Шумо корманди политсия бояд рутба, вазифа, 
насаби худро гӯяд, шаҳодатномаи хизматии худро муво-
фиқи талаби Шумо нишон диҳад, сабаб ва мақсади тафти-
ши ҳуҷҷатҳоро фаҳмонад (п.4 ст.5 Закона «О полиции»).
Ҳамеша ин ҳуҷҷатҳоро бо худ гиред:
шиноснома
корти муҳоҷират
огоҳнома дар бораи сабти муҳоҷират (регистратсия)
патенти кор бо чекҳои супурдани пешакии пардохтҳои 
андоз
полисҳои амалкунандаи суғуртаи ихтиёрӣ (ДМС) ё ҳат-
мии тиббӣ (ОМС).
Ҳатман ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро нусхабардорӣ кунед ва 
онҳоро ҷудо аз аслҳояшон нигоҳ доред – ҳангоми гум кар-
дани ҳуҷҷатҳо барқарор карданашон осонтар мешавад. 
Корманди политсия метавонад ба ҳаққонӣ будани ҳуҷҷатҳои 
Шумо шубҳа кунад. Дар ин ҳолат ӯ аз Шумо хоҳиш меку-
над, ки барои тафтиши ҳуҷҷатҳо мувофиқи хазинаи маълу-
мот ҳамроҳаш ба наздиктарин нуқтаи политсия равед. 
Агар чунин шавад, маслиҳат медиҳем, ки ба хешон ё дӯ-
стонатон занг занед ва хабар диҳед, ки Шумо дар куҷо 
ҳастед ва бо кӣ суҳбат доред. Муҳим аст, ки ягон кас аз 
ҳоли Шумо бохабар бошад. 
Ба ёд гиред: додани пора ҷиноят (ҳам барои корманди 
политсия ва ҳам порадиҳанда) аст. Ба кормандони по-
литсия пора надиҳед!


