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ХУШ ОМА ДЕ Д БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ! 

КОР ТАЪМИНКУНӢ ВА 
ҲУҚУҚҲОИ МЕҲНАТЙ 

ёддошти ёридиҳанда 
барои мигрант

Назорати давлатй барои риояи  
қонунгузории меҳнатй
Бино ба моддаҳои 353, 356 ТК РФ, назорати риояи 
қонунгузории меҳнатй ба сари Идораҳои давлатии 
меҳнатй ва Прокуратура гузошта мешавад.
Барои қонунвайронкунй дар вақти бо кор таъмин намудани 
шаҳрвандони хориҷӣ корфармо метавонад ба адолат аз 
тарафи Идораи мигратсионии МВД РФ кашида шавад.
Дар сурати напардохтани музди корй дар муддати 2 моҳ ё 
бештар, Шумо метавонед ба шӯъбаи Раёсати Тафтишотии 
Кумитаи Тафтишотии Федератсияи Россия муроҷиат намоед: 
ба таъхир дароз кардани пардохти музди корй  ғайриқонунй 
мебошанд (моддаи 145.1 Уголовного кодекса РФ). 

Ҳифзи судӣ 
Мувофиқи моддаи 392 ТК РФ, коргар ҳуқуқи дар давоми 
3 моҳ пас аз хабар шудан дар бораи ҳуқуқвайронкунй 
метавонад ба суд шикоят кунад, агар норозигй дар асоси 
баҳсҳо бошад, коргар метавонад дар муддати 1 моҳ аз рӯзи, 
ки ба ӯ фармони озодй аз кор доданд ё ин ки аз рӯзи додан 
ба вай китобчаи меҳнатй, метавонад ба суд шикоят кунад.  

ҶУСТУҶӮИ КОР
www.trudvsem.ru – Кор дар Россия: Заминаи ҷойҳои 
кории тамоми Россия Министерства труда РФ
www.fms.superjob.ru – Заминаи асосии ҷойҳои корӣ 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис»

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»
198207, Россия, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, к. 2 
тел.: 8 (812) 758-09-27
cайт: www.spbgauctr.ru
e-mail: gauctr@rspb.ru
Тамоси фаврй дар бораи саволҳои мигратсияи меҳнатй: 
8 (800) 333-70-97

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-
Петербурга»
190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 7
тел.: 8 (812) 571-00-41
факс: 8 (812) 571-00-27
e-mail: GAU@rspb.ru
cайт: r21.spb.ru
дар бораи саволҳои кор таъминкунӣ

ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ МЕҲНАТӢ
Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Зои Космодемьянской, д.28-а
8 (812) 746-59-86
www.git78.rostrud.ru  

Прокуратура г. Санкт-Петербурга (ҳифзи ҳуқуқҳои 
шаҳрвандони хориҷӣ, шикоят нисбати қарорҳои ғайриқонунӣ 
ва амалҳои шахсони мансабдор)
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
8 (812) 318-26-34
http://procspb.ru/

Главное Следственное Управление Следственного 
комитета РФ по г. Санкт-Петербург  (дар сурати маҷбур 
кардан ба кор ва пардохт накардани музди меҳнат):
190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 86–88
Телефони боварй: 8 (812) 571-00-40
Телефони шахси навбатдор: 8 (812) 570-66-71
http://spb.sledcom.ru/

Уполномоченный по правам человека в Санкт-
Петербурге (назорати риояи ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ 
аз ҷониби кормандони мақомоти давлатӣ) Санкт Петербург,
Щербаков пер., д.1/3  тел. 8 (812) 764-00-54
http://ombudsmanspb.ru/

Ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
БФ «ПСП-фонд» (дастгирии ҳуқуқии ройгон барои 
мигрантони меҳнатӣ) - ворид шудан ба машварат бо  
тел: (812) 337-57-85

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛООТӢ
Хизматҳои электронӣ Федеральной службы по труду и 
занятости www.онлайнинспекция.рф
www.rostrud.ru

Судҳои Санкт-Петербург

http://courts.spb.ru/

“Хуш омадед ба Санкт Петербург!” - манбаи интернетӣ барои 
мигрантони Кумитаи оид ба муносибатҳои байналмилалӣ ва 
татбиқи сиёсати мигрантй дар Санкт-Петербург
migrantinfo.spb.ru  

“Мигрантҳо ва мигратсия. Портали иттилоотй дар байни 
ноҳияҳо» - маслиҳатҳо оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии 
ҳуқуқӣ дар Санкт-Петербург ва дигар ноҳияҳои Россия
migrussia.ru 

МигрАзия - гузориши мобилй барои коргарони муҳоҷир ва 
аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ЕАЭС ва СНГ (барои 
Android).

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Автор-составитель: Якимов А.Н.



Агар Шумо ба Россия барои кор омада бошед, муҳим 
аст, ки ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои худро бидонед, то тавонед 
худро аз хатари нолозим ҳимоя кунед.

Ин маслиҳатҳои оддӣ ба Шумо барои  
ҷойҳои корӣ ёфтан кӯмак мерасонанд:
ба таври қонунӣ кор кунед: кори ғайриқонунӣ – 
ҳуқуқвайронкунии ҷиддӣ мебошад. Муносибати меҳнатӣ 
бо корфармо бояд аз ҷониби шартномаи меҳнатй ё 
граждании ҳуқуқӣ тасдиқ карда шавад;
ҳуқуқҳои худро бидонед: Шумо бояд дар даст нусхаи 
шартномаи меҳнатй ё граждании ҳуқуқиро дошта бошед, 
чунки сари вақт музди кории худро гиред. Агар Шумо дар 
асоси шартномаи меҳнатӣ кор кунед, Шумо ҳуқуқ доред, 
ки отпуск гиред, дар рӯзҳои истироҳатй истироҳат кунед 
ва пардохти варақаи беморӣ гиред;
корфармои худро шиносед: Шумо бояд ном ва суроғаи 
ширкате, ки дар куҷо кор мекунед донед. Инчунин бо 
роҳбаратон дар тамос бошед, ному насабашро ва 
телефонашро донед;
ба миёнаравҳо муроҷиат накунед: эҳтиёт шавед – 
миёнаравҳо Шуморо ҳамчун меҳнати ройгон истифода 
метавонанд баранд;
дар бораи андоза ва шартҳои додани музди меҳнатй 
аниқ карда маслиҳат кунед: Шумо бояд донед, ки чӣ 
қадар ба шумо пул медиҳанд ва барои чӣ гуна кор - ин бояд 
дар шартнома навишта шуда бошад. Шумо бояд пулро дар 
ҳисоби корти бонкӣ ё аз бухғалтерия гиред - шахсан ва бо 
мондани имзоатон. Шумо ҳақ доред, ки дар бухғалтерия 
варақи ҳисобиро гиред. Агар аз Шумо қарздор бошанд - аз 
корфармо забонхат гиред ва бо худ нигоҳ доред;
ҳуҷҷатҳоеро, ки имзо мекунед - бодиққат хонед ва 
нусхаҳояшонро талаб кунед: Шумо ҳуқуқ доред, ки 
ҳуҷҷатҳоро имзо накунед, агар Шумо бо мавзӯъ ва шартҳои 
онҳо розӣ набошед. Агар ин коғаз ба Шумо шахсан дахл 
дошта бошад, Шумо бояд онро нусхабардорӣ кунед;
ба корфармо ҳуҷҷатҳои худро надиҳед: ҳеҷ кас ҳақ 
надорад шиноснома, патенти корй, суғурта, нусхаи 
шартномаи меҳнатии Шуморо ё ин ки дигар ҳуҷҷатҳоятонро  
ҳамчун гарав гирад. Инчунин озодии ҳаракати Шуморо 
маҳдуд кардан, телефони Шуморо мусодира кардан 
ва ғайра. Гирифтани шиноснома ва маҳдуди озодй - як 
аз ҷиноятҳои  ҷиддӣ мебошад, дар ин ҳолат, ба полис 
муроҷият кунед!
кӯмак пурсед: дар сурати вайрон кардани қонун 
аз ҷониби корфармо ба Шумо полис, прокуратура, 
Намояндаи ҳуқуқҳои инсон, Инспексияи давлатии 
меҳнатй, суд, ташкилотҳои ҷамъиятӣ кӯмак хоҳанд кард.

ЧӢ ТАВР ҲУҚУҚҲОИ МЕҲНАТИИ ХУДРО 
МУҲОФИЗАТ ХОҲАД КАРД 

Ҳифзи ҳуқуқҳо дар вақти ба кор даромадан 
Шартномаи мехнатй бо коргар бояд дар шакли хаттӣ 
на дертар аз 3 рўз аз санаи қабул ба кор баста шавад. 
Муносибатҳои меҳнатӣ аз лаҳзаи ба кор иҷозат додан 
ба мигрант оғоз меёбад (моддаи 67 ТК РФ). 

Корфармо вазифадор аст, ки ба номи ҳар як коргар 
китобчаи меҳнатй дошта бошад, агар коргар тибқи 
шартномаи меҳнатй зиёда аз 5 рўз кор карда бошад 
(моддаи 66 ТК РФ). 

Қабул ба кор бо фармоиши корфармо ба расмият 
дароварда мешавад. Коргар ҳуқуқ дорад нусхаи 
фармоиши қабул ба кор ба даст орад (моддаи 68 ТК РФ).

Корфармо бояд маоши вақт ё кори кардаи кормандро 
диҳад, ҳатто агар дар миёни онҳо шартнома баста 
набошад (моддаи 67.1 ТК РФ). 

Ҳифз аз кори иловагӣ. 
Кори иловагй – фиристодан бо корфармо кормандони 
худ ба дигар ташкилотҳо бе бастани шартномаи 
меҳнатй - манъ аст (моддаи 56.1 ТК РФ).

Танҳо муассисаҳои хусусй метавонанд кормандони 
худро ба дигар ташкилотҳо ё шахсони алоҳида пешниҳод 
кунанд, аммо онҳо дар ин маврид уҳдадоранд:

дар шартномаи меҳнатӣ имконияти кор карданро дар 
дигар ҷойҳо ишғол намояд;

бо коргар шартномаи иловагӣ бастан дар тамоми 
ҳолатҳо, ҳангоми ба корҳои иловагӣ вайро равон кардан. 

Агар Шумо ба муассисаҳои хусусй муроҷиат кунед – 
ҳатман мушоҳида кунед, ки ин шартҳо дар шартнома 
муайян карда шуда бошанд.

Ҳифз бар зидди аз кор хориҷкунии ғайриқонунй
Мувофиқи моддаи 76 ТК РФ, бе сабаб аз кор озод кардан 
манъ аст. Озод кардан аз кор - сабаби надодани маош 
аз тани кори дар давраи қаблӣ кардагй нест.

Мувофиқи моддаи 84.1 ТК РФ, моддаи 140 ТК РФ,  дар 
ҳолати манъ кардани шартномаи меҳнатй корфармо 
вазифадор аст, ки ба коргар тамоми маблағи кор 
кардаашро ҳамон рӯзе, ки аз кор вайро озод кард, бояд 
диҳад, ё ин ки рӯзи дигари баъди гирифтани талабот 
барои пардохти қарзҳо. Вақти коргарро аз кор озод 

мекунанд, бояд, ки ҳатман фармони аз кор хориҷкуниро 
бароранд, ва нусхаи онро ба коргар диҳанд ва бояд, ки 
ба коргар китобчаи меҳнатии ӯро бо сабти, ки вайро аз 
кор озод карданд баргардонанд.   

Ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатй дар сурати  
таъхири пардохти музди меҳнат 
Мутобиқи банди 2 моддаи 142 ТК РФ, дар сурати 
таъхири пардохти музди меҳнат дар муддати зиёда 
аз 15 рӯз, коргар ҳақ дорад, ки корашро бас кунад то 
дадани пули манъ кардаро, вале аввал коргар бояд 
кормандашро дар бораи ин бо шакли хатти  огоҳ 
намояд. 

Мувофиқи моддаи 142 ТК РФ, корфармо ё намояндагони 
корфармо барои таъхир кардани музди меҳнат ва 
дигар вайронкунии музди меҳнат масъуланд.

Муҳофизати аз ҷаримаҳои ғайриқонунӣ 
Мувофиқи моддаи 192 ТК РФ, ки барои иҷро накардани 
ӯҳдадориҳои меҳнатӣ корфармо ҳақ дорад, ки 
кормандро танқид кунад, ба вай талаффуз барорад ё 
ин ки аз кор озод кунад.  

Ҷаримаҳо барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои меҳнатӣ 
ғайриқонунй мебошанд!

Худмудофиакунӣ
Коргар ҳуқуқ дорад мустақилона худро ҳимоя 
кунад. Мувофиқи моддаи 380 ТК РФ, корфармо ва 
намояндагони корфармо ҳақ надоранд, ки коргаронро 
аз ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ монеъ кунанд ва 
онҳоро дар ҷараёни баҳсҳои меҳнатӣ аз кор озод 
кунанд.

Мувофиқи моддаи 62 ТК РФ, коргар ҳуқуқ дорад аз 
корфармо нусхаҳои ҳуҷҷатҳои дахлдорро (шартномаи 
меҳнатӣ, фармоишҳо, созишномаҳои иловагӣ, варақаҳо 
ва ғайра) талаб намояд. Корфармо вазифадор аст, ки 
дар давоми 3 рӯзи корӣ баъди гирифтани чунин дархост 
нусхаҳои ин ҳуҷҷатҳоро ба корманд диҳад.

Кӯмаки иттифоқҳои касаба
Ҳар як коргар ҳақ дорад, ки ба иттифоқҳои касаба 
илова шавад ва дар ҳимояи ҳуқуқҳои меҳнатии худ ва 
манфиатҳои қонунии худро дастгирӣ намояд.


