ШИКОЯТҲО НИСБАТИ АМАЛҲОИ
КОРМАНДОНИ ПОЛИС

Агар шумо бо барзиёдии ваколатҳои мансабӣ аз ҷониби
полис дучор шудед, рад кардани қабули ариза, беамалии кормандони полис, тамаъҷӯӣ ришваситонӣ ва дигар
амалҳои коррупсионӣ, Шумо ҳуқуқ ба шикоят кардан бар
зидди амалҳои ғайриқонунии полис доред.
Бо шикоят дар бораи амалҳои ғайриқонунии кормандони
полис, Шумо метавонед бо тамос шавед:
бо диспетчерони ГУ МВД (Идораи давлатии Вазорати
корҳои дохилӣ), бо рақами 112 ё ин ки 02 занг занед;
ба пункти наздиктарин полис равед;
ба идораи наздиктарини ноҳиявй ё шӯъбаи минтақавии
МВД РФ (Вазорати корҳои дохилӣ ФР).
«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
Дежурная часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области:
8 (812) 573-24-20

Тафтишоти ҷиноятҳои коррупсионие, ки кормандони полис содир кардаанд, инҳо мебаранд: Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу:
http://spb.sledcom.ru/
190000, Россия, Санкт-Петербург, Мойки Реки наб., 86–88
Телефон доверия: 8 (812) 571-00-40
Телефон дежурного: 8 (812) 570-66-71
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге ҳамчунин гузоришҳоро оид ба вайрон кардани ҳуқуқҳои шаҳрвандон
аз ҷониби МВД баррасӣ мекунад.
http://ombudsmanspb.ru/
Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3
телефон 8 (812) 764-00-54
Дар ҳар яке аз ин шӯъбаҳо ва воҳидҳо, Шумо метавонед бо телефон муроҷиат кунед, ариза ба таври хаттӣ шахсан ё ин ки бо
таври электронӣ фиристед, лекин пеш аз он варақаи махсусро
дар сайти шӯъба пур кардан лозим аст.
Ҳангоми ариза дар барои ҷиноят гирифтан, бояд ки тафтишот
дар бораи маълумоти дода шуда гузаронида шавад, пурсиши
аризадиҳанда ва шоҳидон гузаронида шавад. Дар асоси тафтишот, барои оғоз ё рад кардани парвандаи ҷиноятй қарор мебароранд.

Телефон справочной ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 573-26-76

Ҷавоб ба дархости хаттӣ бояд дар муддати на дертар аз 30 шабонарӯз аз рӯзи пешниҳоди шикоят ирсол карда шавад.

Приемная ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.6, подъезд №3. Телефон: 8 (812) 573-34-81
Официальный сайт: www.78.mvd.ru
Шикоятҳо дар бораи ҷиноятҳое, ки аз ҷониби кормандони
полис содир шудаанд, Оперативно-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области қабул мекунад:
195197, ш. Санкт-Петербург, кӯчаи Жукова, хонаи 7а
Телефони шахси навбатдор: 8 (812) 541-02-02
Телефони боварй - 8 (812) 573-21-81

migrantinfo.spb.ru – Манбаъи - интернетй барои мигрантҳои
Кумитаи муносибатҳои байналмилалӣ ва татбиқи сиёсати мигратсионй дар Санкт-Петербург

Ҳангоми беамалии кормандони полис, рад кардан аз қабули
ариза дар барои ҷиноят, вайрон кардани тартиби баррасии
шикоятҳо дар бораи амалҳои кормандони полис ва дар ҳолатҳои дигар Шумо метавонед ба Прокуратура муроҷиат
кунед:
http://procspb.ru/
190000, Санкт-Петербург,
улица Почтамтская, дом 2/9
Телефон дежурного – 8 (812) 318-26-34

ХУШ ОМА ДЕ Д БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛООТӢ

migrussia.ru - «Мигрантҳо ва мигратсия. Портали иттилоотй
дар байни ноҳияҳо» - маслиҳатҳо оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ
МигрАзия - гузориши мобилй барои коргарони муҳоҷир ва аъзоёни оилаҳои онҳо - шаҳрвандони ЕАЭС ва СНГ (барои Android).

ҲАМКОРӢ
БО ПОЛИС
ёддошти ёридиҳанда
барои мигрант
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Вазифаи кормандони полис ин қонун ва тартибот, эҳтироми ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон, новобаста аз мансубияти миллӣ, этникӣ, динӣ ва ғайра мебошад.
Агар шумо шоҳид ё ҷабрдидаи ҷиноят шуда бошед - фавран ба полис муроҷиат кунед.
Қонуне, ки қоидаҳои рафтор ва ҳокимияти полисро дар Федератсияи Россия танзим мекунад:
«Дар бораи полис» (Қонуни федералии № 3-ФЗ аз
07.02.2011)

ПОЛИС

02 аз хатти доимӣ
«102» ё «112» – аз телефони мобилӣ
www.мвд.рф

САНҶИШИ ҲУҶҶАТҲО

Ҳуҷҷатҳоро танҳо кормандони полисе, ки дар ҳолати иҷро
кардани вазифаашон мебошанд, ҳуқуқи тафтиш карданро
доранд. Чунин кормандон дар синаашон аломати махсус
доранд (нишони металлӣ) - ба рақами вай диққат диҳед,
онро дар ёд монед ё нависед.
Лутфан қайд кунед, ки чиро Шумо бояд ҳамеша бо худ
дошта бошед:
шиноснома
корти мигратсионй
огоҳонома барои бақайдгирифтан ба баҳисобгирии мигратсионй (регистратсия)
патент барои кор бо чекҳо оид ба пардохти пешпардохтҳои
андоз
полиси ихтиёрии ҷорӣ (ДМС) ё ҳатмй (ОМС) суғуртаи тиббӣ.
Шаҳрвандони давлатҳое, ки аъзои иттиҳоди иқтисодии
ЕАЭС (Арманистон, Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон) ба
онҳо патент барои кор дар Россия лозим нест.
Ҳатман ҳамаи ин ҳуҷҷатҳоро нусхабардорӣ
кунед, онҳоро аз нусхахои аслии ҳуҷҷатхо ҷудо
нигоҳ доред - дар ҳолате, ки агар ҳуҷҷатҳо гум
шаванд, ба шумо барқарор кардани онҳо осонтар хоҳад шуд.
Ҳангоми муроҷиат ба Шумо, корманди полис бояд:
дар бораи унвони худ, мансаби худ ва насабаш хабар
диҳад
бо дархости Шумо гувоҳномаи худро нишон диҳад
сабаб ва мақсадҳои тасдиқкунии ҳуҷҷатро фаҳмонад (банди 4 Моддаи 5-и Қонун «Дар бораи полис»).

Корманди полис дар бораи ҳақиқӣ будани ҳуҷҷатҳои Шумо
метавонад шубҳа кунад. Дар ин ҳолат зарур аст, ки бо вай
ба пункти наздиктарини полис равед барои ҳуҷҷатҳои Шуморо дар маркази махзани оид ба бақайдгирии шаҳрвандони хориҷӣ санҷад.
Ба хешовандон ё дӯстони худ занг занед ва дар куҷо буданатонро ва бо ки гап заданаторо гап занед, ин хеле муҳим аст.
Дар хотир доред - додани ришвахорӣ ҷинояткорй аст! Ба полис пул надиҳед!

Ҳангоми боздошт:
Шахси боздошта ҳуқуқи сӯҳбати телефонӣ дорад (банди 7
моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).
Дар бораи боздошт протокол тартиб дода мешавад, дар
куҷо инҳоро дарак мекунанд:
сана, вақт ва ҷойи ба тартиб овардани протокол;
мавқеъ, фамилия ва инитсиалҳои корманди полис, ки протоколро таҳия кардааст;
маълумот дар бораи шахси ҳабсшуда, сана, вақт, ҷои зист,
сабабҳо ва мақсадҳои боздошт. (банди 14-и моддаи 14-и
Қонун «Дар бораи полис»).
Протокол дар бораи боздошт аз ҷониби полис, ки онро ба
тартиб овардааст ва дастгиршуда имзо карда мешавад.
Агар шумо бо мундариҷаи протокол розӣ набошед - нависед, ки «бо протокол розӣ нестед» ва фаҳмонед, ки чаро.
Агар дастгиршуда имзо кардани протоколро рад кунад, дар
протокол ҳатман сабти дахлдор карда мешавад (банди 15
моддаи 14-и Қонун «Дар бораи полис»).
Ҳатман дархост намоед, ки ба Шумо нусхаи протоколи боздоштшударо диҳанд. Полис бояд онро бо дархости Шумо иҷро
намояд (банди 15-и моддаи 14 Қонун «Дар бораи полис»).
То қарор баровардани суд, шаҳрванд наметавонад зиёда аз
48 соат боздошт карда шавад.
Шахрванд метавонад ҳимоятгарро талаб кунад, инчунин
ҳам тарҷумонро, агар ӯ забони русиро хуб надонад.
Кормандони полис ҳуқуқ надоранд, ки
ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳамчун кафолати пардохти ҷарима ва дигар пардохтҳо гиранд - ин
ғайриқонунӣ мебошад.

Ҳангоми вайрон кардани ҳуқуқҳои Шумо дар ҳолати ҳабскардан Шумо метавонед ба Комиссияи мониторинги
ҷамъиятӣ (ОНК) муроҷиат кунед. Аъзоёни ОНК ҳуқуқи
тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани шаҳрвандони
хориҷиро доранд ва инчунин ба Шумо кӯмаки ҳуқуқии
ройгон дода метавонанд.
Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга (дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳо ҳангоми
боздошт аз ҷониби полис ва ҳангоми нигоҳ доштан дар
ҳабс ва зиндонҳо)
сайт: onkspb.ru
электронная почта: mail@onkspb.ru
а/я 62, индекс 199004
Телефон: +7 (931) 352-06-35

РЕЙДҲО

Ҳуҷҷатҳои Шуморо ҳангоми тафтишоти махсус (рейдҳо)
тафтиш карда метавонанд. Кормандони полис ва идоракунии мигрантҳо шиносномаро, корти мигратсиониро,
бақайдгирии мигратсиониро (регистратсияро), полиси
тиббиро тафтиш мекунанд. Ҳамчунин санҷида мешавад,
ки ҷой ва вазифаи кории воқеи бо маълумоти мавқеи мувофиқ меоянд ё не.
Бино ба натиҷаҳои чунин тафтишот кормандони назорати санҷишй оид ба мигратсия актро таҳия мекунанд, ва
агар вайронкуниҳо ошкор карда шуд, протокол дар бораи
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ё ин ки оғози парванда дар
бораи ҷинояти маъмурӣ карда мешавад. Як нусхаи акт ё
протокол хатман ба гумонбаршуда дода мешавад.
Протокол дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар
соҳаи мигратсия метавонад танҳо аз ҷониби кормандони оид ба идоракунии мигратсионй ташкил дод.Ташкил
кардани протокол ин маънои онро надорад, ки Шумо
бояд ҷарима супоред - асос барои баровардани ҷазо протокол нест, балки қарор дар бораи ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ. Ба ин қарор Шумо дар давоми 10 рӯз метавонед эътироз нависед.
Зеро хатари ҳамлаҳои террористӣ дар истгоҳҳои метро ё вокзал, кормандони полис метавонанд Шуморо
хоҳиш кунанд, ки аз воситаи чаҳорчӯбаи гузаред ё ин ки
бағоҷатонро тавассути детектори махсус гузаронед. Ин
амалҳо қонунӣ мебошанд.

