Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга: (дар сурати поймол шудани ҳуқуқҳои зери полис ва дар марказҳои боздошт ва зиндон)
сомона : onkspb.ru
почтаи электронӣ: mail@onkspb.ru
а/я 62, 199004
Телефон: +7 (931) 352-06-35

3. ҶАВОБГАРИИ ҶИНОЯТӢ

Барои истифодаи ҳуҷҷатҳои қалбакӣ ва истеҳсоли онҳо
шаҳрвандони хориҷӣ ҷинояткор мебошанд.
Ба миёнаравҳо муроҷиат накунед - ҳуҷҷатҳои
аз ҷониби онҳо додашуда метавонанд қалбакӣ
бошанд!
Баровардани ҳуҷҷати қалбакӣ бо маҳрум кардан ё маҳдуд кардани озодӣ ба мӯҳлати то 2 сол ҷазо дода мешавад. Истифода бурдан аз ҳуҷҷатҳои қалбакӣ бо ҷарима
то 80 ҳазор рубл, ё маҳрум сохтан мӯҳлати то 6 моҳ
(м.327 Кодекси ҷиноӣ ФР) мебошад.
Гузаштан аз сарҳади Федератсияи Россия аз ҷониби
шаҳрвандони хориҷӣ, ки аз рӯзи доварӣ дар робита ба
манъи дохилшавй, огоҳ аст бояд бо маҳрум сохтан то 4
сол ва ё ҷарима то 300 ҳазор ҷазо дода мешавад. (моддаи 322 қисми 2-и Кодекси ҷиноӣ ФР).

ТАМОСҲОИ МУФИД:

Қабули Консули фахрии Ҷумҳурии Қирғизистон
191036, Санкт-Петербург, Невский пр. 132, аз. 16
Телефон: 8 (812) 717-00-27, факс: 8 (812) 717-24-88
E-mail: Abdiev.cons.kg@mail.ru,
вебсайт: http://kyrgyzembassy.ru
Консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон
192007, Санкт-Петербург, к. Тамбовская, 10 литр A
Телефон: 8 (812) 490-47-46, +7 (967) 349-29-44
E-mail: tajgencons.piter@mfa.tj Сомона: http://tajembassy.ru
Консулгарии генералии Украина
191124, Санкт-Петербург, к. Бонк-Брюевич, х.1 «в»
Телефон: 8 (812) 331-5165, 331-5166, 331-51-69, 331-51-63
e-mail: secr@cons-ukr.ru, сайт: www.cons-ukr.ru
Консулгарии генералии Ӯзбекистон дар Федератсияи
Россия:
119017, Москва, 2-юм Казаки як бинои 2
Тел. 8 (499) 230-13-01, Tel. дар бораи масъалаҳои раводид: 8 (499) 230-00-54, факс: 8 (499) 230-04-79
E-mail: konsul@uzembassy.ru

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сайт: https://78.mvd.ru/ms
191028, Санкт-Петербург, к. Кирочная, х. 4 лит А
Тел. 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03
департаменти ташкили назорати муҳоҷират
Соҳили дарёи Фонтанка, 78;
8 (812) 314-61-91
«тамоси фаврӣ «УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 573-30-02 8 (812) 573-30-02

ХУШ ОМА ДЕ Д БА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!

Прокуратура г. Санкт-Петербурга
190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
8 (812) 318-26-34
Барои шикоятҳо дар бораи амалҳо ё талафоти мақомоти
давлатӣ ва муассисаҳои давлатӣ
http://procspb.ru/reception - барои дархостҳои интернетӣ
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге
Бо вайрон кардани ҳуқуқи инсон
Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3 тел. 8 (812) 764-00-54
http://ombudsmanspb.ru/ru/request — для интернет-обращений
Ташкилотҳои ҷамъиятӣ
БФ «ПСП-фонд» (тавсия додани коргарони муҳоҷир дар сурати вайрон кардани ҳуқуқҳои онҳо)
Телефон барои зангҳо: 8 (812) 337-57-85
Информационно-консультационный
центр
Красного
Креста (маслиҳати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд)
ул. Красного текстильщика, 15 (равзанаи қабул)
тел: 8 (800) 333-00-16
вебсайт: www.spbredcross.org

МАНБАЪҲОИ МУФИДИ ИТТИЛООТӢ

migrantinfo.spb.ru - Сарчашмаи интернет барои муҳоҷирони Кумитаи муносибатҳои байнулмилалӣ ва татбиқи сиёсати муҳоҷират дар Санкт-Петербург
migrussia.ru - «Муҳоҷирон ва муҳоҷират. Портали иттилоотии байниминтақавӣ: маслиҳат оид ба мутобиқсозӣ ва дастгирии ҳуқуқии Санкт-Петербург ва дигар минтақаҳои Россия.
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.

Ҷавобгарӣ барои вайрон
кардани қонунгузории муҳоҷират
дар Федератсияи Россия
ёддошти ёридиҳанда
барои мигрант

2017
2018

Шахрвандони хориҷие, ки қонунгузории мигратсионии Россияро вайрон кардаанд, ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

1. БЕИҶОЗАТ ВОРИД ШУДАН, БА ФР

Агар Шумо суғуртаи полиси тиббй надошта бошед ва доғи
судӣ дошта бошед-Шуморо ҳақ доранд, ки даромадан ба
ФР иҷозат надиҳанд.
Агар Шумо қарзҳо, андозҳо ва чубронпулӣ дар Федератсияи Россия дошта бошед- то қарзҳоятонро насупоред шуморо ба Россия қабул намекунанд.
Агар Шумо дар Россия бе ҳуҷҷат барои кор дар давоми
бештар аз 90 рўз дар маҷмӯъи беш аз як давраи 180 рӯз ворид шудан ба Россия ба Шумо дар давоми 3 сол, иҷозат
дода намешавад.
Агар дар муддати 3 сол Шумо 2 ё зиёда ҷиноятҳои маъмуриеро содир кардед ва барои ин ҷаримабандӣ карда шуд, дар
давоми 3 сол ба Федератсияи Россия дохил намешавед.
Агар Шумо ба ҷавобгарии маъмурӣ беш аз 2 маротиба дар
давоми 1 сол барои вайрон кардани низоми муҳоҷиратӣ
оварданд- ворид шудан ба Федератсияи Россия барои 5
сол манъ аст.
Агар Шумо дар муддати 30 шабонарӯз аз давраи ҳуқуқӣ
дар Россия мондед, дар муддати 3 сол ба Федератсияи
Россия дохил намешавед.
Агар Шумо будубоши ҳуқуқӣ дар Россия, дар давраи аз 180
то 270 рӯз зиёдтар истодед- ворид шудан ба Федератсияи
Россия барои 5 сол манъ аст.
Агар Шумо дар муддати қонунӣ аз Россия дар давоми зиёда аз 270 рӯз вуҷуд доштед - дар муддати 10 сол ба Федератсияи Россия дохил намешавед.
Агар Шумо қаблан аз Федератсияи Россия хориҷ карда шуда
будед-баргаштан ба Федератсияи Россия дар муддати 5 сол
манъ аст, аз ҳамон вақте ки таърихи интиқол ё истирдоди
он иҷозат дода намешавад. Агар Шуморо депортатсия ва ё
аз ҳисоби давлат берун ронданд - Шумо бояд ба ҷуброни
хароҷоти Федератсияи Россия пардохт кунед, чунки Шуморо
метавонанд, ҳатто бади 5 ҳам сол қабул накунанд.
Агар Шумо пештар аз хизматрасонии миёнаравон дар раванди бақайдгирии муҳоҷирати ё
бақайдгирии истифода бурда будед ба кор, аз
он бар меояд,ки ба Шумо ҳуҷҷатҳои бардурӯғ
додаанд ва Шумо метавонед дар зери манъи
вуруд ба Федератсияи Россия ба даст афтед.
Барои фаҳмидани, ки оё Шумо сафари манъи хатти Хадамоти муҳоҷиратӣ таъин доред, метавонед истифода баред,
дар дафтарҳои кории ширкатҳои ҳавопаймоии Россия, ё
бо истифода аз хадамоти махсус дар вазорати умури дохилии Россия сомона http://services.fms.gov.ru/info-service.
htm?sid=3000

Бекор кардани манъи ворид шудан
Қарори бастани вуруд ба Россия метавонад бекор карда шавад:
оид ба асосҳои башардӯстона - дар сурати мавҷуд набудани имконият барои сафар кардан ба Россия дар ҳудуди
мӯҳлати муқаррарнамудаи бемориҳо, нигоҳубини хешовандони бемор, дар ҳолатҳои фавқулодда;
барои риоя намудани принсипи ваҳдати оила - агар
шаҳрвандони хориҷӣ аъзои оила бошанд - шаҳрванди Федератсияи Россия (шавҳар / ҳамсар, фарзандони онҳо) аз ӯ
ҷудо карда наметавонанд;
бо тартиби муоинаи муҳоҷирон - дар сурати шаҳрвандони Арманистон ва Қирғизистон, номуайянӣ ба воридшавӣ
баъди 1,5 сол аз лаҳзаи додани он бекор карда шуданаш
мумкин аст;
барои ҳолатҳои нав ошкоршуда - агар қарор дар асоси хатогиҳо қабул карда шуда бошад;
баъди гузаштани мӯҳлати иҷозати ворид шудан;
ҳангоми бартараф кардани сабабе, ки имконияти ворид шудан надошта бошад.
Роҳ надодан ба ворид шудан ба Федератсияи Россия бо
дархости Саридораи Сарраёсати муҳоҷирати Вазорати
корҳои дохилии Россия бекор карда шавад.
Ариза барои баррасии манъи вуруд метавонад электронӣ
фиристода, бо истифода аз шакли дар сомонаи Вазорати
корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Россия:
https://мвд.рф/request_main
Шаҳодатномаи таваллуди кӯдакони шаҳрвандони Федератсияи Россия, шаҳодатномаи ақди никоҳ, сертификати беморӣ ва ғайра: ба аризаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи асос
барои аз вартаи манъи оид ба воридшавии замима.
Дархост барои аз нав баррасии манъ кардани воридот инчунин ба Раёсати Вазорати корҳои дохилии ФР фиристода
мешавад, ки қарор қабул кард, ки ба Россия ворид шавад.
Дар рад кардани баррасии қарори манъ кардани ворид шудан ба Федератсияи Россия метавонанд дар суд бо роҳи
пешниҳоди даъвои шахсан ё тавассути намояндаи қонунӣ
ё ҳуқуқшинос муроҷиат намоянд. Мувофиқи дархостнома
бояд ба суд дар маҳалли ҷойгиршавии офиси минтақавии
муҳоҷират фиристода шавад, ки манъ кардани онро манъ
карда буд.
Судҳои Санкт-Петербург
http://courts.spb.ru/

2. МАСЪУЛИЯТИ МАЪМУРӢ

Агар Шумо дар ҳудуди Санкт-Петербург ҳастед:
огоҳнома оид ба бақайдгирӣ мигратсиониро мукаммал накардед (регистратсияро);

дар ҳолати полис манъ кардан, Шумо ҳуҷҷатҳое, ки бо
қонунгузории муҳоҷиратии Россия талаб карда мешавад,
надоштед;
дар корти мигратсиони мақсади нодурустро дохил кардед;
бе ҳуҷҷатҳои зарурӣ ё мувофиқи ихтисос, ки дар патент
муқаррар шудааст кор кардед;
ҳангоми баҳисобгирии муҳоҷиратй, маълумоти нодурустро нишон додед,
Шумо оид ба 5000-7000 рубл ҷарима, ва мумкин аст
аз Федератсияи Россия берун ронд (тибқи муқаррароти моддаи 18.8 қисми 3, моддаи 18.10 қисми 2, моддаи
19.27 қисми 3-и Кодекси мазкури ФР).
Дар хориҷи Федератсияи Россия имконпазир аст мустақилона баромадан - аз ҳисоби шаҳрвандони хориҷӣ
бо полис огоҳинома УВМ ГУВД дахлдор дар шаҳри
Санкт-Петербург ва вилояти Ленинград.
Маҳкумияти ҳукми маъмурӣ дар соҳаи муҳоҷират
аз ҷониби суд муайян карда мешавад. Дар ҷаласаи
судӣ Шумо ҳаққи истифодаи хидматҳои ҳуқуқиро доред. Бо дархости Шумо бояд бо тарҷумон
таъмин карда шавад. Қарори судро бояд ки ба
Шумо бо забоне, ки Шумо мефаҳмед фаҳмонанд.
Шумо метавонед қарори судро дар давоми 10 рӯз
аз қабули қарори хаттӣ шикоят кунед.
Агар шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои шахсияти худро надошта бошанд, ё огоҳ намудани бақайдгирии муҳоҷират
(ҷойи қайд) нест, ва ё агар ҷиноят боз содир карда шавад - суд метавонад қарори ба ҷои як бегона дар ЦВСИГ
(боздоштгоҳи барои шаҳрвандони хориҷӣ) кунад.
Агар Шуморо дар ЦВСИГ (Маркази боздошди муваққатии шаҳрвандони хориҷӣ) ҷойгир кунанд, кӯшиш кунед, ки
барқарорсозии ҳуҷҷатҳои худро босуръаттар ба роҳ мондан
осонтар бошад: истодан дар ЦВСИГ метавонад то 2 сол давом кунад, дар ҳолате, ки онҳо наметонанд шахсияти Шуморо муайян кунанд ва инчунин шаҳрвандии Шуморо.
Боварӣ ҳосил кунед, ки ба консулгари кишвари худ муроҷиат кунед ё ба созмонҳои ҷамъиятӣ барои кӯмаки
ройгони ҳуқуқӣ муроҷиат намоед.
ЦВСИГ №1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (макони боздошти шаҳрвандони хориҷӣ)
Санкт Петербург, Красное Село, Кингсеппскако, 53А
8 (812) 749 90 29, 8 (812) 749 90 34, 8 (812) 417 29 48
почтаи электронӣ - suvsig-spb@mail.ru
Дар сурати ҷойгиркунӣ дар ЦВСИГ, Шумо метавонед аз
Комиссияи Мониторинги Ҷамъиятӣ (ОНК) кӯмак расонед.
Аъзоёни ОНК ҳуқуқи тафтиш кардани шароити нигоҳ доштани шаҳрвандони хориҷӣ ва инчунин ба Шумо кӯмаки
ҳуқуқии ройгон медиҳанд.

