Ыкчам-издөө бөлүмү УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 541-02-02
Полиция кыматкерлери кенебестик мамиле кылса, кылмыш иши үчүн берилген арызды кабыл алуудан баш тартса, полиция кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине карата даттануу арыздарын кароо тартибин бузган
учурда Сиз Прокуратурага кайрылсаӊыз болот.
г. Москвы: 8 (495) 683-68-74;
Московской обл.: 8 (495) 628-27-88,
г. Санкт-Петербурга: 8 (812) 315-48-53;
Ленинградской обл.: 8 (812) 429-77-55.
Полиция кызматкерлеринин жемкорлук кылмыш иштерин иликтөө менен РФнын Тергөө комитетинин Башкы
тергөө башкармалыгы алектенет.
по г. Москве: 8 (495) 690-25-28,
по Московской обл.: 8 (499) 184-00-65,
по г. Санкт-Петербургу: 8 (812) 571-00-40, 8 (812) 570-66-71,
по Ленинградской обл.: 8 (800) 200-97-80.
Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу адам
в г. Москве: 8 (495) 957-05-85,
в Московской обл.: 8 (495) 650-20-38,
в г. Санкт-Петербурге: 8 (812) 374-99-39,
в Ленинградской обл.: 8 (812) 296-60-13.
Мамлекеттик мекемелерге жазуу түрүндө арыз менен кайрылган учурда, Сизге 30 күн ичинде жооп келиши керек.
Акысыз укуктук жардам
в Москве и Московской обл.: Комитет «Гражданское содействие» +7 (495) 681-05-27, +7 (968) 918-98-65,
www.refugee.ru
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.:
БФ «ПСП-фонд» +7 (812) 337-57-85, +7 (953) 141-31-09,
www.psp-f.org
ОРТО АЗИЯ ӨЛКӨЛӨРҮНДӨГҮ УЮМДАР
Өзбекстан Республикасы
Ташкентский городской социально-информационный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, ул. Катта Миробод, 4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87
Горячая линия: +998 95 143-94-94
Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com
Сайт: http://ia.uz/

Таджикистан Республикасы
ОО «Центр по правам человека»
Башкы Офис
734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Юристтин кабылдамасы+992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info Чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com
О «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область,
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88 E-mail: bahodur9166@mail.ru
Кыргыз Республикасы
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
+996 770 89-18-06
kyrgyzstan.rce@gmail.com
КРдагы Миграция маселелери боюнча Жергиликтүү Коомдук Кеӊештер:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область, г. Талас, ул. Бердике Баатыра дом 198 кв.5
+996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122

Полиция менен
биргелешип иштөө

ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com Сайт: www.csip.kg

ПАЙДАЛУУ МААЛЫМАТ РЕСУРСТАРЫ
migrussia.ru - «Мигранттар жана миграция. Регион аралык маалымат порталы»: адаптация жана укуктук жардам алуу боюнча
пайдалуу байланыш дареги
МигрАзиЯ+ – эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрү
– ЕАЭБтин жана КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн мобилдик
тиркеме (Android үчүн)

Эмгек мигрантына
жардам

Взаимодействие с полицией (на киргизском языке)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Авторы-составители: Якимов А.Н., Хлызова Д.В.
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Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие сотрудничества некоммерческих организаций России и Средней Азии, направленного на адаптацию и интегрирование мигрантов в правовое и культурное поле Российской Федерации», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Полиция кызматкерлери элдин улутуна, этникалык, диний
жана башка тиешелүүлүгүнө карабастан тартипти сактап,
элдин укуктарын жана эркиндигин коргошу керек. Россиянын
полиция кызматкерлеринин жүрүм турум эрежелерин жана
ыйгарым укуктарын “Полиция жөнүндөгү” мыйзам аныктайт.

сында акт түзүлөт жана эгерде бузуулар аныкталган болсо
администрациялык укук бузуу жөнүндө токтом жазылат же
администрациялык укук бузуу боюнча иш козголот. Актынын же токтомдун бир нускасы кармалган адамга берилиши керек.

Эгерде кылмыштын күбөсү болуп калсаӊар-полицияга
кайрылгыла.

Террордук актылардын кесепетинен метронун же бекеттердин кире беришинен метронун же бекеттердин полиция кыматкерлери сиздин рамкадан өтүшүӊүздү же жүктү атайын
детектордон өткөрүшүнүздү суранат.

Полиция менен байланышуу жолдору 02; 102 или 112.
Сайт – www.мвд.рф

ДОКУМЕНТТЕРДИ ТЕКШЕРҮҮ
Төмөндөгү документтер дайыма сиздин жаныӊызда
болууга тийиш:
• паспорт
• маграциялык карта
• миграциялык каттоодон өткөндүгүӊүз жөнүндө билдирүү
• алдын ала салык төлөмдөрдү төлөөнүн дүмүрчөгү менен жумуш табууга патент (ЕАЭБке кирген мамлекеттердин жарандарынан башка-Армения, Беларусия, Казахстан, Кыргызстан)
• жарактуу ыктыярдуу же милдеттүү саламаттык сактоо
камсыздандыруу полиси
Бардык документтердин көчүрмөлөрүн жасатып, аларды документтердин түп нускасынан бөлөк жерде сактагыла- документтерди жоготуп алсаӊар аларды кайра
жасоо оӊой болот.
Документтерди кызматтык милдетин аткарып жүргөн гана
полиция кызматкерлери текшерүүгө укуктуу. Аларда полициянын формасы жана атайын төш белгиси (жетону) болушу керек-анын номерин эстеп же жазып алуу керек.
Сизге кайрылган учурда полиция кызматкери:
• өзүнүн наамын, кызматын, аты жөнүн айтышы керек
• сиздин талабыӊыз менен өзүнүн ким экендигин тастыктаган күбөлүгүн көрсөтүшү керек
• документти текшерүүнүн себебин жана максатын түшүндүрүшү
керек («Полиция жөнүндөгү» Мыйзам 4-пункт 5-берене)
Полиция кызматкеринде сиздин документтериӊиздин жасалма эмес экендиги тууралуу күмөн саноо пайда болушу
мүмкүн. Мындай учурда ал сизди жакынкы полиция
бөлүмүнө барып, документтерди маалыматтарды
каттоо базасы боюнча текшерүүнү суранат. Мындай
учурда туугандарыӊызга же теӊтуш жоролоруӊузга телефон чалып кайда жүргөнүӊүздү жана ким менен сүйлөшүп жатканыӊызды айтышыӊыз керек!
Пара берүү - кылмыш кылганга барабар! Полиция кызматкерине акча бербегиле!
Миграция маселелерин караган полиция кызматкерлери
жана жетекчилик сиздин документтерди атайын рейддердин жүрүшүндө текшерип калышы мүмкүн. Анын жатыйжа-

СИЗ КАРМАЛГАН УЧУРДА
Кармалган адамдын телефон аркылуу сүйлөшүп алууга
укугу бар («Полиция жөнүндөгү» Мыйзам 7-пункт 14-берене).
Соттун чечими чыкканга чейин жаран 48 сааттан ашык
эмес мөөнөткө камалышы мүмкүн.
Кармалгандыгы жөнүндө токтомдо төмөндөгүлөр көрсөтүлөт:
• Токтомдун жазылган датасы, убактысы жана жери
• Токтом жазган полиция кызматкеринин кызматы, аты
жөнү, датасы, убактысы,
• Эгерде сиз кармалып, токтом жазылса алар сизден ага
кол коюп берүүӊүздү өтүнүшөт. Кол коердон мурун сөзсүз
токтомду окуп чыгыӊыз!
Эгерде токтомдун мазмуну менен макул болбосоӊуз-“Токтомдун мазмуну менен макул эмесмин” деп жазып, себебин көрсөтүӊүз. Мисалы: “анткени токтомдо көрсөтүлгөн иштерди жасаган жокмун”
Эгерде Сиз орус тилинде жакшы түшүнбөсөӊүз, Сиз
коргоочу же котормочуну талап кылсаӊыз болот; Эгерде
сиздин сурооӊуз боюнча котормочу таап беришпесе Сиз
токтомго аны жазып койсоӊуз болот (орус тилинде же өз
эне тилиӊизде). Мисалы:”орус тилинде жазылган токтомдун текстин түшүнбөйм ”.
Эгерде Сиз токтомго кол коюудан баш тартсаӊыз, полиция
кызматкери ал тууралуу токтомго сөзсүз жазышы керек.
(«Полиция жөнүндөгү» Мыйзам 15-пункт 14-берене).
Сөзсүз түрдө кармоо жөнүндөгү токтомдун бир нускасын
берүүнү талап кылыӊыз-Сиздин талабыӊызды полиция кызматкерлери аткарышы керек («Полиция жөнүндөгү» Мыйзам 15-пункт 14-берене).
Полиция кызматкерлери Сиздин документтериӊизди
айып пул же башка төлөмдөрдү төлөгөнгө чейин күрөөгө алып калбашы керек-бул мыйамсыз иш (РФнын Администрациялык укук бузуулар жөнүндөгү Кодекси 19.17.
берене)
Миграция сферасындагы администрациялык укук бузуулар
жөнүндөгү токтомдор миграция боюнча Башкармалыктын кызматкерлери тарабынан гана жазылышы мүмкүн.

Токтом жазуу бул айып пул төлөш керек экендикти билгизбейт -Сиздин ишиӊиз сиздин көзүӊүзчө сотто же ИИМдин Тышкы Миграция Башкармалыгынын бөлүмүндө каралышы керек. Маселени кароонун жыйынтыгында
сиздин колуӊузга чечим берилет. Ал чечимди Сиз аткарышыӊыз керек же 10 күндүн ичинде кайрадан сотко
даттануу менен кайрылышыӊыз керек.
Чечимсиз айып пул төлөөнү талап кылуу-мыйзамсыз!
Сизди мыйзамсыз түрдө кармаса же полиция бөлүмүндө кармаса, Коомдук Көзөмөлдөө комиссиясына
кайрылыӊыз. Коомдук Көзөмөлдөө комиссиясынын
мүчөлөрүнүн чет элдик жарандардын жашоо шартын
текшерип турууга укугу бар жана алар сиздерге акысыз
юридикалык жардам көрсөтө алышат.
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК):
Москва – 8 (495) 229-42-80, onk-moscow.ru
Московская обл. – 8 (495) 229-42-80, onk-mosobl.ru
Санкт-Петербург – 8 (931) 352-06-35, onkspb.ru
Ленинградская обл. – 8 (911) 955-08-52,
leningradskajaoblast.onk.su

ПОЛИЦИЯ КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН
КЫЛГАН ИШТЕРИНЕ ДАТТАНУУ
Эгерде полиция кызматкерлери Сиздин укугуӊузду тебелеп жатса, арыз кабыл алуудан баш тартса, өз милдеттерин аткарбаса, пара талап кылса же зордук зомбулук
көрсөтсө, Сиз мамлекеттик же коомдук уюмдарга жардам
сурап кайрылсаӊыз болот:
• ИИМдин Мамлекеттик башкаруу бөлүмү, телефону 112 же 02;
• Жакынкы полиция бөлүмү;
• РФнын ИИМинин жакынкы райондук бөлүмүнө.
«Горячая линия» МВД РФ: 8 (800) 222-74-47
«Телефон доверия» ГУ МВД России
по г. Москве: 8 (495) 694-92-29,
по Московской обл.: 8 (495) 692-70-66
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 573-21-81
Күзөт кызматы ГУ МВД России
по г. Москве: 8 (495) 694-83-90,
по Московской обл.: 8 (495) 609-49-52
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
8 (812) 573-20-49
Полиция кызматкерлеринин жасаган кылмыш иштери
боюнча даттануу менен Россиянын ИИМинин өздүк коопсуздугунун ыкчам-издөө бөлүмүнө кайрылса болот:
Главное управление собственной безопасности МВД
России: 8 (495) 667-07-30

