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Агар коргар уҳдадориҳои меҳнатии худро 
иҷро накунад, корфармо метавонад ба ӯ 
огоҳии хаттӣ диҳад, танбеҳ эълон кунад ё 
мутобиқи тартиби қабулшуда аз кор хориҷ 
кунад (ст. 192 ТК РФ). Ҷарима бастан ба-
рои иҷро накардани уҳдадории меҳнатӣ 
ғайриқонунӣ аст!
Аз кор рондан бе фаҳмонидани сабабҳо 
манъ аст (ст. 76 ТК РФ). Ҳангоми хориҷ 
кардан аз кор ба коргар бояд фармони озод 
кардан дода, дафтарчаи меҳнатияш бо саб-
ти хориҷ кардан аз кор барагардонда шавад. 
Кордиҳанда уҳдадор аст, ки ба коргар музди 
кори иҷрокардааш ё кори дигареро, ҳатто 
байни онҳо шартнома набошад ҳам пардохт 
кунад (ст. 67.1 ТК РФ).
Дар ҳолати таъхири пардохти музди 
меҳнат ба Шумо тавсия медиҳем:

 ♦ Дар ҳолате, ки маошро беш аз 15 рӯз дер-
тар диҳанд, Шумо ҳуқуқ доред мутобиқи 
ч.2 ст.142 ТК РФ ба корфармо оид ба қатъ 
кардани кор вобаста ба напардохтани маош 
ариза пешниҳод кунед. 

 ♦ ба кордиҳанда дар бораи додани нусхаи 
ҳуҷҷатҳо, ки ба кор дахл доранд, мутобиқи 
тартиби муқарраркардаи ст. 62 ТК РФ – аз 
ҷумла варақаҳои ҳисобӣ бо ариза муроҷиат 
кунед;

 ♦ агар дар муҳлати 3 рӯзи корӣ ба Шумо 
нусхаи ҳуҷҷатҳоро надиҳанд, аз болои кор-
диҳанда ба Государственную инспекцию 
труда аризаи шикоятӣ нависед;

 ♦ ба корфармо оид ба пардохти қарзи музди 
меҳнат эътироз баён кунед. Ин эътироз ме-
тавонад дастҷамъона бошад. Ҳангоми барра-
сии ариза кордиҳанда ҳақ надорад, ки Шумо-
ро аз кор хориҷ кунад;

Ҳангоми додани ариза муҳим аст, ки дар нус-
хаи он имзо ва муҳри корфармо оид ба санаи 
қабул кардани ариза мавҷуд бошад.
Агар корфармо ба эътироз ҷавоб надиҳад – ба 
прокуратура ё суд муроҷиат кардан зарур аст. 
Муроҷиат ва аризаҳои дастҷамъона назар ба 
муроҷиати шахси алоҳида самарабахштар ме-
бошанд. Дар бораи поймолшавии оммавии 
ҳуқуқҳои меҳнатии муҳоҷирон мақомоти дав-
латӣ ва ҳукумати маҳаллиро дар мавзеи ҷой-
гиршавии корфармо хабардор кардан лозим аст.

КОРИ ДОНИШҶӮЁНИ ХОРИҶӢ
Донишҷӯёни хориҷӣ, ки дар шакли рӯзона таҳ-
сил мекунанд, метавонанд дар вақтҳои фориғ 
аз таҳсил бе патент ва иҷозати кор ба меҳнат 
машғул шаванд. Барои бастани шартномаи 
меҳнатӣ ё шартномаи шаҳрвандӣ-ҳуқуқӣ аз 
онҳо талаб карда мешавад, ки танҳо маълумот-
нома аз мактаби олӣ ё коллеҷи дорои аккре-
дитатсияи давлатӣ, ки дар ин минтақа таҳсил 
карданашонро тасдиқ менамояд, пешниҳод ку-
нанд.

БАРОИ ҲИФЗИ ҲУҚУҚҲОИ 
МЕҲНАТӢ БА КУҶО МУРОҶИАТ 

БОЯД КАРД?
Государственная инспекция труда в Ленин-
градской области:
8 (812) 612-70-34, git47.rostrud.gov.ru
Прокуратура Ленинградской области:
8 (812) 429-77-55, epp.genproc.gov.ru  
Главное Следственное Управление След-
ственного комитета России по Ленинград-
ской области (дар ҳолати маҷбур кардан ба 
кор ва надодлани музди меҳнат):
8 (812) 630-39-12, 8 (812) 630-39-13, 
8 (800) 200-97-80 lenobl.sledcom.ru
Уполномоченный по правам человека в Ле-
нинградской области:
8 (812) 296-60-13, ombudsman47.ru

Ёрии бепули ҳуқуқӣ
Фонди хайриявии  «ПСП-фонд»:
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, 
psp-f.org, vk.com/pspfond

Дастгирии давлатӣ ва 
хизматрасониҳо ба муҳоҷирон

Комитет по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области:
сайт: msu.lenobl.ru
тел.: 8 (812) 539-52-33

Управление по вопросам миграции ГУ МВД 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

Паспортно-визовый сервис МВД России, 
филиал по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области:
сайт: spb.pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг (МФЦ) Ленинградской области:
сайт: mfc47.ru
тел.: 8 (800) 500-00-47

Маълумоти муфид
migrantlenobl – Замимаи мобилӣ ва сайт барои 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аҳли оилаи онҳо «До-
бро пожаловать в Ленинградскую область!» 
Комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской области

migrussia.ru – «Миграция и мигранты» (пор-
тали иттилоотӣ барои муҳоҷирон ва мутахас-
сисоне, ки бо онҳо кор мекунанд – маслиҳатҳо 
оид ба мутобиқшавӣ ва дастгирии ҳуқуқӣ бо 
чанд забон, маводи иттилоотӣ.ю робитаҳои му-
фиди ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ)
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Кори ғайрирасмӣ дар Россия қонунвайрон-
кунии ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Донистани 
ҳуқуқу уҳдадориҳо ва таъмин кардани худ аз 
хатарҳои нозарур муҳим аст.

ПАТЕНТИ КОР
Агар Шумо аз Озарбойҷон, Молдова, Тоҷи-
кистон, Ӯзбекистон ё Украина омада бошед, 
барои қонунан ба кор даромадан бояд ҳат-
ман патенти кор гиред.
Аз шаҳрвандони кишварҳои ЕАЭС (Арма-
нистон, Белорус, Қазоқистон, Қирғизистон) 
гирифтани патент талаб карда намеша-
вад. Шартномаҳои меҳнатӣ ва шаҳрвандӣ 
барои дароз кардани муҳлати будубоши му-
ваққатии онон дар ҳудуди Россия басанда аст.
Муҳлати додани ҳуҷҷатҳо барои омода кар-
дани патент – 30 рӯз баъди ворид шудан ба 
Россия аст. Дар сурати риоя накардани ин 
муҳлат Шумо аз 10000 то 15000 рубл ҷарима 
мешавед. Барои кор бо ихтисосе, ки дар патент 
нишон дода нашудааст, метавонанд Шуморо ба 
маблағи аз – 4000 то 7000 рубл ҷарима банданд.
Патент фақат дар минтақае ҳуқуқи кор ме-
диҳад, ки дар он ҷо гирифта шудааст.
Дар Россия танҳо онҳое ҳуқуқи гирифтани 
патент ва кор карданро доранд, ки 18-сола 
шуда бошанд!
Дар ҳар минтақа танҳо як ташкилоте ҳуқуқи 
қабул кардани ҳуҷҷатҳоро барои додани па-
тент дорад: дар вилояти Ленинград ин аст 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД 
России spb.pvsmvd.ru
Муҳлати тайёр кардани патенти кор – 10 рӯзи 
корӣ аст. Дар асоси патенти гирифта муҳлати 
баҳисобгирии қайди муҳоҷират (регистрация)-ро 
дароз кардан даркор аст.
Барои кор бо патент Шумо бояд маблағи 
пешпардохти муқарраршудаи андоз 
(НДФЛ) барои ҳар моҳи ояндаи корӣ супоред. 
Баъди пардохти НДФЛ патент ба таври ав-
томатӣ ба муҳлати пардохтшуда дароз карда 
мешавад. Дар ҳолати сари вақт пардохт на-
шудан амали патент аз рӯзи якуми таъхири 
пардохт қатъ мегардад. Таваҷҷуҳ кунед: ҳи-
соби моҳҳо аз санаи гирифтани патент сар 

мешавад, ки дар он сабт гардидааст! Пардохт 
на дертар аз 1 рӯзи ба охир расидани ҳар моҳи 
пардохтшудаи кор сурат мегирад. Маблағи ан-
дозро ҳармоҳа ва якбора пешакӣ барои чанд 
моҳ пардохт кардан мумкин аст.
Ҳатман ҳамаи реквизитҳои пардохти патент 
ва чекҳои тасдиқкунандаи пардохтҳои худро 
нигоҳ доред!
Дар муддати 2 моҳи баъди гирифтани патент 
Шумо бояд ба УВМ МВД РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области нусхаи 
шартномаи меҳнатӣ бо кордиҳандаро бо 
мактуби фармоишии огоҳидор дар бораи қа-
бул фиристед ё шахсан шартномаро ба он ҷо 
баред, вагарна патенти Шуморо метавонанд 
ғайри амал эътироф кунанд!
Баъди анҷоми муҳлати амали патент бояд 
аз ФР хориҷ шуд ё дар муҳлати 10 рӯз то 
анҷоми муҳлат патентро дар шуъбаи масъа-
лаҳои муҳоҷирати УВМ ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
аз нав расмӣ кунонд. Патенти корро чандин 
маротиба аз нав расмӣ кардан мумкин аст.  
Муфассалан дар бораи ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои 
гирифтани патент, тартиби гирифтан ва дароз 
кардани муҳлати патенти кор Шумо аз сайти 
расмии УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области маълумот ги-
рифта метавонед – 78.мвд.рф/ms

ҶУСТУҶӮИ КОР 
ВА ДАРОМАДАН БА КОР

Ҳангоми ҷустуҷӯи кор маслиҳат медиҳем, ки ба  
хазинаи умумироссиягии ҷойҳои холии кор (ва-
кансия)-и Хадамоти федералии меҳнат ва шуғл 
“Работа в России”: trudvsem.ru ва ё Центр заня-
тости населения Ленинградской области: www.
czn47.ru муроҷиат кунед.
Ба воситаи миёнравҳо, вақте ки худи кордиҳан-
да ва шароити корро намедонед, кор наҷӯед! 
Миёнравҳо аксар вацт фиреб медиҳанд! 
Барои расман ба кор сар кардан шумо бояд 
чунин ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунед:
 ♦ шиносномаи амалкунандаи хориҷӣ бо тарҷу-
маи тасдиқкардаи нотариалияш ба забони русӣ

 ♦ дафтарчаи меҳнатӣ (агар надошта бошед, 
онро бояд корфармо ташкил кунад) 

 ♦ ИНН (рақами мушаххаси андозсупоранда) 
 ♦ СНИЛС
 ♦  патенти амалкунандаи кор 
 ♦ полиси амалкунандаи суғуртаи ихтиёрии 
тиббӣ (ДМС) 

 ♦ дипломи маълумоти миёнаи махсус ё маъ-
лумоти олии касбӣ – ҳангоми қабул ба вази-
фаҳои тахассусӣ.

Дар Россия рӯйхати иборат аз 135 касбҳои 
соҳибихтисос мавҷуд аст, ки метавонанд соҳи-
бони онҳо дар сурати доштани собиқаи кории 
зиёда аз як соли кори расмӣ барои гирифтани 
шаҳрвадии осони Россия умед банданд. Бо ин 
рӯйхат муфассалан дар ин сайт шинос шудан 
мумкин аст: www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73476436/ 
Ба таври расмӣ кор кунед: ҳамаи ҳуҷҷатҳои 
заруриро дар ташкилотҳои давлатӣ расмӣ ку-
нед. Барои кори расмӣ дар ФР бо корфармо ин 
ҳуҷҷатҳоро имзо кардан лозим аст:

 ♦ шартномаи меҳнатӣ – дар ҳолати кори дои-
мии дурудароз дар ҷои кори кордиҳанда, ё

 ♦ шартномаи хизматрасонӣ ё шартномаи пу-
дратӣ – дар ҳолати машғулияти муваққатӣ, 
пудрати иҷрои кори ҳаҷман маҳдуд дар дои-
раи вақти маҳдуд. 

Корфармо УҲДАДОР аст, ки бо шумо шартно-
ма бандад ва як нусхаи имзошудаашро диҳад 
инчунин ба коргаре, ки дар корхонаи ӯ беш аз 
5 рӯз кор мекунад, дафтарчаи меҳнатӣ ташкил 
кунад. Қабул ба кор дар асоси амри корфар-
мо сурат мегирад (шумо метавонед нусхаи 
фармонро гиред). Намунаҳои шартномаҳои 
меҳнатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои марбут ба корро 
дар ин сайт пайдо кардан мумкин аст: онлай-
нинспекция.рф/documents
Кордиҳандаи худро донед: ном ва суроғаи 
ташкилотеро, ки дар он кор мекунед, роҳбари 
худ (вазифа, насаб, ном, телефон)-ро донед; ин 
маълумот хеле даркор мешавад, агар ба Шумо 
зарур шавад, ки барои ҳуқуқҳои худ талош ку-
нед, маоши худро ситонед;

Ба миёнравҳо муроҷиат накунед: эҳтиёт ку-
нед – миёнравҳо метавонанд Шуморо ҳамчун 
қувваи бепули корӣ истифода баранд.
Кори иҷора (аз ҷониби кордиҳандагон ба 
ташкилотҳои дигар фиристонидани корга-
рони худ бе расмӣ кунондани муносибатҳои 
меҳнатӣ) дар Россия манъ аст.
Андоза ва шартҳои пардохти музди меҳнатро 
аниқ муайян кунед: Шумо бояд донед, ки чӣ 
қадар ва барои кадом кор бароятон музд ме-
диҳанд. Андозаи музди меҳнат бояд дар шарт-
номаи меҳнатӣ навишта шавад. Шумо пулро 
ё ба воситаи корти махсуси бонкии ба номи 
Шумо тайёршуда, ё шахсан аз муҳосибот бо 
имзои худ гиред. Дар муҳосибот бояд ба Шумо 
варақаи ҳисобӣ диҳанд. Ҳар гуна муносибатҳои 
пулӣ бояд ҳуҷҷатӣ кунонда шаванд. Агар аз 
Шумо пул қарздор шаванд, аз кордиҳанда за-
бонхат талаб кунед ва онро бо худ нигоҳ доред;
Ҳамаи чизеро, ки имзо мекунед, бо диққат 
хонед, нусхаи онҳоро талаб кунед. Шумо 
ҳуқуқ доред, ки аз имзои шартномаҳо, 
огоҳиҳо ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки бо муҳтаво ва 
шартҳояшон розӣ нестед, даст кашед.
Ҳуҷҷатҳои худро барои нигоҳдорӣ ба кор-
диҳанда надиҳед: ҳеҷ кас ба ғайри Шумо ши-
носнома, иҷозати кор, суғурта, нусхаи шартно-
маи меҳнатӣ ва дигар ҳуҷҷатҳоятонро нигоҳ 
дошта наметавонад, инчунин  озодии равуои 
Шуморо маҳдуд карда, телефонатонро кашида 
гирифта наметавонад. Кашида гирифтани ши-
носнома ва маҳдуд кардани озодӣ ҷиноят аст: 
дар ин ҳолатҳо ба политсия муроҷиат кунед!
Таваҷҷуҳ намоед: Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои кор-
гар ва корфарморо қонун танзим мекунад Тру-
довой кодекс РФ (ТК РФ).
Корфармо уҳдадор аст, ки қонунгузориро дар 
соҳаи муҳофизати меҳнат риоя кунад – агар 
шароити меҳнат дар ҷои коратон барои 
ҳаёт ва саломатӣ хатарнок бошад, таъҷилан 
корро бас карда ба Следственный комитет му-
роҷиат кунед. 
Давомнокии рӯзи кор набояд аз 8 соат, ҳаф-
таи корӣ аз 40 соат зиёд бошад. Барои кори 
иловагӣ музди иловагӣ дода мешавад (муто-
биқи  ст.152, ст.153 и ст.154 ТК РФ).

2 3 4 5


