
381

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

International Scientific Conference

“law enforcement operations:
theoretical and practical issues”

ministry of justice 
and internal affairs

standing comittee  
of the mongolian  

state great khural

law enforcement 
univertsity

hanns seidel
foundation

ulaanbaatar
2016 

materials - ii



382

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

салбар хуралдаан III: хууль сахиулах 

салбарын инноваци ба боловсрол 

sessIon III: law enforcement innovation 

and education



383

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ИННОВАЦИЯ И ЕЕ ТЕНДЕНЦИИ 

THE CURRENT SITUATION AND TREND OF LAW ENFORCEMENT INNOVATION

ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН ИННОВАЦИ БА ТҮҮНИЙ ЧИГ ХАНДЛАГА

ЖАРГАЛСАЙХАН Б.
Доцент, кандидат юридических наук, Полковник полиции, 
Начальник Центра правоохранительной инновации Института 
научного исследования и развития, Правоохранительного 
Университета 
JARGALSAIKHAN B. 
Police colonel, Ph.D in law, Associate professor, Head of the 
Innovation Center, Research and Development Institute, Law 
Enforcement University
Б.ЖАРГАЛСАЙХАН
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэнгийн Хууль сахиулахын инновацийн  
төвийн эрхлэгч, хууль зүйн доктор, дэд профессор, цагдаагийн 
хурандаа

Аннотация: Статья посвящена сегоднещнему облику развития инновации в 
правоохранительной сфере и ее тенденции. 

Автор тронул некоторые актуальные проблемы в реализации инновационных 
действий, и ее тенденции развития, также сделал ряд заключений и предложений по 
улучшению инновационной деятельности. 

Abstract: Article devoted to today's shape of development of an innovation in the law-
enforcement sphere and the direction of its development. 

The author focused on some complicated issues in realization of innovative activities 
and its tendention. The author also made some conclusions and offers for improvement of 
innovative activities.
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Сегодня весь мир интенсивно 
развивает и осуществляет инновацию. 
По развитию инновации лидируют 
такие страны, как Япония, Корея. 
А в США, Индии, Японии и Кореи, 

где потребности людей и общества 
выявляются по исследованиям, по 
которым создаются новые технологии, 
и где работают умелые специалисты, 
развивают инновацию с сокрущительной 
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скоростью. Страны мира инвестируют 
немалые средства на научные 
исследования и инновационную 
деятельность, и по этим показателям 
можно наблюдать следующую 
картину1: ФРГ около 2,7% ВВП /
валовой внутренный продукт/, США - 
2,8%, Япония - 3,5%, РФ - 1,04%. У нас 
этот показатель составляет 0,2%, но 
государства поддерживает инновацию и 
намерено увеличивать инвестиции до 1% 
в ближайшем будущем. 

Из опыта стран, возглавляющих 
инновацию видно, что высокий уровень 
реализации инновации могут быть 
достигнуты в деятельности, технологии, 
организации или менеджменте, продукте, 
и в маркетинге. 

Из примера Кремниевой долины 
и Университета MIT можно увидеть 
как в деятельности по созданию, 
реализации, поселению, передаче 
инновации создать исследовательских 
команд при научных организаций, 
провести базовых, практических и 
потребительских исследований, удачно 
провести обоснованные на результаты 
этих исследований инновационную 
деятельность, создать старт-ап компании 
и производить инновационных 
продукций.  

И в правоохранительных отраслях 
Монголии встречались потребности 
обновления деятельности, в связи 
с изменениями как в мире, так и в 
стране, и с 1990-х годов неперерывно 
обновлялись правовые среда, структура 
и организация правоохранительных 
органов. 

Как упомянуто выше, вероятность 
достижения хороших результатов будет 
высоко, если мы будем реализовать 
инновационные действия в отраслях 
правоохранения по направлениям 
деятельности, организации, их 

1 Орлов А. И., Орлова Л. А. Современные подходы 
к управлению инновациями и инвестициями // 
Экономика XXI века. 2002. № 12. С. 3—26.

технологий, продуктов и маркетинга, 
опираясь на опыт передовых стран мира.

Чтобы достичь таких результатов, 
мы считаем, прежде всего, нужно 
начать с изменения менталитета в 
деятельности этой отрасли. Для этого 
существует неизбежная потребность 
реализации инновации в деятельности 
Правоохранительного университета 
–источника подготовки кадров для 
правоохранительных отраслей. 

А именно, провести детальное 
исследование порядка поступления 
студентов в Университет, технологии 
обучения, учебной программы 
и учебно-методологических 
документов, переключить обучение 
к прагматическому обучению, 
направленному на приобретение 
практических навыков, увеличить срок 
обучения занятий по этим направлениям, 
развививать мышление расследовать 
дела не через средство допроса, а 
использую доказательственную базу, 
создать учебную среду, достаточную для 
приобретения практических навыков, и 
провести кроме теоретических, учебно-
тренировочные занятия, и все это будут 
условием приобретения выпускниками 
знаний и навыков, необходимых для 
выполнения практических работ. 

Например, для проведения 
следственных действий, и судебных 
экспертиз, для охраны государственной 
границы и обнаружения, закрепления, 
выслеживания следов нарушителя 
границы, для приобретения 
необходимых навыков, связаннных 
с исправительно-трудовыми 
учреждениями, для действий по 
предупреждению и тушению 
пожаров, послепожарных действий, 
по устранению ущерб, причиненных 
пожаром, необходимо создать кабинеты, 
где учащиеся самолично выполняют 
вышеперечисленные действия. 

Сегодня, из-за отсутствия 
таких средств, выпускники нашего 
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университета завершают обучение 
с недостаточными навыками для 
непосредственного выполнения 
практических обязанностей, и не секрет, 
что, они поддакивают “старшему” 
поколению, работают по их устаревшему 
мышлению. 

Если бы они приобретали 
необходимые навыки, воспользовали 
только что изученные, еще “горячие” 
знания, и осуществляли их по новому 
мышлению, а не по устаревшему 
мышлению “стариков”, то это было 
бы одним шагом для обновления 
и улучшения правоохранительной 
деятельности. Например, выпускники 
Полицейской школы выходят на 
практику с тугонабитым понятием2, что 
осмотр мест происшествий проводится 
обязательно по стрелке часов, например, 
при осмотре юрт должны начать с 
правового стыка стены, и завершить 
по левому, или при осмотре трупа 
возраст обязательно нужно определить 
с интервалом на 5 лет, как “...между 
30-35...” и.т.д. Но в протоколе осмотра 
трупа, проведенного в 1850-м году, 
возраст установлен по выяснению 
у осведемленных лиц, “...возраст 23 
года...”3. В вышевзятом примере, если 
при осмотре места происшествия в юрте, 
допустим объект, имеющий высокое 
доказательственное значение находится 
в левой части, и наш выпускник, пока 
все описывая, дойдет до него, будет 
потерено много времени, что причинит 
ущерб последующим розыскным и 
другим следственным действиям.

Мыслительную инновацию в 
правоохранении можно осуществить не 
обязательно снаружи, или из будущего, 
а из деятельности, уже использующихся 

2 Б.Жаргалсайхан. Цагдаагийн түүхийн зарим 
асуудалд. Цагдаагийн байгууллагын 90 жилийн 
ойд зориулсан Эрдэм шинжилгээний хурлын 
илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 
3 ҮАГ. М-1. Т-1. ХН № 4412. “Өргөх бичиг” хэмээх 
нугалбар № 19. 

ныне, прогрессивных способов и опытов. 
В издававщимся ранее таких журналах, 
как “Народное государство”, “Народная 
милиция”, “Бдительность” полно 
полезных для вклада в сегоднящную 
деятельность способов, мысли и опыта 
“братских, социалистических” стран. 

“В обучение 1950-ых годов, 
слушатели прослушали лекции... 
проводили занятия на рельефе участка 
территории, сделанного в кабинете 
погранслужбы, с помощью моделей, 
после чего некоторые объекты наносятся 
на топографическую карту и в конце 
всех этих действий, практикуются на 
местности”4. 

Во время стажировок, слушатели 
сначала выполняли обязанность часового 
вместе с рядовым пограничником. 
Затем работает начальником отделения, 
замначальником и начальником 
заставы... 

Вышеупомянутые практические 
занятия очень пригодились назначенным 
после учебы на границе начальникам. 

Также проводились открытые 
занятия, после чего с участиями 
присутствовавших обсуждались 
достоинства и недостатки откровенно, 
и давалось оценка, что давало большой 
результат. 

В обучение 1970-ых годов, 
создались кабинеты с автоматическим 
управлением: пограничной службы, 
лингофона, милиции, криминалистики, 
исправительно-трудового права, 
огневой подготовки, обороны от средств 
массавого поражения, а также полигоны: 
более 20 кабинетов в виде магазинов, 2 
комнатной квартиры и юрты для осмотра 
мест происшествий, кабинета начальника 
застава, фотолаборатории с 25 
фотоувеличителями, кабинет, помещения 
с учебным назначением5. 

К числу существовавщих ранее 

4 Д.Дашдэмбэрэл. Манай сургуулийнхан. 33 дахь 
тал. 
5 Мөн тэнд. 55 дахь тал. 
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прогрессивных технологий и инновации 
можно отнести использовавщий 
в обучении Академии полиции, в 
начале 2000-х, созданный учебно-
тренировочный полигон для 
практических занятий по расследованию 
преступлений и по тушению пожара, 
что давали выпускникам более 
высокие навыки, чем нынешние. 
Остальные правоохранительные 
отрасли, подготавливающие свои 
кадры в Правоохранительном 
университете, например, Главное 
управление исполнения судебных 
приговоров, Главное управление 
пограничной охраны, Национальный 
институт судебных экспертиз также 
могут осуществлять также забытые 
инновационные идеи и передовые 
технологии. 

Мы также считаем, что 
нужно провести исследования в 
половом соотношении сотрудников 
правоохранительных органов, изменить 
организацию и деятельности, создать 
информационную сеть, изменить 
практику правоохранительных служб, и 
начать обновление немедленно. 

Из за того, что у нас не 
сформировалось единое понятие 
об инновации, некоторые считают 
инновацию наглядной, и вещью, которую 
можно трогать руками, и действием, 
направленным на производство и сбыт 
продуктов, несуществовавщих ранее, и 
приобретение прибыли, и даже требуют 
таковых. 

В законе Монголии об инновации 
“инновационная деятельность” 
определено как “Действия, направленные 
на создание конкурентоспособных 
продуктов, технологий, работ, 
обслуживаний и поставку на рынок, 
путем ввода в экономический оборот 
новых идей и знаний6. 

6  “Инновацийн тухай” Монгол Улсын хууль. 3 
дугаар зүйлийн 3.1.3 дахь заалт.

По нашему мнению требование быть 
конкурентоспособными является весьма 
рациональным, но, в ст.15 того же закона 
затребовано, чтобы инновационные 
продукты были “превышающими по 
конкурентоспособностью, техническим 
и экономическим показателями”7 
может причинить препятствие 
развитию инновации. По сути, о 
конкурентоспособности продуктов 
можно говорить лишь при условии, 
если эти продукты должны быть 
относительно одинакового уровня, 
или не хуже ранее существовавщих. 
Между создававщимися ранее и 
производявщимися аналогичные 
продукты хозяйственными 
единицами и предприятиями и 
новосозданными, лишь только 
начинающими экспериментальным 
путем свою деятельность 
единицами и предприятиями нет 
возможности конкурировать, так 
что, данное регулирование более 
защищает монопольное право ранее 
существовавщих, уже производящих 
продукции предприятий. 

Мы считаем что от инновационной 
деятельности и продуктов достаточно 
требовать следующие критерии: - чтобы 
были научно обоснованы; - чтобы 
снабжали практиктические потребности; 
- чтобы экономили импортные расходы, 
или увеличивали резервы экспорта. 

Институт научного исследования 
и развития Правоохранительного 
университета,  проводящий различные 
научные исследования, создал 
научно-исследовательскую, учебно-
экпериментально-производственную 
лабораторию при Центре 
правоохранительной инновации 
института, разработал порядок работы 
данной лаборатории.

В результате проводившихся с 
сентября 2015 года в данной лаборатории 

7 Мөн тэнд. 15 дугаар зүйлийн 15.1.1 дэх заалт.
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экспериментально-практических опытов, 
не только положено начало производства 
чрезвычайно дефицитного на практике 
полиции и судебных экспертиз, 
расствора люминола для определения 
крови в без лабораторных условиях, 
черного, немагнитного порошка 
для выявления следов рук, черного, 
немагнитного брикета для выявления 
следов рук, но и установлен опытами 
состав черного, немагнитного порошка 
для выявления следов рук с влажных 
поверхностей, что вызывало большое 
практическое затруднение, и теперь 
уже готов к производству. Лаборатория 
решила затруднения, встречающиеся 
при осмотрах мест происшествий, 
когда клубятся применяемые для 
выявления следов рук порошки, входят в 
дыхательные пути, загрязняют открытые 
части тела, одежду, путем передачи им 
твердой формы, получила сертификаты 
полезных моделей по этим трем 
моделям и моделью “Чугунное решето с 
полостью для воздуха” после проведения 
Институтом научных исследований 
в направление безотбросного 
использования топлива в погранзаставах 
и постах, проэкспериментировав на 
практике некоторых частей. 

Эти проекты могут быть применены 
на практике местных органов полиции, 
судебного исполнения и пограничных 
войск. 

Произведенный по инициативе 
сотрудников макет прибора для 
сматывания пожарных шланг также 
стал практически высокозначимым 
снаряжением.

В результате исследования, 
проводимого в Центре 
правоохранительной инновации 
был разработан метод производства 
наручников, импортируемых из 
зарубежа, использовав бычью кожу 
и ремни из ее, подано заявка на 
рассмотрение для патента нового 
изобретения в Орган интеллектуальной 

собственности Монголии. По 
применении этого наручника придет 
конец проблемам, связанным с 
причинением телесного повреждения, 
обжиганием на мороз, а средства, 
расходововшиеся на покупку, можно 
расходовать на его производство. 
Исследованием установлено, что 
стоимость импортного наручника 
составляет в средном 21 000 тугриков, 
тогда как для производства на одного 
наручника будет затрачен 15 000 
тугрики. 

В результате совместного 
исследования работников Центров 
пограничного исследования и 
правоохранительной инновации были 
созданы образцы маскировочных одежд, 
используемых в пограничной службе. 
Образцы могут носить с двух сторон, 
внутрь сделан из ткани белого цвета, 
что назначена для выполнения задач в 
снежных условиях, имеет превосходство 
в экономии на импортных расходов. 
На данное изобретение подана заявка 
как на полезный модель также в Орган 
интеллектуальной собственности 
Монголии. В дальнейшем, положены 
начала исследовательских работ по 
направлению производства различных 
маскировочных сеток, сумки для группы 
специального назначения. 

Ясно, что инновацию в отраслях 
правоохранения никак нельзя понять 
разграничением производства подобного 
рода средств, оборудований и продуктов.

В рамках Программы деятельностей 
правительства на 2012-2016 год, и 
плана мероприятий, направленных на 
их исполнений, Министр юстиции и 
внутренных дел Монголии подтвердил 
приказом А/210от 29 сентября 2015 года 
“Программу по развитию инновационной 
макроструктуры в отраслях 
правоохранения на 2015-2020 годы” и 
начал их реализацию. 

Целью этой программы 
является развитие инновационной 
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макроструктуры, совершенствование 
структуры и организации, кадров, 
материальной базы и правовых 
средств, обеспечение национальной 
безопасности путем проведения 
исследования и экспериментов, 
реализация и поселение инновации в 
деятельности правоохранения, изучение, 
экспериментирование, производство 
и реализации инновационных 
продуктов на рынках правоохранения и 
безопасности. 

В апреле 2016 года нами были 
проведены мероприятия по пропаганде 
реализации этой программы в 10 
агентствах и отраслях правоохранения. 
К сожалению, ни один из них не знал о 
программе, что мы считаем одним из 
показателей отношения практических 
органов к инновации. 

Отсюда можно сделать вывод, 
что совместная деятельность и 
взаимоотношение правоохранительных 
отраслей слабо, информационная сеть и 
единая политика отраслей недостаточны. 

Определенная в программе 
резолюция по улучшению научной, 
технологической и учебной 
макроструктур, путем переключения 
Правоохранительного университета 
на научный университет; по 
созданию инновационных центров, 
специализированных лабораторий 
по эксперименту, исследований; 
по осуществлению, реализации, 
посилению и передаче научно 
обоснованных инноваций в деятельности 
правоохранительных отраслей; 
по проведению экспериментов 
производства инновационных 
продуктов в вышеупомянутых 
лабораториях и инкубатор-центрах, 
а также произведению и сбыту 
экспериментально; в дальнейшем, даст 
возможность создать старт-ап компании, 
вводить в экономический оборот знания, 
производя специальные средства, 
оборудования, одежду, импортируемые 

отраслями правоохранений, возможности 
эффективно работать, направив 
денежный поток, направленный на 
импорт к внутреннему рынку. 

Указанные в программе направления 
по реализации научных проектов, 
программ, планов через созданные 
в Университете профессорские 
команды, ученых и исследователей; 
расширению сферы обучения 
докторантов и магистрантов, 
предметами безопасности экономики и 
технологии информаций, специальной 
техники; оказыванию более научного 
содействия правоохранительной 
деятельности; проведению 
учебных мероприятий и научно-
исследовательских работ; повышению 
количество правоохранительных 
кадров с ученым званием; введению 
интеллектуальной собственности ученых 
и исследователей в экономический 
оборот, являются тенденциями развития 
правоохранительной инновации.

ВЫВОДЫ
1. В обучение Правоохранительного 

университета недостаточно программы 
по направлению обучения к 
прагматичесому обучению и учебной 
среды, достаточных для приобретения 
практических навыков выпускниками. 

2. Необходимо изменение 
менталитета выпускников 
Правоохранительного университета, 
сотрудников правоохранения, и 
деятельности правоохранительных 
отраслей, проведение исследования в 
половых соотношениях сотрудников. 

3. Возможно реализовать в 
деятельности правоохранения забытые 
инновационные идеи, передовые 
технологии, использовать эффективные 
методы, средств, опыт и организации, 
необязательно из зарубежа или 
абсолютно новые. 

4. В отраслях правоохранения 
отсутствуют единое понятие об 
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инновации и единой системе 
обмена информацией, слабо развито 
взаимоотношение и совместная 
деятельность, недостаточно единой 
политики отраслевой инновации. 

5. Некоторые положения в законе 
об инновации Монголии подлежат к 
разработке. 

6. Возможно улучшить 
научную, технологическую и 
учебную макроструктуру, путем 
создания специализированных, 
экспериментально-исследовательских 
лабораторий и инкубатор-
центров инноваций, переключения 
Правоохранительного университета 
в университет исследований, с 
привлечением профессорских команд к 
инновационным действиям, созданным 
экспериментально-исследовательским 
лабораториям, дать возможность 
для работы ученых, исследователей, 
докторантов и магистрантов в них. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Провести детальное исследование 

и обновить порядок поступления 
студентов в Правоохранительный 
университет, технологию обучения, 
учебную программу и учебно-
методологический документ, увеличить 
срок обучения занятий по приобретению 
практических навыков,

2. Дать единое понятие об 
инновации, создать единицу, 
отвечающую за инновацию отраслей в 
Министерстве юстиции и внутренных 
дел, чтобы реализовать политику на 
уровне министерства и равномерно 
реализовать в подчиненных отраслях и 
агентствах,

3. Провести изменения в 
менталитете и в половом соотношении 
сотрудников отраслей правоохранения, а 
также в структуре и организации, создать 
единую сеть обмена информацией,

4. Реализовать и передать в отрасли 
правоохранений научно обоснованные 
инновации, положить фундамент 
образования старт-ап компаний, 
создав экспериментальные центры 
по производству инновационных 
продукций, производить специальные 
инструменты, оборудования, одежду у 
себя в стране, 

5. Начать исследование Закона 
об инновации Монголии для его 
усовершенствования,

6. Привлекать профессорские 
команды, созданные в Университете 
в деятельность экспериментальных, 
исследовательских, инновационных 
лабораторий, дать работать ученым, 
исследователям, докторантам и 
магистрантам.
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Abstract: Equality before the Criminal Law not only means, that the same laws have 
to be applied to each citizen, but also that there must be uniform application of this laws. 
This requires that all lawyers use the same methods of interpreting the law. That is why 
legal education plays an important role in ensuring equality before the criminal law. Only 
if all students are taught the same methods and standards of interpretation they will be 
able to develop a uniform juridical mindset and professional ethic. To achieve this it is 
important that legal education focuses on the application of the law on concrete cases.

Товч утга: Эрүүгийн хуулийн тэгш эрхийн зарчим гэдэг нь иргэн нэг бүрт яг 
адилхан хуулиудыг хэрэглэнэ гэсэн үг төдийгүй, бас эдгээр хуулийг нэг мөр жигд 
хэрэгжүүлэн хэрэглэх ёстой гэсэн үг юм. Энэ нь бүх хуульчаас тухайн хуулийг 
тайлбарлахдаа яг адилхан арга хэрэглэхийг шаардана. Ийм учраас эрүүгийн 
хуулийн өмнө бүгд тэгш эрхтэй байх зарчмыг хангахад эрх зүйн боловсрол чухал 
үүрэг гүйцэтгэнэ. Хууль тайлбарлах яг адилхан арга, стандартуудыг бүх оюутанд 
зааж сургасан нөхцөлд оюутнууд хууль зүйн нэгдсэн нэг сэтгэлгээ, мэргэжлийн ёс 
зүйтэй болж чадах юм. Ийм зорилгод хүрэхийн тулд тодорхой жишээ, тохиолдолд 
хуулийг хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг дээр эрх зүйн боловсролын хичээлийг төвлөрүүлэх 
нь чухал болой.

I. Equality before the Criminal Law
1. Uniformity of laws and uniformity of 
applying the law
Let me begin with an example:

A man sells to another a bracelet, of 
which he says that it is “an exceptionally 
valuable piece”. Despite he has some 
doubts, that the promises of the seller are 
true, the buyer pays $ 100,- for the bracelet. 

Later he must recognize that the bracelet 
comes from chinese mass production and 
normally costs only $ 50,-. Bracelets of the 
same kind a sold by two other sellers in 
two other districts to two other customers 
under the same circumstances. The buyers 
in each district report an offense to the 
police because they think that they have 
become victims of fraud.

In the first district the prosecutor 
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indicts the seller for fraud, because he has 
deceived the buyer about the value of the 
bracelet.

In the second district the prosecutor 
dismisses the action. The prosecutor 
thinks that the statement “an exceptionally 
valuable piece” does not refer to a fact, 
but to a value judgment and that a fraud 
can only be committed by deceiving about 
facts.

In the third district the prosecutor 
also dismisses the action. He thinks, that 
because the buyer had doubts about the 
promises of the seller, his decision to 
buy the bracelet was not caused by the 
deception, but because he intentionally 
took the risk.

What has this example to do with the 
equality before the criminal law?

Equality before the law is an essential 
element of the rule of law. That is especially 
true for the equality before the Criminal 
law, because Criminal law provides the 
most severe sanctions and interventions 
into civil rights. To provide Equality before 
the Criminal Law a legal system must 
fulfill two preconditions. The first is the 
uniformity of the laws that are applied. The 
laws must be the same for every citizen. 
They must not make differences based on 
personal traits. This is why there cannot 
be a separate Criminal law for people of 
a particular race, a particular religion or a 
particular descent. Different criminal laws 
for different people may only be justified 
if there is a factual reason. For example it 
does not violate the principle of Equality 
before the Criminal Law that there a 
particular criminal laws for soldiers and 
officials, because both have special duties 
and obligations that only they can neglect. 
Particular rules concerning children and 
adolescents can be justified with the fact 
that their personality is still developing so 
that sanctions should have an educational 
purpose. We may call this aspect of 

Equality before the Criminal Law the 
principle of the uniformity of law. This 
principle is important for the legislation. 
Criminal Laws must be applied to all 
citizens and shall not comprise unjustified 
discriminations.

In our example the principle of the 
uniformity of law has not been violated. In 
all three cases the prosecutors applied the 
same law, namely the statute concerning 
fraud.

But Equality before the Criminal Law 
requires more than only the uniformity 
of the law. The rule of law demands not 
only that the Criminal law is the same 
for all citizens. It is also necessary that 
these laws always and everywhere are 
applied in the same way. We may call this 
second precondition of equality before the 
criminal law the uniformity of applying 
the law. In our example this principle has 
been violated. Three prosecutors have 
applied the same law in three different 
ways which led to two different results. 
Indictment in one case, dismissal of the 
action in two cases. This kind of violation 
of the equality before the criminal law can 
be witnessed quite often in the practice of 
law enforcement. For this there are mainly 
two reasons:

2. Interpreting the law
The first reason is, that laws are made 

to be applied on a multitude of cases. 
But laws are necessarily abstract and to 
a certain degree vague. So even with the 
most precise law there will be cases where 
it is dubious whether this law should be 
applied or not. If this question can’t be 
answered by referring to the wording of 
a law alone and the adjudication of the 
higher courts cannot offer a ready-made 
solution, as it is often the case, than the law 
has to be interpreted.

The result of such an interpretation 
depends on several factors. One is the 



392

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

preconception of the interpreter.  It is a 
proven psychological fact that the beliefs 
and prejudices of the interpreter influence 
the process of interpretation and therefore 
also its results. Often the interpreter of a 
law will look for the assumed purposes 
of this law. But this purposes are not 
always evident and clear. Often what on 
considers the purpose of a law is itself the 
result of a process of interpretation and 
value judgments. In our example the third 
prosecutor denied a fraud, because the 
buyer had doubts about the promises the 
seller had made. Obviously this prosecutor 
beliefs, that the purpose of the law on 
fraud is to protect those, who are deceived 
because they trust another person. Whereas 
those persons, who make the deal despite 
their doubts and are aware of the risks 
insolved, do not deserve the protection of 
the criminal law. This is an interpretation 
of the law which is based on the political 
and ethical beliefs of the prosecutor alone.

Another important factor for the 
result of an interpretation is the methods 
that are applied. Jurisprudence knows a 
multitude of methods of interpretation. 
The interpreter may consult the alleged 
will of the historical legislator, systematic 
arguments or criteria for an objective 
purpose of the law. Different methods of 
interpretation inevitably produce different 
results. But vice versa this means, that the 
uniformity of applying the law will be 
promoted if there are generally accepted 
rules of interpretation. If all lawyers use 
the same methods of interpretation this 
will counter the effects of individual 
prejudices and vague formulated statutes. 
Of course there will always be a lot of 
cases, where even the application of the 
same interpretation methods does not lead 
to unambiguous results. But their number 
can be reduced significantly if there is a 
consensus among lawyer about the methods 
of interpretation. Such a consensus is 

therefore an important instrument to 
provide an uniform application of the law.

3. Professional ethics
Not only the absence of proper methods 

can compromise the uniform application 
of the law. A lack of professional ethics 
may also lead to arbitrariness. 

Another example:
A wealthy businessman has been 

murdered at his house. The investigations 
produce evidence that compromises the 
wife of the victim as well as his chauffeur. 
The wife comes from a well-known and 
respected family. She has a university 
degree and regularly hosts charity events. 
The chauffeur is poor and belongs to an 
ethnic minority that most people regard 
with contempt. In the past he has been 
convicted of theft in several cases. The 
last conviction was nine years ago. The 
prosecutor files an arrest warrant for the 
chauffeur but not for the wife. The legal 
foundation is a law that allows the arrest of 
suspects when there is probable cause and 
a probability that he will leave the country.

Here too there is no violation of the 
principle of the uniformity of the law. For 
his decision of filing an arrest warrant or not 
the prosecutor applied the same law to the 
chauffeur and to the wife. But did he apply 
the law in both cases in the same way? If 
for chauffeur and wife there was the same 
degree of probable cause, than the decision 
of the prosecutor should be the same in 
both cases. Of course the prosecutor has 
a scope for judgement evaluation. Based 
on his criminalistic experience he has to 
assess the probability that the wife or the 
chauffeur have committed the murder. 
Criminalistic experience is an objective 
criterion. But often subjective factors 
also influence the assessment process. 
In our example it is quite likely, that the 
prosecutor held prejudices against the 
chauffeur because of his ethnic descent, 
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his low social status and his previous 
convictions. Vice versa he may have been 
biased in favour of the wife because of her 
high reputation. If the prosecutor wilfully 
considered this aspects than his decision 
was an act of arbitrariness. If he did not 
recognize the influence of this aspects then 
the problem lies in a lack of reflection 
on his prejudices. Both results in a non-
uniform handling of the law. 

Of course the prosecutor has by 
act of law an obligation to neutrality 
and objectivity. But this alone does not 
guarantee that this obligation is fulfilled. 
The applying of law is determined not 
alone by formal rules but to a considerable 
degree also by informal ones. Law 
enforcement officials obey not only the 
primary code of official laws but also the 
so called second code. This second code 
consists of informal rules that derive from 
patterns of action and non-written decision 
criteria as they exist in nearly every 
institution. If this second code allows or 
promotes arbitrariness and prejudices this 
will influence judgments and the exercise 
of discretion. New officials learn to follow 
the rules of the second code from the 
example of their experienced colleagues 
and their superiors. Typically the second 
code evolves spontaneously out of the 
everyday practice. But its concrete form 
always depends not only on the external 
conditions but also on the attitude and 
professionalism of the officials. In other 
words, the second code reflects the 
professional ethic of law enforcement 
officials.

II. The role of legal education
As we have seen, uniformity of 

applying the law requires generally 
accepted methods of interpretation and a 
professional ethic that endorses objectivity 
and neutrality while it shuns arbitrariness 
and prejudice.

So what can legal education contribute 
to the implementation of equality before 
the criminal law? I think that the design and 
quality of legal education have enormous 
influence on how much equality before the 
law a legal system can provide.

1. Teaching methods of interpretation
We have already seen how important 

the methods and standards of interpretation 
are. The methods, a lawyer uses when 
applying the law to a case he normally has 
acquired during his legal studies. He will 
use them during his whole professional 
career and he probably will never modify 
them substantially. While lawyers acquire 
a lot of their knowledge and competences 
on the job, their way of interpreting the 
law is something they learn during the 
first years of their legal education. Vice 
versa this means that a lawyer, who 
hasn’t experienced a proper training in 
interpretation methods probably will never 
be able to remediate this deficit. Such 
lawyers will do their job without having 
an informed idea of what they are doing. 
When they have to apply the law on a 
more complicated case that requires legal 
reasoning and the interpretation of statutes, 
they lack the proper methodological 
framework. This results in decisions 
that are determined to a large degree by 
subjective beliefs and prejudices. The 
judgments of such lawyers are practically 
not foreseeable and will appear arbitrarily 
to outsiders. Uniformity of applying the law 
cannot be achieved with lawyers that lack 
the necessary methods of interpretation.

It is therefore essential for a good legal 
education to teach the law students methods 
of interpretation that enable them to apply 
the law to difficult cases. The students 
must be able to produce foreseeable results 
that fit coherently into the system of the 
law and can be justified within a generally 
accepted methodological consensus. 

2. Developing the proper mind-set
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But it is not only by teaching a catalogue 
of acknowledged interpretation methods 
that legal education exercises an influence 
on the Equality before the Criminal Law. 
A graduate in law leaves law school not 
only with a more or less comprehensive 
knowledge of facts and theories. Beyond 
that he should have acquired a certain 
juridical mind-set. This mind-set defines 
how a lawyer perceives the facts of a case, 
how he argues and what principles inform 
his judgments. For example a lawyer that 
has been educated in a communist country 
with an corresponding legal system 
would interpret the statutes on theft with 
regard to the social classes of perpetrator 
and victim. To a lawyer educated in 
a liberal legal system such arguments 
are utterly irrelevant. The mind-set is a 
result of the training in argumentation 
and interpretation a student absolves in 
law school. It involves a mode of thought 
that in a certain way embodies the spirit 
of the legal system. Thereby the mind-set 
is also the fundament for the professional 
ethic that a lawyer will develop during his 
career. Of course this ethic is nothing that 
can be taught at university but something 
that is formed on the job by the examples 
of colleagues and superiors. But if those 
persons share the same mind-set they will 
most likely develop the same concept of 
ethics and professionalism. For example 
a lawyer can acquire through his legal 
education an instinct and a feeling for 
argumentation. If this becomes part of 
his mind-set he will be less willing to 
let personal preferences and prejudices 
influence his professional judgments. 
Therefore the promotion of a uniform 
mind set can contribute substantially to 
uniformity in applying the law.

3. Consequences for legal education 
So how should a legal education look 

like to promote methodical skills and a 
proper mind-set?

First it should reserve appropriate 
space for methodic training. This does 
not only mean that Juristic method should 
be taught as an autonomous subject. It 
is even more important that methods of 
interpretation are trained and practised in 
the regular Criminal law courses. There 
the students should not only hear about 
the theory and system of the criminal 
law. They also should learn how to apply 
the criminal law on the facts. Learning 
on concrete cases is the best way to train 
the methods of interpretation and to 
develop argumentation skills. This kind 
of education requires from the students 
active participation in the course. From 
the academic instructors it requires a 
willingness to discuss conflicting opinions 
and open-mindedness for the practical 
problems in applying the law.

III. Conclusion
Very often the first thing young lawyers 

hear on the first day at their new job is: 
“Forget the academic stuff You learned 
at law school! You are now entering the 
reality of the law” I think this is a foolish 
thing to say. We may forget particular facts 
and details but we cannot leave behind the 
impressions we received during our legal 
education. The way we look at the law and 
how we apply it to the facts will always be 
a product of our education at law school. 
Therefore, if we want to achieve Equality 
before the Criminal Law and the necessary 
uniformity in applying the criminal law, 
we must provide a proper legal education. 
An education that teaches standardized 
methods of interpretation and provides the 
students with a proper juridical mind-set.
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛД ОЛОН 
НИЙТИЙН САНАА БОДЛЫГ ТУСГАХАД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

CONSIDERATIONS TO REFLECT PUBLIC OPINION TO CHALLENGES 
ENCOUNTERED TO THE LAW ENFORCEMENT ORGANIZATIONS

Ч.ДАВААСҮРЭН
Судалгаа зөвлөх үйлчилгээний "Эм Эм Си Жи" ХХК-ийн 
Судалгаа хөгжил хариусан захирал, Бизнес удирдлагын 
магистр, МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторант
DAVAASUREN CH.
Master of Business Administration, Ph.D student of the 
Business School, National University of Mongolia, Research 
and Development Director of the Mongolian Marketing 
Consulting Group (MMCG) Company 

Товч агуулга: Олон нийтийн санаа бодол гэдэг бол тухайн нэг асуудлаар 
нийгмийн дийлэнх хэсгийн илэрхийлж буй үзэл бодол, хандлага, итгэл үнэмшлийн 
нийлбэр цогц юм. Олон нийтийн санаа бодол нь нийгмийг цогцлоох, өөрчлөх чухал 
хүч болдог. Олон нийтийн санаа бодлын судалгааг хууль санаачлах, батлуулах, 
хуулийн хэрэгжилтийг хангуулахад ашиглаж болно. Энэхүү илтгэлд олон нийтийн 
санаа бодлын судалгаа нь хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаатай хэрхэн 
холбогдож болох, түүнийг хэрхэн ашиглах, хууль сахиулах байгууллагатай үйл 
ажиллагаатай холбоотой олон нийтийн санаа бодлын судалгаанд тулгарч буй 
асуудлыг авч үзлээ.

Abstract: Public opinion is an aggregate of the individual views, attitudes, and beliefs 
about a particular topic, expressed by a significant proportion of a community. Public 
opinion is vital power to shape and change community. Public opinion research could be 
used for drafting and lobbying laws and promoting law enforcement. This article concludes 
how law enforcement organizations and public opinion research are related, how it could 
be used for the law enforcement organizations and general issues encountered in public 
opinion research, which could be relevant to the law enforcement organizations.

Нэг. Хууль сахиулах байгууллагын 
үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн 

оролцоо
Дэлхийн улс орнуудын практикаас 

харахад хууль сахиулах үйл ажиллагаа 
нь нэлээн өргөн хүрээг хамарсан ойлголт 
бөгөөд үүний нийт иргэдэд шууд 
мэдрэгдэх хууль сахиулах, аюулгүй 
байдлын хосолсон шинжтэй үйлчилгээг 
цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэдэг. 
Гэхдээ хууль сахиулах байгууллагууд нь 
өөрийн зорилго чиг үүргээс хамаараад 

янз бүр байдаг. Тухайлбал, цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны хоёрны 
нэг нь иргэнд үйлчилдэг захиргааны 
байгууллагын шинжтэй нөгөө хэсэг нь 
хууль сахиулах чиг үүргийг гүйцэтгэх 
шинжтэй байдаг.1

Иргэд, үйлчлүүлэгчдийн санаа 
бодлыг үйл ажиллагаандаа тусгаж 

1  Г.Оюунболд. “Хууль сахиулах ажиллагааны 
шинэтгэл”. “Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн 
сэтгүүл. УБ., 2014. №1.
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хэрэгжүүлэх нь иргэдэд үйлчилдэг 
төрийн байгууллагын нэг чиг үүрэг 
байх ёстой. Нөгөө талаар аливаа хууль 
тогтоомжийн төслийг боловсруулахад 
иргэд олон нийтийн санаа бодлыг 
тусгах нь хуулийн хэрэгжилтэд эерэг үр 
нөлөөг өгөх болно. Түүнчлэн гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
зохион байгуулж хэрэгжүүлэх нь хууль 
сахиулах байгууллагын салшгүй нэг 
хэсэг байдаг. Тухайлбал, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажил нь “гэмт 
хэргийн тухай мэдээллийг судалсны 
үндсэн дээр гэмт хэрэг гарч байгаа 
шалтгаан нөхцөлийг тогтоох, арилгах, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох талаар авч хэрэгжүүлж 
байгаа цогцолбор арга хэмжээ”2 гэж 
тодорхойлогдож байгаа бөгөөд “гэмт 
хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгахад 
чиглэсэн эдийн засаг, улс төр, эрх зүй, ёс 
суртахуун, хүмүүжлийн болон зохион 
байгуулалтын шинж чанартай нийтлэг 
арга хэмжээг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ3” гэж 
ангилж авч үзсэн байдаг.

Тэгэхээр хууль сахиулах 
байгууллагын үйл ажиллагаанд олон 
нийтийн санаа бодлыг судлах, үр дүнг 
үйл ажиллагаандаа тусгаснаар хуулийг 
хэрэгжүүлэх, сурталчлан таниулах 
үйл ажиллагаанд олон нийтийг татан 
оролцуулах, хуулийг үр дүнтэй 
хэрэгжүүлэх боломж бүрдэх юм.

Олон нийтийн санаа бодол бол 
нийгмийг цогцлоон бий болгох, 
өөрчлөхөд нөлөөлөх чухал хүч юм. 
Мэргэжлийн түвшинд сайтар зохион 
байгуулж, олон нийтэд түгээсэн 
судалгааны үр дүн олон нийтийн дуу 
хоолойг бүгдийн анхаарлын төвд 
аваачих чухал хэрэгсэл болдог.

2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол 
Улсын хууль. 3 дугаар зүйлийн 3.1 дэх заалт.
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол 
Улсын хууль. 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь заалт.

Гэсэн хэдий ч олон нийтийн санаа 
бодлыг судлахад анхаарах ёстой 
асуудлууд байгааг дараагийн бүлэгт авч 
үзэх болно.

Хоёр. Олон нийтийн санаа 
бодлын судалгаа, хууль сахиулах 

байгууллага дахь хэрэглээ
Олон нийтийн санал бодол (Public 

opinion) хэмээх нь тодорхой асуудлаар 
нийгмийн зонхилох хэсгийн илэрхийлж 
буй хувь хүмүүсийн үзэл бодол, 
хандлага, итгэл үнэмшлийн нийлбэр 
юм4. Тухайн асуудлаар нийгмийн 
тодорхой бүлэг буюу олон нийт (эх 
олонлог)-ийг төлөөлж чадах жижиг 
хэсэг (түүвэр)-ийн санаа бодлыг олж 
тодруулах үйл явцыг олон нийтийн 
санаа бодлын судалгаа (public opinion 
poll or public opinion research) гэж 
тодорхойлдог. Олон нийтийн санаа 
бодлын судалгааны арга зүй нь 
социологийн судалгааны нийтлэг 
ойлголт, арга зүйд тулгуурладаг бөгөөд 
улс төр, нийгэм, хүн болон угсаатан 
судлал, сэтгэл судлал зэрэг бусад 
судалгааны чиглэлүүдтэй уялддаг.

Хууль сахиулах байгууллагын 
үйл ажиллагаанд олон нийтийн санаа 
бодлын судалгааг дараахь чиглэлд авч 
ашигладаг. Үүнд:

1.Тухайн асуудлаар олон нийтийн 
санаа бодлыг олж тодруулан, хуулийн 
үндэслэл, үзэл баримтлалд тусгах, 
нөлөөллийн болон лобби арга хэмжээнд 
ашиглах. Өөрөөр хэлбэл, асуудлыг олон 
нийт, шийдвэр гаргагчдын анхаарлын 
төвд хүргэхэд олон нийтийн санаа 
бодлын судалгааны үр дүн чухал ач 
холбогдолтой.

2.Хууль сахиулах байгууллагын 
үйл ажиллагаанд олон нийтийн өгч буй 
үнэлгээ, сэтгэл ханамжийн түвшинг 
тодорхойлж, үйл ажиллагааны олон 
нийтийн хүлээлтэд нийцүүлэн ажиллах.

4 https://www.britannica.com/topic/public-opinion 
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3.Хууль сахиулах байгууллагын 
талаарх олон нийтийн дунд бий болсон 
дүр төрхийг (public image of the law 
enforcement) олж илрүүлэх, эерэг 
сэтгэгдэл дүр төрхийг бий болгох 
кампанит ажлуудыг хэрэгжүүлэх 
чиглэлийг тодорхойлох.

4.Гэмт хэргийн шалтгаан нөхцлийг 
олж илрүүлж, урьдчилан сэргийлэх, 
олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, ойлголт 
ухамсрыг дээшлүүлэх (public awareness) 
арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд 
ашиглах.

5.Тодорхой асуудлаар олон 
нийтийн мэдлэг, хандлага, ойлголт, 
туршлагыг олж илрүүлэн түүнийг 
өөрчлөх нөлөөллийн арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх.

Хууль сахиулах байгууллагуудын 
хувьд олон нийтийн санаа бодлыг 
судалж, үйл ажиллагаандаа ашиглах 
нь хуулиар хүлээсэн чиг үүргийнхээ 
хүрээнд болон нийгэмд үйлчилж 
байгаа институцийнхээ хувьд зайлшгүй 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэг 
болж байна. Манай хууль сахиулах 
байгууллагуудын энэ чиг үүргийн 
хэрэгжилт харьцангуй учир хангалтгүй 
байгаа нь хүний нөөц болон хөрөнгө 
санхүүгийн дутагдалтай байдал, 
судалгааны ажлыг хийх мэдлэг чадавхи 
бүрдээгүй, судалгааны үр дүнг ойлгож 
ашиглах хандлага дутагдалтай зэрэг 
хүчин зүйлс нөлөөлж байна. Гэсэн 
хэдий ч хууль сахиулах байгууллага 
болон үндэсний судалгааны 
байгууллага, институцтай хамтран 
ажиллах хамтын ажиллагааг сайжруулж 
чадвал уг асуудлыг тодорхой хэмжээнд 
шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна.

Олон нийтийн санаа бодлын 
судалгааны үр дүнг хууль сахиулах 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
ашиглахтай холбоотойгоор тулгамдаж 
буй асуудлуудыг дараагийн бүлэгт авч 
үзлээ.  

Гурав.  Олон нийтийн санаа бодлын 
судалгааны хүрээнд тулгамдаж буй 

асуудлууд, тэдгээрийн шийдэл
Олон нийтийн санаа бодлын 

судалгаа нь дараахь үе шатуудаар 
хэрэгждэг бөгөөд судалгааны хүрээнд 
тулгамдаж буй асуудлуудыг энэ үе 
шатны дагуу авч үзлээ.
1.	 Судалгааны аргачлал арга зүйг 

боловсруулах (Survey designing);
2.	 Судалгааны түүврийн хүрээ, аргыг 

тодорхойлж, түүвэрлэлтийг хийх 
(Sampling design);

3.	 Судалгааны хэрэгсэл – асуулга, 
удирдамжийг боловсруулах (Survey 
instrument design);

4.	 Судалгааны мэдээллийг цуглуулах 
(Data collection);

5.	 Мэдээллийг боловсруулах, дүн 
шинжилгээ (Data analysis);

6.	 Судалгааны үр дүнг танилцуулах, 
тайлагнах (Reporting and release).
Судалгааны аргачлал арга 

зүйг боловсруулах: Манай нөхцөлд 
ихэнхдээ судалгааг гэдгийг нэг асуулга 
боловсруулаад, хүмүүсээр бөглүүлж 
аваад үр дүнг нь нэгтгээд гаргахыг 
судалгаа гэж ойлгох тал байдаг. Гэтэл 
судлах гэж буй асуудал, судалгааны 
гол асуудлыг агуулсан судалгааны 
объект буюу түүврийн нэгжийн шинж 
чанараас шалтгаалаад судалгааны 
өөр өөр аргачлал арга зүйг дангаар нь 
болон хослуулан ашиглах шаардлага 
гардаг. Энэ хүрээнд зөвхөн тоон 
судалгааны аргыг дангаар нь ашиглах 
бус чанарын судалгааны аргууд болох 
фокус бүлгийн ярилцлага (Focus Group 
Discussion (FGD)), гол мэдээлэгч нартай 
хийх ганцаарчилсан ярилцлага (Key 
Informants Interview (KII) or In-Depth 
Interview (IDI)), ажиглалт, туршилт 
судалгаа, кэйс шинжилгээ болон баримт 
бичгийн судалгаа (Desk review)-ны 
аргуудыг ашиглах хэрэгтэй.
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Шигтгээ 1: Авлигын эсрэг хуульд 
заасны дагуу Авлигатай тэмцэх газар 
Авлигын индексийг 2 жил тутам гаргаж 
олон нийтэд мэдээлэх үүргийг хүлээсэн 
байдаг. Авлигын индексийн судалгааны 
арга зүйг 2009 онд боловсруулсан 
бөгөөд авлигын индексийг тооцохдоо 
авлигын талаарх олон нийт (иргэд, 
бизнес эрхлэгчид, төрийн албан 
хаагчид)-ийн төсөөллийн судалгаа (тоон 
судалгаа), шинжээчдийн төсөөллийн 
судалгаа (KII) болон авлигын гэмт 
хэрэг зөрчлийн мэдээлэл, төрийн 
байгууллагын авлигаас урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааны үнэлгээ 
зэрэг бусад мэдээлэлд хийсэн дүн 
шинжилгээ (баримтын шинжилгээ)-ний 
үр дүнд үндэслэн тооцож ирсэн.

Түүнчлэн тухайн асуудалд хандах 
сэтгэл хөдлөлийн хандлага (emotional)-
ын цаана байгаа бодит хандлага (rational)-
ыг нь илрүүлэх нь олон нийтийн 
санаа бодлыг тодорхойлох судалгааны 
хүрээнд авч үзэх шаардлагатай асуудал 
болж байна. Олон нийт тухайн асуудлын 
талаар бодитой ойлголт мэдлэг байхгүй 
нь судалгааны үр дүнд шууд нөлөөлөх 
тал байдаг. Орон нутгийн захиргааны 
байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө 
иргэдийн саналыг авч тусгасан хэдий 
ч уг үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж 
эхлэхэд иргэдийн зүгээс эсэргүүцэлтэй 
тулгарч байсан тохиолдол байдаг.

Шигтгээ 2: Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газраас Азийн сан болон 
Стэнфордын их сургуулийн Зөвлөлдөх 
ардчиллын төвтэй хамтран 2015 онд 
Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх төсөл 
хөтөлбөрүүд дээр иргэдийн саналыг 
авсан. Ингэхдээ Стэнфордын их 
сургуулийн Зөвлөлдөх ардчиллын 
төвөөс боловсруулсан Зөвлөлдөх 
санал асуулгын аргыг ашигласан. 
Эхний шатны судалгаанд хотоос 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа төсөл 
хөтөлбөрийг иргэдэд ямар нэг мэдээлэл 
өгөхгүйгээр шууд эрэмбэлүүлэн 
үнэлүүлсэн (Pre-polling). Үүний дараа 
нийт судалгаанд оролцогчдын тодорхой 
хэсгийг сонгон авч төсөл хөтөлбөрийн 
талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, 
хэлэлцүүлсний дараа дахин санал 
асуулгын судалгаа (Post-polling)-г 
авахад үр дүн өмнөхөөс нилээд 
өөрчлөгдөж гарсан. Иргэд метро гэх мэт 
хөрөнгө их шаардагдах төслийг өмнө нь 
сонгож байсан бол хэлэлцүүлэгийн илүү 
үр ашигаа өгөх барилгын материалын 
үйлдвэрлэлийн парк байгуулах зэрэг 
төслийг сонгох болсон.

Судалгааны түүвэрлэлт: 
Судалгааны нэгжийг тодорхойлох, 
тэдгээр нэгжийн мэдээллийг 
багтаасан түүврийн хүрээг бэлтгэн, 
төлөөлөх чадвартай түүврийг хийх нь 
судалгааны үр дүнд шууд нөлөөлдөг. 
Социологийн судлаачдын хувьд энэхүү 
түүврийн төлөөлөх чадвар гэдэгт 
төдийлөн анхаарал хандуулахгүй 
байх тал ажиглагддаг.   Судалгааны 
түүвэрлэлтийн асуудалд ач холбогдол 
өгөөгүйгээс шалтгаалан түүврийн 
гажуудал үүсдэг. Энэ тохиолдолд “олон 
нийт ингэж үзэж байна” гэж дүгнэх 
боломжгүй болно.
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Шигтгээ 3: Дэлхийн банкнаас хийсэн 
нийслэлийн зүгээс иргэдэд үзүүлж буй 
үйлчилгээ чанар хүртээмж, иргэдийн 
оролцооны байдлыг тодруулах судалгааг 
хийхэд зөвхөн нийслэлд бүртгэлтэй иргэд 
бус нийслэлд шилжин ирээд бүртгэлгүйгээр 
амьдарч байгаа иргэдийг хамруулах 
шаардлагатай болсон. Иймд хороон 
дээр байдаг Хүн ам, өрхийн бүртгэлийг 
судалгааны түүврийн хүрээ болгон ашиглах 
боломжгүй болсон. Иймд талбарт суурилсан 
түүврийн хүрээ буюу нийслэлийн гэр 
хороолол дахь хашаа, сууцны сансраас авсан 
зургийг дөрвөлжин нүднүүдэд хуваасан 
талбаруудыг түүврийн нэгж болгон сонгож 
авч тэр талбар дээр амьдарч байгаа өрхийг 
судалгаанд хамруулсан.

Судалгааны асуулгыг 
боловсруулах: Олон нийтийн санаа 
бодол, туршлага, хандлагыг илрүүлэхэд 
асуултыг шууд тавих нь учир дутагдалтай 
байдаг. Сүүлийн үед тухайн нэг 
асуудалд хандах хандлагыг илрүүлэхдээ 
түүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр задлан 
асуух, хандлага туршлагыг илрүүлэхдээ 
бусад хүмүүсийн хувьд асуух байдлаар 
тухайн хүний хандлагыг тодорхойлох 
зэрэг аргуудыг ашиглаж байна.

Шигтгээ 4: Найрсаг байдлын судалгааны 
та хэр найрсаг хүн бэ гэсэн асуултуудад 
судалгаанд оролцогчдын дийлэнх хувь нь 
өөрийгөө найрсаг гэж тодорхойлж байгаа 
хэдий ч Улаанбаатарчууд, Монголчууд хэр 
найрсаг вэ гэдэгтэй санал нийлж байгаа 
хүмүүсийн эзлэх хувь өөрийгөө найрсаг гэж 
үзэж байгаа хувиас бага байсан. Түүнчлэн 
тухайн хүний найрсаг эсэхийг илрүүлэхийн 
тулд тодорхой нөхцөлд хэрхэн хандах вэ 
гэдэг байдлаар задалж асуусан асуултуудын 
үр дүнг нэгтгэн гаргахад шууд асуусан 
асуултын үр дүнгээс мөн буурч гарч байсан.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт: 
Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын 
шатанд судлаачийн ёс зүйн асуудал, 
мэдээлэл цуглуулалтын арга болон 
мэдээллийн чанарт тавих чанарын 
хяналтын учир дутагдалтай байдлаас 
үүдэн гарах асуудлууд тулгардаг. 
Судалгааны бүхий л үе шатанд 
судалгаанд оролцогчийн мэдээллийг 

нууцлалыг хадгалах, судалгааг сайн 
дурын үндсэн дээр авах гэх зэрэг ёс 
зүйн дүрэм журам шаардлагатай болдог.

Сүүлийн жилүүдэд мэдээллийн 
технологи, техник технологийг 
дэвшлийг судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтад өргөнөөр ашиглах болсон. 
Ингэснээр мэдээллийн чанарт тавигдах 
хяналт сайжрах, мэдээлэл цуглуулалтыг 
богино хугацаанд үр дүнтэй хийх, 
судалгаанд оролцогчийн санаа бодлыг 
илүү бодитойгоор олж илрүүлэх зэрэг 
боломжийг олгож байна. Тухайлбал 
сүүлийн үед судалгааны мэдээлэл 
цуглуулалтад дараахь дэвшилтэт арга 
техникүүдийг ашиглаж байна. Үүнд:

- Таблетаар судалгааны 
мэдээллийг цуглуулах (CAPI буюу 
Computer Assisted Telephone Interview). 
Таблетаар буюу ухаалаг төхөөрөмжөөр 
мэдээллийг цуглуулснаар мэдээлэл 
цуглуулалт, оруулалт, шалгалтын 
үйлдлийг нэг хийх, цаасны хэрэглээг 
бууруулах, мэдээллийг богино 
хугацаанд хүлээн авч шалгах, 
ярилцлагын бичлэгийг хийж 
мэдээлэлтэй тулгаж шалгах, ярилцлага 
хийгдсэн байршлыг тодорхойлох, зураг 
дүрс, видео зэрэг визуаль элементийг 
судалгааны асуулгад ашиглах зэрэг 
олон давуу талыг олгох болно.

- Утсаар судалгаа авах 
(CATI буюу Computer Assisted 
Telephone Interview). Утсаар судалгааг 
авснаар богино хугацаанд орон зайн 
хязгаарлалтгүйгээр мэдээллийг 
цуглуулах боломжтой болно.

- Нейро маркетингийн 
судалгааны арга техникийг ашиглан 
судалгаа авах. Энд тухайн нэг зурагт 
хуудас, сурталчилгааны материал дээр 
судалгаанд оролцогчийн анхаарал 
хэрхэн төвлөрч байгааг тодорхой 
хүний нүдний хүүхэн харааны 
хөдөлгөөнийг бүртгэх Eye tracking 
технологи болон хүний анхаарал, 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

сэтгэл хөдлөлийн түвшинг илрүүлэх 
EEG (Electroencephalography) зэрэг 
технологийг дурдаж болно.

Мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийх, танилцуулах: Олон нийтийн 
санаа бодлын судалгааны үр дүн 
нь тухайн асуудлыг олон нийт, 
шийдвэр гаргагчдын анхаарлын төвд 
аваачих, тухайн асуудалд хандах олон 
нийтийн хандлагыг өөрчлөхөд чухал 
ач холбогдолтой гэж дээр дурдсан. 
Тиймээс судалгааны үр дүнд дүн 
шинжилгээ хийх, үр дүнг харуулахдаа 
дараахь асуудалд анхаарал хандуулах 
хэрэгтэй. Үүнд:
- Тооны хүчийг ашиглах, тухайн 

асуудлыг илүү тодруулж 
харуулахын тулд харьцуулсан 
харьцангуй үзүүлэлтийг тооцож 
дүгнэж хэлэх гэх мэт. Монгол 
Улсын хүн амын 29.9% нь ядуу 
гэж хэлэхээс илүүтэй “гурван хүн 
тутмын нэг нь ядуу” гэж хэлэх нь 
илүү хүрч байх жишээтэй.

- Тодорхой нэг дүрийг ашиглан 
түүх өгүүлсэн байдлыг асуудлыг 
гаргаж тавих. Ингэснээр тавьж буй 
асуудлыг уншигч, үзэгчдэд илүү 
ойр хүргэх боломжтой болдог.

- Инфографик ашиглан олон тооны 
мэдээллийг нэг дор ойлгомжтой 
байдлаар үзэгчдэд хүргэх. 
Тухайлбал, уншигч, үзэгчид үгнээс 
дүрслэлийг илүү хурдан ойлгож 
хүлээж авдаг гэх мэт.

Дүгнэлт
Хууль сахиулах байгууллагын 

тулгамдсан асуудалд олон нийтийн 
санаа бодлгы тусгах асуудлууд гэсэн 
энэхүү илтгэлийн хүрээнд дараахь 
дүгнэлтийг хийж байна. Үүнд:
- Хууль сахиулах байгууллагын үйл 

ажиллагааны  тодорхой  хэсэг  нь иргэд 
олон нийтэд үйлчлэхэд чиглэгддэг. Иймд 
иргэд олон нийтийн санаа бодол, санал 
хүсэлтийг сонсож үйл ажиллагаандаа 
тусгах хууль сахиулах байгууллагын 

гүйцэтгэх чиг үүргийн нэг байх ёстой.
- Хууль санаачлан батлуулах, батлагдсан 

хууль тогтоомжийг олон нийтэд 
сурталчлан таниулах, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангуулахад олон нийтийн 
санаа бодол чухал үүрэгтэй.

- Хууль сахиулах байгууллагуудын хувьд 
энэ чиглэлд тодорхой хэмжээгээр анхаарч 
ажиллаж байгаа хэдий ч олон нийтийн 
санаа бодлын судалгааг хэрэгжүүлэхэд 
тодорхой асуудлууд тулгарч байна.

- Иймд хууль сахиулах байгууллагуудын 
хувьд энэ чиглэлийн судалгааны 
байгууллага, мэргэжилтнүүдтэй хамтран 
ажиллаж, тэдний үйл ажиллагаанд 
нэвтэрсэн дэвшилтэт шинэлэг арга зүйд 
суурилсан, хууль сахиулах байгууллагын 
онцлогийг тусгасан аргачлал арга зүйг 
боловсруулан ажиллах хэрэгтэй.

- Судалгааны үе шат бүрт тухайлбал, 
судалгааны аргачлалыг боловсруулахаас 
эхлүүлэхэд судалгааны үр дүнгийн тайлан, 
танилцуулга бэлтгэх хүртэлх үе шат бүрт 
тулгамдаж байгаа, анхаарах асуудлыг 
энэхүү илтгэлд ерөнхий байдлаар 
тодорхой жишээ, шийдлийн хамт 
тусгасан бөгөөд эндээс хууль сахиулах 
байгууллагын чиглэлээр судалгаа хийж 
буй судлаачид үйл ажиллагаандаа анхаарч 
авч үзэх шаардлагатай.

- Олон нийт, иргэдийн санаа бодлыг 
илэрхийлэх тул олон нийтийн санаа 
бодлын судалгаанд нийгмийн бүхий 
төлөөллийг бүрэн хамруулсан төлөөлөх 
чадвартай түүврийг хийхэд гол анхаарлаа 
хандуулах хэрэгтэй.

- Хууль сахиулах байгууллагын асуудлаар 
олон нийтийн санаа бодлыг сонсож судлах 
нь өвөрмөгц онцлог талтай, судалгаанд 
оролцогчдын хувьд өөрсдийн бодол 
санааг шууд, нээлттэй илэрхийлэхгүй 
байх талтай. 

- Тиймээс судалгааны асуулгыг 
боловсруулахдаа асуудлыг задлан 
асуух байдлаар тухайн хүний 
хандлагыг олж илрүүлэх, судалгааны 
мэдээлэл цуглуулалтад орчин үеийн 
дэвшилтэт техник технологийг ашиглах 
шаардлагатай болж байна.

- Мэдээллийн өнөөгийн эрин зуунд олон 
нийт маш их хэмжээний мэдээллийн 
дунд оршиж байгаа бөгөөд судалгааны үр 
дүнг энгийн ойлгомжтой байдлаар олон 
нийт, зорилтот бүлэгт хүргэхэд ихээхэн 
анхаарал хандуулах шаардлагатай болж 
байна.
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН УДИРДАХ АЛБАН 
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БАЙГУУЛЛАГЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

THE ISSUES OF PREPARING, SELECTING LEADERS FOR LAW 
ENFOCEMENT AND STRATEGIC SOLUTIONS TO IMPROVE THE SITUATION

(FROM THE POLICE ORGANIZATIONS PERSPECTIVE)
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлээр хууль сахиулах салбарт удирдах албан 
тушаалтныг бэлтгэх, сонгон шалгаруулахад тулгамдаж байгаа асуудлыг судалгааны 
үндсэн дээр тогтоох, улмаар түүнийг сайжруулахад чиглэсэн санал, дүгнэлтийг 
дэвшүүлэн гаргахыг зорилоо.

Abstract: The article investigates some issues of preparing and selecting of 
leaders, chief executives in law enforcement, consequently some effective solutions and 
suggestions would be revealed through this research.

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах салбар, удирдах албан тушаал, сонгон 
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2016 онд шинэчлэн боловсруулсан 

“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
стратеги”-д цагдаагийн байгууллага 
хөгжлийн чиг баримжаагаа “Удирдахуйн 
шилдэг технологийг бүх шатанд 
нэвтрүүлж, удирдлагын манлайллыг 
дээшлүүлж, хүний хөгжил төлөвшлийн 
орчин бүрдсэн, тасралтгүй суралцагч 
байгууллага болно” гэж тодорхойлсон.

Энэхүү стратеги зорилтыг 
хэрэгжүүлэх, түүнчлэн цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд тулгарч 
болзошгүй эрсдэлд гадаад орчны 
зүгээс “төр, бизнесийн бүлэглэлийн 

нэгдэл улс төрийн нам, эвсэлийн 
хүрээнд бий болж эрх мэдлийн төлөөх 
өрсөлдөөн, улс төрийн томилгоо нь 
цагдаагийн байгууллагын удирдлагын 
үйл ажиллагаанд нөлөөлж, улмаар бие 
даасан, хараат бус байдал алдагдах 
эрсдэл” үүсэх аюул байгааг тогтоосон 
байна.

Түүнчлэн цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх 
зүйн бусад акт удаа дараа шинэчлэгдэж 
улмаар түүнд нийцүүлэн бүтэц, зохион 
байгуулалт, алба хаагчдын цол, албан 
тушаал ойр ойрхон солигдох болсноор 
алба хаагчдын ажилд хандах хандлага 
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суларч байна1.
Нөгөө талаар цагдаагийн алба 

хаагчдаас үйлдсэн гэмт хэргийн 
статистик судалгаагаар 2011-2015 онд 
326 алба хаагч 291 гэмт хэрэгт холбогдон 
шалгагдсан нь жилд дунджаар 58,2, сард 
4,8 гэмт хэрэгт шалгагдсан байна. Мөн 
дээрхи хугацаанд давхадсан тоогоор 
10061 цагдаагийн алба хаагч 10017 
сахилгын зөрчил гаргаж шалгагдсан нь 
жилд дунджаар 2003, сард 167, өдөрт 
5,5 алба хаагч сахилгын зөрчил гаргасан 
байна2.

Цагдаагийн алба хаагчдаас гэмт 
хэрэг, эрх зүйн зөрчилд холбогдох нь 
нэг талаас алба хаагчийн өөрийн ёс 
зүй, мэдлэг, ур чадвар сул байгаатай 
холбоотой боловч, нөгөө талаас анхан 
болон дунд шатны удирдах албан 
тушаалтны манлайлал, тэдний удирдан 
чиглүүлэх арга барил, гүйцэтгэлийн 
хяналт сул байгаатай шууд холбоотой 
гэж үзэхээс өөр аргагүй.

Энэ талаар ч мөн цагдаагийн 
байгууллагын “Хүний нөөцийн 
бодлогын баримт бичиг3”-ийн 
2.2 дахь хэсэгт “дунд шатны 
удирдлагын менежмент сул, ур чадвар 
дутагдалтай” гэж дүгнэсэн байна4.

Дээрхи үүссэн нөхцөл байдал зөвхөн 
цагдаагийн байгуулагад хамааралтай 
бус, хууль сахиулах салбарын хэмжээнд 
тулгамдаж байгаа нийтлэг асуудал юм.

Эндээс дүгнэхэд хууль сахиулах 
салбарын шат шатны удирдах албан 
тушаалтны үүрэг хариуцлагыг 
дээшлүүлэх, тэднийг бэлтгэх, томилоход 
бодлогоор хандах шаардлага бий болсон 

1  Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги 
2016-2018.
2  ЦЕГ-ын Дотоод хяналт, аюулгүй байдлын газар. 
Судалгаа, дүн шинжилгээний төв. “Цагдаагийн алба 
хаагчдаас үйлдсэн гэмт хэрэг, зөрчил, харилцаа, ёс 
зүйн өнөөгийн байдал” судалгааны ажлын тайлан. 
2016.
3 ЦЕГ-ын даргын 2015.03.20-ны өдрийн 6/169 
тушаалын хавсралт
4 ЦЕГ. “Гэмт хэрэг, зөрчлийн улмаас хохирсон 
цагдаагийн алба хаагчдын өнөөгийн байдал” 
судалгааны ажлын тайлан. 2016.

нь харагдаж байна.
Энэхүү илтгэлээр хууль сахиулах 

салбарын удирдах албан тушаалтныг 
бэлтгэх, сонгон шалгаруулахад 
тулгамдаж байгаа асуудлыг цагдаагийн 
байгууллагын жишээн дээр авч үзэж, 
улмаар түүнийг сайжруулахад чиглэсэн 
санал, зөвлөмжийг дэвшүүлэн гаргахыг 
зорилоо.

Үндсэн хэсэг
Төрийн удирдлагыг хэрэгжүүлж 

байгаа арга, хэлбэрийг онолын талаас 
авч үзвэл “Spoil”, “Merit” гэсэн хоёр 
үндсэн тогтолцооны аль нэг хэлбэрээр 
оршдог бөгөөд "Spoil" тогтолцоо нь 
мандат авах зарчмаар сонгууль явуулж, 
сонгогдон томилогдох ба ажил албаа 
гүйцэтгэх бүрэн эрхийн хугацаатай 
байдаг.

Харин "Merit" тогтолцоо нь 
мэргэшсэн алба хаагчийг сонгон 
шалгаруулж томилох хэлбэр юм. Өөрөөр 
хэлбэл алба хаагч мэдлэг, мэргэжил, 
ур чадвар, дадлага, туршлага, ажлын 
амжилтын үзүүлэлтээр албан тушаал 
ахих карьерын тогтолцоо юм.

Манай улсын хувьд төрийн алба 
мэргэшсэн, чадварлаг, тогтвортой байх 
суурь зарчимд5 тулгуурлан аливаа 
удирдах албан тушаалд ур чадварын 
шалгуураар томилогдох “Merit” 
тогтолцоо давамгайлах нь илүү чухал 
юм6.

Гэвч өнөөдөр “spoil” хэлбэр 
давамгайлах болсон төдийгүй ихэнхдээ 
төрийн алба мэргэшсэн, чадварлаг байх 
шалгуураас өмнө намын харъяалал, 
танил тал, эрх ашиг, хувийн сонирхол 
зэргийг урьтал болгох томилгоо бий 
болоод байгаа нь нууц биш юм.

Өнөөдөр бид төрийн албанд оршиж 
байгаа энэ тогтолцооны гажуудлыг 

5 Төрийн албаны тухай хуулийн 4 дүгээр заалт. 
Төрийн албаны зарчим. Цахим эх сурвалж холбоос: 
http://www.legalinfo.mn/law/details/487
6  Төрийн албаны тухай хуульд 2008 оны 5 сард 
оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр төрийн алба улстөрөөс 
хараат бус байх зарчмын талаар тусгасан.
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засах, өөрчлөлт шинэчлэлт хийж шинэ 
шатанд гаргах шаардлагатай байгаа 
талаар ярьж, шүүмжилдэг ч зохих үр 
дүнд хүрэхгүй л байна.

Түүгээр ч барахгүй энэ гажуудал 
төрийн, тэр дундаа хууль сахиулах 
салбарын шат, шатны удирдах албан 
тушаалд дэвшүүлэх, томилоход 
ажиглагдаж байгаа нь төрийн тусгай 
албаны уламжлал, төлөвшил, ёс зүй, 
мөн чанар, нэр хүндийг ч сулруулахад 
хүргэж байна.

Тэгвэл одоо “Төрийн албанд шат, 
шатны удирдах албан тушаалтныг 
сонгон шалгаруулалтын үндсэн дээр 
томилж чадаж байна уу?. Энэ нь 
төрийн албаны ил тод, мэргэшсэн, 
чадварлаг байх нийтлэг эрх ашигт 
нийцэж байна уу?” гэсэн асуултанд 
анхаарлаа хандуулья.

Монгол Улсын Төрийн албаны 
тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар 
төрийн албаны сул орон тоон дээр 
сонгон шалгаруулалтыг явуулахдаа 
дараах ерөнхий шаардлагыг үндэслэдэг. 
Үүнд:

1. боловсрол;
2. мэргэжил;
3. туршлага;
4. ур чадвар.

Мэдээж төрийн тусгай чиг үүрэгтэй 
байгууллагын удирдах албан тушаалд 
дэвшүүлэх шалгуур үзүүлэлт тодорхой, 
ил тод, нээлттэй, шудрага өрсөлдөөний 
зарчмын үндсэн дээр явагдах гол 
зарчимд тулгуурлах ёстой.

Гэвч өнөөдөр энд нэг зүйлийг 
онцлон авч үзэх нь туйлын чухал 
асуудал болж байна. Тухайлбал

а) “алба хаагчийг удирдах албан 
тушаалд томилсоны дараа уг албан 
тушаалын шаардлагыг хангах хэмжээнд 
ажиллах ур чадварыг эзэмшүүлэх”  
эсвэл

б) “удирдах албан тушаалд 
томилогдохоос өмнө уг албан 
тушаалын шаардлагыг хангах хэмжээнд 
сургах, удирдах арга барил, ур чадвар 

эзэмшүүлэх” гэсэн хоёр ойлголтын 
хооронд зарчмын маш том зөрүү бий.

Дээрхи хоёр чиглэлийн аль аль 
нь хууль сахиулах салбарын удирдах 
албан тушаалтны мэргэжил, туршлага, 
ур чадварыг дээшлүүлэхтэй холбоотой 
бөгөөд энэ нь шууд утгаараа тэднийг 
удирдах арга барилд сургах, манлайлах 
ур чадварыг нь хөгжүүлэх тухай ойлголт 
юм.

Өнөөдөр төрийн тусгай чиг үүрэгтэй 
аль ч байгууллагад шат шатны удирдах 
алба хаагчдыг сонгон шалгаруулах, 
томилох үйл явц тодорхой бус, үүнд 
нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт байхгүйн 
улмаас зарим тохиолдолд удирдах 
алба хаагчийн хүний нөөцийн бодлого 
алдагдах, удирдах албан тушаал дэвших 
сонгон шалгаруулалт гэхээсээ илүү 
үзэмжээр хандах явдал ажиглагдах 
болсон.

Түүгээр ч барахгүй удирдлага 
солигдох бүрт шат шатны удирдах албан 
тушаалтан солигдох ёстой мэт сөрөг 
үзэгдэл бий болж, зарим тохиолдолд 
энэ нь байх ёстой, хэвийн үзэгдэл мэт 
ойлгогдох хэмжээнд хүрсэн байна.

Тийм ч учраас энэхүү сэдвийн 
хүрээнд бид хууль сахиулах салбарт шат 
шатны удирдах албан тушаалд дэвших 
ерөнхий болон тусгай шаардлагыг 
дараах байдлаар тодорхойлж, улмаар 
байгууллага бүр нэг мөр хэрэгжүүлэх 
саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

Удирдах албан тушаалд дэвшүүлэх 
ерөнхий шаардлага:
 а/ тухайн шатны удирдах албан 

тушаалыг эрхлэх мэдлэг, боловсрол, 
туршлага, ур чадвар, эзэмшсэн 
байх;

 б/ алба хаагчийн тухайн жилийн үйл 
ажиллагаа, мэргэжлийн түвшингийн 
үнэлгээ /үр дүнгийн биелэлтийн 
үнэлгээ/ А үнэлэгдэж, алба хаагчийг 
удирдах албан тушаалд дэвшүүлэн 
томилох санал тусгагдсан байх;

 в/ гэмт хэрэгт холбогдон шалгагдаж 
байгаагүй, холбогдон шалгагдсан 
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боловч Монгол Улсын Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн7 24.1., 
208.1.1., 208.1.2. дах хэсэгт заасан 
үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болсон 
байх;

 г/ албаны ёс зүй, сахилгын хэм 
хэмжээ зөрчиж байгаагүй, зөрчиж 
байсан боловч шийтгэлгүйд тооцох 
хугацаа өнгөрсөн байх;

 д/ харилцааны соёлтой, хамт 
олны дунд нэр хүндтэй, ажлын 
зохион байгуулалт, албандаа итгэл 
үнэмшилтэй, үзэл бодлоо зөв 
илэрхийлэх, багаар ажиллах ур 
чадвар, арга барилыг эзэмшсэн 
байх ерөнхий шаардлагыг бүрэн 
хангасан байх шаардлагатай.
Харин удирдах албан тушаалд 

дэвшүүлэх тусгай шаардлагын хувьд 
тухайн шатны удирдах албан тушаалын 
үйл ажиллагааны онцлогоос хамаарч 
шалгуур үзүүлэлт ялгамжтай байх нь 
зүйтэй гэж үзэн түүнийг дараах байдлаар 
томъёолж байгаа юм. Тухайлбал:
 а/ анхан шатны буюу тасаг, 

хэсэг түүнтэй адилтгах бүтцийн 
нэгжийн удирдах албан тушаалд 
дэвшүүлэх алба хаагч салбартаа 6 
жил, одоогийн эрхэлж байгаа албан 
тушаал болон түүнтэй адилтгах 
зэрэглэлийн албан тушаал (төрийн 
тусгай алба хаагчийн цалингийн 
зэрэглэлийн 11, түүнээс дээш)-д 
3, түүнээс дээш жил үр бүтээлтэй 
ажиллаж байгаа, түүнчлэн тухайн 
ажлын байрны тодорхойлолтод 
заасан тусгай шаардлагыг бүрэн 
хангасан байх;

 б/ дунд шатны буюу хэлтэс, түүнтэй 
адилтгах бүтцийн нэгжийн удирдах 
албан тушаалд дэвшүүлэх алба 
хаагч салбартаа 11 жил, одоогийн 
эрхэлж байгаа албан тушаал болон 
түүнтэй адилтгах зэрэглэлийн 
албан тушаал (төрийн тусгай алба 

7  Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль. Цахим эх 
сурвалж, холбоос: http://www.legalinfo.mn/law/
details/59 

хаагчийн цалингийн зэрэглэлийн 
12, түүнээс дээш)-д 5, түүнээс дээш 
жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа, 
түүнчлэн тухайн ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан тусгай 
шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

 в/ дээд шатны буюу харъяа 
байгууллага, бүтцийн нэгжийн 
газар, түүнтэй адилтгах бүтцийн 
нэгжийн удирдах албан тушаалд 
дэвшүүлэх алба хаагч салбартаа 
15 жил, одоогийн эрхэлж байгаа 
албан тушаал болон түүнтэй 
адилтгах зэрэглэлийн албан тушаал 
(төрийн тусгай алба хаагчийн 
цалингийн зэрэглэлийн 13, түүнээс 
дээш)-д 6, түүнээс дээш жил үр 
бүтээлтэй ажиллаж байгаа, тухайн 
салбарын магистр болон түүнээс 
дээш эрдмийн зэрэг цолтой, 
түүнчлэн тухайн ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан тусгай 
шаардлагыг бүрэн хангасан байх;

 г/ салбарын буюу агентлаг, 
байгууллагын удирдах албан 
тушаалд дэвшүүлэх алба хаагч 
салбартаа 21-ээс доошгүй жил, 
одоогийн эрхэлж байгаа албан 
тушаал болон түүнтэй адилтгах 
зэрэглэлийн албан тушаал 
(төрийн тусгай алба хаагчийн 
цалингийн зэрэглэлийн 15, түүнээс 
дээш)-д 8, түүнээс дээш жил үр 
бүтээлтэй ажиллаж байгаа, тухайн 
салбарын магистр болон түүнээс 
дээш эрдмийн зэрэг цолтой, 
түүнчлэн тухайн ажлын байрны 
тодорхойлолтод заасан тусгай 
шаардлагыг бүрэн хангасан байх 
зэрэг тусгай шалгуурыг бий болгож 
эдгээр шаардлагыг бүрэн хангасан 
алба хаагчийг удирдах албан 
тушаалд томилох нь чухал байна.

 Мэдээж дээрхи шалгуур, болзол 
шаардлагыг хангасан удирдах 
албан тушаалтан гэнэт өөрөө бий 
болчихгүй бөгөөд үүнд шат шатны 
удирдах албан тушаалтныг бэлтгэх 
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тухай асуудал зүй ёсоор тавигдана.
Үүний тулд алба хаагчийн мэдлэг, 

ур чадварыг дээшлүүлэх,  удирдах 
арга барил эзэмшүүлэх шат дараалсан 
хэлбэрийн сургалтыг тасралтгүй 
явуулах шаардлага бий болж байна.

Түүнчлэн “Максима” төрийн 
бус байгууллагын 2014 онд хийсэн 
цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаарх социологи 
судалгаанд8 “цагдаагийн байгууллагын 
аль ч шатанд сургалтын нэгдсэн бодлого 
байхгүй, хүний нөөцийн мэдлэг, чадвар 
хөгжихгүй байгаа” тухай дурдсан 
байна.

Үүний тулд шат шатны удирдах 
албан тушаалтныг бэлтгэх, урт, богино 
хэмжээний сургалтыг тасралтгүй 
зохион байгуулах, алба хаагчийн 
мэдлэг, ур чадварыг үнэлэн сонгон 
шалгаруулалтын үндсэн дээр удирдах 
албан тушаалд томилдог байх 
тогтолцоог хууль сахиулах салбарт бий 
болгох нь чухал байна.

Тэгвэл сургалтыг хэрхэн зохион 
байгуулж хэрэгжүүлэх вэ?

Хууль сахиулах салбарын шат 
шатны удирдах алба хаагчийг 
бэлтгэх сургалтын нэгдсэн бодлого, 
хөтөлбөрийг ХСИС-ийн Хууль 
сахиулахын удирдлагын академи 
захиалагч байгууллагын хэрэгцээ, 
шаардлагад нийцүүлэн тасралтгүй 
зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх 
шаардлага бий болж байна.

Мэдээж ХСИС-ийн Хууль 
сахиулахын удирдлагын академиас 
эрхлэн явуулж байгаа урт, богино 
хэмжээний сургалт нь удирдах алба 
хаагчдын мэргэжил, ур чадварыг 
дээшлүүлэхэд чиглэн, удирдах алба 
хаагчийн ажил үүрэг, үйл ажиллагааны 
зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар 
эзэмшүүлэх, захиалагч байгууллагын 

8 Максима судалгааны төв. Цагдаагийн байгууллагын 
эрсдлийн үнэлгээний 2014 оны тайлан. 2015.

эрэлт, хэрэгцээг бүрэн хангах зарчимд 
тулгуурлах ёстой.

Сургалт нь хамрах хүрээ, агуулга, 
зорилго, чиглэлээсээ хамаарч дараах 
төрөлтэй бах зүйтэй. Үүнд:
1.	 Анхан шатны удирдах албан 

тушаалын алба хаагчдад зориулсан 
“Албан тушаалын дамжаа”

2.	 Дунд шатны удирдах албан 
тушаалын алба хаагчдад зориулсан 
“Удирдах алба хаагчийн давтан 
сургалт”

3.	 Дээд шатны удирдах албан 
тушаалын алба хаагчдад зориулсан 
“Удирдах алба хаагчийн мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалт”

4.	 Салбарын хэмжээний удирдах албан 
тушаал буюу агентлаг, байгууллагын 
удирдах албан тушаалын алба 
хаагчдад зориулсан “Стратегийн 
дамжаа” гэсэн төрөлтэй байна.
Ийнхүү хууль сахиулах салбарын 

шат шатны удирдах албан тушаалтныг 
бэлтгэх урт, богино хэмжээний 
сургалтыг тасралтгүй зохион 
байгуулснаар дараах үр дүнд хүрнэ гэж 
тооцож байна. Үүнд:
1. Хууль сахиулах салбарт удирдах 

алба хаагчдыг бэлтгэх, давтан 
сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, 
зайн, бүсчилсэн сургалтын нэгдсэн 
тогтолцоо бий болж байгууллага 
бүр удирдах албан тушаалтны 
нөөцөө бодитойгоор тооцох, 
тэднийг сургах, удирдах алба 
хаагчийг бодлогоор бэлтгэх боломж 
бүрдэнэ;

2. Хууль сахиулах салбарын удирдах 
албан тушаалтны мэргэжлийн 
удирдах ур чадвар нэмэгдэж, 
удирдах албан тушаалд тавих 
шалгуур, шаардлага дээшилж, 
сургалтанд хамрагдсан алба 
хаагчдаас сонгон шалгаруулалтын 
үндсэн дээр албан тушаал дэвших 
шударга тогтолцоо бий болно гэж 
үзэж байна.
Түүнчлэн бид хууль сахиулах 
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салбарт удирдах албан тушаалд томилох 
үйл явц дараах шат дараалсан хэлбэрээр 
явагдах ёстой гэж үзэж байна. Үүнд:
1. Ерөнхий болон тусгай шаардлагыг 

хангасан алба хаагчийг тухайн 
шатны удирдах албан тушаалд 
дэвшүүлэх нөөцөд авах;

2. Тухайн удирдах албан тушаалд 
ажиллах мэдлэг, ур чадвар 
эзэмшүүлэх сургалтад хамруулах;

3. Сонгон шалгаруулалт явуулах;
4. Удирдах албан тушаалд томилох 

гэсэн үндсэн гол зарчмыг хууль 
сахиулах бүх салбарт хэрэгжүүлэх 
нь чухал байна.

5. Ингэснээр хууль сахиулах салбарт 
алба хаагчийг удирдах албан тушаал 
дэвшихэд баримтлах хамгийн гол 
шалгуур нь удирдах албан хаагчийг 
сургалтаар дамжуулан бэлтгэх, 
улмаар сонгон шалгаруулалтын 
үндсэн дээр албан тушаалд томилж 
байх шударга тогтолцоо бүрдэнэ 
гэж үзэж байна.
Түүнчлэн хууль сахиулах салбарт 

удирдах албан тушаалд дэвшүүлэх, 
сонгон шалгаруулалтад тулгамдаж 
байгаа асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэх, 
улмаар салбарын хэмжээнд нэгдсэн 
бодлого хэрэгжүүлэх үүднээс дараах 
саналыг зөвлөмжийн хэлбэрээр 
дэвшүүлж байна. Үүнд:
1. “Хууль сахиулах салбарт удирдах 

албан тушаалтныг бэлтгэх, сургах, 
сонгон шалгаруулах нийтлэг 
журам”-ыг яаралтай боловсруулан 
салбарын хэмжээнд нэг мөр 
хэрэгжүүлэх;

2. Хууль сахиулах салбарын 
удирдлагын мэргэшсэн, тогтвортой 
байдлыг тууштай хангах, алба 
хаагчдыг нэгдсэн бодлого, 
төлөвлөлтөөр сургах, тэдний 
мэргэжлийн ур чадварыг байнга 
дээшлүүлэх, удирдах албан тушаалд 
шат дараалан, шудрагаар дэвших 
мерит тогтолцоог бий болгох;

3. Хууль сахиулах салбарын хэмжээнд 

“Удирдах албан тушаалтны цахим 
бүртгэл, мэдээллийн сан”-г бий 
болгож бүтээлчээр ашиглах.
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН АЛБАН ХААГЧДЫН БИЕ 
ХАМГААЛАХ СУРГАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН 

АСУУДАЛ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ НЬ 

CURRENT SITUATION, CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF 
IMPROVEMENT IN SELF-DEFENCE TRAINING FOR LAW ENFORCERS 

С.ХАЯНГАРВАА 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны 
сургуулийн Бие хамгаалах бэлтгэлийн тэнхмийн дэд профессор,  
доктор, цагдаагийн хурандаа
KHAYANGARVAA S.
Police colonel, Ph.D, Associate professor at the Law and Social 
Science institute, Law Enforcement University 
С.НЯМЖАВ 
Хууль сахиулахын их сургуулийн ахлах багш, цагдаагийн 
хошууч 
NYAMJAV S.
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ERDENECHIMEG D.
The secretary of arm combat federation, Ph.D student
ЭРДЭНЭЧИМЭГ Д.
Гардан тулааны холбооны нарийн бичгийн дарга, докторант 

Товч агуулга: Даяаршил эрчимтэй явагдаж буй өнөө үед хууль сахиулах албан 
хаагчдад биеэ хамгаалах дээд зэргийн чадварыг эзэмшүүлэх шаардлага гарч байна. 
Хэдийгээр Хууль сахиулахын их сургуулийн хичээлийн хөтөлбөр ба цэргийн албан 
хаагчдад бие хамгаалах бэлтгэлийг сургалтаар олгож байгаа боловч хууль сахиулах 
албан хаагчийн биеийн бэлтгэлжилтийг системтэй дээшлүүлэх сургалтын тогтолцоо 
хараахан бий болоогүй байна.

Энэ илтгэлд бид ОХУ, Казакстан улсын ижил төстэй сургуулиудын “Бие 
хамгаалах бэлтгэл” хичээлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг харьцуулан судалж, өөрийн 
улсын хууль сахиулахын сургуулиудын бие хамгаалах бэлтгэл хичээлийн агуулгад 
системийн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр биеэ хамгаалах чадварыг дээшлүүлэх 
сургалтын тогтолцооны нэгэн загварыг дэвшүүлж байна.

Abstract: In high globalization time it is necessary to be mastered advanced self-
defense skill for law enforcement officers. However it contains in the curriculum of law 
Enforcement University and the militaries have self-defense practice lesson in accordance 
with the plan but training system that to improve law enforcement officers’ physical 
practice wasn’t created yet.

We comprised with self-defense practice lesson curriculum and plan of the university 
in R and K and analyzed in the content of our university self-defense practice lesson. On 
this basis of analysis we are proposing a structure to improve self-defense skill.

Түлхүүр үгс: Биеэ хамгаалах чадвар, хууль сахиулах алба хаагчийн биеийн 
бэлтгэлжилт, сургалтын тогтолцоо, арга зүй. 

Key words: self-defense skill, physical readiness/ practice of law enforcement 
officers, training features and method.
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Удиртгал

Судалгааны зорилго: Хууль 
сахиулах байгууллагын албан хаагчдад 
биеэ хамгаалах зайлшгүй шаардлага 
байгааг гаргаж, үүнийг биелүүлэхийн 
тулд ямар агуулга, арга зүй, аргаар 
сургалт явуулбал оновчтой болохыг 
монгол уламжлал, шинэчлэлийг 
хослуулан сургалтын тогтолцоонд нь 
авч үзснээр тэдний биеэ хамгаалах 
чадвар дээшлэхийг нотлох, энэ явцдаа  
иргэний чиг үүрэг бүхий байгууллагын, 
хилийн цэргийн, хууль сахиулахын, 
спортын ба иргэний сургалтын агуулгыг 
шаталсан байдлаар модульт хэлбэрт 
оруулан боловсронгуй болгох зарим 
боломжийг гаргахад оршино.

Судлагдсан байдал: Бие хамгаалах 
чадварын талаар олон эрдэмтэн, судлаач 
судалгаа явуулж ирсний дотор Б.Бат 
байлдааны самбо;  Б.Батжав цагдаагийн 
албан хаагчийн тусгай бэлтгэлийн 
онол, тактик; Д.Дашмягмар албаны 
тусгай бэлтгэлжилт; Д.Отгонбаяр 
үндэсний тулааны урлаг; Г.Пүрэв-
Очир самбочдын дасгалжуулалт; 
Л.Тод, В.Чулуунбат халз тулалдааны 
урлаг; З.Чулуунхүү, Ч.Эрдэнэчулуун 
бие хамгаалах тусгай чадамж; 
В.Жавхланцогт гардан тулааны арга 
зүй; С.Хасбаатар тусгай мэх; С.Нямжав  
гэрээт харуул хамгаалалтын ажилтан 
хүч, техник, хэрэгсэл хэрэглэх арга 
зүй; Л.Ням бөхийн чөлөөт барилдааны 
бэлтгэлийн системийг бий болгох 
талаар судалсны зэрэгцээ С.Хаянгарваа 
хууль сахиулах ба цэргийн сургуулиудад 
бие хамгаалах сургалтыг явуулж ирсэн 
онцлог, хөгжүүлэх боломжийг судлан 
нэг сэдэвт зохиол туурвисан байна.

Гэвч улс орны аюулгүй байдал ард 
түмний амгалан тайван амьдралыг 
хамгаалж буй албан хаагчдад биеэ 
хамгаалах талаар явуулж буй сургалт 

үр ашиг багатай байгаа бөгөөд 
сүүлийн жилүүдэд монгол улсад бие 
хамгаалах урлагийн олон төрөл гарч энэ 
чиглэлийн сургалтын олон байгууллага, 
клуб нээгдэн ажиллаж байгаа боловч 
эдгээр нь орчин үеийн сургах зүй 
(дидактикийн)-н арга технологийг тэр 
бүр хэрэглэж чадахгүй байна. 

Үндсэн хэсэг

Монгол Улсын хууль сахиулах 
аюулгүй байдлыг хангах байгууллагад 
албан үүргээ гүйцэтгэж байгаа  албан 
хаагчдад амь нас эрүүл мэндээ хамгаалах 
чадвар суулгах, үүнийг тусгасан эрх 
зүйн баримт бичгүүдийг өнөөгийн 
нөхцөлд зохицуулан шинэчлэхийг цаг 
үе шаардаж байна. Одоо мөрдөж байгаа 
хууль тогтоомжуудад “зэвсэггүйгээр 
тулалдах мэх”1, “байлдааны самбо 
болон бусад төрлийн бие хамгаалах 
тулааны мэх”2, “бие хамгаалах арга”3, 
“биеийн хүч”4 гэсэн нэр томьёогоор 
бичсэн нь зарим талаараа ойлгомжгүй, 
тодорхой бус байна.

Үүнтэй холбоотойгоор спортын ба 
бие хамгаалах гардан тулааны ялгааг 
1–р хүснэгтээр харуулав.  
     
 

1 Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай Монгол Улсын 
хуулийн 18.1 дэх заалт
2 Хууль зүй, дотоод хэргийн  сайдын 2002 
оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 275 дугаар 
тушаалын хавсралт “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын ажилтан тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг 
хэрэглэх журам” 
3 “Монгол Улсын хилийн тухай” хуулийн 37.5 дахь 
заалт
4 “Цагдаагийн албаны тухай” хуулийн 33.6 дахь 
заалт
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1-р хүснэгт. “Спортын ба бие хамгаалах гардан тулааны ялгаа”5

Спортын гардан тулаан Бие хамгаалах гардан тулаан
Шүүгч, үзэгчдэд өөрийн  мэх, техник, 
бие бялдар, сэтгэл зүйн давуу талаа 
харуулж, довтлогч этгээдээс оноо 
авч, түүнийг ялахад чиглэнэ.

Өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэндийг 
хамгаалах, хууль сахиулах үүргээ гүйцэтгэхийн тулд 
өрсөлдөгч этгээдийг гэмтээх, тулааны талбараас шахан 
гаргаж, эрхшээлдээ оруулах, барьж баривчлахад 
чиглэнэ.

Тулааныг зөвхөн нэг хүнтэй                                                                                                                      
явуулна.

Тулааныг хэдэн ч хүнтэй нэгэн зэрэг явуулж болзошгүй 
гэсэн байдлаар хийнэ.

Тулалдагч гол төлөв нэг төрлийн 
спортын тулааныг эзэмшиж, тухайн 
жингийн ойролцоо бэлтгэлтэй, ижил 
хүйс, насны хүнтэй явуулна.

Тулалдагч нь бэлтгэлтэй бэлтгэлгүй ямар ч нас, хүйс, 
жинтэй хүнтэй тулалдах ба төрөл бүрийн арга, мэх 
эзэмшсэн байх шаардлагатай

Тулалдагч ямарч зэвсэг, 
зэвсэглэмжгүй байна.

Тулалдагч этгээд ямарч зэвсэг, зэсвэглэмжтэй байж 
болзошгүй.

Тулалдагчид тухайн спортын 
дүрмийн дагуу өрсөлдөнө

Ямар ч дүрэмгүй тулаанд довтлогч этгээдийн эрүүл 
мэндэд хэдийчинээ их  аюул учруулах мэх хэрэглэнэ 
төдийчинээ үнэ цэнэтэйд тооцогдоно.

Шүүгчийн хяналт дор байж, зөв 
бурууг зөвхөн шүүгч шийднэ.

Ямар ч шүүлт байхгүйгээр тулалддагаас амь нас эрүүл 
мэндэд аюул учрах магдлал харьцангуй их байна.

Тулаан эхлэх дуусах цагтай, шүүгчийн 
дохиогоор эхлэж, дохиогоор дуусдаг 
учир тулалдагч тулаан эхлэхийн өмнө 
сэтгэл зүйн болон бусад бэлтгэлийг 
бүрэн хангасан байдаг.

Тулаан гэнэтийн байдаг учраас сэтгэл зүйн бэлтгэл 
бүрэн хангагдаагүй үед эхлэх эрсдэлтэй. Энэ тулаанд 
эхлэх дуусах цаг хугацаа гэж байдаггүйгээс өөрийнх 
нь ур чадвараас хамаарна.

Тулаан явуулах орчин нөхцөл 
тодорхой байдаг.

Тулаан явуулах орчин нөхцөл тодорхой бус байдаг.

Тулаан явуулах хэрэглэл,  
хэрэглэгдэхүүнтэй байна.

Тулаан явуулах хэрэглэл, хэрэгсэл хэрэглэгдэхүүн 
байхгүйгээс гадна ямар ч нөхцөл байдалд тулалдаж 
болзошгүй.

Тулаан явуулах зориулалтын хувцас, 
өмсгөлөөр хангагдсан байдаг.

Өдөр тутмын үүргээ гүйцэтгэх хувцаснаас өөр 
зориулалтын тулааны хувцас өмсөх нөхцөл бололцоо 
олдохгүй.

Тулаанд зориулсан хамгаалах 
хэрэгсэл (бээлий, эмзэг эрхтэний 
хамгаалалт, шүдний хамгаалалт)-ээр 
хангагдсан байдаг.

Тулаан гол төлөв ямар ч хамгаалах хэрэгсэлгүйгээр 
явагддаг онцлогтой.

ОХУ, Казакстан улсын ижил төстэй сургуулиудын “Бие хамгаалах бэлтгэл” 
хичээлийн цагийн хуваарилалтыг харьцуулж 2-р хүснэгтээр үзүүлэв.

2-р хүснэгт. “Биеийн бэлтгэл” хичээлийн цагийн харьцуулалт
ОХУ Казахстан Монгол (ХСИС)

Лекц 10 6 2
Дадлага 452 352 106
Бусад 38 - 50
Бүгд 500 358 158

Энэхүү харьцуулалтаас үзвэл манай улсад хууль сахиулахын сургуулийн 
сургалтын төлөвлөгөөнд буй бие хамгаалах бэлтгэлийн цаг цөөн төдийгүй дадлагын 
сургалтын орчин өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй байгаа юм. Үүний зэрэгцээ 

5 Тарас А.Е. “Боевая машина-1”, Минск, 2014. 17 дахь тал
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багш бид сургалтандаа орчин үеийн 
идэвхтэй сургалтын арга зүй технологи, 
мэдээллийн технологийн орчин үеийн 
багаж хэрэгслүүдийг хэрэглэх талаар 
санаачилга багатай ажиллаж байна. 
Түүнчлэн их дээд сургууль төгсөөд хууль 
сахиулахын салбарт ажиллаж байгаа 
албан хаагчдад зориулсан бие хамгаалах 
сургалтын тогтолцоо байхгүй,  байгаад 
нь мэргэшсэн багш дутмаг, мэргэжлийн 
албан тушаалын зэрэг ахихад нь тусгай 
үзүүлэлт байхгүйтэй холбоотой.

Монгол Улсад Хууль сахиулах 
салбарын бие хамгаалах сургалтын 
агуулга  нь дэлхий нийтийн жишигтэй 
адил боловч албан хаагчдынхаа бие, 
сэтгэцийн онцлогийг тооцоогүй, орчин 
үеийн арга техникийг бус, спортын, 
урлагийн шинжтэй байгаагийн 
зэрэгцээ анги нэгжүүдэд бие хамгаалах 
бэлтгэл хийх анги танхим  заал, тоног 
төхөөрөмж хүрэлцээгүй, шаардлага 
хангахгүй, мэргэшсэн багшгүй, нэгдсэн 
стандартгүй байна. Энэ  байдлыг 
сайжруулах үүднээс бид бие хамгаалах 
сургалтын агуулгыг анхан, дунд, дээд 
түвшинд ангилан, үүрэг зориулалтаар 
нь спортын, хууль сахиулагчийн, 
хилийн цэргийн, иргэний,  иргэний 
чиг үүрэг бүхий байгууллагын сургалт 

гэсэн 5 чиглэлийн ялгаа, онцлогийг 
тодруулан гаргалаа(1-р зураг).
    

1-р зураг. Хууль сахиулагчдын бие 
хамгаалах сургалтын тогтолцоо

Үүнээс гадна бид цэрэг, 
цагдаагийн сургуулиудын сонсогчдын 
хүч хурдны хөгжлийг ганцаарчилсан 
болон бүлгээр дасгал ажиллуулах аргаар 
судалж, тэдний биеийн өндөр, жин, 
хүч, хурд, тэсвэр, уян хатан байдлыг 
доод, дунд, дээд гэсэн  3 түвшингээр 
гаргасан. Судалгаанд хамрагдагчдаас 
хяналтын ба туршилтын бүлэг тус бүрт 
32 сонсогчийг хамруулан 2 жилийн 
хугацаанд ямар өөрчлөлт гарсныг 
харьцуулан судласан юм. Үүний жишээ 
болгож, судалгаанд хамрагдагчдын 
гарын хүчийг 2-р зурагт, хөлийн хүчийг 
3-р зурагт диаграммаар харуулав.

2-р зураг. Цэрэг цагдаагийн сургуулийн сонсогчдын гарын хүчний үзүүлэлт 
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Эндээс үзвэл туршилтын хэсгийн гарын хүч 50 хүртэл татаж байсан сонсогчдод 
28,1 хувиар буурсан байхад дундаж үзүүлэлт нь 18,7 хувиар, дээд үзүүлэлт нь 9,5 
хувиар нэмэгдсэн байна.

3-р зураг. Цэрэг цагдаагийн сургуулийн сонсогчдын хөлийн хүчний үзүүлэлт 
Эндээс үзвэл туршилтын хэсгийн 

хөлийн хүчний доод үзүүлэлт 51,1-15,6 
хүртэл буюу 35,5 хувиар буурсан бөгөөд 
дундаж үзүүлэлт нь 28,1 хувь, дээд 
үзүүлэлт 9,4 хувиар тус тус нэмэгджээ.

Иймд бидний боловсруулсан арга 
зүйгээр дасгал хийсэн сонсогчдын 
биеийн бэлтгэлжилтийн түвшин 
нэмэгдсэн нь харагдаж байна.

Үр дүн
Гааль, мэргэжлийн хяналт, шүүх, 

прокурор, татварын албан хаагчид 
өөрийгөө болон бусдыг гэмт халдлагаас 
хамгаалахад чиглэсэн иргэний чиг 
үүрэг бүхий байгууллагын сургалтанд 
хамрагдсанаар эрүүл мэнд амь насаа 
эрсдлээс хамгаалах, бие бялдрын өв 
тэгш хүмүүжил эзэмших юм.

Каратэ, бокс, таеквандо, кик бокс, 
гардан тулаан гэх мэт халз тулааны 
спортын төрлүүдээр дагнан хичээллэх 
сонирхолтой хувь хүн сонирхогч нар 
сонгосон спортоор хичээллэж, биеэ 
чийрэгжүүлсэнээр албаны ур чадвараа 
дээшлүүлэх төдийгүй уралдаан 
тэмцээнд амжилт гаргана. 

Иргэд өөрийн эрүүл мэнд, амь 
нас, эд хөрөнгийг гэнэтийн аюул 
занал, хүчирхийллээс хамгаалж 

сургах сургалтыг нийт иргэдийнхээ 
оролцоотойгоор чанаржуулсанаар 
өөрийгөө гаднын халдлагаас хамгаалах 
төдийгүй тохиолдох байгалийн 
гамшигийн үед сэтгэл зүй, бие бялдар, 
ур чадварын бэлтгэлжилтээ дээшлүүлэх 
ач холбогдолтой. 

Улс орны өмнө хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх бие бялдар, сэтгэл зүйн 
чадвар тэвчээрийг өндөр түвшинд 
эзэмшсэн, эрсдэл бүхий цагийн 
байдалд зөв үнэлэлт өгөөд шийдвэр 
гаргаж эрсдлийг даван туулах тэвчээр 
хатуужлыг  хилийн цэргийн сургалтаар 
олгоно.

Цагдаа, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага, тагнуул зэрэг 
төрийн тусгай чиг үүрэг гүйцэтгэдэг 
байгууллагын ажилтан албан хаагчдад 
шинжлэх ухаан, бодит амьдралд 
суурилсан чадварлаг арга техникээр 
өөрийгөө хамгаалах сургалт бол хууль 
сахиулагчийн сургалт  юм.

Харин багш бэлтгэх сургалт нь  
бүх төрлийн тулаанаар өөрийн биеэр 
хичээллэж мэдэрсэн, аль ч чиг үүргийн 
сургалтыг сургах зүйн шинэлэг арга зүй 
технологиор явуулах чадвар эзэмшсэн, 
цэргийн ба хууль эрх зүй, боловсрол 
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судлалын мэдлэгтэй бөгөөд магистр, 
түүнээс дээш цолтой, ОУХМ байж, 
гардан тулааны хар бүс 3-р даннаас дээш 
хөрвөх чадвартай (SWAT), эх орныхоо 
өгсөн үүргийг чадвартай биелүүлэн 10-15 
хүнтэй нэгэн зэрэг тулалдаж чадах тэсвэр 
хатуужлыг эзэмшсэн багшийг бэлтгэнэ.

Дээр өгүүлсэн бие хамгаалах 
сургалтын тогтолцооны бүдүүвчинд буй 
иргэний чиг үүрэг бүхий байгууллагууд 
ажилтнуудаа бие хамгаалах арга зүйд 
сургахад нь туслах хөтөлбөр, мэргэшсэн 
багш нэн шаардлагатай бөгөөд үүн 
дээр иргэний сургалтыг явуулж эхлэх 
шаардлагатай гэж бид үзэж байна. Энэ 
шаардлагыг биелүүлэхийн тулд дээрх 
5 чиглэлийн сургалтанд зориулсан 
шалталсан, нээлттэй агуулга, түвшин 
бүхий хөтөлбөрийг зохиох эхний 
алхмыг хийж эхлээд байна. Мөн 
эдгээр хөтөлбөрийг хэрэглэгч нараар 
хэлэлцүүлэн боловсронгуй болгосны 
үндсэн дээр ажлын хөтөлбөр болгож, 
үүнийгээ үндэслэн Боловсрол, шинжлэх 
ухаан, соёл, спортын яам болон Хууль зүй 
дотоод хэргийн яамаар батлуулсны дараа 
зохиогч нарын баг гарган сурах бичиг 
зохиолгон хэвлүүлэх хэрэгтэй.

Үүний зэрэгцээ салбарын анги, 
нэгжүүд ажилтнаа биеэ хамгаалахад 
сургах тоног төхөөрамж, багаж 
хэрэгслээр хангах,  аттестацчлахад нь энэ 
талын тодорхой үзүүлэлтүүдийг оруулж, 
мэргэшсэн багш нарыг бэлтгэх, дахин 
бэлтгэх  нь хууль сахиулах салбарын бие 
хамгаалах сургалтын тулгамдсан асуудал 
болж байгаад хаана хаанаа анхаарах цаг 
болсон байна.

Дүгнэлт
1. Эх орон ард түмнийхээ өмнө 

тангараг өргөсөн албан хаагч нар эрх зүй, 
цэргийн хэргийн мэдлэгээс гадна ямарч 
үед өөрийгөө болон бусдыг хамгаалах, 
гардан тулааныг эзэмших шаардлага зүй 
ёсоор тавигдаж байгаатай холбогдуулан 
хууль сахиулах салбарын бие хамгаалах 

сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг бусад 
орнуудыхтай харьцуулан судалсан 
судалгаа, одоо байгаа хөтөлбөрүүдийн 
харьцуулалтыг үндэслэн шинэчлэх 
шаардлагатайг бид судалгаагаараа 
нотоллоо.

2. Спортын ба бие хамгаалах гардан 
тулааны ялгааг нарийвчлан гаргаснаар 
албан хаагчдын биеийн бэлтгэлжилтийн 
хөтөлбөрийн агуулгын онол практикийн 
харьцааг оновчтой тогтоож, чадамжинд 
суурилсан нээлттэй, шаталсан хэлбэрээр 
иж бүрнээр нь шинэчлэн боловсруулж, 
зааж буй багш нар, хэрэглэгчдийн өргөн 
хэлэлцүүлгийн үндсэн дээр Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, соёл, спортын яам 
болон Хууль зүй дотоод хэргийн яамаар 
батлуулсны дараа зохиогч нарын баг 
гарган сурах бичиг зохиолгох нь зүйтэй 
гэж үзэв.

3. XXI зуунд тавигдаж байгаа 
суралцагч төвтэй сургалтын идэвхтэй 
арга технологиудыг хичээлдээ туршин 
хэрэглэж, сургалтын таатай орчин 
(материаллаг, сэтгэл зүйн, үйлийн орчин) 
бүрдүүлж, суралцагчдын болон ажил 
олгогчдын сонирхол захиалгыг тусгасан 
хууль сахиулагчдын бие хамгаалах 
сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа 
сургалтын агуулгадаа системийн үүднээс 
хандаж, тогтоц-логикийн шинжилгээ 
хийж сурах нь нэн даруй шийдэх асуудал 
болж байна. Тухайлбал боловсруулсан 
хөтөлбөртөө эксперт үнэлгээ хийлгэж, 
үр дүнг нь захиалагч байгууллага, 
мэргэжилтэн бэлтгэж буй сургалтын 
байгууллага, суралцагч, иргэдийн өргөн 
оролцоотойгоор хэлэлцүүлэг зохиосны 
үндсэн дээр сайжруулан хэрэгжүүлдэг 
олон улсад шалгарсан аргыг хэрэглэх нь 
зүйтэй гэж үзэж байна.

4. Тухайн салбараар их дээд сургууль 
төгсөөд хууль сахиулах байгууллагад 
ажиллаж байгаа албан хаагчдад төрийн 
бодлогоор тусгайлан биеэ хамгаалах 
албаны чадварт сургах явдал чухал байгаа 
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тул тэдний ажлын байрны тодорхойлтонд 
нь биеэ хамгаалах чадварын тодорхой 
үзүүлэлтийг тусгадаг гадаад орны 
туршлагыг бүтээлчээр судалж, өөрийн 
орны нөхцөлд тохируулан хэрэглэх нь 
зүйтэй.

5. Албан хаагчдад алхам тутам 
тулгарах гардан тулаан, бие хамгаалах 
арга техникийг эзэмшүүлбэл улс орны 
аюулгүй байдал, албан хаагчдын үүргээ 
гүйцэтгэх чадвараа дээшлүүлэх, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлаа хангахад тодорхой 
хувь нэмэр болох тул уг хичээлийг заах 
чадварлаг мэргэшсэн багш нарыг ХСИС-д 
тусгай дамжаагаар бэлтгэж, төгссөнийг нь 
бүртгэлд оруулж мэргэшүүлэх сургалтанд 
сургах хэрэгтэй байна.

Санал
1. Бие хамгаалах сургалтанд хэрэглэж 

байгаа гадаад үг хэллэг, нэр томъёог 
монгол агуулгатай нийцүүлэн 
оновчтой орчуулж нэг мөр болгохын 
хамт  байгууллага тус бүрийн 
мэргэжлийн онцлогт тулгуурласан 
сургалтын стандартыг бий болгож 
батлан мөрдүүлэх;

2. Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас 
бие хамгаалах гардан тулааны 
сургалтын нээлттэй, тасралтгүй, 
шаталсан хөтөлбөр боловсруулах 
баг бүрдүүлэн ажиллуулж, анги 
нэгжүүдийн онцлогийг тусгаж, 
спортын сургалтаас бодит тулааны 
сургалт уруу, заалны сургалтаас 
хээрийн сургалт уруу чиглэсэн 
байдлаар зохион байгуулж 
хэрэгжүүлэх; 

3. Иргэн болоод алба хаагчдын амь нас, 
эрүүл мэндээ хамгаалах, хууль эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлэхүйцээр  Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржийн 
хэлсний дагуу эх орноо болон биеэ 
хамгаалах, иргэдийн амар амгалан 
аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх 
сургалтыг явуулах зэрэг болно.
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УЛААНБААТАР ХОТОД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖУУД 

ERDENEBOLD J.
Chief of Ulaanbaatar Police Department, police colonel

Ж.ЭРДЭНЭБОЛД 
Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын дарга, 
цагдаагийн хурандаа 

Abstract: The main purpose of this project is to study CompStat-Crime controlling 
system which effectively works in many metropolitan cities such as New York, San 
Francisco and many other cities of the USA to reduce crime rate, to control their area and 
manage police work productively and beneficially. As well as, this project look at and 
study opportunity to apply CompStat to the Mongolian Police Departments, especially 
to the Ulaanbaatar Police Department (UBPD) which is the biggest police department of 
Mongolia and capital city almost half of population of Mongolia lives.

Товч агуулга: Монгол Улсын гэмт хэргийн гаралтын 65 орчим хувь гарч байна. 
Улаанбаатар хотыг амар тайван аюулгүй хот болгох боломжтой дэлхийн олон 
орны мега хотуудад хэрэглэгдэж буй Compstat-гэмт хэргийн хяналтын системийг 
ашиглах боломжийг судалжээ. Энэ нь цагдаагийн байгууллагын удирдлага, зохион 
байгуулалтыг сайжруулах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргийн гаралтыг бодитойгоор 
бууруулах менежментийн цогц арга юм.

Мөн өнөөгийн Улаанбаатар хотын гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл байдал ямар 
байгаа, эдгээр нь юунаас шалтгаалж байгааг, Улаанбаатар хотын болон харьяа 
дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсүүдийн үйл ажиллагаанд байгаа хүндрэл, бэрхшээл, 
доголдол, арга барилын болон үйл ажиллагааны хоцрогдлууд, үүнийг хэрхэн 
сайжруулж үр дүнтэй оновчтой ажиллуулах, эдгээр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх аргууд нь дэлхийн бусад хотуудад хэрхэн үр дүнтэй ажиллаж амжилтанд 
хүрсэн болон анхаарах асуудлууд, үүнийг Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх шаардлага, 
эрэлт хэрэгцээ, хэрэгжүүлж ажиллах боломжуудын талаар судалгааны үндсэн дээр 
судлаач энэхүү илтгэлдээ дурьджээ. 

Key words: Ulaanbaatar city, crime, Compstat, crime controlling system. 
Түлхүүр үгс: Улаанбаатар хот, гэмт хэрэг, Compstat-гэмт хэргийн хяналтын 

систем. 
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INTRODUCTION
This paper has two objectives, a) to 

research the CompStat program and b) to 
study feasibility of introducing CompStat 
to the Police Department of Ulaanbaatar 
City (UBPD) Mongolia. CompStat is a very 
successful crime reduction management 
system that utilizes statistical analysis and 
scientific systems helping many North 
American large cities to prevent crime 
and/or reduce crime rates. Predictably, 
Ulaanbaatar city of Mongolia does not 
have a sophisticated system. or approach 
to prevent and/or fight against crimes. 
If successfully implemented, CompStat 
can reproduce unprecedented results 
achieved in various police departments 
around North America. Furthermore, the 
vast amounts of lessons learned from both 
failures and successes will help in avoiding 
known mistakes and speedier execution of 
the system. 

COMPSTAT IS POLICE 
ADMINISTRATION AND 
MANAGEMENT MODEL

The Police Commissioner of New 
York City Police Department (NYPD), 
William Bratton introduced and applied 
new crime controlling and a data-driven 
management model of police management 
which was called CompStat or Computer 
Statistic in 1994 It has been credited with 
decreasing crime and increasing quality 
of life in New York City over the last two 
decades (Godown, 2009).

CompStat, short for computer 
statistics, or comparative statistics, is a 
strategic management philosophy used 
by the police to approach crime reduction 
emphasizing accountability at all levels 
within the organization and the rapid 
identification of problems with creative 
solutions.

Daniel DeLorenzi who is a retired 
Deputy Chief of Police of Newark, New 

Jersey and his research team defined 
CompStat as a "strategic control system" 
designed for the collection and feedback 
of information on crime and related quality 
of life issues. The CompStat process can 
be summarized in one simple statement: 
"Collect, analyze, and map crime data 
and other essential police performance 
measures on a regular basis, and hold 
police managers accountable for their   
performance as measured by these data” 
(Delorenzi, 2006).

SUCCESSES AND BENEFITS OF 
COMPSTAT

Vincent E Henry noted that CompStat 
was '‘One of the most remarkable stories 
and most discussed topics in contemporary 
American law-enforcement and throughout 
the criminal justice field is the tremendous 
decline in crime achieved in New York 
City since 1993. Indeed, the number and 
rate of major felony crimes in New York 
City have declined at unprecedented rates 
for the past thirteen consecutive years, and 
New York City continues to be the safest 
large city in the United States” (Henry, 
2007, p.l). Also, Henry noted the success 
of CompStat “According to the New 
York Police Department (NYPD) figures, 
the total number of reported crimes for 
theseven major crime categories declined 
an unprecedented 65.99% in 2003 from 
the levels reported in 1993. Only 146,397 
of these major crimes occurred in 2003, 
as compared to 430,460 in 1993, and the 
2003 figures represent the lowest annual 
number of total complaints for the seven 
major crimes in well over three decades. 

The overall level of crime in New 
York City – both in terms of the actual 
number of crimes and rate of crime - is 
now at its lowest point since 1963”. He 
found, “According to the FBI Uniform 
Crime Report data for 2003 (FBI, 2005), 
New York City’s rate of Index Crimes 
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per 100,000 population ranked 211th of the 230 American cities with a population over 
100,000 in 2003. This showed a great improvement over the first 6 months of 1996, when 
New York City ranked 144th, and a vast improvement over the comparable 1993 period, 
when it ranked 87th of 181 large cities” (Henry, 2007, p.2).

Crime data of the NYPD shows after application of CompStat in the New York City, 
CompStat significantly reduced the crime rate of the city and efficiently eliminated much 
criminals activities, for the better, and provided more safety for citizens of New' York 
City, especially major felony crimes such as murder, burglary and robbery. 

Table 1: Major Felony Crime in New York City, 1993 to 2003. By Number and 
Percentage1

CRIME 1993 1997 % CHANGE 
v 1993 2003 % CHANGE 

v 1993
Murder 1,927 767 -60.2 598 -68.9
Rape 3,225 2,783 -13.7 1,875 -41.8
Robbery 85,892 44,335 -48.3 25,919 -68.8
Felony Assault 41,121 30,259 -26.4 18,774 -54.3
Burglary 100,936 54,866 -45.6 29,215 -71
Grand Larceny 85,737 55,686 -35 46,877 -45.3
Motor Vehicle 111.662 51,312 -54 23,139 -79.2
TOTAL 430,460 240,008 -44.24 146,397 -65.99

THE DISADVANTAGES OF COMPSTAT
Robert Zink reported that “It was a great idea that has been corrupted by human nature. 

The CompStat program that made NYPD commanders accountable for controlling crime has 
degenerated into a situation where the police leadership presses subordinates to keep numbers 
low by any means necessary. The department's middle managers will do anything to avoid 
being dragged into carpet at the weekly CompStat meetings. They are, by nature, ambitious 
people who lust for promotions, and rising crime rates won’t help anybody’s career” (Zink, 
2004).

Robert Zink continued that with another example of CompStat’s shortcoming: “of course, 
when you finally get a real handle on crime, you eventually hit a wall where you can’t push 
it down any more. Compstat does not recognize that wall so the commanders have to get 
“creative” to keep their numbers going down. No mayor or police commissioner wants to be 
the one holding the bag when starts climbing, and no precinct commander wants to be the one 
to deliver the bad news that he or she doesn’t have enough cops to do the job. “(p. 1)

These are two of examples how human factors negatively affect the success of CompStat. 
These shortcomings can be solved by careful change management or project management 
processes. However, the author feels that these shortcomings can be resolved by providing 
training to the senior management of the police departments in usage.

ADVANTAGES FOR APPLYING COMPSTAT TO THE UBPD
More accurate analysis and collection of crimes by location, time, and offense to better 

develop and organize appropriate strategies such as CompStat-Crime mapping and weekly 
problem solving meeting based on real crime statistic.

Ulaanbaatar police department and district police departments will be able to accurately 
predict crimes in their jurisdiction.

1  NYPD Crime data. Retrieved from: www.unafei.or.jp 
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By analyzing crime rates the 
performance of district police departments 
can be accurately compared and ranked, and 
appropriate actions to maintain high integrity 
can be taken. CompStat meeting will provide 
to police chiefs an opportunity to correctly, 
objectively evaluate and perceive crime 
situation. This is one of the key elements of 
the police leaders to take control and apply 
right, suitable strategies

APPLICATION OF COMPSTAT IN 
MONGOLIA

The author studied the opportunities 
to apply the CompStat-crime controlling 
model to the Mongolian Police departments, 
especially the Police Department of 
Ulaanbaatar city (UBPD). According to 
his research there are a few reasons to 
apply CompStat to the UBPD. His research 
hypothesis is- if useful and appropriate 
methods of CompStat are applied to the 
UBPD it will be bring good outcomes, 
results for combating crime and be able to 
sufficiently enhance current crime control 
system of Ulaanbaatar city. During his 
research the author deeply focused on and 
explored the below issues:

1. To Find and define any 
advantages and disadvantages of CompStat.

2. To study current crime controlling 
system of Ulaanbaatar Police Department 
(UBPD) and how that current system is 
working in Ulaanbaatar. Is that system 
fitting in current social and economic 
circumstances?

3. To find what methods of CompStat 
work and will bring a good outcome in 
UBPD and to the people of the city, and to 
help combat crime.

4. To find and explore what are 
the reasons and challenges to change and 
enhance current crime controlling system of 
Ulaanbaatar and by adding a more current 
version of CompStat.

5. To explore operational, social 
and structural opportunity to apply CompStat 
in the UBPD.

This research doesn’t need any costs 
during the research process, but after 
research if decision makers and authorities 
decided to apply that project, we need to 
consider budget and financial resources to 

apply the project.
There are no ethical considerations that 

must be addressed and eliminated. This 
research project focuses on changing and 
enhancing the current crime control system 
of Mongolia, so it addressed and discussed 
entire current crime prediction and detection 
system particularly ethical issues of decision 
makers, and some of the high ranking police 
officials and police officers.

In Mongolia the author introduced and 
presented CompStat crime controlling model 
of the USA to some high ranking police 
officials of National Police Agency and 
District Division Chiefs of Ulaanbaatar city. 
During that presentation the author organized 
discussion between attendees about 
advantages, disadvantages of CompStat, 
opportunities to apply CompStat to the 
Mongolian police departments and discussed 
about how the current crime controlling and 
monitoring system of Mongolia is working 
and challenges to improve the current system. 

During that discussion many of the 
attendees emphasized the rapid population 
growth of capital city. The territorial 
expansion of Ulaanbaatar city is strongly 
influencing the crime rate and producing hard 
crime situation in the Ulaanbaatar city. Also 
attendees suggested focusing this research 
project to study and find cultural, economic, 
legislation difference and similarity between 
Mongolia and the USA, especially with 
comparison to the other nearby cities of the 
North America.

This research project explores social and 
economical opportunities to apply CompStat, 
as well as the difficulties of this program. 
Unfortunately, during this research author 
could not find any research about previous 
and current crime controlling system of 
Ulaanbaatar, assessment or conclusion to 
the current crime situation in Mongolia and 
Ulaanbaatar city, comparison with other 
countries and cities and suggestions to 
improve current policy to combat against 
crimes, or better strategies and processes. So, 
the author has been working in this project 
based on his sixteen years law enforcement 
experience, especially, his experience 
which was worked in the Criminal Police 
Department of Mongolia because this 
department works nationwide, leads other 
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Police departments to planning and apply 
strategy to combating crimes in Mongolia.

Mongolia is the second-largest 
landlocked country after Kazakhstan in East 
and Central Asia which is bordered by Russia 
to the north and the People's Republic of 
China to the south, east and west. Mongolia 
is the 19th largest and the most sparsely 
populated independent country in the world, 
with a population of around 3 million people 
and with 603,900 square miles of land. 
Approximately 30% of the populations are 
nomadic or semi-nomadic (Wikipedia). 
Mongolia is a parliamentary republic. 

The parliament is elected by the people 
who in turn elect the government. Mongolia 
is divided into 21 aimags (provinces), which 
are in turn divided into 329 sums (districts). 
Ulaanbaatar (UB) is the capital and the largest 
city, which is home to about 50% of the 

Table 2: Population Information2

Year Total Population UB
Population UB as a % of Total % Increase per decade

1950 772,600 55.500 7.2%
1960 968,100 152,200 15.7% 8.5%

1970 1,265,400 294,400 23.3% 7.5%

1980 1,682.000 431,300 25.6% 2.4%

1990 2,149,000 575,000 26.8% 1.1%

2000 2,382,500 786,500 33.0% 6.3%

2010 3,100,000 1,300,000 41.9% 8.9%

2 Report of National Statistic Agency of Mongolia. 2011. Retrieved from http// www.nsa.gov.mn

population. The Ulaanbaatar is administrated 
separately as a khot (municipality) with 
provincial status. The economy is centered 
on agriculture and mining. Mongolia has 
rich mineral resources such as copper, 
coal, molybdenum, tin, tungsten, and gold 
which accounts for a large part of industrial 
production.

Under communism, everyone had a job 
and enough income to keep their family. In 
1990, Mongolia changed to a free-market 
economy. Many families that lived in the 
countryside and other smaller cities have 
moved to the capital in search of jobs and 
better opportunities for their family. The 
table 2 shows how the population of the 
capital city, UB has started to increase 
rapidly in size since 1990, and continues to 
increase through 2010:



419

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Unfortunately, job growth in UB did 
not follow the growth rate of the population. 
In fact, there were fewer jobs as many 
factories have closed down without the 
help of the Russian subsidies and engineers. 
The increased population in the capital 
and overall free-market system resulted in 
increased cost of living in the city. As such, 
families were sometimes forced to live on 
the street, or send their children out to beg or 
sell trinkets to help boost the family income. 
Unemployment, poverty and alcoholism 
put tremendous stress on families. When 
reviewing the crime instances across the 
whole country, one can see that majority of 
crimes occur in UB.

As UB represents the majority of the 
Mongolian population and the majority of 
crimes occur in UB, CompStat should first 
be applied to the data and crime rates in UB. 
The graph below shows how the crime rate 
has increased in UB in the last 3 decades:

The above graph shows that all types 
of crimes increased from 1990 to 2000 due 
to changes in the country's political and 
economic situation. However, from 2000 to 
2010 most crimes decreased as the citizens 
learned how to live and function in the free-
market economy. The outlier to this trend 
is domestic violence. Based on this general 
trend a detailed analysis can be made and 
implement various strategies that involve 
cooperation with other governmental bodies 
such as social services.

REASONS TO APPLYING 
COMPSTAT TO THE UBPD

Since 1990 the population of Ulaanbaatar 
increased drastically. The current crime 
control system was introduced in 1980 
when Mongolia was socialist country and 
had a centralized economic system, which 
caused the system to underperform or fail to 
meet modern standards of current different 
political, economic and social regime.

Crime rate statistics of Ulaanbaatar 

 

show that we need to apply appropriate crime 
control methods in the Ulaanbaatar city.

Further improvements need to be made 
to use more accurate analysis and information 
about crimes by location, time, and offense 
to better develop and organize appropriate 
strategies to combat these offenses.

RESULTS
According to these academic 

studies for CompStat and the CompStat 
implementation benefits of some of the 
cities such as New York, we may conclude 
and understand CompStat is one of the 
successful police management models of 
US Police Departments. Especially this 
crime controlling model effectively works 
on to the police leadership development, to 
find problems from real statistic and data, 
as well as rapid decision making, problem 
solving in Police Department’s jurisdiction. 
Godown defined the CompStat’s beneficial, 
“As a problem-solving model, the CompStat 
process directs employees to identify 
problems, formulate and carry out solutions, 
and analyze results for effectiveness. 
Created around this model, the process’s 
business management model consists of 
four principles, which together define the 
strategy for driving down crime as well as 
creating internal procedural economies and 
efficiencies”. Also 

Godown underlined “The four CompStat 
principles are as follows:

•	 Accurate and timely intelligence: 
Know what is happening.

•	 Effective tactics: Have a plan.
•	 Rapid deployment: Do it 

quickly.
 Relentless follow-up and 

assessment: If it works, do more. If not, do 
something else” (p.3).

According to all of this literature review, 
researcher’s definition and advantages of 
CompStat and the author’s experience in law 
enforcement field, especially, his 16 years 
police experience in the National Police 
Agency in Mongolia, some of the CompStat 
methods will work well and effectively in the 
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UBPD and combating crime in Ulaanbaatar. 
Particularly, the author is emphasizing the 
weekly CompStat meeting, crime mapping, 
the basic CompStat technology, collecting 
and analyzing data and the CompStat report 
methods will be bring good results and  work 
well in UBPD. 

On the other hand, the CompStat 
implementation will bring sufficient 
improvement of the police leadership to 
the District Police Chiefs, for how to lead 
his or her department more effectively, 
will improve their responsibility for their 
jurisdiction, and enhance the management 
their organization as a modem, effective 
managers. The new CompStat program will 
strengthen as managers and add their rapid 
decision making and problem solving skills.

A relatively simple version of CompStat 
is already being utilized in Mongolia: For 
example: Information and Monitoring 
Center of the Government Police Department 
collects and analyzes all crimes committed. 
The UB Police Department analyzes crimes 
committed each day and compiles end of day 
reports for law enforcement. 

All police departments located in 
UB schedule a morning report meeting to 
consider the last days’ crime report, which 
includes the Criminal Police Department, 
Investigation department and district 
divisions. However, further improvements 
need to be made to collect more accurate 
analysis and information about crimes by 
location, time, and offenses to better develop 
and organize appropriate strategies. With 
improved CompStat measurements, local 
police departments will be able to accurately 
predict crimes in their jurisdiction, and by 
analyzing crime rates police departments can 
be rated and appropriate actions can be taken 
to maintain high performance.

To implement a more sophisticated 
version of CompStat the UBPD will have to 
invest in training and new technology with 
the support of the Mongolian government. As 
US police departments are more experienced 
in CompStat, it will be crucial to establish 

a working relationship with a US police 
department. 

CompStat will bring to the UB police 
department detailed information on the 
following, but not limited to: 

-The sources of data, 
-The systems used to analyze the data 
-The types of reports and how to 

“generate” such reports 
-The police leadership improvements, 

responsibility 
-Ways to analyze the reports and devise 

strategies 
- Ways to work with other governmental 

agencies. 

DISCUSSION
By introducing CompStat (including 

crime mapping functions etc), UBPD can 
achieve unprecedented success in fighting 
against crimes and developing the police 
senior leaders’ capabilities for better 
management.

Furthermore, I looked some of the 
possible ways to finance and the transfer 
the CompStat application to the Ulaanbaatar 
Police Department. Actually, it was difficult 
to say financing that kind of project in 
Mongolia, 10 years ago. The current rapid 
economic growth is giving us an opportunity 
to finance this project. The Mongolian 
Government and the Government of 
Ulaanbaatar city will be able to finance 
human resources training, equipment and 
technology. 

The USA and Mongolia have good 
relationship in many sectors such as 
political, economic and culture, so we may 
involve in this project in some of the US 
government agencies such as the Millennium 
Challenge Corporation, non-government 
organizations such as USAID which applies 
projects in Mongolia, and the US Embassy 
in Ulaanbaatar to jointly work on the project.

CONCLUSION
The CompStat process encompasses 

one of the best practices of various past 
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and present policing methodologies in the 
world. It includes successful leadership 
ideas and concepts as well as practices 
from the community policing, problem-
oriented policing, and “broken windows" 
philosophies. It is inclusive of the definitions 
of reviewing, inspecting, auditing, analyzing, 
and information sharing (Godown, 2009).

The statistics and current crime 
situation in Ulaanbaatar are requiring a 
new, enhanced and with good results, crime 
control system. The currcnt infrastructure 
of the Mongolian Crime Control System is 
ample to integrate CompStat. If CompStat 
can be integrated, the monitoring, analyzing, 
and controlling of crimes in the city will 
improve. CompStat will allow more accurate 
and descriptive data on crimes that will allow 
law enforcement to develop better strategies 
to combat crimes.

Based on my research, I recommend 
to decision makers of the Mongolian Police, 
that CompStat be implemented to bring 
to the UBPD a development of police 
leadership, more effective crime controlling-
reducing model, a new, modem technology 
and rational strategy and tactics which based 
on real crime data and analysis.

The implementation will result in 
weekly crime meeting of CompStat, crime 
mapping system, weekly crime report, and 
crime analysis will give to the police chiefs 
an opportunity to apply right strategy, rational 
tactics, good decision making and solve their 
problems rapidly in their jurisdiction and 
department.
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МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ЦАГДАА СУДЛАЛЫН ӨНӨӨГИЙН ТӨЛӨВ 
БАЙДАЛ

THE CURRENT STATUS OF POLICE STUDIESIN MONGOLIA 

Б.МӨНХДОРЖ, Д.СУМЪЯАЦЭРЭН, Б.МӨНХСЭРГЭЛЭН, О.УУЛЗАХЖАРГАЛ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн  

Цагдаа судлалын төв
MUNKHDORJ.B, SUMIYATSEREN.D, MUNKHSERGELEN.B, UULZAKHJARGAL.O

The Police Research Center at the Research and Development Institute, Law Enforcement University 

Товч агуулга: Монгол Улсын хэмжээнд 1967-2015 оны хооронд цагдаа судлалын 
чиглэлээр бичигдсэн 5 хэлбэрийн 760 судалгааны бүтээлийг ном, сурах бичиг, докторын 
зэрэг горилсон бүтээл, магистрын дипломын ажил, илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, 
захиалгат суурь болон хэрэглээ, хавсарга судалгааны ажлуудыг контент анализийн 
аргаар түүвэрлэн судалж, цагдаа судлалын өнөөгийн төлөв байдалд дүн шинжилгээ 
хийсэн “Монгол Улс дахь Цагдаа судлалын өнөөгийн төлөв байдал”1 судалгааны ажлын 
үр дүнгээс энэхүү илтгэлийг бэлтгэв. Судалгааны ажилд тоон мэдээллийг exсel data 
analysis ашиглан математик статистикийн аргаар боловсруулан тоон болон чанарын 
анализ хийсэн болно. 

Abstract: Thisarticle was prepared using the results of the research paper on “The Current 
Status of Police Studies in Mongolia” and contains a statistical and qualitative analyses of 760 
research works written in 5 forms from 1967–2015 on police studies using the program Excel 
Data Anal 426ysis. Research works such as books, textbooks, doctoral thesis works, masters’ 
thesis works, research articles, basic research and applied research works were included in 
the statistical analysis. All data were compiled and collected using the technique of content 
analysis.

Түлхүүр үгс: Цагдаагийн шинжлэх ухаан, цагдаа судлал, цагдаагийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа.  

Key words: Police science, police studies, police research. 

УДИРТГАЛ
Аливаа шинжлэх ухааны хºгжил нь тухайн салбар дахь шинжлэх ухааны нээлт, 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын амжилт ололт болон т¿¿нд тулгуурласан практик 
¿р д¿н буюу техник, технологийн дэвшлээр илэрхийлэгддэг бол тэдгээрийн албан ёсны 
гэрч нь шинжлэх ухааны салбарт б¿тээн туурвигдсан нэг сэдэвт б¿тээл, ном зохиол, 
эрдэм шинжилгээний ºг¿¿лэл б¿тээл¿¿д байдаг.2 Тиймдээ ч Цагдаа судлалын чиглэлээр 
хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний ºг¿¿ллээс эхлээд гарын авлага, сурах бичиг, нэг сэдэвт 
б¿тээл, эрдмийн зэрэг горилсон дипломын ажлуудыг б¿ртгэн, системтэйгээр судлах ¿йл 
ажиллагаа шаардлагатай байгаа юм.  

Шинжлэх ухааны ертөнцөд эрт үеийн Европын түүхчид үзэхдээ “Цагдаагийн 
шинжлэх ухаан” буюу “Polizeiwissenschaft”-г юуны өмнө дүрэмт хувцастай хүчнийхнээс 
гаралтай, дараа нь “Цагдаагийн шинжлэх ухаан” нь төрийн захиргааны болон орон 
нутгийн эрх зүй болж судлагдсан гэж үздэг. Хамгийн анх Францын цагдаа судлаач 
Николас Деламаре3-ийн “Цагдаагийн байгууллагын тухай” гэх бүтээл 1705 онд бичигдэж 

1   ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн захирлын баталсан удирдамжийн дагуу хууль зүйн 
доктор(Ph.D), цагдаагийн хошууч Б.Энхболдын ахалсан судалгааны баг гүйцэтгэсэн.   
2   Б.Батзориг нар, “Хууль зүйн шинжлэх ухааны ном зүй”. УБ., 2006 он, 7 дахь тал 
3  https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_La_Mare
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байсан4 бол манай улсад 1968 онд 
Д.Дашдэмбэрэл гуайн “Сэргийлэгч” нэг 
сэдэвт бүтээл анхлан нийтийн хүртээл 
болж байжээ. Манай улсын цагдаагийн 
байгууллагын түүхэн замналыг:
1. Цагдан сэргийлэх байгууллагын 

үүсэл ба Богд хаант төрийн үеийн 
цагдан сэргийлэх байгууллага (1865-
1921 он);

2. Ардын хувьсгал, хөрөнгөт бус 
хөгжлийн болон социализм 
байгуулахаар замнасан үеийн төрийн 
цагдан сэргийлэх байгууллага (1921-
1990 он);

3. Орчин үеийн (эрх зүйт төрийн) 
цагдаагийн байгууллага (1990 оноос 
хойшх) гэсэн гурван үе шатад5 хувааж 
болох юм.  
Орчин үеийн буюу эрх зүйт төрийн 

цагдаагийн байгууллагын үеэс хойш 
өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд цагдаа 
судлалын чиглэлээр нилээдгүй бүтээл 
нийтийн хүртээл болж байсан хэдий 
ч шинэ үеийн буюу дэлхий дахинаа 
хурдацтай хөгжиж буй цагдаагийн 
шинжлэх ухааны болон шинэ үеийн цагдаа 
судлалын талаар бичигдсэн ном, бүтээл 
туйлын хомс байгаа нь, мөн судлагдсан 
сэдвийн хүрээг системчлэн цаашид 
судлах сэдвийн хэрэгцээ, шаардлагыг нээн 
илрүүлэх зэрэг нь  уг сэдвээр сонирхон 
судалгаа явуулахад хүргэв. 

Энэхүү илтгэлээр “Цагдаа судлал”-
ын төлөв байдлыг тодорхойлох, улмаар 
цаашид судлах шаардлагатай сэдвийг 
томъёолох, цагдаагийн шинжлэх ухааныг 
хөгжүүлэхэд хувь нэмэр болох зорилго 
тавьсан болно. Эрдэмтэн, судлаачдын 
б¿тээл туурвилийн талаарх цэгцтэй 
мэдээллийг дотоод, гадаадын хуульч-
судлаачдад х¿ргэх, судалгааны ажилд 
зайлшг¿й хэрэгцээтэй мэдээллийн эх 
сурвалж бий болгон эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажилд дэмжлэг ¿з¿¿лэхээр 
зорьж дараах зорилтын х¿рээнд илтгэлээ 

4  Ж.Долгорсүрэн нар, “Монгол Улсын цагдаагийн 
эрх зүйн курс”. УБ., 2014, 22 дахь тал 
5  Ж.Долгорсүрэн, “Монгол Улс дахь “цагдаа судлал” 
ба “цагдаагийн эрх зүйн шинжлэх ухаан”, түүний 
үүсэл, төлөвшлийн зарим асуудалд” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл, “Цагдаа судлал” онол, арга 
зүйн сэтгүүл, №1 (01), УБ., 2011, 3 дахь тал

бичлээ.
1. Цагдаа судлалын ºнººгийн тºлºв 

байдлыг илтгэн харуулах; 
2. Цагдаа судлалын цаашдын хºгжлийн 

хэрэгцээ, шаардлагад ¿нэн зºв 
¿нэлэлт, д¿гнэлт ºгºх;

3. Цагдаа судлалын тºлººлºгчдийн 
б¿тээлийн жагсаалт, он цагийн 
хэлхээ, судалгааны ажлын хамарсан 
х¿рээ, шинжлэх ухааны хºгжилд 
тэдний оруулсан бодит хувь нэмрийг 
харуулж, тодорхой салбараар 
мэргэшсэн судлаачдыг олж тогтоон 
холбогдох б¿тээл¿¿дийг судлах ажилд 
туслалцаа ¿з¿¿лэх; 

4. Ýрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажил хийж буй болон хийх х¿сэл 
сонирхолтой х¿м¿¿сийг танилцуулан 
хамтран ажиллах бололцоог бий 
болгох.
Хууль, эрх зүйн чиглэлээр 

сурч, ажиллаж буй болон судалгаа, 
шинжилгээний ажил эрхлэж байгаа нийт 
хүмүүст зориулан 2006 онд хууль зүйн 
ухааны доктор Б.Батзориг, Л.Отгонбаяр 
нарын эмхэтгэн бүтээсэн “Хууль зүйн 
шинжлэх ухааны ном зүй”, 2014 онд 
Б.Батбаяр, А.Түвшинтулга нарын 
эмхэтгэсэн “Монгол Улсын хууль зүйн 
шинжлэх ухааны ном зүйн бүртгэл” 
зэрэг эмхэтгэлд дурдагдсанаас өөр цагдаа 
судлалын сэдвийг тусгайлан судалсан 
бүтээл хараахан байхгүй байгаа нь тус 
судалгааны шинэлэг тал болно. Өмнө 
нь энэ чиглэлээр бүтээн туурвигдсан 
бүтээлүүдийг эмхлэн цэгцэлж судлан, дүн 
шинжилгээ хийснээр тухайн салбарыг 
хөгжүүлэх, боловсронгуй болгох эхлэл 
тавигдах бөгөөд энэ нь сонсогч, судлаач, 
эрдэмтдийн судалгааны ажилд тус нэмэр 
болгох ач холбогдолтой юм.  

Энэхүү илтгэлд ашигласан 
мэдээллийн эх сурвалж нь 1967-2015 
оны хооронд Монгол Улсын хэмжээнд 
цагдаа судлалын чиглэлээр бичигдсэн 
5 хэлбэрийн 760 судалгааны бүтээлд 
үндэслэгдсэн болно. 

Үүнд магистрын 269 дипломын ажил, 
Мэргэжлийн буюу онол, практик, арга 
зүй, мэдээллийн сэтгүүлд нийтлэгдсэн 
206 илтгэл, эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл, 98 сурах бичиг, ном, гарын 
авлага, нэг сэдэвт бүтээл, Төрийн болон 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

төрийн бус байгууллагуудаас гүйцэтгэсэн 
20 судалгааны ажил зэргийг тус тус 
түүвэрлэн авсан болно. 

Судалгааны тоон мэдээллийг 
Exсel data analysis ашиглан математик 
статистикийн аргаар боловсруулан тоон 
болон чанарын анализ хийв. 

Цагдаа судлалын салбарт хамаарагдах 
бүтээлүүдэд дүн шинжилгээ хийхдээ 
судалгааны ажлын сэдэв, судалгаа хийсэн 
арга зүй, судалгааны ажлын санхүүжилт, 
судалгааны үр дүн гэсэн үзүүлэлтүүдийг 
сонгон авав. Цагдаа судлалын салбарт 
хамаарагдах судалгааны ажлын сэдэв 
өргөн хүрээтэй байсан тул сэдвийг 
ерөнхийд нь 30 дэд сэдэвт хуваах байдлаар 
тоймлож хамгийн их судлагдсан сэдвийг 
ихээс нь багаруу буурах хэлбэрээр 
эрэмблэв.

Цагдаа судлалын чиглэлээр бичигдсэн 
сурах бичиг, докторын диссертаци 
зэргийг бүхэлд нь авч үзсэн бол эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл нийтлэгдсэн 
сэтгүүлүүдийг сонгон авахдаа 1) хууль 
сахиулах, цагдаа судлал  болон гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох гэсэн бодлого 
баримталдаг байх, 2) улирал тутам 
тасралтгүй олны хүртээл болдог байх, 3) 
тодорхой хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
байх зэрэг шалгуурыг харгалзан үзсэн 
болно. 

Уг илтгэлд эрдэм шинжилгээний 
хурал, хууль зүйн салбарын бус бусад 
их дээд сургуульд хамгаалагдсан 
цагдаа судлалд хамаарагдах магистрын 

дипломын ажил (цагдаагийн сэтгэл зүй гэх 
мэт) болон энд дурдсанаас бусад сэтгүүлд 
нийтлэгдсэн тус чиглэлд хамаарагдах 
эрдэм шинжилгээний өгүүллүүд 
тусгагдаагүй тул дараагийн судлаачид 
дэлгэрүүлэн судалж энэхүү судалгааны 
ажлыг өрөгжүүлэх боломжтой юм.

Цагдаа судлалын өнөөгийн төлөв 
байдал

Цагдаагийн судлалын хүрээнд 
судлагдсан сэдвийн онцлог: Улсын 
хэмжээнд нийт 760 бүтээл, туурвил 
байгаагаас 32 нь 1990 оноос өмнө 
нийтлэгдэж байсан бол 728 нь 1990 оноос 
хойш нийтийн хүртээл болжээ. Үүнээс 
хамгийн их судлагдсан нь “Цагдаагийн 
байгууллагын хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох, сайжруулах, 
системчлэх” чиглэлээр нийт 111 бүтээл 
байгаа бөгөөд үүний ердөө 1 нь л 1990 
оноос өмнө туурвигдаж байжээ. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тактик буюу 
эрүүгийн тагнуулын чиглэлээр 75 бүтээл 
байгаа бол үүний 71 нь 1990 оноос хойш 
гарч байжээ. “Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх онол, практик”-ийн чиглэлээр 
55 бүтээл, үүнээс 3 нь 1990 оноос өмнөх 
бүтээл байгаа юм. 

Эндээс харахад, цаг үе, нийгмийн 
байдалтай холбоотойгоор 1990 он хүртэлх 
хугацаанд цагдаа судлалын чиглэлийн 
бүтээл, судалгаа цөөн тоогоор хийгдэж 
байжээ.

Хүснэгт №1

№ Судалгааны сэдэв /чиглэл/ 
Нийлбэр

1990 он 
хүртэл

1990 оноос 
хойш

Цагдаагийн байгууллагын хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох, сайжруулах, системчлэх 

111
1 110

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх тактик (эрүүгийн тагнуулын ажил) 75
4 71

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх онол, практик 55
3 52

Цагдаагийн алба хаагчийн сахилга, ёс зүй 43
1 42

Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагаа, хяналт 34
2 32

Цагдаагийн алба хаагчийн нийгэм, эрх зүйн баталгаа 34
0 34
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Цагдаагийн байгууллагын сургалтын тогтолцоо 33
0 33

Цагдаагийн байгууллагын удирдлага, зохион байгуулалт, 
бүтэц, тогтолцоо

32
4 28

Захиргааны зөрчилтэй тэмцэх ажиллагаа 28
3 25

Нийгмийн хэв журам, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 27
4 23

Цагдаагийн байгууллагын түүх судлал 25
4 21

Цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагаа 24
3 21

Цагдаагийн байгууллага ба албадлага 23
0 23

Цагдаагийн албаны шинэчлэл 22
0 22

Цагдаагийн байгууллага ба хүний эрх 20
0 20

Цагдаагийн байгууллагын тусгай хэрэгсэл, зэвсэглэмж 19
0 19

Харьцуулсан цагдаа судлал 18
1 17

Цагдаагийн байгууллага ба олон нийтийн үнлэмж 17
0 17

Цагдаагийн байгууллагын хамтын ажиллагаа 16
0 16

Цагдаагийн эргүүл, харуул, хамгаалалтын үйл ажиллагаа 
15

0 15

Гэмт хэрэг, зөрчлийн тоо бүртгэл (статистик) 14
0 14

Цагдаагийн алба хаагчийн эрх зүйн байдал 14
0 14

Цагдаагийн онол судлал 13
0 13

Цагдаагийн байгууллагын техник, технологи  
12

0 12
Албан хаагчийн ажлыг дүгнэх, хяналт шалгалт, аюулгүй 

байдал 
11

0 11
Цагдаагийн байгууллагын боловсон хүчний (хүний нөөцийн) 

бодлого 
10

0 10
Цагдаагийн байгууллагын соёл 9

0 9
Төрийн эрх мэдлийн хүрээн дэх цагдаагийн байгууллагын эрх 

зүйн байдал 
4

0 4
Цагдаагийн байгууллагын албадын хамтын ажиллагаа 1

1 0
Цагдаагийн байгууллага ба хэвлэл мэдээлэл 1

1 0
Нэгдсэн тоон үзүүлэлт 760

32 728

1990 оноос хойшх бүтээл, туурвилыг тав, таван жилээр багцлан графикаар 
үзүүлбэл,  
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

График №1
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1990 оноос хойшх бүтээл, туурвилыг тав, таван жилээр багцлан графикаар үзүүлбэл,   
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Ном, бүтээл  

“Ардын төр” сэтгүүлийн 1970 оны 
№2 дугаарт эрдэмтэн А.Думбурайн 
бичсэн “В.И.Ленин цагдан сэргийлэх 
байгууллагын тухай” сэдэвт эрдэм 
шинжилгээний өгүүлэл анхлан 
нийтлэгдэж байжээ. 

Дараа жил нь буюу 1971 оны уг 
сэтгүүлийн №2, 4, 5 дугаарт С.Бүдрагчаа, 
А.Думбурай, Б.Даваасамбуу нарын 
эрдэмтэд эрдэм шинжилгээний өгүүллээ 
нийтлүүлж байсан бол 1971–1979 он 
хүртэлх найман жилийн хугацаанд нэг ч 
өгүүлэл нийтлэгдэж байгаагүй байна. 

1995 оноос хойш өнөөг хүртэл 
эрдэмтэн, судлаачдын цагдаа судлалын 
чиглэлээр бичиж буй эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл тогтмол буюу жилд дунджаар 5 
өгүүлэл бичигдэж байгаа бөгөөд цаашид 
нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь графикаас 
харагдаж байна. 

“Хууль сахиулахуй”, “Гэмт явдал 
судлал”, “Цагдаа судлал” зэрэг улирал 
тутмын онол, арга зүйн сэтгүүлүүд 
бий болсонтой холбоотойгоор хууль 
сахиулах салбарын эрдэмтэн, судлаач 
нар эрдэм шинжилгээний өгүүллээ ихээр 
нийтлүүлэх болжээ. 

Цагдаа судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан байдал
 График №2
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“Ардын төр” сэтгүүлийн 1970 оны №2 дугаарт эрдэмтэн А.Думбурайн бичсэн 
“В.И.Ленин цагдан сэргийлэх байгууллагын тухай” сэдэвт эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
анхлан нийтлэгдэж байжээ.  

Дараа жил нь буюу 1971 оны уг сэтгүүлийн №2, 4, 5 дугаарт С.Бүдрагчаа, 
А.Думбурай, Б.Даваасамбуу нарын эрдэмтэд эрдэм шинжилгээний өгүүллээ нийтлүүлж 
байсан бол 1971–1979 он хүртэлх найман жилийн хугацаанд нэг ч өгүүлэл нийтлэгдэж 
байгаагүй байна.  

1995 оноос хойш өнөөг хүртэл эрдэмтэн, судлаачдын цагдаа судлалын чиглэлээр 
бичиж буй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл тогтмол буюу жилд дунджаар 5 өгүүлэл бичигдэж 
байгаа бөгөөд цаашид нэмэгдэх хандлагатай байгаа нь графикаас харагдаж байна.  

“Хууль сахиулахуй”, “Гэмт явдал судлал”, “Цагдаа судлал” зэрэг улирал тутмын онол, 
арга зүйн сэтгүүлүүд бий болсонтой холбоотойгоор хууль сахиулах салбарын эрдэмтэн, 
судлаач нар эрдэм шинжилгээний өгүүллээ ихээр нийтлүүлэх болжээ.  

 
Цагдаа судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан байдал 
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Цагдаа судлалын чиглэлээр хууль зүйн магистрын зэргийг 1998 оноос хойш 

өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 269 хүн хамгаалсан бөгөөд тэдний дийлэнх 24.9% нь буюу 
118 нь Хууль сахиулахын их сургуульд хамгаалжээ.  

Мөн МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, Их засаг олон улсын их сургууль болон Билиг 
дээд сургуулиудад 30 орчим хувь нь хамгаалсан байна. Бусад их дээд сургууиудад цөөн 
тоогоор хууль зүйн магистрын зэрэг хамгаалжээ.  

Он дарааллаар авч үзвэл, 2009 оноос өмнө жилд дунджаар 5 хүн цагдаа судлалын 
чиглэлээр эрдмийн зэрэг (магистр, докторын) хамгаалж байсан бол 2009 оноос хойш тогтмол 
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй буюу жилд дунджаар 20-оос доошгүй хүмүүс хамгаалдаг болжээ. 
Үүнээс 2013 онд хамгийн их буюу 41 хүн магистрын зэрэг хамгаалсан байна. Графикаар 
үзүүлбэл,  
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Цагдаа судлалын чиглэлээр хууль 
зүйн магистрын зэргийг 1998 оноос хойш 
өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 269 
хүн хамгаалсан бөгөөд тэдний дийлэнх 
24.9% нь буюу 118 нь Хууль сахиулахын 
их сургуульд хамгаалжээ. 

Мөн МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль, 
Их засаг олон улсын их сургууль болон 
Билиг дээд сургуулиудад 30 орчим хувь 
нь хамгаалсан байна. Бусад их дээд 
сургуульд цөөн тоогоор хууль зүйн 
магистрын зэрэг хамгаалжээ. 

Он дарааллаар авч үзвэл, 2009 
оноос өмнө жилд дунджаар 5 хүн цагдаа 
судлалын чиглэлээр эрдмийн зэрэг 
(магистр, докторын) хамгаалж байсан 
бол 2009 оноос хойш тогтмол нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй буюу жилд дунджаар 20-
оос доошгүй хүн хамгаалдаг болжээ. 
Үүнээс 2013 онд хамгийн их буюу 41 
хүн магистрын зэрэг хамгаалсан байна. 
Графикаар үзүүлбэл, 

График №3
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График №3

 
Манай улсад цагдаа судлалын чиглэлээр хууль зүйн шинжлэх ухааны болон хууль 

зүйн докторын зэрэг хамгаалсан нийт 25 эрдэмтэн байдаг ба үүнээс 17 буюу нийт 
эрдэмтдийн 68 хувь нь гадаад улсад үүнээс 13 нь ОХУ-д эрдмийн зэргээ хамгаалсан бол 8 
буюу 32 хувь нь дотоодод хамгаалж байжээ. Чиглэлийн дагуу хамгийн анх 1977 онд 
Д.Дашдэмбэрэл ЗХУ-д дэд эрдэмтний зэргийг хамгаалж байсан бол Р.Ёндондэмбэрэл, мөн 
ЗХУ-д 1981 онд удаалан хамгаалж байжээ.   

График №4 

 
 Он дарааллын хувьд авч үзвэл, 1977 оноос 2016 он хүртэлх хугацаанд 2004, 2014 
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Дотоодод 
Гадаадад 

Манай улсад цагдаа судлалын 
чиглэлээр хууль зүйн шинжлэх ухааны 
болон хууль зүйн докторын зэрэг 
хамгаалсан нийт 25 эрдэмтэн байдаг 
ба үүнээс 17 буюу нийт эрдэмтдийн 
68 хувь нь гадаад улсад үүнээс 13 нь 
ОХУ-д эрдмийн зэргээ хамгаалсан бол 
8 буюу 32 хувь нь дотоодод хамгаалж 

байжээ. Чиглэлийн дагуу хамгийн анх 
1977 онд Д.Дашдэмбэрэл ЗХУ-д дэд 
эрдэмтний зэргийг хамгаалж байсан бол 
Р.Ёндондэмбэрэл, мөн ЗХУ-д 1981 онд 
удаалан хамгаалж байжээ.  
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График №4 

 
 Он дарааллын хувьд авч үзвэл, 1977 оноос 2016 он хүртэлх хугацаанд 2004, 2014 

оуудад тус бүр 3 хүн эрдмийн зэрэг хамгаалсан байна. Бусад жилүүдэд жилд дунджаар нэг л 
хүн эрдмийн зэрэг хагаалж байгаа юм. Үүнийг графикт дор үзүүлбэл,   

 
График №5 

1 1 

11 12 

4 4 
7 7 

4 

9 

26 

18 

23 
26 

41 

21 

34 

16 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

8, 32% 

17, 68% 

Докторын зэрэг хамгаалсан байдал 

Дотоодод 
Гадаадад 



428

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Он дарааллын хувьд авч үзвэл, 1977 
оноос 2016 он хүртэлх хугацаанд 2004, 
2014 оуудад тус бүр 3 хүн эрдмийн 

Хууль зүйн салбарын шинэтгэлтэй 
холбогдуулан цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг хүний эрх, эрх чөлөөг 
дээдэлсэн, ашиг сонирхлын зөрчил, 
авилгаас ангид нэгдсэн зарчим, журмаар 
хэрэгжих эрх зүйн баталгааг бүрдүүлэх 
үүднээс Цагдаагийн албаны тухай хуулийг 
УИХ-аас баталсан. Үүнтэй холбоотойгоор 
салбарын эрдэмтэд, судлаач нар илтгэл, 
эрдэм шинжилгээний өгүүлэл төдийгүй 
ном, сурах бичиг бичих, мөн тухайн 
чиглэлээр эрдмийн зэргийг ч олноор 
хамгаалах болжээ. 

Цаашид алба хаагч, судлаачдын 
хууль зүйн магистр болон түүнээс дээш 
эрдмийн зэргийг цагдаа судлал өндөр 
хөгжсөн АНУ, ХБНГУ, БНСУ зэрэг 
улсад хамгаалуулах асуудлыг бодлогоор 
дэмжих шаардлагатай байна. 

Мөн “шинэ” гэж тооцохоор онолын 
хандлагуудад ач холбогдол өгч цаашид 
нарийвчлан судлах нь зүйтэй бөгөөд 
ингэснээр цагдаа судлалын хөгжлийн 
шат ахин, гадаад улс, орнуудын туулан 
ирсэн туршлага, хүрсэн үр дүнг судлан 
өөрсдийн өнөөгийн нөхцөлд тохируулан 
хэрэглэх нь зүйтэй. 

Цагдаа судалалын салбарт  
хэрэглэгдэж буй судалгааны арга зүй  

Манай улсын цагдаа судлалын салбарт 
мэдээ, мэдээлэл, эх сурвалж, материалыг 
цуглуулах, тоон судалгааг анкетийн санал, 
асуулгаар иргэдээс болон ажилтан, алба 
хаагч, албан тушаалтнуудаас авах, чанарын 
судалгааг фокус бүлгийн ярилцлагын 

хэлбэрээр зохион байгуулах, математик, 
статистикийн CSPRO, SPSS програмд 
оруулан, үр дүнг нэгтгэх, дүн шинжилгээ 
хийх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бусад 
эх сурвалжаас судалгааны ажилтай 
холбоотой мэдээлэл шүүх, дүн шинжилгээ 
хийх, баримт бичгийн судалгааны арга, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дүгнэх 
аргачлал, задлан шинжлэх, нэгтгэн 
дүгнэх, нарийвчилсанаас ерөнхий дүгнэлт 
хийх, ерөнхийгөөс тусгай дүгнэлт хийх 
зэрэг шинжлэх ухааны түгээмэл арга зүйг 
өргөнөөр ашиглаж байна.  

Цаашид хууль сахиулах, ялангуяа 
цагдаа судлалын салбарт ашиглах 
судалгааны арга зүй, аргачлалыг олон 
улсын жишиг түвшинд хүргэж сайжруулах 
зайлшгүй шаардлага хүлээгдэж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын 
хөндлөнгийн судалгааны ажлын 
санхүүжилтийн байдал 

Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар 2008 оноос хойш 
хөндлөнгийн судалгааны байгууллагаар 
тодорхой санхүүжилт гарган, захиалгаар 
судалгаа хийлгүүлж байжээ. Үүнийг дор 
хүснэгтээр үзүүлбэл, 

зэрэг хамгаалсан байна. Бусад жилд, 
жилд дунджаар нэг л хүн эрдмийн зэрэг 
хагаалж байгаа юм. Үүнийг графикт дор 
үзүүлбэл,  

График №5
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Хууль зүйн салбарын шинэтгэлтэй холбогдуулан цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааг хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн, ашиг сонирхлын зөрчил, авилгаас ангид 
нэгдсэн зарчим, журмаар хэрэгжих эрх зүйн баталгааг бүрдүүлэх үүднээс  Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийг УИХ-аас баталсан. Үүнтэй холбоотойгоор салбарын эрдэмтэд, 
судлаач нар илтгэл, эрдэм шинжилгээний өгүүлэл төдийгүй ном, сурах бичиг бичих, мөн 
тухайн чиглэлээр эрдмийн зэргийг ч олноор хамгаалах болжээ.  

Цаашид алба хаагч, судлаачдын хууль зүйн магистр болон түүнээс дээш эрдмийн 
зэргийг цагдаа судлал өндөр хөгжсөн АНУ, ХБНГУ, БНСУ зэрэг улсад хамгаалуулах 
асуудлыг бодлогоор дэмжих шаардлагатай байна.  

Мөн “шинэ” гэж тооцохоор онолын хандлагуудад ач холбогдол өгч цаашид 
нарийвчлан судлах нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр цагдаа судлалын хөгжлийн шат ахин, гадаад 
улс, орнуудын туулан ирсэн туршлага, хүрсэн үр дүнг судлан өөрсдийн өнөөгийн нөхцөлд 
тохируулан хэрэглэх нь зүйтэй.  

Цагдаа судалалын салбарт  хэрэглэгдэж буй судалгааны арга зүй   
Манай улсын цагдаа судлалын салбарт мэдээ, мэдээлэл, эх сурвалж, материалыг 

цуглуулах, тоон судалгааг анкетийн санал, асуулгаар иргэдээс болон ажилтан, алба хаагч, 
албан тушаалтнуудаас авах, чанарын судалгааг фокус бүлгийн ярилцлагын хэлбэрээр 
зохион байгуулах, математик, статистикийн CSPRO, SPSS програмд оруулан, үр дүнг 
нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бусад эх сурвалжаас судалгааны 
ажилтай холбоотой мэдээлэл шүүх, дүн шинжилгээ хийх, баримт бичгийн судалгааны арга, 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг дүгнэх аргачлал, задлан шинжлэх, нэгтгэн дүгнэх, 
нарийвчилсанаас ерөнхий дүгнэлт хийх, ерөнхийгөөс тусгай дүгнэлт хийх зэрэг шинжлэх 
ухааны түгээмэл арга зүйг өргөнөөр ашиглаж байна.   

Цаашид хууль сахиулах, ялангуяа цагдаа судлалын салбарт ашиглах судалгааны 
арга зүй, аргачлалыг олон улсын жишиг түвшинд хүргэж сайжруулах зайлшгүй шаардлага 
хүлээгдэж байна.  

 
 Цагдаагийн байгууллагын хөндлөнгийн судалгааны ажлын санхүүжилтийн 
байдал  

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар 2008 оноос хойш хөндлөнгийн 
судалгааны байгууллагаар тодорхой санхүүжилт гарган, захиалгаар судалгаа хийлгүүлж 
байжээ. Үүнийг дор хүснэгтээр үзүүлбэл,  
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Хүснэгт №2
№ Хугацаа Судалгааны ажлын нэр Гүйцэтгэсэн этгээд Санхүүжилт /

төгрөг/ Тайлбар

2008 он
Цагдаагийн байгууллагын 
болон цагдаагийн албан 
хаагчийн талаарх “Улаанбаатар 
хотын иргэдийн санал бодол”

Максима 
судалгааны төв 7 сая төгрөг ЦЕГ-ын захиалга

2008 он
Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны өнөөгийн байдал, 
боловсронгуй болгох чиглэл

ШУА-ын Философи 
социологи эрхийн 

хүрээлэн
3 сая төгрөг

Засгийн Газрын 
Хэрэг эрхлэх 
газрын захиалга

2011 он
Цагдаагийн байгууллагын 
2011 оны үйл ажиллагаанд 
хэрэглэгчдээс өгсөн үнэлгээ”

ХЗҮХ-ийн 
Эрүүгийн эрх зүй, 

криминологийн 
сектор

1.5 сая төгрөг ЦЕГ-ын захиалга

2013 он
Монгол Улсын Цагдаагийн 
байгууллагаас иргэдэд хүргэдэг 
үйлчилгээний мониторинг

“IRIM”хараат 
бус судалгааны 

хүрээлэн
8 сая төгрөг

ХЗЯ-ны захиалга,  
ЦЕГ-ын 
санхүүжилт

2013 он
Цагдаагийн эргүүлийн 
хөтөлбөрийг боловсруулах 
хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлийн 
нөхцөл байдлын шинжилгээ

Максима 
судалгааны төв 4 сая төгрөг УБХЦГ-ын 

захиалга

2014 он
Цагдаагийн байгууллагын
Хэрэглэгчийн үнэлгээний
судалгаа

Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэн 8 сая төгрөг ЦЕГ-ын захиалга

2015 он
“Цагдаагийн байгууллагын 
үйлажиллагаанд хэрэглэгчийн 
үнэлгээ” судалгаа

Судалгаа, 
шинжилгээний 
“ЭсАйСиЭй” 
(SICA) ХХК

4.910.000 төгрөг ЦЕГ-ын захиалга

2015 он

Нийслэлийн 9 дүүргийн 
цагдаагийн алба хаагчдын 
иргэдтэй харилцах харилцаанд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг 
тодорхойлох хоёр хувьсагчийн 
судалгаа

“Шударга Монгол 
Цагдаа” ТББ

УБХЦГ-аас 
бичгийн цаас, 
унаа, зохион 

байгуулалтын 
хувьд дэмжлэг 

үзүүлсэн.

УБХЦГ-ын 
захиалга

2015 он
Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
үйл ажиллагааны талаар олон 
нийтийн сэтгэгдлийг судлах

“Vision group” 
business solutions 20 сая төгрөг УБХЦГ-ын 

захиалга

2016 он
Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
үйл ажиллагааны талаар олон 
нийтийн сэтгэгдэл

“Vision group” 
business solutions 18 сая төгрөг

УБХЦГ-ын 
захиалга ба одоо 
дахин хийлгэж 
байгаа гэв.

Нийт Хөндлөнгийн 10 
судалгааны ажил 66.4 сая төгрөг

2008 оноос хойш 9 жилийн 
хугацаанд нийт 10 удаа хөндлөнгийн 
байгууллагаар нийт 66.4 сая төгрөгөөр 
судалгаа хийлгэжээ. Эдгээр судалгааны 
ажлыг Цагдаагийн байгууллагын 
хэмжээнд эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажилд зарцуулах төсөв байхгүйн улмаас 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагааны төсөв, өөр бусад 
үйл ажиллагаанд зарцуулах төсвөөс 
санхүүжүүлсэн нь судалгааны ажилд 
тусгайлсан төсөв байдаггүйгээс 
цагдаа судлал болон цагдаагийн 
шинжлэх ухааныг хөгжүүлэх 
асуудал удаашралтай байгааг илтгэж 
байгаа юм. Иймд судалгааны ажлын 
санхүүжилтийн асуудлыг шийдвэрлэх, 

судалгаа шинжилгээний ажлын үр 
дүнг практикт нэвтрүүлэх гарц, 
боломжийг бий болгох шаардлагатай 
байна. Цагдаа судлалын чиглэлээр 
хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний 
өгүүллээс эхлээд гарын авлага, сурах 
бичиг, нэг сэдэвт бүтээл, эрдмийн зэрэг 
горилсон дипломын ажлуудыг бүртгэн, 
системтэйгээр судлах үйл ажиллагаа 
нь цаг үе, эрдэм шинжилгээний ажлын 
зайлшгүй шаардлагаар урган гардаг. 
Цагдаа судлалын талаар бичигдсэн 
ном, зохиол, магистр, докторын ажлын 
ном зүйг судалснаар судлаачийн эрдэм 
шинжилгээний бүтээлд шинжлэх 
ухаанч, хууль ёсны шударга байх, 
эрдэм шинжилгээний ажлын ёс зүйг 
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"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хэлбэрэлтгүй сахих зарчмууд тусгалаа 
олон хэрэгжих нөхцөл зарим талаар 
бүрдэнэ.6

ДҮГНЭЛТ

Монгол Улсын цагдаагийн 
байгууллага нь нэгдсэн төвлөрсөн 
удирдлагын тогтолцоотой бөгөөд 
бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 
нутаг дэвсгэрийн зарчмаар зохион 
байгуулагдсан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
хууль сахиулах үндсэн чиг үүрэг бүхий 
95 жилийн түүхтэй байгууллага юм. 
Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар 
хотын 9 дүүрэг, 21 аймагт 60 орчим 
цагдаагийн газар, хэлтэст арав гаруй 
мянган алба хаагч үүрэг гүйцэтгэж 
байна.

Цагдаагийн байгууллагыг үүсэн 
байгуулагдсан цагаас хойш бус, 1967 
оноос хойшх хугацаагаар судалгааны 
хамрах хүрээгээ хязгаарлан судалгаагаа 
хийсэн ба 1990 оноос хойш цагдаа 
судлалын чиглэлийн дагнан судалсан 
бүтээл, судалгаа өмнөх үеийг бодвол 
харьцангуй нэмэгдсэн бөгөөд энэ 
чиглэлийн эрдэмтэд ч нэмэгдсэн байна. 
1995 оноос хойш өнөөдрийг хүртэлх 
хугацаанд эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл 
туурвил тогтвортой өссөөр иржээ. 

Мөн 2009 оноос өмнө жилд 
дунджаар 5 хүн чиглэлийн дагуу 
магистр, докторын зэрэг хамгаалсан 
бол 2009 оноос хойш тогтмол 
нэмэгдэж жилд дунджаар 20-оос 
доошгүй хүн магистр, докторын зэрэг 
хамгаалжээ. Энэ нь манай улсад хууль 
зүйн салбарын шинэтгэл, тэр дундаа 
цагдаагийн байгууллагын шинэчлэл, 
их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний 
байгууллагын хөгжлийн үйл явцтай 
холбон үзэж болох юм. 

Шинжлэх ухаан, технологийн сан, 

6 Б.Батзориг нар, “Хууль зүйн шинжлэх ухааны ном 
зүй”. УБ., 2006 он, 7 дахь тал 

төрийн болон олон улсын байгууллагаас 
зарлагддаг төсөл, хөтөлбөрүүд нь 
цагдаагаас өөр чиглэлээр зарлагддаг 
бөгөөд энэ нь цагдаа судлалын салбарт  
хөрөнгө оруулалт байгааг харуулж 
болох юм. 

Цагдаатай холбоотой төслүүдийг 
цагдаагийн ажилтан, алба хаагч нар 
бичдэг бөгөөд төсөл шалгаруулагч 
байгууллагаас төрийн бус байгууллага 
байх ёстой гэсэн шаардлага тавьдаг 
нь ажилтан, алба хаагч нарын бичсэн 
төслүүдийг тухайн шалгаруулалтад 
оролцох асуудлыг нэг талаар хязгаарлаж 
байна. 

Улсын хэмжээнд эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажилд зарцуулах мөнгө, 
зардал төсөвлөдөггүйгээс ихэнх 
тохиолдолд бусад үйл ажиллагаанд 
зарцуулах төсвөөс санхүүжүүлж 
цөөн тооны судалгаа хийлгэж байгаа 
нь цагдаа судлал болон цагдаагийн 
шинжлэх ухааны хөгжилд саад учруулж 
байгаа хүчин зүйлүүдийн нэг болж 
байна. 

САНАЛ

1. Цагдаа судлалын чиглэлээр эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил 
эрхэлдэг гадаад улсын эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэн, төрийн 
болон төрийн бус байгууллагуудтай 
холбоо тогтоож хамтран ажиллах. 
Тухайлбал, Дэлхийн Цагдаагийн 
дарга нарын холбоо, БНСУ-ын 
Цагдаа судлалын хүрээлэн зэрэг 
цагдааг судалдаг судалгааны 
хүрээлэн, төвүүдтэй байнга тогтмол 
хамтран ажиллах. Ингэснээр 
цагдаа судлалын хөгжлийн шат 
ахих, өндөр хөгжилтэй улс, орны 
туршлага, хүрсэн үр дүнг судлан 
өөрийн улсдаа нутагшуулах боломж 
бүрдэх юм. 

2. Манай улсын цагдаа судлалын 
чиглэлээр эрдмийн зэрэг хамгаалсан 
цөөн тооны эрдэмтдийн талаас илүү 
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нь ОХУ-д суралцаж хамгаалсан 
байдаг бөгөөд хойшид ч нэмэгдэх 
хандлагатай байна. Иймд зөвхөн 
ОХУ-д төдийгүй цагдаа судлал 
өндөр хөгжсөн улс болох Япон, 
БНХАУ, ХБНГУ, АНУ зэрэг олон 
улсад туршлага судлах, эрдмийн 
зэрэг хамгаалах, зэрэг ахиулан 
суралцах боломжийг нээж өгөх, 
тэднийг дэмжих нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. 

3. Мөн манай улсад “шинэ” гэж 
тооцохоор цагдаа судлалын 
чиглэлийн онолын хандлагуудад ач 
холбогдол өгч цаашид нарийвчлан 
судлах нь зүйтэй бөгөөд ингэснээр 
цагдаа судлалын хөгжлийн шат 
ахин, гадаад улс, орнуудын туулан 
ирсэн туршлага, хүрсэн үр дүнг 
судлан өөрсдийн өнөөгийн нөхцөлд 
тохируулан хэрэглэх нь зүйтэй.
Тухайлбал, Олон улсын орчин үеийн 
хандлагад нийцүүлэн Гэмт явдал 
судлал (Criminology), Цагдаа судлал 
(Police Studies /Science/), Хууль 
сахиулах салбар дахь судалгааны 
арга зүй (Methodology of Criminal 
Justice) гэсэн онолын 3 томоохон 
бүтээлийг салбарын эрдэмтэн, 
судлаачдын хамтын хүчээр эрхлэн 
гаргах нь цагдаа судлалын цаашдын 
хөгжилд чухал хувь нэмэр болох 
болно.

4. Цагдаа судлал, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажилд зарцуулах төсөв 
хөрөнгийг Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, 
Цагдаагийн ерөнхий газрын тухайн 
жилийн төсөвт тусгайлан суулгаж, 
батлуулдаг байх.

5. Цагдаагийн төв байгууллагаас 
тулгамдсан, зайлшгүй судалбал 
зохих асуудлыг мэргэжлийн 
байгууллагад захиалга өгч суурь, 
хэрэглээний судалгааны хэлбэрээр 
гүйцэтгүүлж, үр дүнг бодлого, үйл 
ажиллагаандаа тусган хэрэгжүүлэх. 

6. Салбарын яам, цагдаагийн төв 
байгууллагаас гадаад улс, олон 
улсын байгууллагын дэмжлэгээр 
хэрэгжүүлэх цагдаа судлалын 
чиглэлийн төсөл, хөтөлбөр, 
тэтгэлэгт судалгааг идэвхжүүлэх. 

7. Шинжлэх ухаан, судалгаанд 
тулгуурлан цагдаагийн байгууллагыг 
урт болон дунд хугацаанд төлөвлөн 
хөгжүүлэхийн тулд цагдаа судлалын 
эрдэм шинжилгээ, судалгаагы 
ажлыг бодлогоор хөхиүлэн дэмжих. 

8. Цагдаагийн төв байгууллагаас 
магистр, докторын судалгааны 
ажлын сэдвийг бодлоготойгоо 
уялдуулан томьёолж, судлуулан, 
үр дүнг практикт ашигладаг байх 
жишгийг бодитой тогтоох. Аливаа 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын үр дүнг цагдаагийн төв 
байгууллагаас бодлого, үйл 
ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэдээ 
ашигладаг байх.

9. Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаар иргэд, 
олон нийтийн хандлагыг судлах 
(Confidence in the Police survey) 
суурь судалгааны ажлыг 2 жил тутам 
гүйцэтгүүлж, үр дүнгээр цагдаагийн 
байгууллагад зөвлөмж, чиглэл 
өгч, цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны чадавхийг 
нэмэгдүүлэх. 

10. Олон улсын цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
өргөнөөр ашиглагддаг зарим нэр 
томьёог мэргэжлийн түвшинд 
тайлбарлан эрхлэн гаргаж, 
сургалтын төдийгүй шинжлэх 
ухааны эргэлтэд оруулах;

11. Цагдаа судлалын чиглэлээр хийгдсэн 
эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын бүтээл, үр дүнг төрөлжүүлэн 
ЦЕГ-ын Төв архивын газарт 
архивлан /номын сангаас гадна/ 
ирээдүйд сонирхсон эрдэмтэн, 
судлаачдад ашиглах боломжийг 
бүрдүүлэх; 
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12. ЦЕГ-аас улирал тутам эрхлэн 
гаргадаг “Цагдаа” мэдээлэл, 
сургалт, сурталчилгааны сэтгүүлд 
цагдаа судлалын чиглэлээр эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны бүтээл, 

үр дүнгээс нийтэлж, цагдаагийн 
байгууллагын бие бүрэлдэхүүнд 
сурталчлан таниулах нь тэдний 
эрдэм судлалын ажилд үр өгөөжтэй 
байх юм. 
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ПОЛИГРАФЫН ҮР ДҮНГ 
АШИГЛАХ БОЛОМЖ

POSSIBILITY OF USING POLYGRAPH TESTING IN LAW ENFORCEMENT

Б.ЦОЛМОН
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, хууль зүйн 
доктор, цагдаагийн дэд хурандаа 
TSOLMON B.
Senior researcher at the Research and Development Institute, Law 
Enforcement University, Police Lieutenant colonel, Ph.D in law 

Товч агуулга: Энэхүү эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд орчин үеийн шинжлэх ухааны 
ололт амжилтын нэг болох полиграф судлалын талаарх товч ойлголт, түүний үүсэл 
хөгжил, өнөөгийн байдал, олон улсын чиг хандлага болон тус салбарыг манай орны 
хууль сахиулах чиг үүрэгтэй байгууллагуудын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж, ашиглахад 
тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар товч авч үзэв.   

Abstract: The following research article briefly discusses the difficulties facing the 
introduction and use of polygraphs within law enforcement agencies in Mongolia. Additionally, 
it discusses the key understandings of polygraph, its history, current conditions and the 
international inclination towards its use.

Түлхүүр үгс: Полиграфын төхөөрөмж, полиграф судлалын салбар, худлыг илчлэгч, 
нуугдмал мэдээлэл, хууль сахиулах салбар, хууль сахиулахын их сургууль, сургалт-
судалгааны нэгдсэн лаборатори.     

Key words: Polygraph equipment, polygraph studies, lie detector, hidden information, 
law enforcement sector, Law Enforcement University, research and training laboratory.

Гэм буруу нь байнга айдас дагуулж байдаг. 
Даниэль Дефо

Судалгааны ажлын шинэлэг тал нь 
орчин үеийн шинжлэх ухааны дэвшилтэд 
аргын нэг болох полиграф судлалын 
салбарыг Монгол Улсын хууль сахиулах 
чиг үүрэгтэй байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлж, үр дүнг ашиглах 
асуудлыг цогц авч үзсэнд оршино. 

Судалгааны судлах зүйл нь полиграф 
судлалын салбарын танин мэдэхүйтэй 
холбоотой зүй тогтол байх бол судалгааны 
объект нь полиграфын сорил явуулах, 
түүний үр дүнг ашиглахтай холбоотой 
үүсэх харилцаа, тэдгээрийг зохицуулах 
үйл явц байна.      

Уг эрдэм шинжилгээний өгүүлэлийн 
зорилго нь полиграф судлалын салбарыг 
өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн 
нутагшуулж, үр дүнг хууль сахиулахын 
практикт ашиглах явцад тулгарч буй 
хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийг даван 

туулах арга замыг тодорхойлоход оршино.            
Хүн төрөлхтөн үүссэн цагаасаа 

эхлэн өнөөг хүртэл худлыг илчилж, 
үнэнийг тогтоох арга замыг байнга 
эрэлхийлсээр ирсэн. Тухайлбал, эртний 
Энэтхэгт сэжигтэнд нэг хэмээр харанга 
цохихийг даалган, түүнд чухал болон 
саармаг асуултыг ээлжлэн тавьдаг байв. 
Шалгуулагч тэдгээрт түгдрэлгүй хариулах 
ёстой бөгөөд асуултанд хариулах явцад, 
цохилтын хэм аль үгэн дээр алдагдаж 
байгаагаар худлыг илчилж байжээ. Мөн 
эртний Ойрх Дорнодод хүний судасны 
цохилтын хэмээр үнэн, худлыг тогтоож 
байсан зэрэг баримтууд байна [5].            

Нийгмийн хөгжлийн явцад, худал 
болон үнэнийг тогтоох арга, аргачлал   
боловсронгуй болсоор, өнөөдөр 
энэ чиглэлд шинжлэх ухаан, техник 
технологийн дэвшлийг түлхүү ашиглах 
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болсон. Орчин үед хүний ой санаамжинд 
хадгалагдсан “нуугдмал мэдээлэл”-ийг 
илрүүлэх үндсэн дөрвөн аргыг эрдэмтэд 
боловсруулаад байна. Эдгээрийн нэг 
нь “полиграфын сорил” юм. Түүний 
гол зарчим нь зориулалтын төхөөрөмж 
ашиглан шалгуулагчаас тусгайлан 
бэлдсэн асуултанд хариулт авах явцад, 
түүний бие махбодь болон сэтгэл зүйд гарч 
байгаа өөрчлөлтийг бүртгэж,    өгөгдсөн 
мэдээлэл хэр бодитой эсэхийг нягталж, 
тогтооход оршино. Уг зүй тогтолыг 
судалдаг шинжлэх ухааны салбарыг олон 
улсад “полиграфологи” (грекээр “polis” 
– “олон”, “grapho” – “бичлэг”, “logus” – 
“судлахуй”) буюу “полиграф судлалын 
ухаан” гэнэ. 

Тэгвэл “полиграфын төхөөрөмж” 
гэдэгт хүний амьсгалын хэмнэл, зүрх 
судасны цохилт, цусны даралт, биеийн 
арьс, салст, эд эрхтэн зэрэг биеийн бүтцэд 
гарч буй олон хэмийн өөрчлөлтийг нэгэн 
зэрэг бүртгэн авах зориулалттай техник 
хэрэгсэлийн иж бүрдэлийг ойлгоно.  

Полиграфын анхны төхөөрөмжийг 
италийн нэрт эрдэмтэн Ломброзо (1895 
он) зохион бүтээжээ. Шинэ эрний 
полиграфын хөгжлийг XVIII зууны 
төгсгөл үеэтэй холбодог бол үндэслэгч 
нь америкийн эрдэмтэн Дж. А. Ларсон 
(1921), Л. Килер (1926 он) нар юм. Харин 
гэмт хэрэг мөрдөн шалгах, илрүүлэх 
ажиллагаанд ашиглах зориулалтын 
төхөөрөмжийг Джон Ларсен (1921 он) 
гэгч анх зохион бүтээсэн байна.      

Өнөөдөр дэлхийн 60 гаруй оронд 
полиграф судлалыг шинжлэх ухааны бие 
даасан салбар болгон хөгжүүлж, түүний 
үр дүнг нийгмийн харилцааны бүхий л 
салбарт ашиглаж байна. Эдгээрээс АНУ, 
Канад, Япон, БНХАУ, ОХУ зэрэг орнууд 
энэ чиглэлд тэргүүлж байна. 

Олон улсын жишгээс харахад, 
полиграфын сорилын үр дүнг шүүхийн 
практикаас гадна банк, санхүү болон 
бизнесийн салбар, хүний нөөцийн 
сонгон шалгаруулалт, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэлт, сургалт, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил зэрэг өргөн хүрээнд 
ашиглаж байна. Тухайлбал, АНУ, Канад, 
Япон, Энэтхэг, Польш зэрэг улсад, 
полиграфын сорилын үр дүнг шүүхээр 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 

нотолгооны түвшинд үнэлж байгаа 
бол зарим оронд (Израиль, Югослави, 
Швейцари зэрэг) бусад нотлох баримтын 
хамтаар чиглүүлэх байдлаар ашиглаж 
болохоор хуульчилжээ [Хавсралт 1-ийн 
Зураг 1].   

Үүнээс гадна полиграфын үр дүнг 
ээдрээ төвөгтэй, нууц далд үйлдэлтэй, 
онц хүнд гэмт хэргийг мөрдөн шалгах, 
илрүүлэх ажиллагаанд түлхүү ашиглаж 
байна. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд 
энэ чиглэлд тодорхой амжилт гаргаж буй 
орны нэг болох Беларусь Улсын Дотоод 
хэргийн яамны Эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны хүрээлэнгээс явуулсан 
судалгааны үр дүнгээс харахад, 2002-2011 
оны хугацаанд, полиграфын тусламжтай 
нийт 25 мянгаад сорил  явуулжээ. Үүний 
3400 орчим нь гэмт хэрэг илрүүлэхэд үр 
дүнгээ өгсөнөөс, 700 гаруй нь хүн амины 
гэмт хэрэг эзэлж байна.  

Судлаачдын үзэж байгаагаар, 
полиграфын сорилын эерэг үр дүнгийн 
үзүүлэлт  87-96 хувь, зарим тохиолдолд 
100 хувийн магадлалтай байж болохыг 
тогтоожээ. 

Полиграфын салбарын эдгээр 
дэвшилттэй талын хажуугаар хүндрэл 
бэрхшээл мөн багагүй тулгарч байна.    

Манай орны хувьд, хууль сахиулах чиг 
үүрэгтэй байгууллага болон полиграфын 
мэргэшилтэн бэлтгэх сургалтанд 
хамрагдсан ажилтан, албан хаагчидтай 
хийсэн уулзалт, ярилцлага, хэлэлцүүлгийн 
явцад, тэдгээрийн зүгээс гаргасан санал, 
хүсэлт мөн энэ чиглэлд туурвисан 
эрдэмтэн, судлаачдын бүтээл, судалгаа, 
шинжилгээний ажлын үр дүнд хийсэн 
дүн шинжилгээг үндэслэн, полиграфыг 
Монгол Улсын хууль сахиулахын практикт 
нэвтрүүлж, үр дүнтэй ашиглах, цаашлаад 
уг салбарыг өөрийн орны онцлогт 
тохируулан сууршуулахад, тулгарч буй 
хүндрэл бэрхшээл, тулгамдсан асуудлыг 
дараах байдлаар томъёолов. Үүнд: 

- полиграф ашиглах хууль, эрх 
зүйн орчин бүрдээгүй;

- полиграфын чиглэлээр 
шаардлагатай мэргэшилтэн бэлтгэгдээгүй; 

- хэрэгцээтэй техник хэрэгсэл, 
тоног төхөөрөмжөөр хангагдаагүй; 

- полиграфын сорил явуулах орчин 
нөхцөл бүрдээгүй; 
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- байгууллагын орон тооны 
болон зохион байгуулалтын асуудал нэг 
мөр шийдэгдээгүйгээс, уг мэргэжлийг 
хавсруулан гүйцэтгүүлэх зэрэг асуудал 
зонхилж байна.            

Эдгээрээс полиграф ашиглах хууль, 
эрх зүйн зохицуулалт болон полиграфын 
чиглэлээр мэргэшилтэн сургаж, бэлтгэх 
асуудал чухалд тооцогдож байна. 

Хууль, эрх зүйн хүрээнд, энэ чиглэлд 
өнөөдөр УЕПГ-тай зөвшилцөн ЦЕГ-
ын даргын 2004 оны 06 дугаар сарын 
16-ны өдрийн 169 дүгээр тушаалаар 
баталсан “Полиграф түр ашиглах журам”-
аас өөр эрх зүйн зохицуулалт үгүй 
байна. Тэгвэл “бодит үнэнийг тогтоох” 
гэсэн полиграфын тулгуур зарчим нь 
манай улсын хууль тогтоомжийн үзэл 
баримтлалтай нийцэж байгааг олон 
жишээ, баримтаас харж болохоор байна. 
Тухайлбал, Монгол Улсын ЭБШХ-ийн 
зорилтыг “аливаа гэмт хэргийг шуурхай, 
бүрэн илрүүлж, гэмт этгээдийг олж 
тогтоох, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд нэг 
бүрт зохих ялыг шударгаар оногдуулах, 
гэм буруугуй хэнийг ч гэмт хэрэг үйлдсэн 
гэм буруутайд тооцохгүй байх явдлыг 
хангахад оршино” гэж тодорхойлсон бол 
мөн хуулийн 16 дугаар зүйлд “хэргийн 
байдлыг тал бүрээс нь бодитойгоор 
тогтоох” [1] гэж тусгасан зэрэг нь “гэмт 
хэргийн бодит байдлыг уламжлалт 
болсон аргаар бус шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэйгээр нотлон тогтоох ёстой” 
гэсэн хуулийн үзэл санааны илэрхийлэл 
юм. 

Иймд полиграфын салбарыг тусгай 
мэдлэгийн хүрээнд хүлээн зөвшөөрч, 
хууль сахиулах болон шүүн таслах 
чиг үүрэгтэй байгууллагын практикт 
нэвтрүүлэх, үр дүнг бусад нотлох 
баримтын хамт үнэлж, дүгнэхэд, юуны 
өмнө хууль, эрх зүйн орчин чухал болохыг 
олон улсын төдийгүй үндэсний хуулийн 
үзэл баримтлал харуулж байна. Тухайлбал, 
полиграфыг идэвхтэй шүүмжилж,  
эсэргүүцэж байсан орны нэг болох, 
ОХУ-д өнөөдөр дараах субъектуудыг 
полиграфын сорилд хамруулж байхаар 
хуулийн төсөлд тусгасан байна. Үүнд:   

1)	 Улсын нууцтай холбоотой 
мэдээл авах болон мэдээллийн баазад 
нэвтрэх эрх бүхий иргэд;

2)	 Дотоод хэргийн яам, 
Холбооны аюулгүй байдлын газар, Сөрөг 
тагнуулын газар, Сэтгэцэд нөлөөлөх, 
мансуурах бодисын эргэлтэнд хяналт 
тавих холбооны алба, Хууль зүйн яамны 
харьяа Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 
Батлан хамгаалах яамны салбар нэгжүүд, 
Гаалийн хорооны салбар нэгжүүд, Төрийн 
тусгай хамгаалалтын газар, Прокурорын 
байгууллага зэрэг албанд ажилд орохоор 
судлагдаж байгаа болон ажиллаж байгаа 
ОХУ-ын иргэд;

3)	 Онц чухал объектын харуул, 
хамгаалалтын ажилд орохоор судлагдаж 
байгаа ОХУ-ын иргэд зэрэг байхаар тус 
тус тусгажээ [2]. 

Хэдийгээр эрдэмтэн, судлаачдын 
зүгээс полиграфын үр дүнг нотлох 
баримтын түвшинд үнэлэх эсэх асуудал 
маргаан дагуулсаар байгаа ч, энэ чиглэлд 
хийх судалгаа, шинжилгээний ажлын 
цар хүрээ байнга өргөжин тэлсээр байна. 
Тухайлбал, полиграфын сорил явуулах 
үйл ажиллагаа нь хүний ой санамжинд 
хадгалагдсан далд, нуугдмал мэдээллийг 
ил болгож, тэдгээрийг үйл явдлын өрнөл 
болоод бодит байдалтай тохирч байгаа 
эсэхийг нягтлахад чиглэсэн цогц ажилбар 
юм. Тэгвэл уг үйл ажиллагааг гардан 
гүйцэтгэж буй субъектээс мөн зохих 
түвшиний тусгай мэдлэг шаардагдана. 
Иймд полиграфын сорил явуулах үйл 
ажиллагааг шүүхийн шинжилгээний 
нэгэн төрөл хэмээн хүлээн зөвшөөрч, 
үүнийг “криминалистикийн полиграф 
судлалын шинжилгээ” гэж нэрлэх нь 
зүйтэй гэж эрдэмтдийн нэг хэсэг нь үзэж 
байна.  

Тэгвэл нөгөө талыг баримтлагчдын 
зүгээс, полиграфын сорил явуулах 
ажилбар нь эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны нэг төрөл 
болох таньж олуулах ажиллагаа болон 
криминалистикийн дүр зургийн 
шинжилгээтэй зарчмын хувьд төстэй. 
Гэхдээ эдгээр ажиллагааны гол зорилго нь 
криминалистикийн идентификаци буюу 
адилтгал (оросоор отождествление гэх) 
болон онош зүй (диагностика) явуулахад 
чиглэсэн байдаг бол, полиграфын 
сорилын үр дүн “магадлал бүхий 
шинжийг агуулсан байдаг” (оросоор – 
“носящий  вероятный характер”) тул, 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

түүнийг нотолгооны түвшинд үнэлж, 
ашиглах боломжгүй гэсэн байр сууринаас 
хандаж байна.           

Иймээс гадаадын олонхи оронд, 
полиграфын сорилын үр дүнг, гол төлөв 
чиглүүлэх байдлаар, бусад нотлох 
баримтын хамтаар үнэлж, нотлох 
ажиллагаанд  ашиглаж байна. 

Нотлох ажиллагааны гол зорилго нь 
хэргийн бодит байдлыг хөдлөшгүйгээр 
тогтооход оршдог. Иймд хавтаст хэрэгт 
цугларсан нотлох баримт, түүний 
мэдээлэл хэр зэрэг бодитой эсэхийг 
нягтлахын тулд, тэдгээрийг тал бүрээс нь 
бүрэн дүүрэн судалж, шинжлэх шаардлага 
зүй ёсоор тулгардаг. Тэгвэл полиграфын 
төхөөрөмжийн тусламжтайгаар хүний 
ой санамжинд хадгалагдсан мэдээллийг 
үнэлж, дүгнэх үйл явц мөн энэ зарчмаар 
явагдах ёстойг олон жишээ баримт 
гэрчилж байна. Тухайлбал, үүний нэг 
илрэл нь АНУ-ын полиграф судлалын 
нийгэмлэгийн нэрийг “Мэдээллийн 
үнэлгээний академи” болгон өөрчилсөн 
явдал юм [7]. 

Судлаачийн зүгээс полиграфын 
сорилын үр дүнг нотлох ажиллагаанд 
ашиглахдаа “хэргийн бодит байдлыг 
тал бүрээс нь бүрэн дүүрэн шалгаж, 
хөдлөшгүйгээр нотлон тогтооно” гэсэн 
хуулийн үзэл баримтлалд тулгуурлан, 
бусад ул мөр, эд мөрийн баримтын хамт 
шалгаж, нягталсан тохиолдолд, харшлах 
зүйлгүй гэсэн байр суурийг дэмжиж 
байна.  

Энэ чиглэлд мөн манай улсын хууль 
сахиулах салбарын эрдэмтэн, судлаачид 
өөрсдийн байр суурь, үзэл бодлоо 
илэрхийлэх нь зүйтэй юм. Учир нь тус 
салбарын хувьд, полиграфын онол, арга 
зүйг шинжлэх ухааны докторын түвшинд 
судалж, туурвисан цогц бүтээлтэй 
билээ [4]. Иймд уг давуу талыг ашиглан 
полиграфын мэдлэгийг хууль сахиулах 
салбарт төдийгүй, цаашлаад нийгмийн 
харилцааны бүхий л хүрээнд нэвтрүүлэх 
талаар үндэслэл бүхий санал, зөвлөмж 
гаргах боломжтой юм. 

Полиграфын судалгааны объектын 
өөр нэг онцлог нь хүний биеийн бүтэц 
болон сэтгэл зүйтэй холбоотой асуудлыг 
нэг дор, нэгтгэн судалж буйд оршино. 
Учир нь хүний ой санамжинд нуугдмал 

мэдээлэл байгаа эсэхийг тогтоохын тулд, 
түүний биеийн бүтэц, сэтгэл зүйг цогцоор 
шинжилж, судлахаас гадна хүний 
бодол санаа, дотоод ертөнцрүү нэвтрэх 
шаардлага зүй ёсоор тулгарна. Энэ 
утгаараа полиграфын судалгаанд танин 
мэдэхүйн мэдлэг зонхилон шаардагддаг 
болох нь харагдаж байна [4]. 

Иймээс хууль сахиулахын практикт 
шинэ техник технологи, онол, арга 
зүй нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ уг орчин 
нөхцөлд дасан зохицох чадвартай 
мэргэшилтэн  бэлтгэх шаардлагатай. 
Учир нь судлаачдын тооцоолсоноор, 
орчин үеийн шинжлэх ухааны мэдлэг, 
мэдээллийн хувьсан шинэчлэгдэх үйл 
явцын давтамж, 5 жил тутамд 50 хувьтай 
тэнцэх хэмжээний хурдацтайгаар явагдаж 
байна гэж үзжээ [5].

Манай орны хууль сахиулах салбарын 
хувьд, полиграф судлалын мэргэшилтэн 
сургаж, бэлтгэх чиглэлд, гол төлөв ОХУ 
болон Казахстан Улсыг түшиглэж байна. 
Тухайлбал, 2013 онд эдгээр улсаас 
полиграфын сургагч-багш нарыг урьж 
ирүүлэн, хууль сахиулах чиг үүрэгтэй 
байгууллагуудаас гадна бусад төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын нийт 
20 ажилтан, албан хаагчийг  хамруулан, 
14 хоногийн сургалт зохион байгуулан, 
гэрчилгээ олгожээ. Уг арга хэмжээнд 
хамрагдсан субъектууд дотроос Хууль 
сахиулахын их сургууль (цаашид ХСИС 
гэх), Авилгатай тэмцэх газар (цаашид 
АТГ гэх), Сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
үндэсний төв (цаашид СЭМҮТ гэх) зэрэг 
байгууллагууд ОХУ-ын “Поликониус” 
компанид үйлдвэрлэсэн “Диана-4” 
загварын полиграфын төхөөрөмжийг 
худалдан авсанаас гадна энэ төрлийн 
төхөөрөмжийг Цагдаагийн ерөнхий газар 
(цаашид ЦЕГ гэх), Тагнуулын Ерөнхий 
газар (цаашид ТЕГ гэх) тус тус ашиглаж 
байна. Энэ  чиглэлд үүнээс өөр дорвитой 
ажил хийгдээгүй байна. 

Эдгээр нөхцөл байдлаас гадна улсын 
чиг хандлагад тулгуурлан хийсэн дүн 
шинжилгээний үр дүнгээс харахад, 
полиграфын мэргэшилтэн бэлтгэх 
сургалтыг гол төлөв түргэлчилсэн буюу 
эчнээ хэлбэрээр явуулж байна. Үүнээс 
хамааран энэ чиглэлийн сургалтын хугацаа 
дунджаар 14 хоногоос 3 сар байна. Харин 
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сүүлийн жилүүдэд, полиграф судлалын 
чиглэлд ихээхэн анхаарал хандуулах 
болсон тул, энэ нь полиграфын сургалтын 
хэлбэрийг өөрчлөхөд хүргэв. Тухайлбал, 
Беларусь Улсын хувьд, энэ чиглэлийн 
сургалтын чанар болон суралцагчийн 
мэдлэг боловсрол, ур чадварыг 
дээшлүүлэх үүднээс, түргэлчилсэн буюу 
эчнээ сургалтаас аль болох татгалзаж, 
сургалтын хугацааг 2,5-аас 3 жил болгон 
өдрийн хэлбэрт шилжүүлж, төгсөгчдөд 
Олон улсын полиграфчидын холбооноос 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрх бүхий 
гэрчилгээ олгохоор болжээ.   

Мөн түүнчлэн дээрх салбаруудад 
ашиглаж байгаа “Диана-4” төхөөрөмжийн 
ашиглалтын хугацаа дунджаар 8 жил 
бөгөөд “урт хугацаагаар хадгалах 
тохиолдолд, 6 сар тутамд нэг удаа 
ажиллуулж, тохиргоо хийнэ” гэсэн 
шаардлага хангагдахгүй байгаагаас гадна 
ОХУ-д өнөөдөр “Диана-7” загварын 
төхөөрөмжийг бүтээж, практикт 
нэвтрүүлээд байгаа тул уг төхөөрөмжийн 
техникийн үзүүлэлт болон хүчин чадал 
хоцрогдоход хүрээд байна [Хавсралт 
2-ийн Зураг 1,2].                     

Судалгааны үр дүнд тулгуурлан, 
манай орны хууль сахиулах салбарын 
үйл ажиллагаанд полиграфыг нэвтрүүлж, 
ашиглахад тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэх оновчтой арга замыг дараах 
байдлаар тодорхойлов. Үүнд: 

- полиграф хөгжсөн дэлхийн 
өндөр хөгжилтэй оронд мэргэжлийн 
полиграфологч буюу полиграф судлалын-
мэргэшилтэн сургаж, бэлтгэх;   

- хууль сахиулах салбарт полиграф 
ашиглах хууль, эрх зүйн орчин бүрдүүлэх;    

- полиграфын сорилгын асуулгыг 
технологийн шаардлагын дагуу 
боловсруулах;

- хууль сахиулах чиг үүрэгтэй 
байгууллагуудын бүтцэд, полиграф 
судлалын бие даасан нэгжийг байгуулах;

- полиграфын сорилгод орчин 
үеийн дэвшилтэд техник хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжийг судалж, ашиглах; 

- полиграфын чиглэлээр хийх 
шинжилгээ, судалгааны ажлын цар хүрээг 
тэлж, эрдэм шинжилгээний бүтээл, ном, 
гарын авлага гаргах;           

- Хууль сахиулах их сургуулийн 

хүний нөөц болон материаллаг баазыг 
түшиглэн “Полиграф судлалын сургалт-
судалгааны нэгдсэн лаборатори”  
байгуулах [Зураг. 4,5] талаар төсөл 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх зэрэг болно.   

Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэснээр, 
орчин үеийн шинжлэх ухааны ололт 
амжилтын нэг болох, полиграф судлалын 
салбарыг өөрийн орны онцлог, монгол 
хүний сэтгэл зүй, зан үйлд тохируулан 
нутагшуулж, үр дүнг хууль сахиулах 
салбарын хүний нөөцийг судалж сонгох, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх, цаашлаад  
ээдрээ төвөгтэй гэмт хэрэг, зөрчил, 
маргааныг шалгаж, шийдвэрлэхэд 
ашиглахын зэрэгцээ хууль сахиулах 
практикт шинэ техник технологи, арга 
зүй, арга аргачлал нэвтрэх боломж 
бүрдэнэ гэж үзлээ. 

Иймд энэ чиглэлд хийх эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын цар 
хүрээг тэлж, уг асуудлыг цогц авч үзэх 
шаардлагатай байна.            
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СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ХАВСРАЛТ
Хавсралт 1

д/д Улсын нэр Полиграф ашиглаж эхэлсэн он 

1 АНУ 1921
2 Канад 1923
3 ОХУ 1923 
4 Япон 1930
5 Хятад 1940
6 Өмнөд Солонгос 1950
7 Балкан бүсийн улс 1959
8 Израиль 1959 
9 Польш 1964

10 Энэтхэг 1973 
11 Венгри 1978
12 Турк 1984
13 Беларусь 2008

Хавсралт 2

Зураг 2. Полиграфын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжүүд  
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Зураг 3. Полиграфын сорил авах зориулалтаар тусгайлан бэлдсэн стандарт буйдан 

  
             Зураг 4.5. Полиграфын өрөөний зохион байгуулалтын бүдүүвч  
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COORDINATION AND DEVELOPMENT OF SOME OF THE ISSUES

З.ЦЭРЭНБАТ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
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Police Lieutenant colonel, Ph.D in law

Товч агуулга: Энэ илтгэлийн хүрээнд цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, 
хүмүүжлийн ажлын  өнөөгийн байдал, сургалтын явцад хүмүүжлийн ажлыг хэрхэн 
уялдуулах, орчин үеийн боловсролын систем дэх  цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, 
хүмүүжлийн ажлын чиг баримжаа, хандлагыг шинэлэг байдлаар  авч үзэхэд өөрийн 
саналыг дэвшүүлж, дүгнэлт хийсэн болно.

Abstract: The of the current situation in this report within the police professional 
training and education work, how to integrate learning in the educational work, an 
examination of the modern education system in the police professional training and 
upbringing of orientation and approach a new way can put forward their views and 
opinions.

Түлхүүр үгс: Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, хүмүүжлийн уялдаа төлөвшил, 
сургалт хүмүүжлийн ажил, арга хэмжээ

Key words: Police professional training, education between formation, education and 
training, measures.

Судалгааны ажлын зорилго: 
Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, 
бэлтгэлийн  өнөөгийн байдлыг судлах, 
сургалтын явцад хүмүүжлийн ажлыг 
хэрхэн уялдуулах, орчин үед цагдаагийн 
боловсролын систем дэх  хүмүүжлийн 
ажлын чиг хандлагыг тодорхойлох.

Судалгааны ажлын шинэлэг 
тал: Цагдаагийн албаны мэргэжлийн 
сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдааг 
орчин үед тохируулан шинэлэг байдлаар 
авч үзэх, эрдэм шинжилгээ судалгааны 
ажилд тулгуурлан мэргэжлийн 
сургалт, хүмүүжлийн ажлын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг харьцангуй тогтвортой 
байлгах, шаардлагатай нэмэлт, 

тодотгол, өөрчлөлтийг хийдэг байх 
тийм боломжийг судалж тогтоох, 

Судлагдсан байдал: 1990 оноос 
хойш нийгмийн ёс суртахууны 
үнэлэмжийн өөрчлөлтийг бүхэлд нь 
тусгайлан судлаагүй явж ирсэн. (ШУА-
ийн Философийн хүрээлэнгээс 2010 
онд “Монголчуудын зан суртахууны 
төлөвшил, түүнд нөлөөлж буй нийгмийн 
хүчин зүйлс“ экспертийн судалгаа 
явуулсныг эс тооцвол)  

Харин судлаач Ц.Наранчимэг 
2013 онд “Монголын цагдаагийн 
салбар дахь мэргэжлийн тасралтгүй 
боловсролыг хөгжүүлэх асуудлыг 
судалсан зарим үр дүн” сэдвээр 
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боловсролын докторын зэрэг горилсон 
бүтээл, судлаач Н.Гаравсүрэн “Ёс 
зүйтэй цагдаагийн төлөө” гарын авлага 
2015 онд, Э.Золбаатар “Цагдаагийн 
алба хаагчдын сургалтын зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгох 
арга зам” сэдвээр 2015 онд удирдахуйн 
ухааны магистрын зэрэг горилсон 
бүтээл, судлаач С. Золжаргал, Б.Цолмон 
нар Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагын алба хаагчдын сургалтыг 
зохион байгуулах, боловсронгуй болгох, 
албаны сургалтын эрх зүйн зохицуулалт, 
хэрэгжилт гэсэн сэдвүүдээр гэмт явдал 
судлал, удирдахуйн ухааны чиглэлээр 
магистрын судалгааны ажил тус тус 
бичиж 2015 онд хамгаалсан. 

Монголын нээлттэй нийгэм 
хүрээлэн (Соросын сан)-гийн 
тэтгэлгээр  Цагдаагийн ерөнхий газрын 
холбогдох алба хаагч нар “Цагдаагийн 
мэргэжлийн сургалт” 1.2,3,4 дүгээр 
дэвтрүүдийг боловсруулан, 2003 оноос 
хэвлэн гаргаж цагдаагийн мэргэжлийн 
сургалтад ашиглаж байна

Судлаач Б.Эрдэнэбилэг 
“Цагдаагийн байгууллагын хүний 
нөөцийн менежментийг сайжруулах 
зарим асуудал” сэдвээр Төрийн тусгай 
чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын 
менежментэд тулгамдсан асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам онол практикийн 
эрдэм шинжилгээний хуралд илтгэл 
тавьж хэлэлцүүлжээ. 

Дэлхий нийтээрээ хүн төвт  
хөгжлийн бодлого баримтлан улс 
орны хөгжлийн үндсийг “боловсрол” 
хэмээн үзэх болсон өнөөгийн нөхцөлд 
цагдаагийн алба хаагчийн мэргэжлийн 
сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдаа, 
төлөвшлийг судалгаанд тулгуурлан 
хөндөж, цаашид боловсронгуй 
болгох арга замыг томьёолох асуудал 
тулгамдсан зорилтын нэг болж байна. 

Сүүлийн хэдэн жилд материаллаг 
байдлыг хэт шүтсэний уршгаар хүмүүс 
манай нийгэмд ёс суртахууны хямрал, 
доройтол, уналт боллоо гэж ярдаг. 
Хүнийг хүн болгодог, төлөвшүүлдэг 
гол арга нь хүнтэй ажилладаг, 

хүнлэг болгоход чиглэсэн тасралтгүй 
боловсрол, сургалт хүмүүжлийн ажлын 
уялдааны цогц арга хэмжээний үр дүн 
байдаг.

Иргэдийн дунд явуулсан 
судалгаагаар цагдаагийн байгууллага нь 
хүнд сурталтай, цагдаагийн ажилтнууд 
дээрэнгүй, харилцааны соёлгүй, мэдлэг, 
мэргэжлийн ур чадваргүй, иргэдтэй 
тэгш бус харилцдаг, цагдаагийн 
удирдлагаас албан хаагчдын ажил 
үүргийн хараат бус байдалд нөлөөлдөг, 
танил тал, мөнгөтэй хүнд үйлчилдэг 
гэж тэд дүгнэсэн байдаг1. 

Дээрх дүгнэлтийг бид эерэг, сөрөг 
зэрэг олон өнцгөөс харах нь зүйтэй, 
учир нь цагдаагийн алба, мэргэжил, 
мэргэшил, харилцаа хандлага, арга зүйн 
хувьд нилээд онцлогтой, тухайлбал, 
тодорхой хуулийн этгээдийн үйл 
ажиллагааг эрүүгийн болон захиргааны 
эрх зүйн хэм хэмжээний хүрээнд 
хориглох, цагдах, мөрдөх, байцаах, 
тагнах, нотлох баримтын үндсэн дээр 
дүгнэлт гаргах, үзлэг нэгжлэг хийх, 
баривчлах, зэрэг нийгмийн харилцааны 
хувьд таагүй нөхцөл байдалд үйл 
ажиллагаа явуулдаг төрийн тусгай алба, 
алба хаагчийн аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлөх магадлал өндөртэй ажил гэж 
эрдэмтэн судлаачид үздэг. 

Тухайлбал, судлаач Б.Эрдэнэбилэг 
цагдаагийн алба хаагч ялангуяа 
нийтийн хэв журмын болон замын 
цагдаагийн алба хаагчдыг хуулиар 
хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэж байхад 
хүч хэрэглэсэн, эсэргүүцсэн, хүч 
хэрэглэхээр заналхийлсэн гэмт хэрэг, 
зөрчил буурахгүй байгаа нь иргэд олон 
нийтийн дунд цагдаагийн байгууллагын 
нэр хүнд хангалттай түвшинд бус 
төдийгүй цагдаагийн алба хаагч 
халдашгүй байх үзэл төлөвшөөгүй 
байна2 гэсэн дүгнэлт хийжээ.

1  Наранчимэг Ц. Монголын цагдаагийн салбар дахь 
мэргэжлийн тасралтгүй боловсролыг хөгжүүлэх 
асуудлыг судалсан зарим үр дүн. Дисс. УБ., 2013
2 Эрдэнэбилэг Б. Цагдаагийн байгууллагын хүний 
нөөцийн менежментийг сайжруулах зарим асуудал. 
Онол пратикийн хурлын эмхтгэл УБ., 2015, 53 дахь 
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Цагдаагийн алба хаагчдад хандаж 
байгаа ард иргэдийн харилцаа, хандлага 
нь тухайн улсын төрөөс цагдаагийн 
талаар баримталж байгаа бодлого, 
эдийн засаг, амьжиргааны түвшин, 
ухамсар, боловсрол, хүмүүжил, ёс зүйн 
төлөвшлийн түвшин, эрүүгийн болон 
хэв журмын нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамаарна. 

Манай улсын хувьд төвлөрсөн 
төлөвлөгөөт эдийн засгаас, зах 
зээлийн эдийн засагт шилжсэн үе, 
тухайлбал, 1985 оноос хойш эцэг, 
эх, цэцэрлэг, бага, дунд сургууль, их 
дээд сургуулийн сургалт хүмүүжлийн 
ажлын хөтөлбөрийн дагуу хүнийг хүн 
болгодог, хүмүүжүүлдэг байсан тэр 
тогтолцоо үгүй болж, хүний эрх, эрх 
чөлөө, үг хэлэх, айж ичихгүй байх, эрх 
чөлөө эдлэх гэсэн цаасан малгайн дор 
устаж үгүй болсны улмаас Монголын 
нийгэмд олон сөрөг үр дагаврыг нэгэнт 
бий болгожээ. 

Үүний нэг илрэл нь цагдаагийн алба 
хаагч нарт хандаж байгаа сөрөг хандлага 
тухайлбал, цагдааг доромжлох, гүтгэх, 
хууль ёсны шаардлагыг үл биелүүлэх, 
заналхийлэх (хүч хэрэглэхгүйгээр 
эсэргүүцэх), хүч хэрэглэн эсэргүүцэх, 
санаатайгаар гэмтэл учруулах, амь 
нас, эрүүл мэндэд нь халдах гэх мэт. 
Цагдаагийн алба хаагч хууль эрх зүйн 
хэмжээний хүрээнд шаардлага гарсан 
үед хүч хэрэглэсэн тохиолдлын 85 хувьд 
нь алба хаагч өөрөө буруутан болдог 
гэсэн судалгаа байна. 

Ийм учраас бид цагдаагийн албаны 
сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдааг 
авч үзэхийн тулд Монгол Улсын 
боловсролын систем дэх гажуудал, 
өөрөөр хэлбэл, сургалтын хүмүүжүүлэх 
үр нөлөөг огоорч, зөвхөн мэдээ, 
мэдээллийг мэдлэг болно хэмээн үзэж 
хүний оюун ухаанд юүлж байгаа сөрөг 
үр дагаврыг бүхэлд нь авч үзэх нь зүйтэй 
хэмээн үзлээ. 

Богдын бошго буюу өвгөдийн 
гэрээслэлд Ёс цаазат, ичгүүр сонжуурт 

тал.

бүгдийг алдсаны харгайгаар орон 
нутгийн хүмүүс эрхтний хэлснийг 
сонсохгүй. Эрхтнүүд нь яам тамгынхаа 
газрын үгийг сонсохоо болино. Энэ мэт 
журам бүр хувисан солигдож одсоноос 
хамаг юмны журам, шүтэн барилдлага 
самууран одно...3 гэж хэлснийг 
анхаарахгүй байх аргагүй юм. 

Ер нь бид сургалт гэхээр л хамгийн 
түрүүнд багш суралцагчдыг суулгаад 
л өмнө нь ярих, лекц унших, семинар, 
дадлага, дасгалыг удирдах, бие даалт 
хийлгэх гэсэн бодол санаанд буудаг 
болсон. Харин 1990 оноос өмнө 
боловсролын системд хүн бүрэлдэн 
бий болох үе, төрөх, өсөх, өтлөх, үхэх 
бүх шатанд сургалт, хүмүүжлийн 
ажлын иж бүрэн тогтолцоотой, сургалт 
хүмүүжлийн ажил хоорондоо нягт 
уялдаатай хүнийг хүн болгохын төлөө  
хүн бүр зааж зөвлөдөг, тусладаг байсныг 
эргэн санаж, энэ нь өвгөд дээдсээс хойч 
үедээ өвлүүлэн үлдээх хүмүүжлийн 
нандин өв, сургаал, гэрээслэл байсан 
юм. 

Бид боловсролыг шүтэж, хэд хэдэн 
дээд сургууль дүүргэж, харийн хэл 
соёлд суралцаж үр дүнд хүрсэн ч хүний 
төлөвшилд дутуу анхаарч ирснээс 
хүмүүсийн сахилга, хариуцлага, ёс 
суртахуун тааруу дээр доргүй дутагдалд 
идэгдэж байна.4

2016-2017 оны хичээлийн шинэ 
жилийн нээлтийн ажиллагаанд оролцож 
үг хэлсэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, 
Ерөнхий сайд, сайд нарын хэлсэн 
үгэнд дүн шинжилгээ хийхэд хүний 
хүмүүжлийг нилээд анхаарч үзэхээр 
байгаа нь ажиглагдаж байгаа нь 
сайшаалтай. Тухайлбал Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж “Хүн 
гаднаасаа боловсролоороо ялгагдахгүй, 
харин хүмүүжлээрээ ялгагдана” гэж 
оновчтой хэлсэн бол, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайд С.Бямбацогт ХСИС-ийн 

3 Пүрэвбат Г., Богдын бошго буюу өвгөдийн 
гэрээслэл. News.mn 2011 оны 3 дугаар сарын 17
4 Гаравсүрэн Н., Ёс зүйтэй цагдаагийн төлөө. 
УБ., 2015, 31 дэх тал.
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хичээлийн шинэ жилийн ажиллагаанд 
оролцож хэлсэн үгэндээ “Албан хаагчид 
амжилтгүй сурах, ёс зүйн алдаа гаргавал 
эргээд хариуцлага тооцох тогтолцоог 
нэлээд чангаруулах болно” гэснээс үзвэл 
төрийн институтээс хүний хүмүүжил, 
ёс зүй, сахилга, хариуцлагын асуудалд 
нилээд ач холбогдол өгч, анхаарч үзэж 
байна. 

ШУА-ийн Философийн 
хүрээлэнгээс 2010 онд “Монголчуудын 
зан суртахууны төлөвшил, түүнд 
нөлөөлж буй нийгмийн хүчин зүйлс“ 
экспертийн судалгаанд оролцсон 
экспертүүдийн олонх нь XXI зууны 
идеал, оюун санааны агуулга нь бүх 
нийтийн хүмүүнлэг боловсрол, ёс 

суртахууны дэвшил болохыг онцолсон5.  
Монгол хэлний тайлбар тольд 

хүмүүжлийг дараах байдлаар 
тодорхойлсон байна. Хүн болох, 
хүмүүжил мэдлэг боловсрол, мэргэжил 
чадвар нь дээшлэх, сайжрах, сургуульд 
сурч хүмүүжих, эцэг, эхийн асрамж 
сургамжид хүмүүжих; гэм буруугаа 
ухамсарлан засарч хүмүүжих6 гэсэн нь 
хүмүүжил, сургалт хоёр нь нэг зоосны 
хоёр тал байхаар төсөөлөгдөж байна. 

“Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, 
хүмүүжлийн уялдаа, төлөвшлийн 
зарим асуудалд” сэдвийн хүрээнд ЦЕГ-
ын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах албаны Хамгаалалтын 1, 
2 дугаар газар, БЗД-ийн цагдаагийн 
1, 2 дугаар хэлтсийн нийт 354 алба 
хаагчдыг хамруулан авсан судалгааны 
дүнг танилцуулья. 

5 Золзаяа М., Залуусын дүр төрхөөр энэ нийгмийг 
бүхэлд нь тодорхойлж болно. Өдрийн сонин, УБ., 
2016.09.02, № 202 (5467)
6 Цэвэл Я., Монгол хэлний тайлбар толь

Нас. Судалгаанд оролцогчдын 44.5 хувь нь 20-30 насны алба хаагчид, 36,3 хувь 
нь 31-39 насны алба хаагчид, 19.12 хувь нь 40-49 насны албан хаагчид байна.

4 
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2. Боловсрол: Нийт судалгаанд хамрагсдын 219 алба хаагч буюу 61,8 хувь нь 

дээд, 117 алба хаагч буюу 33.05 хувь нь бүрэн дунд, 17 алба хаагч буюу 4,8 хувь нь тусгай 
дунд боловсролтой байна. 

 
3. Цагдаагийн албанд ажилласан жил: А.1-5 жил ажилласан 135,38,1 хувь, Б. 6-

10 жил ажилласан 116, 32,7 хувь, В.11-16 жил ажилласан 69,19,4, Г.17 дээш жил 
ажилласан 34, 9,6 хувь албан хаагч байна. 

 

 
 
4. Цагдаагийн алба хаагчдаас гаргаж болох мэргэжлийн алдаа нь сургалт, 

хүмүүжлийн ажлын чанартай холбон тайлбарлаж болох уу? гэх асуултад алба 
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3. Цагдаагийн албанд ажилласан жил: А.1-5 жил ажилласан 135,38,1 
хувь, Б. 6-10 жил ажилласан 116, 32,7 хувь, В.11-16 жил ажилласан 69,19,4, Г.17 
дээш жил ажилласан 34, 9,6 хувь албан хаагч байна.

4 
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4. Цагдаагийн алба хаагчдаас гаргаж болох мэргэжлийн алдаа нь 
сургалт, хүмүүжлийн ажлын чанартай холбон тайлбарлаж болох уу? гэх 
асуултад алба хаагчдын 41.75 хувь нь холбоотой, 29.15 хувь нь холбоогүй,21.15 хувь 
нь мэдэхгүй байна, 7.95 хувь нь хүнээс хамаарна гэсэн хариулт өгсөн байна.

5 

хаагчдын 41.75 хувь нь холбоотой, 29.15 хувь нь холбоогүй,21.15 хувь нь мэдэхгүй байна, 
7.95 хувь нь хүнээс хамаарна гэсэн хариулт өгсөн байна. 

 

 
 
5. Одоо явагдаж байгаа сургалт, хүмүүжлийн ажил нь таны амь нас эрүүл 

мэндээр хохирохгүй байж болох хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна уу? гэсэн 
асуултад нийт алба хаагчдын 42.2 хувь нь тийм, 23.7 хувь нь үгүй, 24.65 хувь нь мэдэхгүй 
байна, 9.45 хувь нь огт тайлбар хийгээгүй байна. 

 
6. Цагдаагийн газар хэлтэс дээр өөрийгөө хамгаалах тактиктай 

холбоотой ачаалал ихтэй тасралтгүй тийм сургалтыг зохион байгуулбал та 
бие сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдсэн үү? гэсэн асуултад 232, 65,5 хувь нь бэлтгэгдсэн, 
78, 22,3 хувь нь бэлтгэгдээгүй, 21, 5,9 хувь нь бусад гэсэн хариултыг сонгосон бол 26, 7,3 
нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. 

 
7. Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдаа, холбоо, 

багш нарын хүнийг хүмүүжүүлэх ажлын түвшин хангалттай эсэхийг 
тодорхойлно уу? гэсэн асуултад алба хаагчдын 278, 78,5 хувь нь хангалтгүй, 53 алба 
хаагч хангалттай, буюу 14,9 хувь нь, 11алба хаагч, 3,1 хувь нь бусад гэсэн хариултыг 
сонгосон бол 12 алба хаагч 3,4 хувь нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. 
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5. Одоо явагдаж байгаа сургалт, хүмүүжлийн ажил нь таны амь нас 
эрүүл мэндээр хохирохгүй байж болох хэмжээнд зохион байгуулагдаж байна уу? 
гэсэн асуултад нийт алба хаагчдын 42.2 хувь нь тийм, 23.7 хувь нь үгүй, 24.65 хувь 
нь мэдэхгүй байна, 9.45 хувь нь огт тайлбар хийгээгүй байна.
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хаагчдын 41.75 хувь нь холбоотой, 29.15 хувь нь холбоогүй,21.15 хувь нь мэдэхгүй байна, 
7.95 хувь нь хүнээс хамаарна гэсэн хариулт өгсөн байна. 
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холбоотой ачаалал ихтэй тасралтгүй тийм сургалтыг зохион байгуулбал та 
бие сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдсэн үү? гэсэн асуултад 232, 65,5 хувь нь бэлтгэгдсэн, 
78, 22,3 хувь нь бэлтгэгдээгүй, 21, 5,9 хувь нь бусад гэсэн хариултыг сонгосон бол 26, 7,3 
нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. 

 
7. Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдаа, холбоо, 

багш нарын хүнийг хүмүүжүүлэх ажлын түвшин хангалттай эсэхийг 
тодорхойлно уу? гэсэн асуултад алба хаагчдын 278, 78,5 хувь нь хангалтгүй, 53 алба 
хаагч хангалттай, буюу 14,9 хувь нь, 11алба хаагч, 3,1 хувь нь бусад гэсэн хариултыг 
сонгосон бол 12 алба хаагч 3,4 хувь нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна. 
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6. Цагдаагийн газар хэлтэс дээр өөрийгөө хамгаалах тактиктай 
холбоотой ачаалал ихтэй тасралтгүй тийм сургалтыг зохион байгуулбал та 
бие сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдсэн үү? гэсэн асуултад 232, 65,5 хувь нь бэлтгэгдсэн, 
78, 22,3 хувь нь бэлтгэгдээгүй, 21, 5,9 хувь нь бусад гэсэн хариултыг сонгосон бол 
26, 7,3 нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.
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7. Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, хүмүүжлийн ажлын уялдаа, 
холбоо, багш нарын хүнийг хүмүүжүүлэх ажлын түвшин хангалттай эсэхийг 
тодорхойлно уу? гэсэн асуултад алба хаагчдын 278, 78,5 хувь нь хангалтгүй, 53 алба 
хаагч хангалттай, буюу 14,9 хувь нь, 11алба хаагч, 3,1 хувь нь бусад гэсэн хариултыг 
сонгосон бол 12 алба хаагч 3,4 хувь нь сайн мэдэхгүй гэсэн тайлбарыг өгсөн байна.

6 

 
Дүгнэлт: Хүмүүнлэг иргэний, ардчилсан нийгмийг цогцлоон байгуулахыг зорьж 

буй Монгол Улсын хувьд уламжлал, ѐс заншил, хууль эрх зүйн хэм хэмжээг хүндэтгэн 
сахих, сахиулах уламжлалт сургалт, хүмүүжлийн ажлын тогтолцооны бүтэц хувьсан 
өөрчлөгдсөнөөр хүний мөс чанар (жудаг) жилээс жилд бүдгэрэх, монголчуудын үр 
хүүхдүүдээ өсгөн, сурган хүмүүжүүлж байсан “хайр нь дотроо, хал нь гаднаа” гэсэн монгол 
гэрийн сургаал, номлол бүдгэрч, хүүхэд бүхэн бэлэнчлэх, тэдэнд хөдөлмөрийн үнэ цэнийг 
мэдрүүлэхгүй, залхуу, хойрог болгох, бүгд их, дээд сургуульд суралцаж төгсвөл, бага 
хөдөлмөрлөж, их цалинг хүсэх тийм сэтгэхүйтэй болж “БИ” гэсэн хандлагатай өсөн 
бойжиж, ямарч хяналтгүй аллага, хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээллүүд хүүхдийн бяцхан 
ой ухаанд хүчтэй нөлөөлж эхэлснээр гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн тоон үзүүлэлт 
буурахгүй, сахилга хариуцлагагүй, зэрлэг харилцаа хандлагын үр дүнд зуурдаар нас 
нөхцөгчдийн тоо өсөх хандлагатай болж, нийгмийн чиг баримжаа нь зэрлэг капитализм 
руу эргэлт буцалтгүй орж болохоор байна.  

Цагдаагийн сургалтын үйл ажиллагааны бүх шатанд сургахын өмнө эхлээд хүнээ 
хүн болгох, хүмүүнлэг болгох, хүнтэй ажиллах, хүмүүжүүлэх ажлыг цагдаагийн 
мэргэжлийн нарийн төвөгтэй эрдэм ухааныг сургахтай нь уялдуулах тогтвортой хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу эрдэмтэн, багш сурган хүмүүжүүлэгч бүхэн хүмүүжүүлэх, сургах 
ажлыг цогц байдлаар зохион байгуулахын тулд дараах саналыг дэвшүүлж байна. 

1. Хүний хүмүүжил төлөвшлийг төрийн бодлогоор зохицуулалт хийе. Монгол 
хүүхдийн хүмүүжлийг монголчуудын уламжлал, ѐс заншил, ахмад үеийн түүхэн ахуй соѐл, 
сурган хүмүүжүүлэх шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнд тулгуурлан, орчин үеийн 
шаардлагад нийцүүлэн холбогдох хууль эрх зүйн хэм хэмжээнд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах, боловсролын тогтолцооноос  хэнийг хэн болгож хүмүүжүүлэх вэ? гэсэн үр дүнг 
хүлээсэн зохицуулалтыг төрийн бодлогоор хийх. 

2. Хүний хүмүүжлийн аяныг улс орон даяар өрнүүлье. Боловсрол, соѐл, шинжлэх 
ухааны төрийн захиргааны төв байгууллага, болон төрийн бус байгууллагаас санаачлан 
боловсролын бүхий л шатанд аливаа хүнийг сургахын тулд эхлээд сэтгэлийг нь мэдэх, 
засах, хүмүүжүүлэх, хүнийг хүн болгохын тулд танин мэдэхүй, урлаг, спорт, мэдээлэл 
сурталчилгааны бүхий арга хэрэгслийг оновчтой ашиглан, мэдээллийн аюулгүй байдлыг 
хангах, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлэх байдлаар төрийн бодлогоор үе шаттай зохион 
байгуулах.  

3. Боловсролын салбарт Монголын уламжлалт бурхны шашны гүн ухааны 
сургаал номлолыг хүртээмжтэй ашиглая. Монголын бусдаас ялгагдах, бусдад уусахгүй 
байх нэгэн соѐлын толбо нь Бурхны шашин мөн. Зөвөөр дэлгэрүүлбэл соѐл уламжлалаа 
хадгалах, хөгжин дэвжих, ѐс суртахуунт нийгэм байгуулах гээд олон асуудлыг зэрэг 
шийдэх боломжтой. Бурхны шашин орчлон хорвоогийн өнгөт жаргал бүгд хуурмаг, төгс 
бус гээд жинхэнэ амар амгалан эрх чөлөө нь оюуны төвшинд шуналын хүлээснээс бүрэн 
ангижрах тэр л үед олдоно7 гэж ѐс суртахуунт нийгэм дахь оюун ухаант хүний мөн 
чанарыг оновчтой илэрхийлсэн юм. Монгол хүнийг сургаж, хүмүүжүүлж байсан монголын 

                                                           
7 Ням самбуу Д. Гавж. Дэлхийн Бурхны шашин сүүлийн хоѐр зуунд. Монголын хөгжилд анхдугаар 
чуулган. УБ., 2006 
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Дүгнэлт: Хүмүүнлэг иргэний, 
ардчилсан нийгмийг цогцлоон 
байгуулахыг зорьж буй Монгол Улсын 
хувьд уламжлал, ёс заншил, хууль 
эрх зүйн хэм хэмжээг хүндэтгэн 
сахих, сахиулах уламжлалт сургалт, 
хүмүүжлийн ажлын тогтолцооны бүтэц 
хувьсан өөрчлөгдсөнөөр хүний мөс 
чанар (жудаг) жилээс жилд бүдгэрэх, 
монголчуудын үр хүүхдүүдээ өсгөн, 
сурган хүмүүжүүлж байсан “хайр нь 
дотроо, хал нь гаднаа” гэсэн монгол 
гэрийн сургаал, номлол бүдгэрч, хүүхэд 
бүхэн бэлэнчлэх, тэдэнд хөдөлмөрийн 
үнэ цэнийг мэдрүүлэхгүй, залхуу, 
хойрог болгох, бүгд их, дээд сургуульд 
суралцаж төгсвөл, бага хөдөлмөрлөж, 
их цалинг хүсэх тийм сэтгэхүйтэй 
болж “БИ” гэсэн хандлагатай өсөн 
бойжиж, ямарч хяналтгүй аллага, 
хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээллүүд 
хүүхдийн бяцхан ой ухаанд хүчтэй 
нөлөөлж эхэлснээр гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн тоон үзүүлэлт 
буурахгүй, сахилга хариуцлагагүй, 
зэрлэг харилцаа хандлагын үр дүнд 
зуурдаар нас нөхцөгчдийн тоо өсөх 
хандлагатай болж, нийгмийн чиг 

баримжаа нь зэрлэг капитализм руу 
эргэлт буцалтгүй орж болохоор байна. 

Цагдаагийн сургалтын үйл 
ажиллагааны бүх шатанд сургахын өмнө 
эхлээд хүнээ хүн болгох, хүмүүнлэг 
болгох, хүнтэй ажиллах, хүмүүжүүлэх 
ажлыг цагдаагийн мэргэжлийн нарийн 
төвөгтэй эрдэм ухааныг сургахтай 
нь уялдуулах тогтвортой хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөний дагуу эрдэмтэн, 
багш сурган хүмүүжүүлэгч бүхэн 
хүмүүжүүлэх, сургах ажлыг цогц 
байдлаар зохион байгуулахын тулд 
дараах саналыг дэвшүүлж байна.
1.	 Хүний хүмүүжил төлөвшлийг 

төрийн бодлогоор зохицуулалт 
хийе. Монгол хүүхдийн хүмүүжлийг 
монголчуудын уламжлал, ёс 
заншил, ахмад үеийн түүхэн 
ахуй соёл, сурган хүмүүжүүлэх 
шинжлэх ухааны судалгааны үр 
дүнд тулгуурлан, орчин үеийн 
шаардлагад нийцүүлэн холбогдох 
хууль эрх зүйн хэм хэмжээнд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах, боловсролын 
тогтолцооноос  хэнийг хэн болгож 
хүмүүжүүлэх вэ? гэсэн үр дүнг 
хүлээсэн зохицуулалтыг төрийн 
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бодлогоор хийх.
2.	 Хүний хүмүүжлийн аяныг улс 

орон даяар өрнүүлье. Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны төрийн 
захиргааны төв байгууллага, 
болон төрийн бус байгууллагаас 
санаачлан боловсролын бүхий л 
шатанд аливаа хүнийг сургахын 
тулд эхлээд сэтгэлийг нь мэдэх, 
засах, хүмүүжүүлэх, хүнийг хүн 
болгохын тулд танин мэдэхүй, урлаг, 
спорт, мэдээлэл сурталчилгааны 
бүхий арга хэрэгслийг оновчтой 
ашиглан, мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах, хариуцлагын 
тогтолцоог бүрдүүлэх байдлаар 
төрийн бодлогоор үе шаттай зохион 
байгуулах. 

3.	 Боловсролын салбарт Монголын 
уламжлалт бурхны шашны 
гүн ухааны сургаал номлолыг 
хүртээмжтэй ашиглая. Монголын 
бусдаас ялгагдах, бусдад уусахгүй 
байх нэгэн соёлын толбо нь Бурхны 
шашин мөн. Зөвөөр дэлгэрүүлбэл 
соёл уламжлалаа хадгалах, хөгжин 
дэвжих, ёс суртахуунт нийгэм 
байгуулах гээд олон асуудлыг зэрэг 
шийдэх боломжтой. Бурхны шашин 
орчлон хорвоогийн өнгөт жаргал 
бүгд хуурмаг, төгс бус гээд жинхэнэ 
амар амгалан эрх чөлөө нь оюуны 
төвшинд шуналын хүлээснээс 
бүрэн ангижрах тэр л үед олдоно7 
гэж ёс суртахуунт нийгэм дахь 
оюун ухаант хүний мөн чанарыг 
оновчтой илэрхийлсэн юм. Монгол 
хүнийг сургаж, хүмүүжүүлж байсан 
монголын уламжлалт бурхны 
шашны гүн ухааны ном судрыг 
боловсролын бүхий л түвшинд 
хүртээмжтэй ашиглая. Тухайлбал, 
“Цагийн жамыг тодруулагч 
цаасан шувууны сургаал”, “Оюун 
түлхүүр”, “Бурхан багшийн 
сургаал” гэх мэт олон сайхан 

7  Ням самбуу Д. Гавж. Дэлхийн Бурхны шашин 
сүүлийн хоёр зуунд. Монголын хөгжилд анхдугаар 
чуулган. УБ., 2006

бүтээлүүд байна. Жишээ нь “Оюун 
түлхүүр нэрт шастир” бол XIII 
зууны үеэс уламжлан ирсэн монгол 
сургаалын цоморлог болно. Уг 
зохиолыг нягтлан үзвээс XIII зууны 
үеийн Монголчуудын төр ёсны 
зохиолын дурсгал бичиг “Их засаг” 
хэмээх хууль зүйн бичиг болон эзэн 
Чингисийн зарлиг сургаал буюу 
“Чингисийн билиг” зэрэг зохиолын 
гол гол санааг уламжлан авч улмаар 
XIY зууны үеэс монголын утга 
зохиолд нэвтэрч ирсэн “Рашааны 
дусал”, “Субашида” зэрэг хос 
ёсны сургаал нөлөө тусгалаар 
баяжиж ирсэн байдал ажиглагддаг 
гэж академич Ц.Дамдинсүрэн 
“Монголын утга зохиолын зуун 
билиг оршвой” хэмээх номондоо 
өгүүлсэн байна.

4.	 Салбарын боловсон хүчнийг сургах, 
хүмүүжүүлэх дээд сургуулийн 
багш нарыг ХСИС дээр бэлтгэе. 
Ирээдүйд багшлах сургалт, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 
сонирхолтой сонсогч, оюутныг 
бакалаврын сургалтад сурч байхад 
нь сонгож, төгсгөөд практикт 
2-оос доошгүй жил мэргэжлээр нь 
ажиллуулж байгаад туслах багшаар 
ажиллуулах явцад магистрантурт 
суралцуулж, сурган заах арга 
зүйн чиглэлээр дипломын ажил 
бичүүлэн хамгаалуулж, салбарын 
боловсролын дээд сургуульд 
багшлах эрх олгож, цаашид багшаар 
тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх, энэ олон 
сайхан залуусаас сорчлон авч 
сургуульдаа ажиллуулж болох тийм  
давуу тал бидний өмнө нээлттэй 
байна.

5.	 Сонсогч суралцагч нарыг 
хөдөлмөрт сургаж, хүмүүжүүлье. 
Манай сургууль сонсогч нарыг 
нийгмийн тустай хөдөлмөрт 
сурган, хүмүүжүүлж байсан 
сайхан уламжлалтай. 2000-д оны 
үед төгссөн залуус уулзаад “бид 
ч сайн сурсан шүү, төгсөхдөө 
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өрлөгчин, засал чимэглэлчин, 
будагчин гэх мэт ажлыг хийж 
сурсан байсан, одоо ч гэртээ хийх 
засвар, тохижилтын ажлыг мөнгө 
өгч хийлгэдэггүй шүү” гэж дурсан 
ярьдаг. Учир нь тэд бүх засвар 
тохижилт, цэвэрлэгээг өөрсдөө 
хийдэг байсан. Манай  сургууль 
төлбөргүй суралцуулдаг, улс орны 
эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг 
харгалзан сонсогч нараа зохион 
байгуулалттайгаар хөдөлмөрлүүлж 
сурган хүмүүжүүлье. Тухайлбал, 
шинэ байрыг цэвэрлэхэд 80 гаруй 
үйлчлэгч хэрэгтэй байгаа гэсэн 
үүний оронд оюутан, сонсогч 
нараа ажиллуулья. Манайхтай 
ижил төстэй гадаадын зарим 
сургуулиудад ч сонсогч нар 
цэвэрлэгээ хийгээд л явж байдгийг 
бид мэднэ. Харин одоо манай зарим 
сонсогч нар ангиа цэвэрлэж чадах 
аа байж, үйлчлүүлэгч нарт мөнгө 
өгч цэвэрлүүлдэг тухай яригдсаар л 
байна. 

6.	 Сургалт хүмүүжлийн ажлын бүх 
шатанд инновацийг сурталчилж 
дэмжье. Сургалт хүмүүжлийн 
ажлын хичээлийн хөтөлбөрт 
“Хууль сахиулах салбарын 
инноваци” хичээл (предмет)-ийг 
оруулж мэргэжлийн багш нараар 
заалгах. Тэдний бүтээлч сэтгэлгээг 
хөгжүүлэх, оюуны чадавхыг бүрэн 
дүүрэн ашиглаж, мэдлэгийг баялаг 
болгох, оюуны хөдөлмөрийн 
үр шимийг тэдэнд мэдрүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлж, энтрепренер 
хандлагыг төлөвшүүлье.

7.	 Алба хаагч эрсдэлд өртсөн (хуулиар 
хүлээсэн үүргээ гүйцэтгэж байхад 
нь хүч хэрэглэсэн, эсэргүүцсэн, 

хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, амь 
нас, эрүүл мэндээр хохироох гэх 
мэт) тохиолдол бүрт мэргэжлийн 
багийн магадалгаа гаргуулья. Гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлийн улмаас 
алба хаагч хохирсон тохиолдол бүрт 
мэргэжлийн багийн магадалгаа 
гаргуулж, магадалгааг сургалтад 
цагийн байдлын өгөгдөл, бодлого, 
тест хэлбэрээр өгч, зөв гаргалгааг 
ярилцаж, биеэр нь хийлгэж, 
сургалтын онол, практикийн 
нэгдлийг хангаж, мэргэжлийн 
багаас гаргасан оновчтой хэлбэрийг 
тал талаас нь хэлэлцэн, зөв шийдэлд 
хүрэх байдлаар сургалтыг зохион 
байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлье. 
Сургалтад “яривал мартдаг, харвал 
санадаг, биеэр хийвэл сурдаг” гэсэн 
зарчмыг баримтлах. Энэ нь тухайн 
алба хаагчийг практикт ажиллахад 
мэдлэг болох юм. 

8.	 Монголын уламжлал, ёс заншилд 
тулгуурлан Цагдаагийн сургалт 
хүмүүжлийн ажлын уялдааг авч 
үзье. Манайхан гаднын юм болгон 
л давуу гэж өнгөцхөн харж шууд 
хуулбарлан монголын хөрсөнд 
буулгахыг урьтал болгохыг хичээдэг. 
Бидэнд ч бас хаана ч давтагдашгүй 
хүмүүжүүлж, сургаж байсан 
түүхэн уламжлал, ёс заншил бий. 
Тийм учраас монголын уламжлалт 
ёс заншил, хууль цаазын түүхэн 
уламжлалд тулгуурлан дээрх ажил, 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр эх 
орноо гэх сэтгэлтэй, хууль дээдлэх, 
хүн хүнээ хүндлэх хайрлах үзэл 
бодолтой хойч ирээдүйтэй, сайхан 
гэрэлт ирээдүй хүлээж байна гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна. 
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Товч агуулга: Монгол Улсад эрх зүйн шинэтгэл явагдах хүрээнд Цагдаагийн 
албаны хуулийг 2014 онд шинээр батлан гаргасан ба энэ хуульд цагдаагийн алба 
хаагч нь шаардлагатай үед  биеийн хүч хэрэглэх эрхтэйг хуульчилсан. Цагдаагийн 
албаны хууль батлагдсантай холбоотойгоор, цагдаагийн алба хаагч бэлтгэн 
гаргадаг Хууль сахиулахын их сургууль, Цагдаагийн сургалтын төвийн, бие 
хамгаалах хичээлийн сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг өөрчлөх, сургалтын үзэл 
баримтлал, агуулга, арга зүйг боловсронгуй болгох, алба хаагчдын бодит мэдлэг ур 
чадварыг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага бий болсон. 

Өнөөдөр Хууль сахиулахын их сургууль, цагдаагийн сургалтын төвд биеийн 
хүч хэрэглэх сургалт нь нэгдсэн стандарт, сургалтын үзэл баримтлал байхгүй, 
бусад орны сургалт бэлтгэлтэй харьцуулагдаагүй, сургагч багш нар өөр өөрийн 
хичээллэж ирсэн спортын тулааны төрлөөр сургалт явуулж байна. Мөн багшлах 
бүрэлдэхүүний мэргэжлийн мэдлэг, чадвар, дадлага туршлага муу, судалгаа 
шинжилгээний ажил хэлбэрийн төдий  байна. Иймд цагдаагийн алба хаагчийн 
биеийн хүч хэрэглэх сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, сургалтыг олон улсын 
жишигт хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор гадаадын улс орнуудын сургалтыг 
харьцуулан судалж, өөрийн орны цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч хэрэглэх 
сургалтыг хэрхэн сайжруулах талаар санал, зөвлөмж дэвшүүлжээ.

Abstract: Under the Mongolian legal reform Police Law has approved in 2014. 
In this law has a point about in police service can use physical force when necessary. 
Relevant with this new Police law, Law Enforcement University and police training 
centers which prepare police staff have to change their concept, curriculums, content, 
methodology and services of physical protection for improve employee`s real 
knowledge and skill. 

Now Law Enforcement University and police training centers do not have same 
concepts and teaching standards use physical force, no comparison with other countries 
and teachers use only sport types have been studying their own. Also, teachers 
professional knowledge, skills and experience merely bad, their development problems 
just beginning and in research level. 

From this reason we are doing comparison with other countries experience for 
improving Mongolian trainings physical force using. This research will be guidance for 
development of Mongolian trainings of physical force using. 

  
Түлхүүр үгс: Биеийн хүч.
Key words:  Physical force.
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судлалын докторын зэрэг хамгаалсан бүтээл. 2011.
8  Д.Дашмягмар. ”Албаны тусгай бэлтгэлжилтийг 

Л.Мөнхдаваа9 нарын боловсрол судлалын 
доктор, магистрын зэрэг горилсон 
судалгааны бүтээлүүдэд цагдаагийн 
алба хаагчийн бие бялдрын хөгжил, 
сонсогчдын уян хатан, тэсвэр, хурд, 
хүчний талаарх судалгаануудыг хийсэн 
байна. 

Дээрх дотоодын эрдэмтэн судлаачаас 
гадна ОХУ-ын судлаач А.А Кадочников, 
М.Б. Ингерлейб “Специалный 
армейский рукопашный бой”10 сурах 
бичиг, В.И. Самойлов, А.И.Травников 
“КГБ рукопашный бой спецназа”11 
зэрэг гарын авлагуудад гардан тулааны 
шинжлэх ухааны талаар судалж 
бүтээл  гаргасан байна. Мөн судлаач 
Москвичев Михаил Алексеевич(Ph.D) 
”Методика специальной физической 
подготовки работников уголовно-
исполнительной системы”12, Супрунов 
Евгений Петрович(Ph.D) “Специальная 
физическая подготовка в системе 
тренировки квалифицированных 
рукопашных бойцов”13, Яхья Мухаммед 
Бади (Ph.D) “Специальная физическая 
подготовка высококвалифицированных 
тяжелоатлетов сприменением 
тренажерного комплекса“, Иванов, 
Александр Валентинович(Ph.D) 
“Специальная физическая подготовка 
слушателей образовательных 
учреждений федеральной службы 
налоговой полиции”, Зайко, Дмитрий 
Сергеевич (Ph.D) “Индивидуализация 
специальной физической подготовки 
прыгунов в высоту с учётом 
особенностей дугообразного разбега”, 

боловсронгуй болгох арга зүйн зарим асуудал”  
сэдвээр боловсрол судлалын магистрын зэрэг 
горилсон дипломийн ажил. УБ., 2000.  
9 Л.Мөнхдаваа. “Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах чиг үүрэг бүхий сургуулиудын сонсогчдын 
бие бялдарын бэлтгэлжилт, бие хамгаалах бэлтгэл 
хичээлийг боловсронгуй болгох зарим асуудал”  
сэдвээр боловсрол судлалын магистрын зэрэг 
горилсон дипломийн ажил. УБ., 2011.
10 А.А.Кадочников, М.Б.Ингерлейб. “Специалный 
армейский рукопашный бой”. Система 
А.А.Кадочникова. Ростов-на-Дону. 2005.
11 В.И.Самойлов, А.И.Травников. “КГБ рукопашный 
бой спецназа” учебно – методическое пособие. 
Ростов-на-Дону. 2005.
12 http://www.dissercat.com
13 http://www.dissercat.com
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Михеев, Петр Павлович(Ph.D) “Методика 
обучения физической подготовке 
в средних специальных учебных 
заведениях МВД России”, Михеев, Петр 
Павлович (Ph.D) “Методика обучения 
физической подготовке в средних 
специальных учебных заведениях МВД 
России” гэсэн сэдвүүдээр докторын 
судалгааны ажил хийж  докторын зэрэг 
хамгаалсан байна.

А.А.Гусув, В.С.Сокуренко, 
С.В.Катаргин нарын хамтын бүтээл 
болох “Специальная физическая 
подготовка сотрудников органов 
внутренних дел” учебное пособие, 
Алексеев Н.А, Кутергин Н.Б, Кулиничев 
А.Н “Совершенствование физической 
подготовки курсантов и слушателей 
образвательных учреждений МВД 
россии”, Карагодин А.В, Канибер Ю.Н 
“Применение специальных средств 
сотрудниками ОВД” гэсэн сэдвүүдээр 
дээрх эрдэмтэн судлаачид  судалгаа, 
шинжилгээ хийсэн байна. Манай орны 
хувьд Цагдаагийн  алба хаагчийн биеийн 
хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлийн талаар 
хийсэн судалгаа шинжилгээний бүтээл, 
ном, гарын авлага, өнөөдөр хараахан алга 
байна.

Үндсэн хэсэг 
Улс оронд гэмт хэрэг, зөрчлийн 

гаралт нэмэгдэх тусам цагдаагийн 
алба хаагчдыг  мэргэжлийн  түвшинд  
бэлтгэх  шаардлага  улам  нэмэгддэг. 
Мэргэжлийн  түвшинг  дээшлүүлэх  
нэг  хэлбэр  бол  алба хаагчдынхаа  
биеийн хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлийг  
зорилготойгоор сайжруулах  явдал  юм.  
Ингэснээр мэргэжлийн  болон сэтгэл  
зүйн  бэлтгэлийг хангах,  үүрэгт  ажлаа 
мэргэжлийн өндөр түвшинд биелүүлэх 
ур чадварыг суулгах  ач холбогдолтой. 
Хүний эрхийг баталгаажуулах, хууль 
сахиулах, хэрэгжүүлэхэд цагдаагийн алба 
хаагчийн мэргэжлийн сургалт түүний 
дотор биеийн хүч хэрэглэх сургалт 
бэлтгэл чухал үүрэгтэй юм. Өнөөдөр 
цагдаагийн алба хаагчийг бэлтгэх 
сургалтад “Бие хамгаалах бэлтгэл” 
нэртэй хичээл сургалт явагдаж байгаа 
боловч уг сургалтаар спортын гардан 
тулааны сургалт явагдаж байгаа нь 
сургалтын хөтөлбөр, практик жишээгээс 

ажиглагдаж байна. Тодруулж хэлбэл 
каратэгийн хичээл зааж байгаа нь биеийн 
хүч хэрэглэх бодит ур чадварыг олгохгүй 
байна. Эдгээр онол практикийн хэрэгцээ 
шаардлагууд нь сэдвийг сонгон судлах 
үндэслэл болсон.

Бусад орны цагдаагийн алба хаагч 
бэлтгэж буй, сургалт бэлтгэлийг судалж 
үзэхэд, Дэлхийн 80 гаруй орон тухайлбал 
ОХУ, Хятад, Америк, Канад, Герман 
гэх мэт орнууд “krav maga” буюу Бодит 
тулааны сургалтаар биеийн хүч хэрэглэх 
сургалт бэлтгэлийг явуулж байна.

Гардан тулааны шинжлэх ухаанд 
гардан тулааныг 3 ангилан авч үздэг.

1. Цэргийн гардан тулаан
2. Цагдаагийн гардан тулаан
3. Спортын гардан тулаан
Цэргийн гардан тулаан нь дайсны 

амьд хүчийг алах зорилготой сургалт 
байдаг бол цагдаагийн гардан тулаан 
нь эсэргүүцлийг таслан зогсоох, 
баривчлах, спортын гардан тулаан 
нь тухайн төрөлдөө спортын өндөр 
амжилт гаргах, зэрэг, даны болзол 
хангах зорилготой байдаг онцлогтой. 
Спортын гардан тулааны төрлүүд нь 
тухайн тулааныг  үндэслэсэн улс орны ёс, 
заншил, хувцас, хэллэгийг сургалтадаа 
хэрэглэхийг шаарддагаас гадна өөр 
өөрийн тулааны дүрэм, онол, арга 
техниктэй байдаг нь бодит амьдралд 
гэмт халдлагаас хамгаалах боломж муу 
байдаг. Гардан тулаан гэдэг нь: Хүнд 
дүрсэлж ойлгуулж болдоггүй, түүнийг 
хэрэглээгүй тохиолдолд мэдрэгдэхгүй, 
хүний нүдэнд үл үзэгдэх зэвсэг юм. 
Гардан тулааны тусгай загвар болох 
“ОХУ –ын зэвсэггүй тэмцэх загвар” нь 
өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах, 
иргэдийн болон нийгмийн ашиг 
сонирхлыг хамгаалах, биомеханик, 
анатоми, физиологи, сэтгэл зүйн 
шинжлэх ухааны талаарх цогц мэдлэг 
дээр тулгуурласан хүний оршин тогтнох 
тусгай загвар юм.14 Өөрөөр хэлбэл 
хүнд хэцүү байдлаас гарах арга замыг 
хайж олох бие махбодь, сэтгэл зүйгээ 
бэлтгэх  тусгай сургалтыг /Тусгай 

14 Юриг Серебрянский. “Спецподготовка и 
рукопашный бой”. 2006. 
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модуль/ заадаг.15 гэсэн нь биеийн хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлийг маш  ойлгомжтой 
тайлбарласан байна.

Гардан тулааны төрөл түүний ялгаа /Хүснэгт/16

Шалгуур
төрөл

Цэргийн гардан 
тулаан

Цагдаагийн гардан 
тулаан

Спортын гардан
Тулаан

Зориулалт
Гадаад 

довтолгооноос тºр, 
улсаа хамгаалах

Улс орны дотоод дахь 
хэв журмыг сахиулах

Спортын шинжтэй байна. Б¿х 
нийтийн, нийтэд х¿ртээмжтэй, 
тодорхой харагдахуйц, ухамсартай, 
аюулг¿й байдлыг хангасан

Аюултай 
нөхцөлийн 

шатлал
Х¿ний амь насанд 

аюул учруулна.

Х¿ний амь насанд аюул 
учруулдагг¿й боловч 

зарим ¿ед аюул учруулах 
нºхцºл бий болдог.

Х¿ний амь насанд аюул 
учруулдагг¿й

Хязгаарлах 
нөхцөл ба 
удирдамж

ОХУ-ын цэргийн 
номлол. ОХУ-ын 
БХЯ-ны сайдын 
тушаал цэргийн 
стратеги тактик

ОХУ –ын Ýр¿¿гийн 
хууль, УЕП –оос хяналт 
тавих, холбогдох хууль 

з¿йн актууд.
Спортын тºрлийн д¿рэм, журам

Байлдааны 
ажиллагаанд 
хүрэх зорилго

Ямарч ¿нээр 
хамааг¿й 

байлдааны 
даалгаврыг 
биел¿¿лэх

Хуулийн дагуу гэмт 
этгээдийг баривчлах Спортын ялалтад х¿рэх

Цагдаагийн биеийн хүч хэрэглэх сургалт нь  цагдаагийн мэргэжлийн онцлогт 
тохируулан боловсруулсан, арга техник, тактикуудтай, тулааны дүрэмгүй, маш энгийн, 
бодит амьдралд шууд хэрэгжих бодит аргууд байдаг нь бусад орны цагдаагийн сургалт 
бэлтгэлийг судлах явцад ажиглагдаж байна. 

Израиль  улсаас гаралтай  цэрэг, цагдаагийн алба хаагчдад зориулсан өөрийгөө 
хамгаалах тусгай загвар болох “Кrav Maga”17 буюу “Бодит тулаан” гэх систем нь 
өнөөдөр дэлхийн улс орны цагдаагийн алба хаагчийн сургалт бэлтгэлд эрчимтэй 
нэвтэрч байна. Израиль дахь цагдаагийн байгууллага болон батлан хамгаалах хүчинд, 
крав мага нь 1940 оноос хойш нууц ажилтан, офицеруудыг бэлтгэхэд амжилттай 
хэрэглэгдэж, олон жилийн дараа энэ мэдлэг нь хууль сахиулах нэгжүүдэд уламжлагдан, 
тусгай тасаг (SWAT), агаарын маршал, дотоодыг хамгаалах агентлаг зэрэгт,  Крав мага 
систем болон хөгжиж байна. 

Цагдаагийн крав мага систем нь шинжлэх ухаан болон туршлага, мэдрэхүйд 
суурилсан өөрийгөө хамгаалах болон гардан тулалдах техник тактик ба уур хилэнгээ 
хянаж сурах, гардан тулааны эерэг мэдрэмж бий болгох, тухайн нөхцөл дэх гарцаагүй 
байдал, хүч хэрэглэхээс зайлсхийх, зөрчлийн үр дагаврыг бууруулах, аюулгүй 
байдлаа хангах тактик зэргийг зааж сургадаг.18  Харин манай улсын цагдаагийн алба 
хаагчийн биеийн хүч хэрэглэх сургалтын хөтөлбөрийн агуулга  нь спорт, урлагийн 
шинжтэй байгаагаас гадна сургалт бэлтгэл хийх анги танхим  заал, тоног төхөөрөмж 
хүрэлцээгүй, шаардлага хангахгүй, мэргэшсэн багшгүй байна.

Цагдаагийн алба хаагч гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах, хэв журам сахиулах чиг үүргийг гүйцэтгэхэд ямар нэгэн асуудалд орсон, 
согтуурсан, мансуурсан, бухимдсан, эрсдэл учруулж болзошгүй хүмүүстэй тогтмол 
харьцдаг учраас цагдаагийн алба хаагч өөрөө эрсдэл бүхий орчин, нөхцөлд үүрэг 
гүйцэтгэж байдаг. 2012 онд явуулсан судалгаанаас  үзэхэд гадны  довтолгооны   31%  

15 http://spezpodgotovka.ru/
16 Статья - 63.
17 http://kravmaga-ikmf.com/
18 www.kravmaga.mn
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нь алба  хаагч руу, 67% нь иргэдийг  
хамгаалах  үед  алба  хаагч руу,  12 
%  бусад  тохиолдолд  гардаг  байна. 
Гол  төлөв  70%  нь  зэвсэггүй, 15%  
хүйтэн  зэвсэг  болон бусад  зүйлс, 10%  
галт  зэвсэг,  5%  уламжлалт бус  зэвсэг  
хэрэглэж  довтолдог  гэсэн судалгаа 
хийсэн байна. 

Энэ  судалгааг  харахад алба  хаагч  
нарт  гардан  тулааны аргуудыг бүрэн  
эзэмших  шаардлага  гардгаас  гадна 
бие  бялдрын хөгжлийг  сайжруулах  
шаардлага  нэн  тэргүүнд  тавигддаг. 
Цагдаагийн  алба  хаагч  нарт сэтгэл  
зүйн  өндөр  бэлтгэл  шаардлагатай  
байдгийг  бид  бүгд  сайн  мэддэг. 

Үүнд: Ажлын ачааллаас  үүдсэн  
ядаргаа, сэтгэл  санааны  дарамт, 
гэнэтийн  нөхцөл байдал гэх мэт. Алба  
хаагч  нь цагийн байдлыг үнэлэн  хурдан 
хугацаанд  хариуцлагатай  шийдвэр  
гаргах,  үүссэн  нөхцөл  байдлаас  гарах 
зөв арга  замыг  олох  шаардлага  гардаг.  
ЦЕГ–ын Мэдээлэл, судалгааны төвөөс 
явуулсан судалгаагаар 2013 онд төрийн 
албан хаагч, хэв журам хамгаалах олон 
нийтийн байцаагчийг эсэргүүцэх гэмт 
хэрэг 100 бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 
8 хэргээр буюу 2.0 хувиар өссөн байна. 
Энэ төрлийн гэмт хэргийн хохирогч нь  
төрийн алба хаагч 95 буюу 95.0 хувь, 
үүний дотроос цагдаагийн алба хаагч 
53.0 хувийг эзэлж байна гэсэн судалгаа. 
ЦЕГ-аас гэмт хэрэгт холбогдсон алба 
хаагчдын судалгааг жил бүр судалдаг 
ба 2012 онд албан үүргээ гүйцэтгэж 
байгаад бусдын бие махбодод хөнгөн 
гэмтэл учруулсан – 5, Хүндэвтэр гэмтэл 
учруулсан – 16, Хүнд гэмтэл учруулсан 
– 6 гэмт хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгасан бол 2013 онд хөнгөн гэмтэл 
– 6, Хүндэвтэр гэмтэл учруулсан – 
10, Хүнд гэмтэл учруулсан – 3 хэрэгт 
эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгасан гэсэн 
бүртгэл мэдээ зэргээс ажиглахад 2008–
2012 онд цагдаагийн алба хаагч албан 
үүргээ гүйцэтгэж байгаад захиргааны 
зөрчлийн халдлагад 552, гэмт хэргийн 
халдлагад 235 цагдаагийн алба хаагч 
өртсөн, 973 алба хаагч эрүүл мэндээрээ 
хохирсон, 1960 оноос хойшхи хугацаанд 
албан үүргээ гүйцэтгэж яваад гэмт 
этгээдийн болон бусдын гарт өртөж, 

авто осолд орж 59 алба хаагч амь насаа 
алдсан гашуун харамсалтай түүх байдаг 
байна. Энэ нь цагдаагийн алба хаагчид 
ямар эрсдэл бүхий орчинд ажилладаг нь 
ажиглагдаж байна. 

Цагдаагийн алба хаагчийн гүйцэтгэж 
буй ажил нь өөрийг нь гэмт хэрэг, 
зөрчилд холбогдох нөхцөлийг бас 
бүрдүүлэх онцлогтой гэж үзэж болно.

Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн 
хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэл нь 
цагдаагийн алба хаагчийн мэргэжлийн  
сургалтын бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд 
алба хаагчдыг сургаж, хүмүүжүүлэх 
ажлын салшгүй чухал хэсэг. 

Иймд уг сургалтыг явуулах 
багшлах бүрэлдэхүүн нь цагдаагийн 
ажил мэргэжлээр практикт албан үүрэг 
гүйцэтгэж байсан ажлын туршлагатай, 
биеийн хүч хэрэглэх  сургалт бэлтгэл 
явуулах бие бялдрын болон биеийн хүч 
хэрэглэх өндөр мэдлэг, ур чадвартай, уг 
аргуудыг өөрийн биеэр  хийж үзүүлэх 
чадвартай, сурган заах  арга зүйн мэдлэг, 
тусгай шалгуур хангасан хүн байж, уг 
хичээлийг заах ёстой нь практик үйл 
ажиллагаанаас ажиглагдаж байна. 

Мөн сургалтад хамрагдаж буй 
сонсогчдоос маш нарийн дэг журам, 
сахилга бат, зохион байгуулалт, сэтгэл 
зүйн бэлтгэл шаарддаг онцлогтойгоос 
гадна сургалтыг бодит нөхцөл байдалд 
ойртуулсан орчинд явуулах шаардлага 
тавигддаг ба тусгай техник хэрэгсэл, 
хэрэглэгдэхүүнд тулгуурлан мэдлэг, 
чадвар дадал олгодог бөгөөд бэлтгэл 
сургалтын 80% - ийг  дадлагын хичээл 
эзэлдэг нь цагдаагийн алба хаагчийн 
биеийн хүч хэрэглэх сургалтын онцлог, 
мөн чанар юм. Эдгээр онцлог шалгуур 
нь хувь хүнийг сургаж дадлагажуулахаас 
гадна ёс зүйг олгож байдгаараа бусад 
хичээл сургалтаас илүү практик ач 
холбогдолтой.

Үр дүн 
Дэлхийн 60 гаруй орны Цагдаагийн 

биеийн хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлийг 
судалж үзэхэд “Кrav Maga”18 буюу 
“Бодит тулаан”-ы сургалтын хөтөлбөр, 
заах арга зүйгээр явагдаж байна. Крав 

18 http://kravmaga-ikmf.com/
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мага-ын сургалт нь шинжлэх ухаан 
болон туршлага, мэдрэхүйд суурилсан 
өөрийгөө хамгаалах болон биеийн хүч 
хэрэглэх техник, тактикт сургахаас 
гадна уур хилэнгээ хянаж сурах, биеийн 
хүч хэрэглэх шаардлага байгаа эсэхийг 
тодорхойлж сурах, хүч хэрэглэхээс 
зайлсхийх, зөрчлийн үр дагаварыг 
бууруулах, аюулгүй байдлаа хангах 
тактикт  сургах зэргээс гадна хуулийн 
хүрээнд ажиллах, хүний эрхийг хангах 
талаарх мэдлэгийг  зааж сургаж байна 

Дүгнэлт
Гадаадын зарим улс орны цагдаагийн 

биеийн хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлтэй 
өөрийн орны сургалт бэлтгэлийг 
харьцуулан дүгнэхэд биеийн хүч хэрэглэх 
сургалт бэлтгэл нь спорт, урлагийн 
шинжтэй сургалт давамгайлсан, 
шинжлэх ухааны үндэслэл багатай, 
тодорхой стандартгүй бусад орны 
сургалт бэлтгэлтэй харьцуулаагүй, 
багш өөрийн үзэмжээр сургалт явуулж 
байгаа нь практик хэрэгцээ шаардлагыг 
хангахгүй байна.

Санал 
1.Хууль зүй дотоод хэргийн яам, 

сургуулийн удирдлагаас, Биеийн хүч 
хэрэглэх сургалт явуулдаг, Хууль 
сахиулахын их сургуулийн болон 
сургалтын төвийн сургагч багш 
нарыг олон улсын түвшинд сургаж 
дадлагажуулах төсөл, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх;

2.Сургагч багш нарын мэдлэг, ур 
чадварыг шалгаж  нэг жилийн хугацаатай 
багшлах эрх олгох, жил бүр сургагч багш 
нараас мэдлэг ур чадварын түвшинг 
тогтоож, багшлах эрхийг сунгадаг 
тогтолцоог бий болгох;

3.Сургалтын нэгдсэн хөтөлбөр, 
төлөвлөгөөг эрдэмтэн судлаачид, төрийн 
бус байгууллагатай хамтран шинжлэн 
ухааны үндэслэлтэй, Олон улсын жишигт 
хүрсэн Монгол Улсын онцлогт тохирсон 
нэгдсэн стандарт бий болгох;

4.Сургалтын орчинг сайжруулж, 
сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангах, 
сургагч багш болон сонсогчдын биеийн 
хүч хэрэглэх сургалт бэлтгэлд өмсөх 
хувцасны нэгдсэн загвар гаргаж батлах.
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ШААРДЛАГА
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Судлаач-багш, Хууль сахиулахын их сургуулийн докторант
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Товч агуулга: Эрх зүйн шинэтгэлийн үр дүнд хууль сахиулах байгууллагын 
болон үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин баталгаажсан боловч алба хаагчдын 
сэтгэц зүйн болон сэтгэлгээ, албаны мэдлэг, хөтөлбөрт сургалтын тогтолцоон дахь 
тулгамдсан асуудлыг энэхүү илтгэлийн хүрээнд хөндөхийг зорьсон.

Abstract: Despite, Legal reforms for Law enforcement operations being validated, 
I tried to touch some problematic issues in Mindset and Mental training for Law 
enforcement officials and Curriculum framework for mental training.

Түлхүүр үгс: Сэтгэл зүй, сэтгэц зүй, сэтгэлийн төлөвшил, сэтгэц зүй 
боловсрол, зан төлөв, ааш авир, сэтгэлгээ, манлайллын чадвар, удирдахуйн чадвар. 

Key words: Mindlogy, psychology, neuroscience mindful, neuropsychology, mind 
and psychology education, temperament, character, thinking, leadership skills and 
management skills.

Оршил
Хууль сахиулах салбарт сэтгэл 

хийгээд сэтгэц зүйн шинжлэх ухааны 
мэдлэгийг өргөн хүрээнд ашиглах 
хэрэгцээ, шаардлага олон жилийн турш 
шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан 
асуудлын нэг байсаар ирсэн.

Мэдлэг нь дутагдлыг арилгадаг 
төдийгүй тусгаар тогтнолын үндэс1 
гэж тодорхойлох хандлага нэгэнт бий 
болжээ. 

XXI зуун бол мэдээллийн ил тод 
байдал ба бодит мэдлэгийн зуун болж 
хурдацтай хөгжсөөр байна. 

1  Хууль зүйн Логикийн хичээлийн лекц. Л.Цогтбаяр. 
УБ., 2013.

“Мэдээлэлд дарагдсан мэдлэг 
минь хаана байна, мэдлэгт дарагдсан 
ухаан минь хаана байна”2  гэж 
мэдээлэл, мэдлэгийг оновчтой ангилсан 
байдаг. 

Монгол Улсад эрх зүйн 
шинэчлэлийн3 үйл явц эрчимтэй 

2  Томос Элиот /1888-1965/ Францын нэрт яруу 
найрагч.
3 УИХ-ын 1998.01.22-ны 18 дугаар тогтоол, “Эрх зүйн 
шинэчлэлийн хөтөлбөр”-ийн 1 дүгээр зүйлийн 1, 5, 
6 дахь хэсэг, УИХ-ын тогтоол “Монгол Улсын Шүүх 
эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөө” 2000 он, УИХ-ын 
38 дугаар тогтоол “Монгол Улсын Хууль тогтоомжийг 
2012 он хүртэл боловсронгуй болгох үндсэн чиглэл” 
2009 он, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 105 дугаар 
зарлиг “Ерөнхийлөгчийн бодлого үйл ажиллагааны 
хөтөлбөр” 2009 он.
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өрнөж, үйл ажиллагааны эрх зүйн 
үндэслэл бодит биеллээ олж, хууль 
сахиулах салбарын эрх зүйн орчин 
шинэчлэгдэж байгаа өнөө үед 
1-рт, хууль сахиулах байгууллагын 
тогтолцоо, 2-рт, алба хаагч нарт 
тулгамдсан асуудал болох сэтгэл 
хийгээд сэтгэц зүйн боловсрол, мэдлэг 
олгох сургалтын тогтолцоог дотоод, 
гадаад уламжлалт болон орчин үеийн 
нөхцөл байдалтай уялдуулан эрс 
шинэчлэх шаардлага нэн чухал ажлын 
нэг боллоо.  

Хууль сахиулах салбарын алба 
хаагчид албаны болон хувийн шинжтэй 
асар их мэдээллийн дунд оршихын 
зэрэгцээ түүний сайн муу, хэрэгтэй 
хэрэггүй, үнэн худал, эерэг сөрөг гэж 
ялгах ухаан, мэдрэмж, мэдлэгтэй байх 
нь туйлаас чухал асуудал.

Дэлхийн нийт соёлт хүн төрөлхтөн 
XXI зуунд мэдээлэл-харилцааны 
цоо шинэ ертөнц дэх өвөрмөц 
нийгэмшлийн амьдралын хэв шинжийг 
бий болгон иргэний харьяалал, ажил 
албан тушаал, нас, хүйс, оршин 
амьдарч байгаа нутаг орон, хил 
хязгаар, цаг хугацааны ямар нэгэн 
ялгаагүй амьдарч байгаа нь нэгэнт 
бодит зүйл болсонтой холбоотойгоор 
аливаа хүн ямар нэгэн мэдээллийг олон 
янз байдлаар чөлөөтэй хүлээн авах 
боломжтой болж байна. 

Орчин үед хууль сахиулах 
салбарын хүрээ өргөжихийн4 зэрэгцээ 

4 Цагдаагийн ерөнхий газар, Авлигатай тэмцэх 
газар, Тагнуулын ерөнхий газар, Тахарын ерөнхий 
газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Гааль, татварын 
ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ерөнхий газар, Иргэний харьяалал, шилжилт 
хөдөлгөөний ерөнхий газар, Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газар, Мэргэжлийн хяналтын 
ерөнхий газар, Бүртгэлийн байгууллага, Байгаль 
орчны байцаагч, Онцгой байдлын алба, Архивын 
байгууллага, Нийгмийн даатгал, Эрүүл ахуйн зэрэг 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, нийтийн хэв 
ёст журмыг хамгаалах, хууль зүйт ёсыг бэхжүүлэх, 
хууль сахиулах нийтлэг үйл ажиллагаа, албадлага 

энэ салбарын алба хаагч нарт 
хамааралтай сэтгэл хийгээд сэтгэц зүйн 
боловсрол, мэдлэг олгох сургалтын 
тогтолцооны хандлагын асуудлыг 
энэхүү илтгэлийн хүрээнд хөндөхийг 
зорьсон.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ
Нэг. Эрх зүйт нийгэмшил ба 

сэтгэц зүй
Аливаа сургалт нь тухайн хүний 

дотоод, гадаад чадварт суурилдаг 
учиртай тул хууль сахиулах төдийгүй 
сургалтын бусад үйл ажиллагааг 
оновчтой зохион байгуулахын тулд 
нийгэм, сэтгэл зүйн уламжлал, 
өнөө, ирээдүйн төлөвийн хамаарлыг 
харгалзах шаардлагатай.

Орчин үеийн соёлт хүн төрөлхтний 
нийгэмшлийн хөгжлийн сүүлийн 800 
жилийн үнэт зүйлийн нэг нь иргэдийн 
оролцоо, ардчилсан сонголтын 
үнэлэмжид тулгуурласан иргэний, 
ардчилсан, эрх зүйт нийгэмшлийн 
тогтолцоог хөгжүүлж, төгөлдөржүүлэх 
зорилго билээ. 

Аливаа улс орон нийгэм, улс төр, 
эдийн засаг, соёл, боловсрол, эрх 
зүйн бүтэц зүйн хөгжлийн түвшинд 
иргэншлийн үнэт зүйлсийг эрхэмлэн, 
ардчилал, иргэний нийгэмшлийн дээрх 
үндсэн шинжүүдийг төлөвшүүлэн 
хөгжүүлэхийг зорьж байгаа нь 
даяаршиж байгаа өнөөгийн дэлхий 
ертөнцийн хөгжлийн нэн түгээмэл 
хандлага.

Монгол Улс 1990 оноос эхлэн 
соёлт хүн төрөлхтний хөгжлийн 
түгээмэл хандлагад нийцүүлэн 
хөгжлийн замналаа сонгон авч, Монгол 
Улс Үндсэн хуульдаа5 эх орондоо 
хүмүүнлэг, иргэний, ардчилсан 

хэрэглэх үүрэгтэй байгууллагууд хамаарахаар 
болсон.
5 Төрийн мэдээлэл., 1992 оны 01 дүгээр сарын 13-ны 
өдөр, УБ.
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нийгмийг цогцлоон хөгжүүлэх 
нь бид бүхний эрхэм зорилго гэж 
тодорхойлсон нь манай нэн үнэт зүйл 
мөн билээ.

Монгол Улс бол Ази, Европ тивийн 
дунд нь оршдог өвөрмөц байршилтай 
орон төдийгүй бөмбөрцөгийн их 
хоёр тивийг уулзуулж, холбож ирсэн 
түүхтэй, онцгой уламжлал, соёл 
иргэншил, сэтгэлгээтэй ард түмэн. 
Монгол Улс төв Азийн уламжлалт 
нүүдлийн иргэншилтэй нийгэмшлээс 
суурин иргэншилд хурдатай шилжиж 
байгаа төдийгүй, урд өмнө хэзээ ч 
байгаагүй нүүдлийн болон суурин 
иргэншлийн шинж бүхий гуравдагч 
“холимог иргэншил”6-ийн онцгой 
тогтолцоог бүрэлдүүлэн хөгжиж байгаа 
өвөрмөц онцлогтой үндэстэн7 болжээ.

Хүн төрөлхтөн үүсэхдээ дөрвөн 
төрлийн махбодтой дөрвөн үндэстэн 
нэгэн зэрэг үүсч, амьдарч аж төрөхдөө 
язгуурын хоёртын хосод шилжиж, 
газар-ус шүтсэн, хий-гал шүтсэн 
хоёр ангилалд хуваагдсан аж. Хос 
хуулиар суурин ба нүүдлийн хоёр соёл 
иргэншил тогтсон гэсэн ойлголт8. 

Хос гэдэг нь нэг нь үгүй бол нөгөө 
нь оршихгүй гэсэн утга агуулах тул 
энэ хоёр иргэншил нэг зүйлийн хоёр 
тал болохоос өөр зүйлгүй гэдгийг 
батална. “Шороо-усан” махбодод 
суурилсан нь суурин, “хий-гал” 

6 “Metradic civilization”, (Metropolitan-хот суурин, 
Nomadic-нүүдэллэх гэсэн үгийн зохист хэлбэр). 
Л.Цогтбаяр.
7  Хүн ам, орон сууцны улсын тооллого, 2010, 
жил бүрийн бэлчээр, мал сүргийн тооллого, 
2014 оны жилийн эцсийн нэгдсэн статистик 
тайлангаар  Монгол Улсад  4,9 сая үүрэн холбооны 
хэрэглэгч, үүнээс 1,7 сая ухаалаг утас хэрэглэгч, 
1,9 сая гаруй интернет хэрэглэгч, 670 орчим мянган 
КаТВ хэрэглэгч байгаа нь манай салбарын хамрах 
хүрээ хэрхэн тэлсэн болохыг тодорхойлсон бол, 
Харилцаа холбооны зохицуулах хорооноос гаргасан 
2015 оны статистик үзүүлэлтээр Монгол Улсад 
үүрэн холбооны бүртгэлтэй 5.564,098 хэрэглэгч 
байгаагийн 3.068,156 нь идэвхтэй хэрэглэгч байна 
гэжээ.
8  Х.Сүхбаатар (PhD, Prof) 

махбодод суурилсан нь нүүдлийн 
соёл иргэншлийг9 үүсгэсэн гэдэг. 
Эндээс хоёр соёл иргэншлийг нэгийг 
нь нөгөөгийн дээр тавих, аль нэгийг 
үгүйсгэх, өнөөгийн ганцхан суурин 
соёл иргэншлийг10 шүтэх нь хүн 
төрөлхтөн устах аюулд хүргэж байгааг 
дэлхий даяараа ойлгож, аль альны 
сайн, муу талуудыг дүйцүүлж, алтан 
дундаж дээр тогтсон соёл иргэншлийн 
төлөө амьдрах, түүнээс суралцах, 
нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлага 
тулгарч, Монголчуудын холимог 
иргэншлийг дэлхийн соёлт улс орнууд 
дэмжиж байгааг анхаарах цаг болсон.

Сургамжийн онолын үүднээс авч 
үзвэл Монгол хүний менталитет11 
чанар нь Засаг-төрд фетишист (эцэг 
эхээ шүтэхийн адил сохроор бишрэх) 
маягаар ханддаг, дорнын хүмүүсийн 
сэтгэлгээний хандлагатай. 

ХХ зууны эх 1930-аад оны 
үед Оросын дүрвэгч, философич 
Н.А.Бердяев Засаг-төрд хандах Дорнын 
сэтгэлгээний тухай хэлэхдээ “Дорнын 
менталитет бол деспотизм (засаг-
төрийг мунхаг сохроор хязгааргүй 
бишрэх үзэл) үзлээр ханддаг нь тахин 
шүтүүлэгчдийг төрүүлэх таатай хөрс, 
Засаг-төрийг хүн бүрийн бишрэн 
мөргөж, хүндэтгэлээ илэрхийлж 
байх ёстой сүм гэж үздэг”12 гэж 

9 Nomadic civilization нүүдэлчин загварын гол дүр 
төлөв нь байгаль, хүн, мал аж ахуй, бэлчээрийн 
өвөрмөц харилцан шүтэлцээг илэрхийлнэ. Байгаль 
нь унаган төрхөө хадгалах, хүн нь байгаль, мал 
хоёрынхоо зохистой холбоос байх тогтолцоо.
10 Үгийн гарал зүй Civilization гэдэг үг нь латины 
civilis буюу иргэний, нийгмийн гэсэн утгатай. “Сivil” 
гэх үг нь англи хэлэнд 1388 онд оршин суугчдын 
хамаарал гэсэн утга авсан ба 1704 онд civilization 
гэдэг үг нь гэмт хэргийн процессыг нийгмийн хувьд 
зохицуулах хууль болсон. “Civilization” гэдэг үг нь 
орчин үеийн утга болох зэрлэг хүмүүсийн эсрэг 
утгыг авдаггүй
11  “Монгол хүний төрх” буюу “төрөлх шинж” гэж 
ойлгож болно, Л.Ц.
12  Н.А.Бердяев: Николай Александрович Бердяев 
(6,18 мarch 1874, Кiеv-23 маrch 1948, France Paris) 
1923 онд дүрвэсэн гэдэг. “Культура родилась из 
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

тодорхойлсон. 
Тэгээд ч Монголын түүхэнд байсан 

1690-1990 оны хооронд оршиж байсан 
Засаг-төрүүд хувь хүнийг маш хүчтэй 
дарангуйлж, өөрийгөө гэсэн ухамсрыг 
үгүйсгэж байсан бодит түүхийг энэ цаг 
үед хүн бүр сайтар ойлгох хэрэгтэй.

Монголчуудын менталитет нь 
хүнийг багаасаа “би бол юу ч биш, 
намайг аав, ээж, ахмад настан бүрэн 
мэднэ” гэсэн хүмүүжил, төлөвшилтэй 
өссөн байдаг. Индивидуаль (бие 
даасан, хараат бус) хүмүүжил-
төлөвшилгүй, харин патерналист (эцэг 
эх, бусдаас байнга хараат, гуйлгачин 
төрх) хүмүүжил-төлөвшилтэй болоход 
маш их нөлөөлдөг.

Ийм Засаг-төрийн үед энгийн хүн 
бол юу ч биш, зүгээр нэг Засаг-төрийн 
эрэг шураг төдий зүйл байдаг учир яв 
гэсэн газар нь яваад л, үх гэсэн газар нь 
үхээд, ал гэсэн хүнийг нь алахаас өөр 
аргагүйг Манай Улсад оршин тогтнож 
байсан 1921 оноос хойш 1990-д он 
хүртэлх Засаг-төрийн аймшигт түүх 
нотолно. Засаг-төр өөрийгөө төмөр 
нүүртэй, диктатур (дарангуйлал) 
гэдгийг шууд зарладаг байлаа. 

Менталитет13 гэдэг нь бодит 
байдлын хийсвэр дүр бөгөөд 
хүмүүсийн ертөнцийг ойлгох, таних, 
мэдрэх явдлыг тодорхойлж байдаг 
тогтвортой өвөрмөц систем болно. 

Монгол хүмүүс энэ утгаараа 
дэлхийн аль ч үндэстнээс ихээхэн 
ялгаатай. 

Нүүдлийн иргэншилд зохицсон 
сэтгэлгээ, нийгэм, төрийн байгуулал, 

культа. Истоки её сакральны” буюу “Соёл нь 
шүтээнээс гаралтай бөгөөд соёлын эх сурвалж 
далд чанартай”. Эрдэмтэн Н.Рерих “соёлыг, гэрэл 
гэгээг дээдлэн шүтэх үйл явц” гэжээ, 
13 Менталитет (от лат. mens буюу mentis–оюун 
ухаан и лат. alis–сэтгэх чадвар) дээд оюун ухаан, 
сэтгэл хºдлºл, соёл уламжлал, ахуйн шинж чанар, 
¿нэт з¿йлс, хандлага, нийгмийн буюу угсаатны 
б¿рэлдэх¿¿н, ¿ндэстэний гарвал з¿й, уламжлалт 
тогтолцоо.

бүтэц зүй нь Монголчуудын 
менталитетыг тодорхойлсоор ирсэн.

Монгол Улсад Менталитетын суурь 
өөрчлөлт гурван удаа болсон.

Нэг дэх нь олон мянган жилийн 
явцад байгаль орчинтойгоо төгс 
зохицон бүрэлдэн тогтсон Монгол 
хүний “уламжлалт” гэх хэв маяг бүхий 
“Үндсэн Монгол” хүн,

Хоёр дахь суурь өөрчлөлт 1921 
оноос 1990-д он хүртэл хугацааны 
өөрчлөлт “уламжлалт” хэв маягаас 
“социалист” Монгол хүн болон 
өөрчлөгдсөн,

Гурав дахь суурь өөрчлөлт 1990-д 
оны өөрчлөлт шинэчлэлээр эхэлж одоо 
үргэлжилж байгаа “социалист” хэв 
маягаас “капитал шүтсэн иргэншсэн” 
Монгол хүн буюу “холимог иргэншил”-
тэй болж өөрчлөгдөх үйл явц өрнөж 
байна. 

Уламжлалт, социалист, капиталист 
(иргэншсэн) гурван хэв маяг нь 
хүний амьдралын гурав, дөрвөн 
үеийн дотор солигдсон нь Монгол 
хүний менталитет, тухайлбал үнэт 
зүйлс, сэтгэлгээ, зан араншинг 
ихээхэн зөрчилтэй, тодорхойгүй, 
чиг баримжаагүй болгож, нийгмийн 
харилцааг үлэмж зөрчилтэй бөгөөд 
ихээхэн онцлогтойгоор өөрчилсөн. 

Монгол хүний менталитетыг нэлээд 
эртний үеэс улируулан философийн 
үүднээс судалсан нь эрдэмтэн Н.Хавх 
гуай менталитет гэдэг үгийг “унаган 
төрх” гэсэн Монгол нэршлээр 
оновчтой тодорхойлсон. 

Тэрээр Монгол хүний сайн 
талуудыг: “нэг чигт шударга шулуун 
гүндүүгүй байдал, бусдыг хуурч 
мэхлэх, залилах явдалгүй бат үйл, 
бусдыг тэтгэх болон бусдаас харж 
хүлээж хүсэх хиргүй тунгалаг сэтгэл, 
ах зах дээд хүмүүст үзүүлэх сэтгэлээ 
дагасан хүндэтгэл, бусдыг сэтгэлээрээ 
шууд мэдрэн таних онцгой чадвар, 
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өрөвч зөөлөн харимтгай сэтгэл, 
бусадтай хиргүй цагаан сэтгэлээр 
харьцах харьцаа, сэтгэл санааны их 
эрч хүч, эрмэлзэл тэмүүлэл” хэмээн 
тодорхойлжээ. 

Муу талуудыг: “өрх гэрийн 
хүрээнд ураг төрлийн хүмүүсийн 
харьцаагаар бий болсон хязгаарлагдмал 
үзэл бодол нь өөр хүрээлэлд таарч 
тохирохгүй болоод ирэхлээр хямардаг, 
түүнээс гарахын тулд тэр үедээ тархи 
толгойгоо эрч хүчтэй далайцтай 
ажиллуулна, ухаан бодлоо сийлнэ, 
тэр хэрээр хурдан түргэн хямралаас 
гарах арга замыг олно; харин энэ 
хооронд үе үе туйлширна, өрх гэрийн 
хүрээнд төлөвшин бий болсон үзэл 
бодол, шинж, унаган төрхөөсөө 
огцом эрс ухарч, бусдыг дуурайн, 
тэднийг аялдан дагана, эс дагагсдыгаа 
хавчиж шахна, овжин зальтай, хуурч 
мэхлэх, итгэл алдуулах, хувиа хичээх 
явдлыг чухалчлан сонирхоно, залуус 
нь эцэг эх, ахмад үетэйгээ, эхнэр 
нь эр нөхөртэйгөө эвдрэлцэж, тэд 
нь ч үр хүүхэд, залуу үе, эхнэртээ 
итгэх итгэлээр тааруу болно” хэмээн 
дүрсэлжээ.

Монгол хүний менталитетын 
талаар хятадын эртний сурвалж, 
гадаадын жуулчид (Марко Поло, 
Плано Карпини, Гильом де Рубрук 
нарын аян замын тэмдэглэл, судлаач 
М.И.Майский, Николай Михайлович 
Пржевальский, Н.Р.Рерих) зохиол 
бүтээлдээ тодорхой дурдсан байдаг. 

Монгол хүн харизматик 
удирдагчийг хайх, төрийг төлөөлсөн 
хувь хүнийг төртэй адилтгах, тухайн 
хувь хүнийг бусдаас үлэмж илүү, 
жирийн бус гэж үздэг явдал нь 
менталитетийн хамгийн тааруу шинж.   

Иймээс Монгол хүн нь жир бус 
хүн буюу дарга болох туйлын дуртай, 
өөрөөсөө дээш хүнийг дагалдаж 
амьдрахыг илүүд үзэх, эсвэл өөрийнх 

нь хувь заяаг өөрөө биш, төр шийднэ 
гэдэгт итгэлтэй байдаг учраас төрийн 
бодлогод өөрсдөө оролцохдоо их 
дургүй, ийм оролдлогыг бараг илүүц 
зүйл мэт ойлгоно.

Дээд албан тушаалтанд гомдлоо 
мэдүүлэх, хүсэлт гаргах, зарга 
хийх хэлбэрээр аливаа асуудлыг 
шийдвэрлүүлэх дуртай. Энэ нь албан 
тушаалтныг аялдах, ойртох, хүлцэнгүй 
байх, долигнох, бялдуучлах сэтгэл зүйг 
бий болгодог.

Өөр үгээр хэлбэл рациональ14 буюу 
логик сэтгэлгээ гэхээсээ иррациональ15 
логик бус сэтгэлгээ манайханд 
давамгайлж нэг хүнийг тахин шүтэх 
үзэгдэл удаа дараа гарч байгаа нь 
санамсаргүй явдал биш. Тухайлбал, 
УИХ, аймаг нийслэлийн ИТХ-ын 7 
удаагийн сонгууль, томилгоо зэрэг нь 
сохроор дагах хандлагын илэрхийлэл 
мөн.

Энэ хандлага нь “хууль зүйт 
ёс” гэхээсээ илүү “даргын зүгээс”, 
“дээрээс”, “төрийн бодлогоор”, “нэг 
шугамаар”, “нэг төлөвлөгөөгөөр” хийж 
буй зүйлд тун хүлцэнгүй ханддаг, ийм 
зүйлийг хүлээдэг, хүсдэг, бараг дуртай 
гэж хэлж болно. 

Манай өнөөгийн хууль, тогтоомж, 
бодлого шийдвэр, сургалтын үйл 
ажиллагаа ч менталитетийн ийм 
нөхцөлийг хуульчлахгүй байгааг нэн 
даруй өөрчлөх цаг болсон.

Ийм нөхцөл байдал нь төрийн 
нэрээр далайлгах, сүржигнэх, албархах, 
мэдэмхийрэх, өөрсдийгөө бусдаас 
дээр гэж харагдах, эрх ямба хүндлэл 
шаардах, зэрэг зиндаагаараа дээрэлхэх, 

14  Рациональ (лат: rationalis оюун ухаан) аливаа 
задлан шинжлэх сэтгэлгээний төвд оюун ухаан, 
сэтгэхүйг удирдлага болгодог танин мэдэхүйн 
хандлага.
15 Иррациональ (лат: irrationalis оюун ухаан бус) 
аливаа танин мэдэхүйн эх сурвалжийг интуци, 
инстинкт, мэдрэхүй, хүсэл зориг, баримжаа 
санаагаараа тайлбарладаг хандлага.
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тансаглах, дээдсийг дуурайх16  зэрэг 
менталитет үүсэгдэг.

Ийнхүү сөрөг шинж байгаа ч 
Монголчуудын нүүдлийн иргэншлийн 
доторх оюуны өвөрмөц нэгэн бүтээл, 
шилдэг уламжлал, туршлагын нэг 
бол хүнийг сурган хүмүүжүүлж-
төлөвшүүлэх сэтгэлгээний ухаан мөн 
бөгөөд энэ ухааны олон сайн шинжийг 
цогцоор нь төгөлдөржүүлэн ашиглах 
аваас улс орон, хүнээ хөгжүүлэх бүрэн 
боломжтой билээ.

Монголчуудын нүүдлийн 
иргэншлийн доторх оюуны өвөрмөц 
нэгэн бүтээл, шилдэг уламжлал 
туршлагын нэг бол яах аргагүй “сурган 
хүмүүжүүлэх сэтгэлгээний хөгжилт, 
уламжлал” байдаг. Манай өвөг 
дээдэс хоолтой, хоолгүй байх нь чухал 
биш хүн оюунлаг л байх ёстой гэдэг 
уламжлалтай байлаа.

Аливаа хөгжил дэвшлийг сайн 
боловсрол эзэмшсэн шинжлэх 
ухааны мэдлэгтэй, иргэнлэг, хүнлэг, 
зөв бодолтой хүн л манлайлахаас 
биш эрдэм сурсан нэр зүүсэн атлаа 
шуналтай, догшин ширүүн, бусдыгаа 
үл тоодог, хүндэлдэггүй, амиа хичээсэн 
хүн огтоос хэрэггүй. 

Монголчуудын “хууль зүйт ёс”-ыг 
өргөжүүлж, хүний эрхийг дээдэлдэг, 
шударга ёсны эерэг сэтгэлгээний 
уламжлал нь төрт улс байгуулж ирсэн 
түүхэн цаг үе, 2225 жилийн тэртээгээс 
эхлэлтэй аж. Энэ нь дорны хүн 
төрөлхтний сэтгэлгээний менталитет 
онцгой шинжийг үндэслэн хүний сайн 
талыг тэтгэн дэлгэрүүлж, муу талыг 

16Narcissistic хэв шинж: Нялх насандаа итгэл 
найдварын буюу хайр энхрийлэл, халуун дулаан 
тогтвортой харилцааны хэрэгцээ нь хангагдаагүй 
хүн өөрийн тухай төсөөллөө олж чаддаггүй, “Би 
саатал” буюу өөрийгөө алдсан, өөрийгөө хүлээн 
зөвшөөрөөгүй хүний хуурах, дулдуйдах, жүжиглэх, 
бусдын анхаарлыг татах, өөрийгөө бусдаас дээгүүр  
тавих, дээрэнгүй, бусдаас их хүндлэл хүсэх гэх мэт 
гаж зан үйл.

хатаан хоосруулан сэтгэл хийгээд 
сэтгэц зүйгээр бусдыг удирдах ухааныг 
удирдлага болгож байсан нь орчин 
үеийн менежментийн шинжлэх ухааны 
ойлголттой яв цав нийцнэ. 

Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
үүднээс “хууль”, “хууль зүйт ёс” гэсэн 
хоёр ойлголтыг ялгаатай үздэг. 

Гитлерийн нацист Герман, 
Сталины Социалист Зөвлөлтийн үеийн 
нийгэмд “хууль” хатуу үйлчилдэг 
байсан боловч “хууль зүйт ёс” гэж огт 
байгаагүй.

Харин Монголын эзэнт гүрний 
“Их засаг” 1206, Английн “Магна 
Харт” 1215 зэргийг хамгийн эртний 
“эрх чөлөөний баримт бичиг” гэж 
дэлхий нийтээр хүлээн зөвшөөрч, 
хүндэтгэн судалж байна. “Их засаг”, 
“Магна Харт” зэрэг нь зөвхөн Монгол, 
Английн ард түмний өмч биш, хуулийн 
дор эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, 
нийтийн эрх ашгийг баталгаажуулж 
байгаа бүх соёлт хүн төрөлхтний оюун 
санааны хөтөч, дэлхий ертөнцийг 
өөрчлөгч оюуны өмч буюу “хууль зүйт 
ёс”-ыг бий болгосон баримт бичиг гэж 
үздэг. 

Үүний дараа АНУ-ын “Үндсэн 
хууль” 1787, Францын “Хүний 
эрхийн тунхаг” 1789, “Халх журам” 
1709-179517, “Хүний эрхийн 
түгээмэл тунхаг” 1948 зэрэг нь хүн 
төрөлхтний түүхэн дэх гайхамшигт 
либертари буюу “хууль зүйт ёс”-г 
баталгаажуулсан баримт бичгүүд яах 
аргагүй мөн билээ. 

Маркс нэгэнтээ түүх өөрийгөө 
давтах хандлагатай байдаг, эхнийх 
нь эмгэнэл, дараагийнх нь гутамшиг 
болдог гэжээ.

230 орчим жил өнгөрсөн боловч 
Францын хувьсгалаар тунхагласан 
эрх чөлөө, тэгш эрх, шударга ёс 

17 С.Жалан-Аажав, “Халх журам”, сонгомол эх, УБ., 
1995.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

гэсэн үндсэн үнэт зүйл ардчилсан 
тогтолцооны амин сүнс хэвээр 
үргэлжлэн өнөөг хүрсэн гэж үздэг. 

Үүний нэгэн салаа мөчир 
болсон Монгол Улсын 1992 оны 
Үндсэн хуульд “хүний эрх” гэдэг 
нь хязгааргүй зүйл учраас тоочин 
бичихээс зайлсхийж “innumerable”, 
үүргийг нь тоочсон, харин “Засаг-
төрийн эрх” гэдэг нь хязгаартай зүйл 
учраас тоочин бичсэн “numerable”, 
үүргийг хязгааргүй учир тоочихоос 
зайлхийсэн зэрэг “хууль зүйт 
ёс”-ны үзэл баримтлал, зарчмыг 
“нийгмийн гэрээний онол”-н үүднээс 
тодорхойлсон олон тооны ололт бий.

Хүний эрх “innumerable” нөхцөл 
байдлаас хамаарч, янз бүрээр илэрч 
болох тоо томшгүй олон зүйл, харин 
Засаг-төрийн эрх бол “numerable” 
нөхцөлтэй, Үндсэн хуульд тогтоосон 
яг л тийм тооны хэдхэн эрхтэй, 
үүрэг нь олон учир тоочин бичихээс 
зайлсхийсэн гэдгийг тогтоож өгснийг 
анхаарах, судлах, суралцах цаг нэгэнт 
болсон18. 

Иймд хууль сахиулах салбарт 
“хууль зүйт ёс”-г төлөвшүүлэх 
зорилготой мэргэжлийн мэдлэг, 
сэтгэл хийгээд сэтгэц зүйн хөтөлбөрт 
сургалтын тогтолцоог оновчтой 
зохион байгуулах хэрэгцээ, шаардлага 
өнөөгийн тулгамдсан асуудал мөн.

Хоёр. Эрх зүйн шинэчлэл
Монгол Улсын 1992 онд батлагдсан 

Үндсэн хууль маш сайн идеальтай19, 
маш сайн институцлэгдсэн20 тулгуур 
баримт бичиг гэдэгт олон хуульч, 
судлаач санал нэг байдаг. 

18 Л.Цогтбаяр, Я.Цэлмэн, Н.Манлайбаатар, 
“Нотолгооний эрх зүй”, УБ., 2015, 34-38 дахь тал,
19 Ideal-туйлын хүсэл, зорилго, ideology-нийт 
үндэстний туйлын үзэл бодол, санаа зорилго, idol-
ideol-үндэстний наад захын амин чухал хэрэгцээ гэх 
боломжтой, Л.Ц.
20  Institude, Institution-Нийгэмшлийн бүтэц зүй гэх 
нь оновчтой, Л.Ц.

Гэвч сэтгэлгээний хоцрогдолтой, 
буруу ёс зүй, ухамсартай зарим нэгэн 
хүн өөрийн буруу хандлагад хуулийг 
тааруулж буруугаар тайлбарладаг нь 
харамсалтай.

Манай Улс хуучин тогтолцооноос 
өнөөгийн шинэ нийгмийн тогтолцоонд 
шилжиж, эрх зүйн орчныг 1990 оноос 
эхлэн тасралтгүй шинэчилж ирсэн 
хэдий ч 1992 оны Үндсэн хуульд 
тогтоосон “хамгаалах ёстой зүйл нь 
хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, 
нийтийн эрх ашиг”-г баталгаажуулсан 
боловч цоо шинэ, эрчимтэй шинэчлэл 
болж чадаагүй. 

Учир нь Шүүх эрх мэдлийн 
шинэтгэлийн хүрээнд гэмт хэрэг, 
зөрчилтэй тэмцэх, хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны шинэтгэлийн бодлого 
зарим нэг эсэргүүцэлтэй тулгарч байгаа 
шалтгаан нь сэтгэл зүйн харилцан 
хамаарлыг нөхцөлдүүлж, хүмүүст 
хуулийг хүлээн зөвшөөрөх хүсэл зориг, 
эрмэлзлэлтэй болгох менталитетийг 
хуульчилж чадаагүйтэй  холбоотой. 

 “Аливаа хүн дордохоороо 
бурууг, харин дээрдэхээрээ үргэлж 
зөвийг сэтгэдэг” гэсэн сургамж үг 
нь хүн өөрийгөө дээрдүүлэх гэж 
албан тушаалыг бус эрдмийг шүтэх 
менталитеттэй байх учиртай, “Номонд 
мэргэн хүн, ертөнцөд ч мэргэн 
байдаг” гэсэн сургамж үг нь шунал, 
уур хилэн, атаа хорсол, бардам сагсуу, 
эргүү мунхагаас эгнэгт салж, сайхан 
бүхнийг сэтгэж, үйлддэг байх гэсэн 
утгыг илэрхийлнэ. 

Хүүхэд эцэг эхээ шууд дууриан 
хуулбарладаг адил, нийт иргэд 
манлайлах ёстой удирдлага, албан 
тушаалтан, ахмад үе, эцэг эхийгээ 
л дууриадаг, тэд буруу зүйл яриад, 
амин хувиа хичээн, албан тушаалд 
шунахаарч гүйгээд байвал нийт иргэд 
дууриагаад л эмх замбараагүй байх 
болно гэдгийг анхаарч, судалгаа 
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шинжилгээний үйл ажиллагааг эрс 
өөрчлөх цаг нэгэнт болсон.

“Хуулийн засаглал”-г тогтоож 
чадахуйц шинэчлэл 2008, 2012 оноос 
эхлэн, өнөөдөр үргэлжилсээр байна. 
УИХ, Засгийн газрын 2012-2016 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө21-д эрх зүйн шинэчлэлийн 
хүрээнд Монгол Улсын Үндсэн хуульд: 
“хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх 
тэгш байна” (14 дүгээр зүйлийн 14.1.), 
“Хуульд заасан үндэслэл, журмаас 
гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, 
баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгөх, эрх 
чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно...” 
(16 дугаар зүйлийн 16.13.), “гэм 
буруутай нь шүүхээр нотлогдох хүртэл 
хэнийг ч гэм буруутайд тооцож үл 
болно” (16 дугаар зүйлийн 16.14) гэсэн 
хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ёс, 
нийтийн эрх ашгийг баталгаажуулах 
шинэчлэлийн хүрээнд хууль сахиулах 
үйл ажиллагаатай холбоотой 20 орчим 
хуулийг шинэчлэн найруулж, 210 гаруй 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан нь 
“хуулийн засаглал” тогтоох эрх зүйн 
тогтолцоо, хандлагыг бий болгож 
чадсан.

Хууль сахиулах байгууллагын 
үйл ажиллагааны эрх зүйн шинэ 
орчинд, алба хаагчдыг хуулийн дор 
ажиллаж сургах, тодорхой бэлтгэлтэй, 
чадвартай, ухаалаг багаар ажлаа 
шуурхай, оновчтой зохион байгуулахад 
тулгамдсан асуудал үүсэх нь 
ойлгомжтой.

Энэ цаг үед алба хаагчдын 
сэтгэлгээний, ур чадварын, дадал, 
хандлагын, харилцааны хоцрогдол 
зэргээс болж нөхцөл байдлыг буруу 

21Монгол Улсын Их Хурлын 37 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-
2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”, Засгийн 
газрын 2012 оны 120 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны 
үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний төлөвлөгөө”.

ойлголцох, хоорондоо маргаж 
мэтгэлцэн, ажилдаа шуурхай орж 
чадахгүй бол дундад зууны адил 
харанхуй, бүдүүлэг орчин бий болж, 
хууль завхруулагч нарын орших таатай 
орчин бүрдэх аюултай, маргаад байгаа 
хүний шууд чөлөөлөх хэрэгтэй22, 23 гэж 
үзэх учиртай. 

Хууль сахиулах салбарын эрх 
зүйн орчин, тогтолцоо, харилцан 
хамаарал, хандлагад энэ мэт онцгой 
нөхцөл, шаардлага нэгэнт бий болсон 
тул нийт алба хаагч нарт зориулсан 
мэргэжлийн шинэ мэдлэг, сэтгэл зүйн 
шинэ хандлагыг төлөвшүүлэх “САЙН 
СУРГАЛТ”24-г бүх түвшинд, оновчтой 

22“Хос ёсны сургаал” шашидарт “...хагалган 
бутаргагч хүнийг хуралд бүү суулга, улс орон 
доройтно” гэжээ. Хубилай хааны ордонд Пагва лам 
Лодойжалцан (1235-1280) уригдан, “дишри” хэмээх 
улсын багшаар залагдаж байхдаа хос ёсны үүднээс 
шашин, Засаг-төрийг тэтгэн, хубилай хаан, түүний 
хан хөвгүүд, хатад, түшмэд, харлиг албат олны 
хүсэлт гуйлтаар сургаал номыг айлдаж, Бурханы 
шашны эрх эш, дамжлага хөтөлбөр өгч, Бурханы 
зарлиг номыг бичиж бүтээлгүүлж байжээ. Энэ үеэс 
Пагва лам, Хубилай хааны Засаг-төр, шашны олон 
хэрэг явдлыг сайшаан магтсан шүлэг зохиол бүтээж, 
заримд түүнээсээ Хубилай хааны нэр дээр илгээж 
байжээ. Үүнээс “Хан хөвгүүнд илгээсэн бичгийн 
бүлэг, зуун найман шүлэгт” хэмээхийн дотор 
Хубилай хааны дөтгөөр хөвгүүн Номуган-д Улсын 
багш Пагва ламаас айлдсан хос ёсны нэгэн сургаалд 
“...усан эр бичин жил... Шингүний газар найруулав” 
хэмээсэн нь 1274.
23 Өндөр гэгээн Занабазарын эцэг Халхын 
Түшээт хан Гомбодоржид зориулан Төвдийн V 
Далай лам Агваанлувсанжамц бээр төвд хэл дээр 
зохион туурвисан “Улаан сувдан эрхи” 1654 
он, Бодала их ордонд найруулсныг бичээч нь 
Чонжайдааравпунцагбанво бичсэн.
Хутган үймүүлэгчийг чуулганд оруулсны хэрэггүй
Хурц эрдэмтэн, хашир өтгөсөөс асуу
Зөвшлийн голыг бүү хэл, урвуулж болно
Зөрүү бурууг сайн нягтал, өө багасна,
24Догшин догшиндоо автваас аяндаа дордоно
 Янаг янагтаа автваас хэтдээ өшлөнө
Мэргэн мэргэндээ автваас хожмоо мунхарна
Ариун ариундаа автваас аажмаа замхарна
***               ***               ***
Агуу агуудаа дадваас аяндаа дордоно
Аливаа үг учиртай тул эхлээд ам турш
Аяс эөөлнөөр сэтгэлийг нь ончлон хуураад
Арга урнаар хоригийг нь илчлэн номхотго
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зохион байгуулахаас “хуулийн 
засаглал” тогтоох зорилгыг хангах, 
зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл явцын үр 
дүн ихээхэн шалтгаална. 

Ардчиллыг хуульчилж болно, 
хуулийг ардчилж болохгүй гэсэн 
сургамж үг нь хэн нэгэн дарга хүний 
ааш авир, зан төлөв, үг хэлээр хүмүүс, 
нийгэмд хөтлөгдөж болдоггүй. Тийм 
хэсэг бүлэгт ч бас хөтлөгдөж болохгүй. 
Тиймээс ухаалгаар бодож, судалгаа 
шинжилгээгээр тогтоосон дэг журам, 
амьдралын үнэнээс шалгаран бий 
болсон хэм хэмжээ чухал.  

Энэ цаг үед хүний аюулгүй 
байдлыг баталгаажуулах асуудал нэн 
чухал байгааг соёлт хүн төрөлхтөн 
нэгэн зэрэг хүлээн зөвшөөрсөн. 
Хуулийн засаглалыг тогтоож чадсан 
нийгэмд хувь хүн аюулгүй, төр засаг 
эерэг сайн, үр бүтээлтэй, нэр хүндтэй 
байдаг. 

Хуулийн засаглалыг тогтоохдоо 
сайн хууль, зөв хүн байх ёстой. 

Нэгдүгээрт сайн хуулийг 
дискриптив судалгаан дээр үндэслэж, 
хэтийн үр дагаврыг нь тооцож байж 
мэргэжлийн хүмүүс боловсруулдаг, 
хоёрдугаарт мэргэжлийн мэдлэг 
чадвартай, сэтгэл хийгээд сэтгэц 
зүйн сайн боловсрол эзэмшсэн, зөв 
төлөвшсөн хүн л хэрэгжүүлж байж 
хүнийг хамгаалдаг “хууль зүйт ёс” 
бүхий тогтолцоо бүрэлдэнэ. 

Гурав. Сэтгэл хийгээд сэтгэц зүйн 
боловсролын уламжлал, шинэчлэл

Бид өнөөдрийг хүртэл хүмүүний 
ерөнхий шинж төлөв, сэтгэл хийгээд 
сэтгэц зүйн нийтлэг онцлогыг Монгол 
хүний уг гарвал, унаган төрх, оюун 
сэтгэлгээний онцлог хэв маяг, шинжийг 
өөр бусдаас (үндэстнээс) ялгарах 
ялгаа, оюун сэтгэхүйн давуу ба дутмаг 
талыг хүн судлал, биологи, анагаах 
ухаан, сэтгэл судлал, сэтгэц судлалын 

шинжлэх ухааныг ашиглан шинжлэн 
судлаагүй байгаа нь сургалтын 
тогтолцоог эрс өөрчлөх шаардлагатай 
гэдгийг батална. 

Сэтгэцийн үйл ажиллагаа, 
сэтгэлийн зоригдолын үр дүн нь 
сэтгэлгээ, чадвар, чадамж, сайн үр 
дүн байдаг. Сэтгэхүй бол хүний оюун 
ухааны дээд эрэмбэт үйлдэл, хүний 
ухамсрын хамгийн хөгжингүй хэлбэр 
мөн. Хүн оюун сэтгэхүй, сэтгэлгээний 
ачаар юмс үзэгдлийн мөн чанар, 
учир утгыг ухааран таньж, байгаль, 
нийгэм, хүмүүнтэй харилцах олон талт 
харилцааг тогтоож, нийгмийн оюуны 
үнэт баялгийг бүтээдэгт оршино. 

Түүхгүй онол, шинжлэх ухааны 
мэдлэг нь сохор

Онолгүй түүх, шинжлэх ухааны 
мэдлэг нь дүлий... гэсэн сургамж 
бүхий ойлголтыг орхигдуулах, 
анхаарахгүй байж хэрхэвч болохгүй.

“Ирээдүйг мэдье гэвэл 
өнгөрснийг судла”25 гэж их сэтгэгч, 
гүн ухаантан Күнз нэгэнтээ сургаж 
байсан аж.

“Боловсорсон хүнд мэдээлэл, 
мэдлэг насан туршийн чимэг харин 
боловсроогүй хүнд мэдээлэл, мэдлэг 
амьдралын бэрхшээл” гэсэн бас нэгэн 
анхааруулгыг орхиж бас болохгүй тул 
түүхийн товч судалгааг толилуулъя.

Монголын нийгмийн хөгжлийн 
түүхийн урт хугацааны цагийн 
шугам дээр Монголчуудын хүнийг 
хүмүүжүүлэх, боловсруулах, 
төлөвшүүлэх уламжлалт сэтгэлгээнд 
гарч байсан ололтыг анхаарах 
хэрэгтэй бөгөөд сургалтын уламжлалт 
тогтолцоог эртний ба дундад үе, шинэ 
үе, орчин үе гэсэн ерөнхий гол дөрвөн 

25  Күнз-Хятад: 孔夫子, Kong Fuzi буюу K'ung-
fu-tzu, утгачилбал "Конг багш", гэхдээ Kongzi 孔
子 буюу Күнз гэдэг нэр нь дорно дахинд түгээмэл, 
МЭӨ 551‐МЭӨ 479 нь Хятад улсын гүн ухаантан, 
их сэтгэгч
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

томоохон үед хуваан үзэж болмоор 
байна26. Үүнд: 

Нэгдүгээр үеийг (МЭӨ 6000 - 1300 
он буюу МЭ 12-13 зуун) Монголчуудад 
сурган хүмүүжүүлж-төлөвшүүлэх үзэл 
санаа бүрэлдэн тогтсон үе, Аливаа хүн 
хүч чадалтай байвал өрсөлдөгч дайснаа 
амархан ялж дийлнэ гэсэн тийм үзэл 
санаанаас шалтгаалж Монгол сурган 
хүмүүжүүлж-төлөвшүүлэх сэтгэлгээнд 
баатарлаг үйл, баатарлаг сэтгэлгээ 
давамгайлах хандлагатай гарч ирсэн.

Хоёрдугаар үеийг (1300-1921) 
Монголчуудад гэгээрэл боловсрол 
соёл нэвтэрсэнтэй холбоотой сурган 
хүмүүжүүлж-төлөвшүүлэх үзэл санаа 
нь сэтгэлгээний түвшинд боловсорч 
хөгжсөн үе, дорно дахины олон 
хэлнээс үлэмж тооны ном орчуулж 
хэвлэсэн, шашны ба төрийн сургуулиуд 
байгуулагдан шашин төрийн хос ёсны 
боловсрол хөгжсөн, Монголын гэгээрэл 
боловсролын хөгжлийн чухал үе 
хамаарагдана. 

Гуравдугаар үе (1921-1990 оны 
сүүлч) өнөө үеийг хүртэл хугацаанд 
Монголчууд боловсрол мэдлэгийг 
эрхэмлэж үр хүүхдээ бүх шатны 
сургуулиар хүмүүжүүлэн сургах 
болсон үе.

Дөрөвдүгээр үеийг 2000 оноос 
хойш үеийн хүмүүжил, боловсрол, 
төлөвшил, хандлага (өнөө үеийн 
хүүхдийн техник сэтгэлгээ, орчин, 
төрөлхийн төлөв гэх мэт) нь 
шинэ цагийн олон талт “холимог 
иргэншил”27-н онцгой өвөрмөц 
тогтолцоо дахь зохистой сургалтын 
шинэчлэлийн үе хамаарна.

26 Ч.Жүгдэр, “Монголчуудын гүн ухааны 
сэтгэлгээний түүх”, Л.Түдэв “Монголын уран 
зохиолын үндэсний болон нийтлэг шинж”, С.Дулам 
“Монгол домог зүйн дүр”, А.Очир, Д.Чулуунжав 
нарын бичсэн “Монголын төрт ёсны уламжлал, улс 
төрийн сэтгэлгээ”
27 “Metradic civilization”, Metropolitan-хот суурин, 
Nomadic-нүүдэллэх гэсэн үгийн зохист хэлбэр.

Монголчуудын хүнийг 
шинжин таних, үнэлэх, хөгжүүлэх, 
төлөвшүүлэх сэтгэлгээнд сурган 
хүмүүжүүлэх, боловсрол олгох, 
төлөвшүүлэх үзэл санаа хэдий үеэс 
үүсэн бүрэлдэж тогтсон нь ихээхэн 
сонирхолтой. 

Ер монгол айл гэрт Монгол хүн 
төлөвшсөн бүхий л үйл явц эрт үеэс 
өнөөдөр хүртэл уламжилж ирсэн 
уламжлалт сурган хүмүүжүүлэх 
ухаанд “гэр бүлийн хүмүүжил” гэх 
буюу “Гэрийн боловсрол-төлөвшил”, 
“Гэрийн сургууль” гэх нэр томьёо 
нэгэнт хэвшин тогтсон нь гэр бүл, ураг 
төрлийн харилцаа үүссэн нь сурган 
хүмүүжүүлэх, боловсрол төлөвшлийн 
үзэл санааны хөгжлийн бодит үр дүн 
байсан. 

Тухайлбал: Монголын сурган 
хүмүүжлийн үзэл санааны түүхийн 
эхлэлтийг “Монголын нууц товчоо”-
нд ...Алунгоо эх таван хөвгүүдээ 
сургасан домог үлгэрийн өгүүлэмж, 
үзэл санаатай холбон тайлбарлах явдал 
ч буй. 

Алунгоо эх бол Чингисийн 11 
дүгээр үеийн дээдэс болох Добу 
мэргэний эхнэр бөгөөд таван хөвгүүн 
төрүүлж тэднийгээ “хамт нэгэн 
эетэн” болгож, “хар тэргүүнт хүнтэй” 
адилтгашгүй, хамгийн хаадын залгамж 
болгон өсгөн хүмүүжүүлсэн алдарт эх.

Өүлэн эх ч урьдын Алун гоо эхийн 
хүүхдээ сургасан 5 сумны үлгэрийг 
сурган, хавт Хасар, Тэмүүжин нарыг 
эвтэй найрамдалтай явахыг нэг бус 
удаа сануулан сургаж байсан, дорно 
дахины болон Монголын зарим гүн 
ухаантаны ёс зүйн талаарх сургаал, 
үзэл баримтлалын хувьд Говийн ноён 
хутагт хэмээх Данзанравжаа (1803-
1856) хүмүүний нийтлэг чанарыг 
харуулсан “Цаасан шувуу”, “Сэтгэлийг 
амраагч хэмээх сургаал”, “Дөрвөн 
улирал”, “Олон хөгшид хүүхдийн 
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хэлэлцдэг үгсийн товч хэмээх сургаал 
оршив” зэрэг зохиол бүтээлд дээрх 
үзэл санаанууд тусгасан олон бүтээл 
туурвьсан.  

Монголын буддын гүн ухааны нэрт 
зүтгэлтэн, яруу найрагч Зая бандид 
Лувсанпирэнлэй (1642-1715) төгс 
төгөлдөр иргэн хүн болж төлөвшихөд 
нэн чухал ёс суртахууны 10 дүрмийг 
зохиосон байна. Үүнд:

 Биеийн 3 гэм: амь таслах, эс 
өгснийг авах, ариун бус явдал,

Хэлний 4 гэм: худал хэлэх, ширүүн 
хараал хэлэх, дэмий чалчааг өгүүлэх, 
хов ярих,

Сэтгэлийн 3 гэм: хомголзох сэтгэл, 
хорлох сэтгэл, буруу үзэл зэрэг, 

Монголын нэрт яруу найрагч, 
гарамгай оточ Намжилдоржийн 
Ишданзанванжил (1854-1907) 
“хүнийг хэрхэн сургаснаас түүний 
сайн, муу үр дагавар шалтгаална” гэсэн 
үзэл санаа Алтан сургаал бүтээлдээ 
бичиж уламжлуулсан,

Энэтхэгийн их сэтгэгч Нагаржуна 
(МЭ 150-250)-н ёс суртахууны 
сургаалууд онцгой байр эзэлдэг. 
“Гайхамшигт оюунт мэргэдийн 
дотроос Энэтхэгийн төрүүлсэн их 
ухаантны нэг Нагаржуна онцгой”28 

гэжээ. Хүн өөрийн багтаж буй 
хорвоогийн ёсыг үргэлж тунгаан 
баримталж явах тухай хаан түшмэл, 
харц иргэн тус бүрт зориулсан 
сургаалийг Нагаржуна туурвижээ. 
Тухайлбал, “Ардыг тэжээхүй рашааны 
дусал” шашдиртаа төв шударга 
байх, худал үл хэлэх, хуурмаг зан үл 
гаргах, омогдон хилэгнэх, эд мөнгөнд 
шунахайрахыг тэвчих, эрдэм ном 
хичээн сурахыг заасан байдаг. 

Конфуций буюу Күнз (МЭӨ 
551-МЭӨ 479) төгс бие хүн гэдэг нь 
сайн үйлтэй, сайхан сэтгэлтэй, үнэнд 

28 Ж.Неру, Открытие Индии. М., 1957 х.17

тэмүүлдэг, шударга, оюуны соёлоор 
баян гэх зэрэг шинж чанаруудтай 
байх ёстой зэрэг домгийн сурган 
хүмүүжүүлэх, боловсрол, төлөвшлийн 
үзэл санааны онцгой ач холбогдол 
оршино. 

Шарль Луй Монтескье29 “Зөв 
хүмүүжсэн, боловсорсон байх нь гэмт 
хэргээс баттай сэргийлэх болно” гэж 
сургасан. 

Монголын болон дорны гүн 
ухаан дахь сэтгэлийн боловсролын 
сургаал, сэтгэцийн үр дүнг: 

Нөхрийн дээд сэрэмж тул 
Шинжлэлгүй бүү сэтгэ
Сэрэмжгүй бүү зальхайр
Аврал бүгдийн товч ном мөн
Санваар бүгдийн товч сэрэмж мөн 

гэжээ.
Сайн нөхрийн үг ширүүн боловч 

хүлээж авах нь зөв
Санаа муутын үг зөөлөн боловч 

сэрэмжлэх нь зөв.
Санаа хар, цараа богинотонтой бүү 

нөхөрлө
Сайрхаг үгт, хийрхэг хилэнтнээс 

сэрэмжилж яв.
Сэрэмж нь хүмүүст тохиох 

эрсдлийн 40 орчим хувийг нь 
бууруулдаг гэж судлаачид үзэж байна. 
Иймд үлдсэн 60 хувийг бид өөртөө 
даатгах учиртай.

Күнзийн сургаалд “гурван 
мөрдлөг, найман зорилго” гэсэн 
нэн чухал зарчмын шаардлага, суурь 
ойлголтод “Биеэ засахуй нь сэтгэлээ 
тэгшлэхүй дор оршмуй” гэсэн.

Энэ нь “учир ёсыг ухаж тайлах, 
эрдэм дор хүрэх, бодол санаа бат 
үнэн болох, сэтгэлээ тэгшлэх, биеэ 
засах, гэрээ төвшитгөх, төрөө засах, 
тэнгэрийн дор амгалан тогтох” 
гэж сургасан. Тэрбээр төр улс тайван 

29 Шарль Монтескье (Францын соён гэгээрүүлэгч, 
философич 1689-1755), “Хуулиудын санаа зоригийн 
тухай” 1748 он.
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амгалан, түвшин сайхан, тэгш журамт 
болохыг бие, гэр, төр хэмээсэн өөр 
хоорондоо салшгүй хамааралтай 
гурвалсан хэлхээ холбоонд уялдуулан 
зангидаж, “сэтгэл тэгширвээс бие 
засарч, бие засарваас гэр төвширч, гэр 
төвширвөөс төр засарч, төр засарваас 
тэнгэрийн дор амгалан тогтохуйн жам 
ёс”-г сурган номлосон байдаг.

Хубилай цэцэн хааны сургасан: 
“Улс гэрээ өөд татъя гэвэл өрх 
гэрээ зас, Өрх гэрээ өөд татъя 
гэвэл өөрийн биеэ зас” гэж сургаал, 
айлдвараараа бусдыг сургаж ирснийг 
түүхийн баримт нотолно.

Төр улс, гэр бүл, иргэний 
зохист харьцааны тухай Күнзээс 
уламжлагдсан энэ ухаалаг айлдвар 
нь бидний хэлэлцэн баримталдаг 
“биеэ засаад гэрээ зас, гэрээ засаад 
төрөө зас” гэдэг зарчимтай утга адил 
төгөлдөр аж. 

Энэ цаг дор аливаа “улсын иргэд-
ард түмэн өөрийн үзэмжээр хэн 
нэгнийг төлөөлүүлэн сонгодог, тэд 
нь нийлж байгаад ард түмний хүсэл 
зоригт нийцүүлэн энэ оронд үйлчлэх 
хууль” гэх хамтын амьдралын дэг 
журмын хүрээг тог тоож өгдөг гэдгийг 
анхаарах хэрэгтэй. 

Гэтэл үндэсний менталитет 
хамаарах асуудлыг институцлэх (бүтэц 
зүйчлэх) бус эсрэгээрээ хүнчлэн тахин 
шүтэх нь эрх зүйгээр далимдуулж Төр-
засгийг дээгүүрт эрэмбэлж “хуулийг 
засгийн хүсэл зориг” мэт ойлгох, 
ойлгуулах, сургах сэтгэлгээний 
ядуурал бүхий хямрал нь өнөөгийн 
манай эмгэнэл30 гэлтэй гэжээ. 

Тухайлбал, зарим нэг сургалтын 
хөтөлбөрт “төрөөс тогтоосон хэм 
хэмжээний цогц бол эрх зүй мөн”, 
“төрийн хууль” гэж оюунтан нар 
нь цээжилж, хийсвэр онолоор 

30  Ч.Энхбаатар, “Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалын 
асуудал” УБ., 2005, 55-56 дахь тал

хуулиа уншаад сууж байгаа нь нэн 
харамсалтай, үүнийг эрс өөрчлөхийг 
өнөөгийн цаг үе шаардаж байна. 

Учир нь зарим нэгэн хүн, засгийн 
алба хашихдаа чухамхүү “хязгааргүй 
үүрэг” хүлээсэн гэдгийг умартан 
“хязгааргүй эрх”-тэй мэт, дур 
зоргоор авирлах явдал олон байгаа 
нь гэмт хэрэг, зөрчлийн судалгаагаар 
тогтоогдсон байна31.

Нэрт Шүүгч Луис Брэндис32 “Юу 
ч ойлгодоггүй мөрт лөө сайн санаа 
агуулсан, гал цогт мэт хүмүүсийн 
цаана л хүмүүний эрх, эрх чөлөөнд 
учрах хамгийн том аюул нуугдаж 
байдаг” гэж нэн тодорхой агаад 
бодиттой хэлсэн нь өнөөдөр ч хууль 
зүйн, ёс суртахууны, боловсролын 
хувьд ач тустай хэвээр байна. 

Дөрөв. Шинэчилсэн хөтөлбөрт 
сургалтын хэрэгцээ

Манай улсын хувьд үндэстний 
уламжлал, сэтгэлгээний өвөрмөц 
онцлог, хэв шинжээс хамаарч сургах 
технологио боловсруулах явдал цаг 
үеийн онцгой шаардлага.

Монгол Улсыг мэдлэгийн эдийн 
засагтай орон болгох зорилтын 
хүрээнд мэдлэг чадалтай, чадвартай, 
зөв сэтгэлтэй хүмүүс л хэрэгтэй болж 
байна.  

Байгалийн баялагт тулгуурласан 
уламжлалт эдийн засгаас мэдлэгт 
суурилсан, эдийн засагт шилжих ёстой 
гэж олон жил ярьж байгаа ч үнэндээ 
хийсэн зүйл, үр дүн нь бага байна. 

Өнөөгийн соёлт хүн төрөлхтний 
хувьд “эрх зүйт ёс” “эрх зүйт Засаг-
төр”-ийг бодитойгоор бий болгох нь 
хүн төрөлхтний соёлын нэг илэрхийлэл 
болж хөгжиж байна.

31  2012-2015 оны ЦЕГ, АТГ, УЕП-ын статистик.
32  Louis Dembitz Brandeis (brændaɪs; November 13, 
1856-October 5, 1941) was an American lawyer and 
associate justice on the Supreme Court of the United 
States from 1916 to 1939.



466

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Төрт ёсны баялаг уламжлалтай 
Монгол Улсын хувьд сургалтыг 
орчин үеийн онцлогт тохируулан 
эрс өөрчлөх энэ зорилгыг хангах гол 
хэрэгсэл нь өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн 
уялдаа холбоотой, ирээдүйн төлөө 
гэсэн зохист чанартай33, зөв хөтөлбөрт 
сургалтаар сэтгэц зүйн боловсролын 
тогтолцоог бий болгох нь туйлын чухал 
үйл хэрэг мөн.

Сургууль нь өмнөх үед боловсрол 
олохын төлөө байсан бол одоо 
зорилготой зөв зан төлөвшил бий 
болгох боловсролын салбарын хөгжил 
рүү чиглэх боллоо. 

Хүний нөөцийн шинжлэх ухаан 
нь HRM буюу хүний нөөцийн 
менежмент, HRD буюу хүний нөөцийн 
хөгжил гэсэн 2 үндсэн хэсгээс бүрддэг. 
Энэ хоёр ойлголтыг хүн-баялгийг зөв 
удирдан зохион байгуулж, тасралтгүй 
хөгжүүлэх цөм механизм гэж 
тодорхойлж болно. 

Монголчуудын хувьд аливаа 
зүйлийг ерөнхий мэддэг нь маш 
аюултай. Ерөнхийд нь ажлаа мэдэх нь 
эцэстээ тодорхойгүй, ерөнхий үр дүн 
гаргаж, алдааны эхлэл гэсэн үг. 

Харин үйлдэл рүү нь илүү сайн 
төвлөрч тодорхой ойлгож, гүйцэтгэх 
ажил нь тодорхой болчхоор, 
хэрэгтэй өрсөлдөх чадвар, зан төлөв 
ойлгомжтой болно. Хүн ажил хоёрын 
хооронд гарч байгаа зөрүүг олж 
тогтоосоноор, сургалтаар хөгжүүлж 
тэнцвэржүүлэх нь байгууллагын 
удирдлага болон хүний нөөцийн 
мэргэжилтний гол ажил. 

Монгол Улсад нэгд, хүн баялгаа 
системтэй тасралтгүй бэлтгэдэг цогц 
тогтолцоо байхгүй хоёрт, хүний 
нөөцийн хөгжил, сургалт нь амин 
чухал зүйл гэдгийг бүрэн ойлгоогүй, 
хүлээж авахгүй байгаа нь аль ч 

33 Хуулийн адекват чанар, (их бага таван ухаан 
болон дотогшоо судлах шаардлагатай).

байгууллагын алсын хараа, эрхэм 
зорилго тодорхойгүй ойлгомжгүй, 
хийсэн ажлуудын гүйцэтгэл нь үр 
дүнгүй болгоход  хүргэдэг.

Нураадаг биш бүтээдэг хүнийг 
ажилд авдаг. 

Хамт олон дундаа зөв уур амьсгал 
үүсгэдэг хүнийг л ажилд авдаг нь 
өнөөгийн дэлхий нийтийн сэтгэлгээний 
чиг хандлага тийм болж байна. 

Монголын боловсролын 
тогтолцооны шинэчлэл үүнийг 
баримжаалах хэрэгтэй.

Боловсролд олон нийтийн 
анхаарлыг хандуулах эхлэлийг 2012-
2016 онд тавьсан он жилүүд байлаа. 
Одоо Монгол Улсын боловсрол 
хамгийн эгзэгтэй үе.

Эхлээд мэдлэг олж авах, эзэмших, 
хэрэглэх, хуваалцах, хөгжүүлэх 
боломж, чадавхаа бүрдүүлэх ёстой. 
Тэгж чадвал бид аажмаар мэдлэг 
үйлдвэрлэж, хэрэглэдэг үндэстэн болж 
мэдлэгийн эдийн засагтай болно.

Монгол Улсын оршин тогтнох, 
хөгжин дэвших эх сурвалж бол Монгол 
хүний тасралтгүй хөгжиж байх, оюун 
ухааны чадавх боловсрол мөн34.

Мэдлэгийн хувьсгал энэ зууныг 
нөмөрч, дэлхий даяараа насан туршийн 
боловсролын бүтэц тогтолцоонд 
эргэлтгүй шилжиж байна. 2000 
оноос өмнө үед, тогтсон хугацаанд 
(залуудаа) боловсрол эзэмшсэн бол 
хангалттай гэж тооцогдож байсан тэр 
түүх хуучирч, өнөөдөр хүн бүр насан 
туршдаа сурахаас аргагүй болжээ. 
Сурснаа байнга шинэчлэн, шат ахиулж, 
байнга шинийг сурч боловсрохоос өөр 
аргагүй.

Манай Улсад насан туршийн 
боловсролын тогтолцоо бүрэлдээгүй, 

34 Монгол Улсын Их Хурлын тогтоол, “Төрөөс 
боловсролын талаар баримтлах бодлого” 1995, 2008 
он, Засгийн газрын тогтоол, “Боловсрол” Үндэсний 
хөтөлбөр (2010-2021 он) 2010.02.03,
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зөвхөн дээд сургууль төгсөх хүртэлх 
боловсролыг л зөвшөөрдөг. Ер нь 
аливаа байгууллагад хүнээ хөгжүүлэх 
бодлого байхгүй тохиолдолд тэнд 
өөрийн олж авсан “хар туршлага”-р 
амь зууж байгаа хэсэг хүмүүс, “гаднаас 
орж ирсэн” юу ч мэдэхгүй хэсэг 
хүмүүс гэсэн 2 бүлгийн зааг бий болж, 
хоцрогдол гардаг. Эдгээр хүмүүсийг 
хэрхэн нэг баг болгож үр бүтээлтэй 
ажлуулах, бүхэл бүтэн системтэй 
хөгжлийн цогц хөтөлбөр байх ёстой.

Иймд хурдацтай өөрчлөгдөн 
буй нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад 
өнөөгийн боловсролын систем бүрэн 
дүүрэн нийцэж байгаа эсэхийг эргэж 
харах цаг болсон.

1. Багш төвт боловсролын 
системийг өөрчилж, тусдаа салангид 
олон “зөв хариулт” заахын оронд 
юуны төлөө, ямар эрэл хийж байгаагаа 
тодорхой танилцуулаад яаж хийхээ 
“асуу” гэсэн шавь төвт сургалтын 
зарчим руу чиглэх шаардлагатай.

2. Боловсролын системийн 
өөрчлөлтийн гол арга хэмжээнүүд 
бол суралцах хүсэлтэй хүмүүст 
хүртээмжтэйгээр боловсрол олгож, 
нийгэм, ажил олгогчдын зүгээс тавьж 
буй нарийвчилсан шаардлагад нийцэх 
стандартыг тогтоон, мэргэшсэн 
багш бэлтгэн, боловсролын үнэлгээг 
шинэчлэх явдал.

“Олхио үгэнд тэнэгүүд баясна, 
сургаал үгэнд мэргэд баясна”

“Сургаал эс сонсох бөгөөд гагцхүү 
цадахыг санагч хүн, үсгүйгээс бус 
гахай лугаа адил”.

“Хөвгүүн хэдий сайн төрөвч эцгийн 
сургаалгүй цэцэн үл болох”.35

Гүн ухаантан Аристотель “...танин 
мэдэхүйн сэтгэлгээ гайхахаас эхэлнэ”, 

Фалес “...хамгийн шилдэг сайнд 
өөрөө суралц, дараа нь бусдыг сурга” 

35 Дултуйтын Данзанравжаа “Оюунтүлхүүр нэрт 
сургаал оршивой”

гэсэн санамж үгийг эргэн харж сургагч 
нарын сэтгэлгээг өөрчлөх цаг нэгэнт 
болсон.

Энэ мэтчилэн дэлхийн боловсрол 
хүн бүр бүхнийг мэдэх бус, илүү 
нарийвчлан мэдэхэд чиглэх боллоо. 

3. Шинэ нийгэмшлийн орчинд 
тохирсон боловсролын философигүй, 
философигүй болохоор бодлогогүй, 
бодлогогүй болохоор төлөвлөгөөгүй, 
төлөвлөгөөгүй болохоор урлаггүй, 
ёс зүйгүй л болгодог, үеэ өнгөрөөсөн 
хуучин арга таарахгүй.

4. Сургалтын технологийн 
шинэчлэхгүй бол үндэсний уламжлал, 
соёл, оюун санаа хоосролд хүргэх 
аюултай. Мэдлэг бол хэрэгтэй, 
хэрэггүй нэршил, бэлэн үг биш 
бодит зүйлтэй нөхцөлдсөн сэтгэлгээ, 
оюун дүгнэлтэд хүрэх чадвар мөн. 
Өөр үгээр хэлбэл суралцагч нь бие 
даан бүтээлчээр сэтгэгч, санаачлагч, 
бүтээлчээр төлөвших үйл явц.

Өнөөдөр суралцагчид ихэнхдээ 
бүтээлч биш, өөрийн гэсэн бодолгүй, 
ирээдүйн зөвийг үнэлэх чадвар сул 
байгаа нь сургалтын технологийг 
шинэчлэх үндэс.

5. Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлэх 
үндэс нь суралцагчийг идэвхжүүлэхэд 
асуулт нэн чухал. Асуулт нь анхдагч, 
хоёрдогч болон суурь мэдээлэл 
агуулсан төдийгүй нэмэлт мэдээлэл 
олж авах зорилготой, хариулт шаарддаг 
логик сэтгэхүйн дээд хэлбэр, харин 
хариулт нь асуултад тохируулж 
анхдагч, хоёрдогч, суурь мэдээллийг 
тодруулж байгаа боломж. Иймд 
хэвшсэн асуулт нь хуурамч, өөр 
үгээр хэлбэл асуугч үгүй, хариулагч 
үгүй байдаг тул хэвшмэл асуулт үгүй 
сургалтын тогтолцоог бий болгох нь 
чухал.

6.  Прагматик орчныг шүтэхээс 
зайлсхийж, шинжлэх ухаанч 
(өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн уялдааг 
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хангасан) сургалтын тогтолцоо нь 
хөгжлийн үндэс. Өнөөдөр прагматик 
боловсролтой сургагч, суралцагч, 
ажилчид, удирдлагууд хэтэрхий олон 
байна.

Ийм үед “Intelligence block” хэмээх 
нэгэн төрлийн сэтгэл зүйн өвчин 
(aging) үүсдэг.

Түүний шинж тэмдгүүд нь 
уншихгүй, дээд эрэмбийн сэтгэхүйгээ 
ажлуулахгүй, эрэл хайгуул хийхгүй, 
сониучирхахгүй, хүний үгийг 
сонсохгүй, хүний хэлснийг дуусгах 
тэвчээргүй, хүнийг ярьж байхад 
өөрийн хэлэх дүгнэлтийг, хэлмээр 
байгаа зүйлээ л бодоод сууж байдаг, 
хүний хэлснийг ойлгосон ч юу ч 
хийлгүй орхичихдог эсвэл угаасаа 
юунд ч реакц36 үзүүлдэггүй байх зэрэг.

Монголд энэ синдромоор өвдсөн 
улс төрч, удирдлага, дарга, төрийн 
албан хаагч, энгийн иргэд олон байгаа 
явдал нь нийгэмшлийн хөгжилд маш 
их хортой, хүнийг хэт прагматик 
болгож, ахиц дэвшлийг боймолдог 
аюултай.

Тав. Олон улсын өнөөгийн 
байдал, хандлага

Дэлхийн нэрт эрдэмтэд “сэтгэл 
судлалын шинжлэх ухаан”-г залуу 
салбар бөгөөд сэтгэл, сэтгэц, оюун 
ухаан, ухамсрыг маш бага судалсан 
төдийгүй нэршил, ойлголт, судалгааны 
зүйл нь алдаатай талаар сүүлийн үеийн 
тайлан, илтгэлдээ шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй илэрхийлж байгааг 
анхаарах хэрэгтэй. 

Тухайлбал, сургагч, сурагч хоёр 
нийлээд гуравдагч хүнийг судалж 
байгаа нь буруу, уг нь өөрийгөө судлах 
учиртай гэжээ.

АНУ-д бүртгэлтэй Mind and life 
institude37 1983 онд байгуулагдаж, 

36 Реакци-хариуц гэх нь оновчтой (хариуцлага 
гэсэн утга)
37 The Mind and Life Institute is a US-registered, 

1987 оноос эхлэн олон улсын хэмжээнд 
сэтгэл, сэтгэц, ухамсар, оюун ухааны 
чиглэлээр маш идэвхтэй ажиллаж 
байна. Эрдэм шинжилгээний 30 
удаагийн хурал зохион байгуулсан 
бөгөөд, хурлаар орчин үеийн шинжлэх 
ухаан, буддын гүн ухаан, буддын 
шинжлэх ухааны харилцан хамаарал, 
нэгдлийн талаар дэлхийн нэрт сэтгэл 
судлаач эрдэмтэд хэлэлцэж, нотлохуйн 
ухаанаар хүлээн авч амьдралд 
хэрэгжүүлж ирсэн Олон улсын эрдэм 
шинжилгээний 31 дэх удаагийн хурал, 
АНУ-ын Сан-дего хотноо 2016 оны 
11 дүгээр сарын 10-13-нд “буддын 
шинжлэх ухаан ба төв үзэл, квант 
физикийн хамаарал” сэдвийн хүрээнд 
зохион байгуулна. Сургалт нь зөвхөн 
ганц салбарын ухааныг бус өргөн 
хүрээнд зөв хүн болгох хандлагатай 
болсон. Аливаа улс орны баялаг 
нь нүүрс, алт, газрын тос биш хүн 
төрөлхтний ганц баялаг хүн хүнээ 
хүндэтгэх, ойлгох, зөвшөөрөх асуудал 
гэж үздэг хандлага давамгайлж эхэлсэн. 

НҮБ-с Дэлхийн хүн амын 52,8 хувь 
нь том хотуудад (Mega-City), 45,3 хувь 
нь дагуул болон төвлөрсөн сууринд, 
үлдсэн хувь нь алслагдсан хөдөө, орон 
нутагт суурьшиж байгаа явдал нь 
сүүлийн 100 жилд байгаагүй үзэгдэл38. 
Ингэж төвлөрөх тусам суурин 
амьдралын тулгамдсан асуудал39 
их хэмжээгээр бий болж, түүнийг 

not-for-profit organization dedicated to exploring 
the interface between science and Buddhism as two 
different methodologies with a common basic focus, 
understanding the nature of reality and improving lives. 
Activities include convening international dialogues, 
conferences and symposia between notable scientists 
and contemplatives, publishing the outcomes, and 
setting up scientific research programmes on relevant 
subjects. (psychology, mindlogy, neuroscience, 
neuropsychology and other sciences)
38  НҮБ-н Хөгжлийн Хөтөлбөр (UNDP), НҮБ-н Хүн 
Амын Сан (UNFPA), Дэлхийн Хүнсний Байгууллага 
(WFP) 2015 оны тайлан мэдээлэл.
39  Стресс, эустресс, дистресс, депресс, бусад 
синдром шинжүүд туйлын их хэмжээгээр өсдөг. 
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шийдвэрлэхэд мэдлэгтэй, чадварлаг 
хүний хэрэгцээ их байна гэж тайландаа 
дурдсан.

Дүгнэлт
Эрх зүйн шинэтгэлийн үр дүнд 

хууль сахиулах байгууллагын болон 
үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин 
баталгаажсан боловч алба хаагчдын 
сэтгэц зүйн болон сэтгэлгээ, албаны 
мэдлэг, хөтөлбөрт сургалтын 
тогтолцооны хоцрогдох хандлага 
бүхий нөхцөл бүрэлдсэн нь бодит зүйл 
болсон байна. 

Манай улс сэтгэц зүйн болон 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх сургалтын 
арвин уламжлалтай ард түмэн тул, 
тэрхүү онцлог шинжийг орчин 
үеийн дэвшилтэд үзэл санаа, техник 
хэрэгслийн хөгжил дэвшилтэй 
хослуулан хууль сахиулах салбарын 
алба хаагч нарт хамааралтай сэтгэл 
хийгээд сэтгэц зүйн боловсрол, 
мэргэжлийн мэдлэг олгох сургалтын 
суралцагч төв-тэй, super school буюу 
meta school40 тогтолцоог нэн даруй 
нэвтрүүлэн, хэрэгжүүлэх хэрэгцээ, 
шаардлага бий болжээ.

НҮБ-н ЮНЕСКО-н 2014 оны 
чуулганаар салбар шинжлэх ухаан 
бүрийг задлан илүү нарийн мэргэжил 
эзэмшүүлэх зорилготойгоор сургалтын 
тогтолцоондоо өөрчлөлт оруулж, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд тулгуурлан, хүн бүрт-

40 Хичээл сургах бус суралцагчийн физиологи, 
астрологи, космологи, хүсэл, чадвар, хандлага, 
төлөвшлийн харилцан хамаарал дээр суурилсан 
сургалтын шинэ тогтолцоо бүхий хандлага.

бүхнийг бус хүн бүрт-хэрэгтэйг нь 
гэсэн зарчимд тулгуурласан хөтөлбөрт 
сургалтын тогтолцоог бий болгохыг 
уриалсан.

АНУ-ын Харвардын их сургуулийн 
эрдэмтдийн 2015 оны судалгааны 
үр дүнд байгууллагууд мэргэжлийн 
мэдлэгт анхаарахаас илүүтэй ёс зүйтэй, 
хүнлэг хүнийг ажилд авах хандлагатай 
болсны зэрэгцээ тусгай албад төдийгүй 
энгийн байгууллага ч “зан авир 
судлалын” нэгжийн тогтолцоотой болж 
байгааг дурдсан.

Иймд Монгол Улсад “сэтгэл 
зүйд суурилсан хүний нөөцийн 
менежмент”-г нэвтрүүлэх шаардлага 
нь нэгэн хэвшил болсон хэв шинжит 
сэтгэлгээнээс, хязгааргүй чөлөөт 
сэтгэлгээг хөгжүүлэх боломжтой 
сургалтын тогтолцоог бий болгох 
шаардлагатай.

Санал
Дараах төрлийн хөтөлбөрт 

сургалтыг уламжлал, шинэчлэл, 
олон улсын хандлагад нийцүүлэн 
хэрэгжүүлэх. Үүнд:
1. Сэтгэл зүйн сургалт,
2. Ёс зүйн сургалт,
3. Хууль зүйн буюу хүний эрхийн 

сургалт,
4. Оюуны сургалт буюу мэргэжлийн 

мэдлэг олгох сургалт,
5. Биеийн хүчний сургалт, 
6. Амьдралын шинжлэх ухааны 

сургалтыг оновчтой зохион 
байгуулах нь салбарын хөгжилд 
үнэт зүйл болох боломжтой болно.
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КРИМИНАЛИСТИКИЙН ХЭЛНИЙ ТУХАЙ АСУУДАЛ

ACTUAL LANGUAGE ISSUE ON CRIMINALISTICS

Б.ЛХАГВАСҮРЭН
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн
Шинжлэн магадлахуйн тэнхимийн дэд профессор, цагдаагийн 
хошууч
LKHAGVASUREN B.
Associate professor of Forensic science faculty, Police institute, Law 
Enforcement University, Police major

Abstract: There are several issues of academic language in the Mongolian legal system. 
We focused on negative consequences resulting from some criminalistics terms that were 
legalized incorrectly in the Criminal Procedure Law. 

Keywords: Investigation, evidence, procedure, gap in law, linguistics, term, 
hypercorrection. 

УДИРТГАЛ
Хууль зүйн салбарын хүмүүс болох 

процесс хэрэгжүүлэгчид, өмгөөлөгч, 
бусад оролцогчид ялангуяа, шинжээч, 
мэргэжилтэн зэрэг процессын шийдвэрт 
нөлөөлдөг эрхмүүд, түүнчлэн хууль зүйн 
сургуулийн багш нар өнөөдөр “нэг хэл”-
ээр ярьж чадаж байна уу? гэдэг асуулт та 
бидний сонирхлыг зүй ёсоор татаж байна. 
“Нэг хэл” буюу мэргэжлийн хэл гэдэг 
нь хүмүүс хоорондоо харилцахдаа адил 
утгаар ойлгож, хэрэглэдэг дохио зангаа, 
дүрэм зүй, тэмдэглэгээ, дуудлага, үг 
зэргийг бүхэлд нь хамруулсан систем юм.   

Хэлний нэгдсэн системгүйгээс 
нийгмийн аль нэг салбарт үл ойлголцол 
бий болж, үл ойлголцох асуудал гарах 
нь дамжиггүй. Харин хууль зүйн салбарт 
бий болсон хэлний зөрчил бусад салбарт 
сөргөөр нөлөөлж ч болох юм. Хуульд 
заасан нэр томьёо, агуулга тухайн салбар 
шинжлэх ухааны номолдог онол, арга 
зүйгээс өөр байвал үл ойлголцол, хийдэл 
бий болно.  

Хууль зүйн салбарт хэлний цөөн биш 
асуудал байгаа бөгөөд Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуульд криминалистикийн зарим 
нэр томьёог буруу хэрэглэснээс үүсэж 
байгаа сөрөг дагаврын талаар дурдая.         

Нэг: Криминалистик нь эрүүгийн 
процесстой шууд хамааралтай тул Монгол 
Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд /цаашид ЭБШХ гэнэ/ тусгасан 
зарим нэр томьёо, тодорхойлолтыг 
криминалистикийн онолд юу гэсэн 
байдаг, түүний хууль зүй болон практик 
учир холбогдлыг авч үзье. 

ЭБШХ-ийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.8, 
35 дугаар зүйлийн 35.1.3,  79 дүгээр 
зүйлийн 79.1, 86 дугаар зүйлийн 86.1, 
93 дугаар зүйлийн 93.1, 93.3, 126 дугаар 
зүйлийн 126.1, 127 дугаар зүйлийн 127.6, 
129 дүгээр зүйлийн 129.1, 153 дугаар 
зүйлийн 153.2, 160 дугаар зүйлийн 160.2, 
172 дугаар зүйлийн 172.3.5,  186 дугаар 
зүйлийн 186.2, 212 дугаар зүйлийн 212.3, 
218 дугаар зүйлийн 218.4.2, 357 дугаар 
зүйлийн 357.1.1, 399 дүгээр зүйлийн 
399.1.5, 409 дүгээр зүйлийн 409.11 зэрэг 
арван найман зүйл, заалтад “ул мөр”, “эд 
мөрийн баримт”, “баримт сэлт” гэсэн 
нэр томьёо дурдагдаж байна. Эдгээр нэр 
томьёог анх 1963 оны ЭБШХ-д хэрэглэж 
эхэлсэн байна.  

1709 оны Халх журам хуульд “мөр”2, 

1 Төрийн мэдээлэл., 2002., №6. 
2  Бадарчи.С., Монгол Улсын хуульзүйн албаны 
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1926 оны Шүүн таслах газраас аливаа 
хэргийг байцаан шийтгэх тухай хуульд 
“эд мөр”3, 1935 оны Аливаа эрүүгийн 
хэргийг хэрхэн байцаах ба шийтгэх тухай 
хуульд “хэргийн баримт болох юм”, “мөр 
ул”, “биедээ хадгалсан юм ба зүйлс”4, 
1949 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд “гэмт хэргийн мөр”, “биет зүйл”5 
гэсэн нэр томьёонуудыг хэрэглэж байжээ.      

Эдгээр нэр томьёог криминалистикийн 
онолын үүднээс тайлбарлавал: ул мөр 
бол өнгөц үүссэн буюу 2 хэмжээст мөр-
дүрс. Жишээ нь: модон шалан дээр үүссэн 
гутлын улны тоосон мөр. Гэтэл бид гэмт 
хэрэг нотлох ажиллагааны гүн үүссэн 
буюу 3 хэмжээст мөрийг мөн ашигладаг. 
Үүнийг “ор мөр” гэдэг. Хуульд зөвхөн “ул 
мөр” гэсэн байдаг тул “ор мөр” нь хууль 
ёсны зарчмын дагуу нотлох баримтын 
хэмжээнд үнэлэх боломжгүй юм. 

Мөн цус, шүлс, үрийн шингэн, үнэр, 
хорт хий зэрэг биологи, химийн гаралтай 
мөр-бодис нь «ул мөр, эд мөрийн баримт, 
баримт сэлт» гэсэн ойлголтуудын хаана 
ч багтахгүй. Иймд цус, шүлс, үрийн 
шингэн, үнэр, хорт хий зэргийг хууль 
ёсны зарчмын дагуу мөн л нотлох баримт 
болгон ашиглаж болохгүй. 

Үүнээс гадна зарим зүйл, заалтад 
байх эдгээр үгнээс болж ямар сөрөг 
дагавар үүсч болохыг тодорхой жишээн 
дээр тулгуурлан авч үзье. Тухайлбал: 
ЭБШХ-ийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.3-д 
зааснаар бол хэн нэгнээс зөвхөн ул мөр 
л олдсон байх учиртай. Харин бусад мөр 
нь сэжигтнээр тооцох үндэслэл болохгүй 
байх нь. 93 дугаар зүйлийн 93.1, 93.3-д 
заасныг үзвэл зөвхөн эд мөрийн баримт, 
баримт сэлтийг тэмдэглэлд тусгаж, ул 
мөрнөөс хэв, хээ буулгаж, бэхжүүлж 
авахаар ойлгогдож байна. Нөгөө мөр-
бодисыг орхисон байна. Ул мөрийг 

түүхийн товчоон., УБ., 2007., 46 дахь тал. 
3  Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 
тогтоомжийн түүхэн уламжлал., ХЗҮХ., УБ., 2012. 
87 дахь тал. 
4 Мөн тэнд., 109 дэх тал. 
5 Мөн тэнд., 136 дахь тал.

тэмдэглэлд бичиж болохгүй байх нь. 
Мөн 129 дүгээр зүйлийн 129.1-д зааснаар 
бол хүний биед үзлэг хийхдээ зөвхөн 
ул мөр л хайна. Бусад мөр байгааг үзэх 
шаардлагагүй болж байна. 

Хоёр: Мөрний тухай 
криминалистикийн онолд юу гэж 
байдгийг товчхон авч үзье. Юмс үзэгдэл, 
үйл явцын үр дүнд хаана ч, хэзээ ч мөрөө 
үлдээдэг бөгөөд гэмт үйлдлийн улмаас 
үүссэн мөрийг бид ялган уншдаг, түүнийг 
илрүүлэн, шинжлэх ёстой байдаг. 

Монголчууд “мөртэй амьдрах”, 
“цаасан дээр нэртэй, цасан дээр мөртэй”, 
“гишгэсэн мөрөө эргэж харах” хэмээн 
ярьцгаадаг. Эдгээр нь цасан дээр 
гишгээд байхын үйл биш, харин хүн 
бүтээсэн зүйлтэй байх, хийж буй ажлаа 
цэгнэх гэсэн ойлголт билээ. Мөр гэдэг 
үг “ором, ул, зам, аливаа хэргийн гэрч 
баримт, шугам, зураас” гэсэн агуулгыг 
илэрхийлдэг6. Мөр гэдэг үгнээс “мөрдөх” 
гэсэн үйл үг үүсэх ба “юмны зам мөрөөр 
орон явах, мөрийг мөшгөн хянаж шалгах, 
гэмт хэрэг эдлүүлсэн явдлыг илрүүлэн 
гаргах”7 үйлийг хэлдэг.   

Харин “гэмт хэргийн мөрийг судлан 
илрүүлэх, гэмт хэрэгтнийг мөшгөн 
мөрдөх үүрэг бүхий ажилтныг8 мөрдөгч” 
хэмээнэ.  

Манай орны эрдэмтэн, 
судлаачдын бүтээлд мөрийг дараах 
байдлаар тодорхойлжээ. Тухайлбал, 
доктор, профессор Ж.Хурцгэрэл: 
“Криминалистикт мөрийг өргөн болон 
явцуу гэсэн хоёр утгаар ойлгоно. Өргөн 
утгаараа бол энэ нь гэмт хэргийн ямар 
ч материаллаг үр дагавар, объект буюу 
эд юмсын байдлын өөрчлөлт, нэг зүйл 
нөгөөдөө үйлчилснээс бий болсон мөр, 
гэмт этгээдийн орхисон объект, гэмт 

6 Я.Цэвэл., Монгол хэлний товч тайлбар толь., УБ., 
1966., 345 дахь тал. 
7 Я.Цэвэл., Монгол хэлний товч тайлбар толь., УБ., 
1966., 345 дахь тал. 
8  И.Дамбажав. Оюун билгийн мэлмийг нээгч аялгуу 
сайхан монгол үгийн дээж., УБ., 2010. 983 дахь тал. 
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этгээдийн авч явсан объект”9, доктор, 
профессор Б.Бат-Эрдэнэ: “Мөрийг 
өргөн утгаар нь авч үзвэл энэ нь гэмт 
үйлдлийн үр дүнд үүссэн бүхий л 
өөрчлөлт”10, доктор Б.Жаргалсайхан: 
“Мөр гэсэн ерөнхий ойлголтод гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэнтэй холбогдон хүрээлэн буй 
орчинд үүсэж бий болж байгаа аливаа 
бодит өөрчлөлтүүдийг хэлнэ”11  гэж тус 
тус тодорхойлжээ.     

Р.С.Белкин12, Ж.Хурцгэрэл13, Б.Бат-
Эрдэнэ14 нарын бүтээлд мөрийг гадаад 
төлөв, дотоод бүтцийг нь харгалзан үндсэн 
гурван бүлэгт ангилж үзсэн байдаг. Үүнд: 
 а. мөр-дүрс (следы-отображения), 

(impression-evidence),
 б. мөр-эд (следы-предметы), (physical-

evidence),
 в. мөр-бодис (следы-вещества), 

(substance-evidence). 
Мөр-дүрс гэдэг нь юмсын харилцан 

үйлчлэлийн дүнд нэг юмны15 гадна шинж 
нөгөө юмны гадаргууд хуулбарлагдан 
үлдсэн зураглал, өөрчлөлтийг хэлнэ.  Мөр-
дүрс нь өнгөц буюу ул мөр, гүн буюу ор 
мөр гэсэн хоёр хэлбэрээр үүсдэг.  Өнгөц 
мөр нь хоёр хэмжээст /урт, өргөн/ байдаг 
ба мөр үүсгэгч нь өөрийн нягтралаас их 
нягтралтай гадаргууд, эсвэл юмсууд сул 
хүчтэй харьцсан үед үүснэ. Жишээлбэл: 
толин дээр үүссэн гарын мөр, модон шал 
дээр үүссэн гутлын улны тоосон мөр. 
Гүн мөр нь гурван хэмжээст /урт, өргөн, 
өндөр/ байдаг ба мөр үүсгэгч нь өөрийн 
нягтралаас бага нягтралтай гадаргууд, 

9 Ж.Хурцгэрэл., Криминалистик-I., УБ., 2002., 248 
дахь тал. 
10 Б.Бат-Эрдэнэ., Криминалистик., УБ., 2003., 42 
дахь тал. 
11 Б.Жаргалсайхан., Криминалистикийн техник., 
УБ., 1998., 49 дэх тал. 
12 Р.С.Белкин., Криминалистик, Москва., 1999., 206 
дахь тал. 
13 Ж.Хурцгэрэл., Криминалистик-I., УБ., 2002., 248 
дахь тал. 
14 Б.Бат-Эрдэнэ., Криминалистик., УБ., 2003., 43 
дахь тал. 
15 юм-аливаа байгаа бүх зүйлийг ерөнхийлөн нэрлэх 
үг. Я.Цэвэл., “Монгол хэлний товч тайлбар толь”., 
1966 он., 895-р тал. 

эсвэл их хүчтэй харьцсан үед үүсдэг. 
Цас, нойтон шавар дээр үүссэн тээврийн 
хэрэгслийн явагч хэсгийн мөр, модон 
хаалганы хүрээн дээр хөшсний улмаас 
үүссэн хонхойсон мөр.   

Мөр-эд гэдэг нь хэрэгт ач холбогдол 
бүхий мэдээлэл агуулж байгаа биет 
юмсыг хэлнэ. Хэргийн газарт байх 
эвдлэгч багаж, галт зэвсэг, сум, хонгио, 
тээврийн хэрэгслийн салж үлдсэн эд 
анги, бичиг баримт, алчуур, ээмэг, товч, 
хулгайлагдсан эд юмс г.м. Энэ мөр нь 
ямагт  гэмт үйлдлийн талаарх мэдээллийг 
агуулж байдаг бөгөөд тэрхүү мэдээллийг 
нь шинжлэн магадлах ухаан болон 
криминалистикийн техникийн мэдлэгийн 
салбарууд гаргаж өгдөг. 

 Мэдээллийн сүлжээ хүний 
зайлшгүй хэрэгцээ болон өргөжиж 
байгаатай зэрэгцэн дэлхий дахинд “cyber 
crime” буюу мэдээллийн аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг ихээхэн үйлдэгдэх 
болсон. Нянтай программ, хулгайлагдсан 
болон устгагдсан мэдээлэл зэрэг нь 
хэдийгээр биет бус боловч компьютер, 
түүний төхөөрөмж, сүлжээний хэрэгсэл 
нь өөртөө “cyber crime”-ийн мөрийг 
агуулж байдаг.        

 Мөр-бодис гэдэг нь хэрэгт холбоотой 
үйлдлийн улмаас үүссэн болон ялгарсан 
физик, биологи, химийн гаралтай бодисын 
гурван төлөв юм. Жишээлбэл: цус, үрийн 
шингэн, шүлс, үнэр, ялгадас болон хар 
тамхи, хүнсний зүйл, эм бэлдмэл, хөрс, 
шороо, ургамлын наалдац, дарь тортог 
г.м.

 Мөр-дүрс, мөр-эд, мөр-бодис нь 
дангаараа оршихоос гадна нэгдмэл байж 
болно. Жишээ нь: Хутга-цус, хувцас-цус, 
галт зэвсэг-гарын мөр, гутал-хөрс, үнэр-
малгай г.м. 

Иймд “ул мөр” гэдгийг “мөр-дүрс” 
гэж, “эд мөрийн баримт, баримт сэлт” 
гэдгийг “мөр-эд”, “мөр-бодис” гэж, 
нийтэд нь “мөр” (evidence) гэж томьёолох 
нь хууль зүйн онол, практикийн чухал ач 
холбогдолтой гэж үзлээ.
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Гурав: Монгол Улсын Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 79 дүгээр 
зүйлийн 79.1-д байх “олж авсан” гэж, 126 
дугаар зүйлийн 126.1-д зааснаар үзлэгийн 
зорилгыг тодорхойлохдоо “хэргийн ул 
мөр, эд мөрийн баримт олох” гэсэн байгаа 
нь хэл шинжлэл болоод хууль зүйн хувьд 
оновчгүй томьёолол гэж үзэхээр байна. 

“Олох” гэдэг үг “олз” гэсэн үгнээс 
үүсэлтэй ба олз гэдэг үг нь “үнэ өртөггүй 
олсон юм”16, харин “олох” гэдэг нь 
“санамсаргүй тохиолдол” юм. Иймээс 
хэргийн газраас “ул мөр, эд мөрийн 
баримт олно” гэдэг нь зөвхөн өнгөц мөр 
буюу 2 хэмжээст мөр-дүрс, мөр-эд гэсэн 
мөрүүдийг л шинжлэх ухааны ямар 
нэгэн арга, хэрэгсэл бус, санамсаргүй 
байдлаар тохиолдлоор учирч буй үйл 
болж байна. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөр 
илрүүлж, хайх үүрэгтэй мөрдөгч нарын 
чанд сахих хуульд ийм буруу, ташаа 
ойлголт, үг байгаагаас хамаарч тэдний 
хийсэн бусад ажиллагаа (тухайлбал, цус, 
шүлс, мансууруулах бодис гэх мэт мөр-
бодис илрүүлсэн, шинжлүүлж дүгнэлт 
гаргуулсан тохиолдолд) ЭБША хууль 
ёсны байх зарчмын дагуу хүчингүй болох 
ёстой.  

ЭБШХ-ийн 172 дугаар зүйлийн 
172.3.5-д шинжилгээнд зориулж “хурууны 
хээ авах” гэсэн байна. Гарын мөр судлалд 
“гарын мөр”, “гарын дардас”, “хурууны 
хээ” гэсэн өөр ойлголтууд юм. Хурууны 
хээ бол хүний гарын алга, сарвуу, 
хурууны дотор талын арьсанд байрлах 
хөлсний сүвний дээш өргөгдсөн хэсэг 
цуваа шугамыг хэлнэ. Хөлсний сүвнээс 
ялгарсан хөлс, тос харилцан үйлчлэлийн 
дүнд өөр обьектын гадаргууд тэрхүү 
хээний зураглалын дагуу мөр болон 
үлддэг, эсвэл хээнээс нь тусгай аргаар 
хуулбарлан дардас авна гэж ойлгоно.  
Хэрэв хурууны хээг авна гэж байгаа бол 
хүний хурууны арьсыг өвчиж авхаас өөр 
арга байхгүй. Шаардлагатай тохиолдолд 

16 Я.Цэвэл., Монгол хэлний товч тайлбар толь., УБ., 
1966., 412 дахь тал. 

цогцсын хурууны арьсыг өвчиж болдог. 
Харин амьд хүн байвал яах вэ?  

 Хэргийн газраас “нотлох баримт 
оллоо” гэж их ярьдаг. Хэргийн газарт 
нотлох баримт байдаггүй.  Харин “мөр” 
байна. Хэрэв хэргийн газарт нотлох 
баримт байна гэж үзвэл, архины шил, 
түүнээс бэхжүүлэн авсан гарын мөр, 
хэргийн газрын үзлэгийн тэмдэглэл, 
гэрэл зураг, мөр үүсгэгчийн гарын 
дардас, шинжилгээ хийлгэх тухай мөрдөн 
байцаагчийн тогтоол, шинжээчийн 
дүгнэлт зэрэг нь цогц байдлаараа хэргийн 
газарт байж таарах нь. Гэтэл амьдрал 
дээр тийм зүйл байх уу? “Нотлох баримт” 
гэдэг нь хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу, шинжлэх ухаанаар батлагдсан арга 
зүйгээр гаргаж авсан мөрөнд агуулагдаж 
буй мэдээлэл юм. 
 

Дүгнэлт
Процесс хэрэгжүүлэгчид ЭБША-г 

явуулахдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
ЭБШХ, бусад хуулийг чанд сахих ба 
зөрчвөл ЭБШХ-ийн 8 дугаар зүйлийн 8.2-
т зааснаар тэдний гаргасан шийдвэрийг 
хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
хүчингүйд тооцож, хариуцлага хүлээлгэх 
ёстой. Гэтэл чанд сахих ЭБШХ-д цус, 
шүлс, үрийн шингэн, мансууруулах 
бодис зэрэг биологи, химийн гаралтай 
мөр-бодис илрүүлэх, бэхжүүлж авах, 
тэр нь нотлох баримт болох тухай 
тусгаагүй байна. Мөн мөрийг шинжлэх 
ухаан, технологийн үр дүнд бий болсон 
тодорхой арга зүйг ашиглан мөр илрүүлэх 
байтал тохиолдлоор байдлаар мөртэй 
тулгарч болох тухай үзлэгийн зорилгыг 
тодорхойлсон нь учир дутагдалтай 
байна. Илтгэлд дурдсан ЭБШХ-ийн 
дээрх зүйл, заалтыг боловсруулахад 
криминалистикийн хэл ер ашиглаагүй 
байна. Эдгээр заалтаас гадна хууль 
зүйн салбарын хэлний зөрчлөөс олон 
талын хийдэл үүсэж гэмт хэрэгтэн ял 
завших, гэмгүй нэгэн хилсээр шийтгэгдэх 
нөхцөлийг бий болгож байна.   
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Санал:
- Хууль, дүрэм, журамд байгаа «Ул 

мөр, эд мөрийн баримт, баримт 
сэлт» хэмээх ойлголтуудад мөр-бодис 
багтахгүй тул “Мөр” гэсэн ерөнхий 
утгаар илэрхийлэх. 

- Шинжлэх ухаан, технологийн үр 
дүнд бий болсон арга зүй ашиглаж 
мөр хайж илрүүлдэг тул “олох” гэсэн 
үгнээс татгалзах. 

- Цаашид сэжигтэн, ялтны бүртгэл 
хөтлөхөд криминалистикийн хүний 
гадна дүр, төрх судлалын нэр томьёо 
ашиглах, өнгийг нэг кодоор ойлгодог 
байх, мөр битүүмжлэх сав, баглаа 
дээрх тэмдэглэгээг ижил хийдэг 
байх зэрэг Монгол Улсын хууль зүйн 
салбарт адил утгаар ойлгох хэлний 
нэгдсэн систем хэрэгтэй байна.  
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DEVELOPING THE LAW ENFORCEMENT SECTOR’S INNOVATION 
INFRASTRUCUTRE IN A FREE MARKET ECONOMY

ХУУЛЬ САХИУЛАХ САЛБАРЫН ИННОВАЦИЙН ДЭД БҮТЦИЙГ ЧӨЛӨӨТ ЗАХ 
ЗЭЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН НИЙГЭМД ХӨГЖҮҮЛЭХ НЬ

BATSAIKHAN A.
Research Assistant at the Research and Development Institute, Law 
Enforcement University
А.БАТСАЙХАН 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан

Abstract: In recent years there has been much discussion on developing the scientific and 
technological fields of Mongolia, especially the innovation infrastructure which supports it. 
The reason for this can be linked to the fact that science and technology forms the basis of a 
country’s economy, industry and the livelihood of its people. 

In 1990, Mongolia became a democratic country, replacing the old socialist system with 
a capitalist or free market system. Twenty-six years later, after reviewing this transition to a 
free market economy it is clear that the process has not been completed and that the country 
is still backward.

Generally, both the socialist and capitalist systems are market economies. However, the 
main difference between them lies in the fact that ownership of property is different in each 
case. In the old days there existed no understanding of private property, and thus the state 
funded and organized everything. Yet, the understanding of innovation did exist in socialist 
society as “new creations and smart ideas”, meaning that the concept is not totally new in 
Mongolia. The most important thing to note here is that when the transition from the old 
system to the new system began, the main actor (or in this case the state) which had been 
binding everything together, started to lose its power important interactions and partnerships 
between all the different sectors in Mongolia were severed and destroyed.

Ironically, there currently exists no scientific explanation for how this process has affected 
the law enforcement sector and the social problems it has caused. Most people today view 
the law enforcement sector as something that can simply be regulated by legal policies and 
procedures; that it is an understanding which is limited to only law enforcement agencies. 
However, the law enforcement sector is a complex architecture which includes the fields of 
education, science and industry. In this regard, the development of an innovation infrastructure 
for the law enforcement sector at this time around is an important matter that should not be 
ignored. 

The article herein aims to discuss the development of an innovation infrastructure for the 
law enforcement sector in the modern era through explanations and comparisons between the 
old and new social systems; and through identification of similarities and differences between 
the two systems.

The first section explores the development of the scientific and technological fields of 
Mongolia in general terms, after the People’s Revolution in 1921. In other words, it will 
discuss the good and bad sides to the establishment of a socialist society. The second section 
covers the transitional period, giving explanations for the difficulties that arose for Mongolia’s 
scientific field and how it affected the law enforcement sector. Finally, the third section directly 
interconnects these issues to the national innovation infrastructure and the law enforcement 
sector; and accordingly works to determine how current problems should be addressed. 

Товч агуулга: Сүүлийн үед Монгол Улсын хэмжээнд шинжлэх ухаан болон техник 
технологийн хөгжлийг, тэр дотроо инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх асуудлыг  
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эрчимтэй ярих болсон. Үүний учир шалтгаан нь шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил 
нь тухайн улс орны эдийн засаг, аж ахуй болон ард түмний ажил, амьдралын үндэс суурь 
болж байгаатай холбоотой юм.

Манай орны хувьд 1990 онд ардчилсан засаглалтай болсноор хуучны социалист 
тогтолцоог халж, капиталист тогтолцоо буюу чөлөөт зах зээлийн нийгмийг байгуулсан. 
Хорин зургаан жилийн дараа энэ үйл явцыг эргэн харахад чөлөөт зах зээлийн нийгэмд 
шилжих үйл явц бүрэн гүйцэд хийгдээгүй бөгөөд одоог хүртэл хоцрогдолтой байгаа нь 
илт. 

Ерөнхийдөө бол социалист болон капиталист нийгэм нь хоёулаа зах зээлийн эдийн 
засаг мөн. Гэтэл гол ялгаа нь өмчийн хэлбэр өөр өөр байдагт оршдог юм. Хуучин цаг 
үед хувийн өмч гэдэг ойлголт байдаггүй байсан болохоор улс бүхнийг санхүүжүүлж, 
удирдан зохион байгуулдаг байв. Социалист нийгмийн үед инновацийн тухай ойлголт 
“шинэ бүтээл, оновчтой санаа” гэх зэргээр олон нийтийн дунд оршиж байсан бөгөөд 
энэ ойлголт нь цоо шинэ зүйл биш юм. Хамгийн гол нь нийгмийн нэг тогтолцооноос 
нөгөөд шилжих үед Монголд байгаа бүх салбаруудыг хооронд нь холбож байсан гол 
тоглогч болох төр өөрийн байр суурийг алдахад салбар хоорондын харилцаа холбоо 
устаж, улмаар зарим нэг чухал хамтын ажиллагаа үгүй болсон.

Харин энэ бүх үйл явц нь хууль сахиулах салбарт яаж нөлөөлж, түүний хөгжилд 
ямар асуудлууд үүссэнийг нийгмийн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй тайлбарласан түүх 
одоогийн байдлаар хараахан алга байна. Хууль сахиулах салбарыг орчин цаг үед зөвхөн 
хууль эрх зүйн бодлого, журмаар зохицуулж, хууль сахиулах байгууллагуудын хэмжээнд 
авч үзэх ёстой гэж дийлэнх хүмүүс үздэг, иймдээ ч тэд тус салбарын хөгжлийг түүгээр 
хязгаарладаг. Гэтэл яг үнэндээ хууль сахиулах салбар нь боловсрол, шинжлэх ухаан 
болон үйлдвэрлэл гэх зэрэг элементүүдийг хамруулдаг бөгөөд тэдгээрийн цогц ойлголт 
юм. Иймээс яг энэ цаг үед тус салбарын инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх асуудал 
маш чухал ойлголт болж хувирч байгаа юм.

Тус өгүүлэл нь хууль сахиулах салбарын инновацийн дэд бүтцийг орчин цаг үед 
хэрхэн хөгжүүлэхийг авч үзэх бөгөөд ингэхдээ хуучны нийгмийн тогтолцоог, шинэ 
тогтолцоотой харьцуулж, адилхан болон ялгаатай талуудыг тодруулж, улмаар тэдгээр 
зүйлс дээр үндэслэн тайлбар хийх юм.

Эхний хэсэгт хууль сахиулах салбарын инновацийн дэд бүтэц болон шинжлэх 
ухаан гэхээс илүүтэйгээр Монгол Улсын шинжлэх ухааны хөгжлийг ерөнхийд нь 1921 
оны Ардын хувьсгалаас хойш авч үзнэ. Өөрөөр хэлбэл 1921 онд социалист нийгэм 
байгуулсан сайн болон муу талуудыг дурдана. Хоёр дахь хэсэгт шилжилтийн эдийн 
засгийн үеэр Монгол Улсын шинжлэх ухааны хөгжилд ямар хүндрэлүүд гарч, үр дүнд нь 
хууль сахиулах салбарт ямар асуудлууд үүссэнийг тайлбарлана. Харин гурав дахь хэсэгт 
эдгээр асуудлуудыг хууль сахиулах салбарын болон үндэсний инновацийн дэд бүтэцтэй 
холбон авч үзэх бөгөөд орчин цаг үед хууль сахиулах салбарын инновацийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх арга замыг тодорхойлох юм.

Key words: Technology; science; law enforcement sector; defence sector; system; socialist 
society; capitalist society; transitional economy; type of ownership; market; infrastructure; 
economy; private sector; public sector; state; enterprises; state-owned enterprises (SOE); 
investment; cooperation; partnership; conflict of interests; industry; production.

Түлхүүр үгс: Техник технологи; шинжлэх ухаан; хууль сахиулах салбар; батлан 
хамгаалах салбар; тогтолцоо; социалист нийгэм; капиталист нийгэм; шилжилтийн 
эдийн засаг; өмчийн хэлбэр; зах зээл; дэд бүтэц; эдийн засаг; хувийн хэвшил; төр; төрийн 
өмчит аж ахуйн нэгж; хөрөнгө оруулалт; хамтын ажиллагаа; түншлэл; ашиг сонирхлын 
зөрчилдөөн; үйлдвэрлэл.
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THE SIGINIFICANCE OF 
ESTABLISHING A SOCIALIST 

SOCIETY
In order to identify and overcome 

the problems that are currently facing the 
development of Mongolia’s innovation 
infrastructure, and the challenges it poses to 
its technological and scientific fields we must 
first study Mongolia’s past. The history of 
Mongolia’s settlement as a civilized society 
from nomadic culture is fairly recent.

Generally, social scientists divide human 
society into six distinct societies. These are: 
hunter-gatherer, pastoral, horticultural, 
feudalist (agricultural), industrial and post-
industrial societies.1 

Karl Marx divides this into primitive, 
slave, feudalist, capitalist, socialist and 
communist societies.2 Out of these societies 
the capitalist and socialist societies have 
become the standard models for modern 
countries across the world (although the 
capitalist model is dominant now).

In Mongolia’s case, we established the 
basis for forming a socialist society after 
the People’s Revolution in 1921 where we 
skipped the establishment of a capitalist 
society. The circumstances for Mongolia 
during that time were difficult and in 
comparison to all the powerful countries in 
the world we were severely lagging behind 
due to the oppression of the Qing Dynasty 
for many years. During this period of history 
a lot of countries around the world besides 
Mongolia realized how backward they were.

It is exactly for these reasons that the 
world changed so drastically in such a small 
amount of time, as countries had to reform its 
social structures and change the lifestyles of 
its people in order to ensure its existence and 
independence from other powerful nations. 
This required exponential effort though, as 
human history itself is definite proof that 
much effort is needed to shift from one social 
system to the other. 

If we look at Mongolia’s history, we had 
to address the masses in order to establish 
socialism and only with the mass effort of its 

1 Website: http://study.com/academy/lesson/types-of-
societies-in-sociology-lesson-quiz.html
2 Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Marx%27s_
theory_of_history#Stages_of_history

people did we manage to educate ourselves 
and learn about the advances of science and 
technology. However, we did not accomplish 
this task alone; we achieved this with support 
from the Soviet Union. In fact, we adopted 
their model of society. This had both positive 
and negative consequences.

If I mention the positives, by adopting 
socialism we paved our path to modern 
development and erased illiteracy (by 1989 
literacy levels were 97.0 percent for the 
whole of Mongolia as compared to only 
3.0 percent in 1921).3,  When I say “paved 
our path to modern development” I refer 
to such actions as the development of our 
primary industrial sectors, construction of 
critical engineering infrastructures, proper 
organization of citizens into social actors and 
the assurance of Mongolia’s independence. 

On the contrary, if I mention the 
negatives, since we established socialism 
directly without considering the 
establishment of capitalism first we did not 
fully understand the reasons why we had 
established such a society. In other words, 
we adopted the socialist model only because 
it was the only viable option we had at that 
time. Furthermore, not even the Soviet Union 
knew what socialist society was like, since 
not a country in the world had established it 
yet. It was only in the 21st century that certain 
scholars began to remark that real socialism 
had been established in Scandinavian 
countries. 

THE DISORDER CAUSED BY THE 
ECONOMIC TRANSITION

If we were to debate whether socialism 
was ultimately good or bad for Mongolia 
it would take some time to reach a verdict. 
Thus, let us leave this question. Now, let 
us analyse the problems that arose during 
the transition from socialist society to 
capitalist society, and how this affected the 
technological and scientific developments of 
Mongolia and its innovation infrastructure.

In general terms, socialist and capitalist 
societies are similar. Both societies are so 
much more technologically advanced in 

3 Website: http://www.mongolian-ways.com/history.htm
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comparison to the other forms of society. 
This means that productivity is much greater 
and supplies of goods are high. The main 
difference between these two societies lies 
in the ownership of property. For example, 
in socialist society there exists no concept of 
private property. Individuals are prohibited 
from owning enterprises and are not allowed 
to gain profit from it. However, this does not 
mean that they’re prohibited from owning 
clothes, homes or automobiles. The basis 
for socialism is the creation of a classless 
society. Hence, the understanding of private 
property is contradictory to this. On the 
other hand, in capitalist society everything 
is the opposite, meaning that individuals are 
allowed to own enterprises privately and can 
reap its benefits.

Furthermore, some people believe 
that only capitalist society creates wealth.  
However, this is a misconception because 
primitive, slave, feudal and socialist societies 
too create wealth. The creation of wealth for 
capitalist and socialist societies is more or 
less similar. This is because the two forms 
of societies are much more technologically 
advanced (mass production of different 
types of products are possible because the 
societies are industrial). The main difference 
lies in the fact that the profits reaped from 
production are used to create public wealth. 
In other words, the state reserves the right 
to collect all profit and allocate its spending 
after worker’s salaries have been paid. 
Profits gained are usually put into funding 
construction or the operations of other vital 
sectors. Unfortunately, in today’s society 
people tend to measure wealth by the 
ownership of private property. This is the 
reason why in recent years the creation of 
public wealth in Mongolia and the issue of 
development have become pressing issues 
for our country. It is important to understand 
that wealth is something that includes both 
public and private properties.  

When public enterprises were privatized 
in the 1990’s the rights of property ownership 
were liberalized. With this the private 
sector gained the chance to contribute to 
the development of its country besides the 
public sector. That is to say, in the last 26 
years the private sector came to dominate 
the market in Mongolia. Currently, about 

65-70 percent of Mongolia’s gross domestic 
product is provided by the private sector.4 
Thus, it is possible for private business 
enterprises to also invest in the different 
sectors in Mongolia and to determine their 
policies besides the state. This is done by 
issuing “grants”5, concessional loans and 
other types of financial support.

Sadly, the partnership between the state 
and private enterprises are underdeveloped 
in some important sectors. For instance, 
there aren’t a lot of private entities that invest 
and work within the law enforcement sector. 
The majority of businessmen in Mongolia 
do not have an interest in stepping into the 
law enforcement sector due to their lack of 
knowledge and their presupposed beliefs that 
the law enforcement sector is not profitable 
or its market is inaccessible. 

What is more, in the old days there were 
many state owned industries, enterprises and 
research facilities that operated actively, but 
now most of these have been closed down 
or has become someone’s private property 
and thus all of their technologies have 
become outdated. As a result of this, the 
innovation infrastructure and the scientific 
establishments that were created during the 
socialist era have been destroyed, causing a 
great stagnation in certain sectors.

Additionally, because the economic 
situation in Mongolia continues to decay and 
the government is unable to provide adequate 
funding to law enforcement agencies, it is 
especially important to substitute previous 
enterprises that were closed down during 
the transitional period with new enterprises 
so that the law enforcement sector can be 
rebuilt. Thus, for these exact reasons perhaps 
it is appropriate to talk about the development 
of science, technology and innovation at this 
moment in time.

CHALLENGES AND SOLUTIONS
In the previous section we identified 

the problems that arose during the transition 
to a free market economy from a centrally 
planned economy, and determined the 

4  “Private Sector Assessment (Summary)” Page 1 
(Asian Development Bank; Country Partnership 
Strategy: Mongolia, 2012 – 2016)
5 Law on Science and Technology – Article 3.1.6 
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effects it had on the development of science, 
technology and innovation in Mongolia. In 
this section we will take a closer look at those 
problems and identify the most appropriate 
ways for dealing with them.   

At first glance, the problems that arose 
because of the change in ownership rights 
during the transitional period may seem as 
if it were solely dependent on economic 
factors. However, behind economic factors 
lie political factors. As mentioned previously, 
it is time for people to accept that the change 
in ownership rights means that the private 
sector can also determine the policies 
regulating each different sector, besides the 
government. 

 To further develop the law enforcement 
sector in Mongolia these factors must be 
addressed. Since Mongolia has already 
established a free market economy it is 
time the links between the different social 
actors are mended once again or this current 
situation will never change. Accordingly, 
the challenges facing the law enforcement 
sector must be considered in the context of 
the following three factors: (1) economic 
factors; (2) political factors; and (3) human 
factors. 

1. Economic factors
The process of globalization and the 

development of trade are growing rapidly 
today. As information and communications 
technology continues to advance forward 
it is now possible for consumers to order 
and purchase goods from any region in the 
world. In the past if only nation states could 
discuss about trade; it is now possible for 
private entities and individuals to negotiate 
trade talks. As a result, the statuses of private 
entities in society are becoming even greater.

Yet, the Mongolian law enforcement 
sector does not seem to understand this, 
as the issue of cooperation with private 
enterprises does not seem to be making any 
progress. At this moment in time, we need 
accept that investments from the private 
sector and the expansion of cooperation 
with them are central to ensuring the 
development of the law enforcement 
sector. Acquisition of investments from 
the private sector is an important issue that 
needs to be addressed, especially during a 

time where budgets approved by the state 
do not meet the needs and requirements of 
law enforcement agencies in Mongolia. The 
legal environment for collaboration between 
the state and private enterprises through joint 
ownership of shareholding companies has 
already been created. However, presently 
“90 percent of spending on science and 
technology in Mongolia are from the state, 
whilst the remaining 10 percent are from 
other sources”.6

Perhaps, the majority of businessmen in 
Mongolia do not understand that there are 
markets residing within the law enforcement 
and defence sectors. Even though the 
government is taking all the necessary steps 
to change this situation, it is not sufficient 
enough to make this a reality.

Analysis of western countries such 
as the United Kingdom and the United 
States demonstrate that the government 
works closely with the private sector and 
assigns some important tasks to private 
companies. To illustrate, tasks such as the 
supply of forensic analysis tools, weapons 
production, manufacturing of clothing and 
software engineering are assigned to private 
companies. The American government 
for instance works with “Action Target”, 
“General Atomics”, “Charles Stark Draper 
Laboratory”, “Harris Corporation” and 
“Microsoft” (these are just a few examples).7 
Moreover, private companies also tend to 
invest in state owned enterprises for research 
and development. In the United States almost 
75 percent of clinical trials in medicine are 
paid for by private companies.8 

On the contrary, in Mongolia the number 
of companies who conduct these kinds of 
activities is low and they are limited to 
only a few sectors. As of today, there are 
only a few companies who work with the 
law enforcement and defence sectors. Most 
of these are state owned and are limited 
to clothing production, construction and 
weapons trade. The companies included 

6 Master Plan on the Development of Science and 
Technology in Mongolia from 2007-2020, Article 2
7 Website: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
United_States_defense_contractors
8 Website: http://undsci.berkeley.edu/article/who_pays
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are“Цагаан Шонхор”9 SOE under the 
affiliation of the National Police Agency, 
Бөртэ” SOE, “Транссэргэлт” SOE, 
“Монгол цэрэг констракшн” SOE and 
“Батпроимпекс” LLC10 under the control 
of the Ministry of Defence (these enterprises 
were later united and restructured as the 
“Defence Industry”).11

An important thing to recognize here 
is that most of these western countries had 
to go through centuries of trial and error in 
order to create the sustainable model that 
exists between the public and private sectors 
today. For Mongolia, since we directly 
adopted the Soviet model of society we did 
not establish relations on mutually beneficial 
partnerships. Even if we did, the significance 
of these partnerships was destroyed during 
the period of economic transition. 

Generally, during the period of 
privatization there was a huge conflict of 
interests between different social actors, 
and because owners had attained the right 
to make decisions independently without 
the interference of the government they 
put private interests before public interests. 
Additionally, because the Soviet Union itself 
collapsed the economy went into a meltdown 
and some enterprises became bankrupt. As a 
result, the Mongolian law enforcement and 
defence sectors fell into a downright spiral 
caused by the economic crisis.

2. Political factors
When Mongolia chose to become 

a democratic country with free market 
economy the central authority which resided 
with the state became dispersed. That is to 
say, power and authority shifted. The time 
when the state authorized everything finally 
ended, and the statuses of civil societies, 
private companies, trade unions and citizens 
in society began to grow. This is because in 
“today’s society wealth is created by turning 
knowledge into special skills, abilities and 
practice. It has become the main factor for 
determining the statuses of individuals 

9 Website: http://www.ord.mn/index.php?newsid=580
10 Website: http://www.shuud.mn/content/read/333091.
htm
11 Website: http://www.legalinfo.mn/law/details/9871

and organizations within our society”.12 
Therefore, since the old form of governance 
no longer meets requirements, Mongolia has 
been attempting to make changes.

However, problems continue to arise, 
especially within the scope of the law 
enforcement and defence sectors. The 
law enforcement and defence sectors of 
Mongolia are directly related to Mongolia’s 
national security and independence. This 
means that these sectors are relatively closed 
in comparison to other sectors. Accordingly, 
it makes it much more difficult for Mongolia 
to strengthen the relationship between the 
public and private sectors.

Speaking solely within the context of 
management, if the issues of independent 
police and military, and their close 
partnerships with private companies were 
proposed people would surely resist such 
ideas due to long years of control under a 
centralized system. However, most of the 
enterprises that worked with the government 
in the past do not exist anymore. This means 
that these enterprises must be replaced with 
new ones.

In this day and age, political interests 
are sure to follow economic interests. As 
such public and private sectors must work 
together in a mutually beneficial way; 
only by doing this can they find a path to 
sustainable development. The national 
security of Mongolia not only includes the 
police and military but also other social 
actors. This is because the law enforcement 
sector isn’t just limited to law enforcement 
agencies but also important industries and 
educational institutes. Thus, it is important to 
form a “network of excellence”13 and make 
changes in small amounts. The establishment 
of these networks should be similar to the 
national councils described within the 7th 
and 9th articles of the Law on Science and 
Technology of Mongolia.14

The establishment of a network of 

12 Idem.(Master Plan on the Development of Science and 
Technology in Mongolia from 2007-2020, Article 2)
13 Idem.(Master Plan on the Development of Science and 
Technology in Mongolia from 2007-2020, Explanation 
of Terminology)
14 Idem (Law on Science and Technology – Articles 7 
and 9)
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excellence means the creation of a trilateral 
relationship between the state, the private 
sector and research organizations; without 
research the establishment of a bilateral 
relationship between only the state and 
private companies will result in poor quality. 
As an example, most of today’s uniforms 
for the military and police produced 
domestically do not meet standards. 
Similarly, imported goods also do not meet 
standards as they are not fit for the average 
body sizes of Mongolians. Consequently, if 
science, technology and innovation are to 
be developed in Mongolia it is mandatory to 
create key partnerships between the above 
mentioned social actors. To do this, political 
factors must be addressed. 

3. Human factors
In whatever society it may be people are 

the driving forces behind it. It is unimaginable 
to think that the People’s Revolution in 1921 
and the Democratic Revolution in 1990 
would have been successful without the 
collective effort of everyone who demanded 
change. Collective effort is the key to 
changing from one system to the other. 
There were many errors and achievements 
in the 70 years of socialism and 26 years 
of democracy that has lasted until today. 
However, what is important is to learn from 
our past. Yet, as law enforcers have we made 
any analysis of the past? Are there are any 
logical explanations and researches on how 
the socio-economic situation in Mongolia 
has affected the law enforcement sector and 
the law enforcement profession?

For us it is especially important to know 
how the law enforcement sector has changed 
and what kinds of outcomes came about 
because of the transition from a centrally 
planned economy to a free market economy. 
Following changes in economic situation 
the political arena also changes and issues 
such as conflict of interests and authority 
are discussed behind the scenes. Compared 
to the past the role of individuals in society 
has grown; a fact which has been highlighted 
several times before.

Unfortunately, we do not understand 
this. Indeed, police officers and military 
personnel are required to be stringent with 
proper discipline and ranking. However, 

if we truly wish to develop the law 
enforcement sector, especially its innovation 
infrastructure, we must admit that some tasks 
are not accomplishable alone. Currently, the 
Mongolian law enforcement sector lacks 
in personnel who have backgrounds in 
science and technology. The development 
of an innovation infrastructure for the law 
enforcement sector is unachievable without 
resolving this current crisis.

Accordingly, as law enforcers we 
must change our mentality and develop a 
sustainable model for collaborating with 
the different actors in society. This will 
enable us to change things in small steps. 
The legislation, guidelines, strategies and 
plans for completing this task already exists. 
Included in these are the Law on Science 
and Technology; the Master Plan on the 
Development of Science and Technology 
in Mongolia from 2007-2020; the Law on 
Innovation and the National Program on the 
Development of Innovation.

Sadly, the number of personnel who 
are making use of these legislations and 
guidelines are scarce. Generally, the numbers 
of people who are making use of these 
documents are limited to professionals who 
work in the fields of science, technology and 
innovation. Moreover, no one at the moment 
seems to be informing the youth about these 
understandings. If things remain the same 
there will be no possibility of developing 
the innovation infrastructure of the law 
enforcement sector. In fact, as law enforcers 
do we actually understand that science and 
innovation are important to us? 

As the main driving force behind change 
in society and the law enforcement sector 
if we do not know or if we do not want to 
know about science and innovation how 
will we get other actors in society to help 
us? How will we make them understand 
the significance of science and technology 
in the law enforcement sector? As long as 
these questions remain unanswered we will 
never be able to develop the law enforcement 
sector’s innovation infrastructure. 
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CONCLUSION
 Science and innovation are essential 

understandings to the law enforcement sector. 
The law enforcement sector is a complex 
understanding which includes not only law 
enforcement agencies but also educational, 
scientific and industrial organizations. It 
resides on the delicate relationship between 
these organizations. 

Ironically, during the transitional period 
when the rights of ownership were changed a 
huge conflict within Mongolia arose causing 
a massive conflict of interests between 
different social actors. This led to important 
ties being cut off between law enforcement 
agencies and previous industrial enterprises 
as some were privatized or went bankrupt. 
Additionally, the state also became incapable 
of intermediating between these social 
actors. As a result the law enforcement sector 
fell into a downward spiral because of the 
economic recession.

 Hence, the most important task for today 
is to replace old enterprises with new ones. 
However, the governmental policies that are 
being implemented to solve this problem are 
not making any progress. The reason for this 
is related to three factors.

Firstly, in terms of economy, a mutually 
beneficial model of partnership between the 
public and private sectors still hasn’t been 
developed yet.

Secondly, in terms of politics, because the 
law enforcement sector is closed the private 
sector does not know how to penetrate it. 
Moreover, as law enforcers we do not seem 
to understand that the role of different social 
actors in society are increasing due to the 
current form of governance. In other words, 
we still seem to avoid listening to the voices 
of other actors, let alone sharing power with 
them.

Thirdly, at the individual level, we do 
not seem to accept how important science, 
technology and innovation are to the law 

enforcement sector. Consequently, the law 
enforcement sector is at a standstill and the 
governmental policies developed by the state 
are not being fully implemented.

For these reasons, if we wish to develop 
the innovation infrastructure we must 
change these tendencies and find a mutually 
beneficial balance between the public and 
private sectors. That is to say, we must 
develop a public-private partnership. In 
the end the development of an innovation 
infrastructure for the law enforcement sector 
is not something that should be completed 
by law enforcement agencies only but with 
the collective effort of all the other actors in 
society.
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АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ 
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

Монгол Улсын хил хамгаалалтыг 
газар дээр нь зохион байгуулдаг хамгийн 
бага нэгжийн удирдах албан тушаалтан нь 
харуулын дарга байдаг. Харуулын дарга нь 
хилийн тодорхой хэсгийг байнга хариуцан 
хамгаалах үүрэг хүлээсэн нэгжийн дарга 
бөгөөд өөрийн эрх, үүргийн хүрээнд хил 
хамгаалалтыг зохион байгуулах, хилийн 
болон хил орчмын дэглэмийг сахиулдаг.

Харуулын дарга нь харуулын бие 
бүрэлдэхүүнд сургалт, дадлага соёл 
сурталчилгаа, мэдээллийн зэрэг олон  
ажлыг зохион байгуулан явуулдаг нь 
хилийн албаны, цэргийн мэргэжлийн, эрх 
зүй, сэтгэл зүй,  заах арга зүйн сургалтад 
хамрагдсан нэлээдгүй их мэдлэг, дадлага, 
чадварыг эзэмшсэн байх шаардлагатай 
байдаг.

Ахлагч бүрэлдэхүүн тэр дундаа 
харуулын даргын сургалтын тогтолцоог 
шат дараалсан байдлаар чанартай 
явуулахад тэднийг шат дараалсан 

сургалтад хамруулснаар тухайн анги, 
байгууллагын ажлын үр дүнд шууд 
нөлөөлнө. Нэг ёсондоо мэдлэг, чадвартай, 
төлөвшсөн ахлагч, өөрийн хариуцсан 
ажил, үүргийг чанартай гүйцэтгэнэ гэсэн 
үг.

Хил хамгаалах байгууллага 
мэргэжлийн, чадварлаг бие бүрэлдэхүүний 
эрэлт хэрэгцээ ихсэж буй энэ үед 
ахлагчийг бэлтгэх сургалтын тогтолцоог 
төгөлдөржүүлж чадахгүй байгаагаас 
тэд нийгэмд өөрийн байр сууриа эзэлж 
чадахгүй, захирагч, даргаас өгсөн үүргийг 
хэрэгжүүлэхээс цаашлахгүй байна.

Судалгаагаар хил хамгаалах 
байгууллагын ой тайгын бүсийн нэг 
отрядын байнгын бие бүрэлдэхүүний 
60-70 орчим хувийг ахлагч эзэлж байна. 
Тэдний гүйцэтгэх үүрэг, ажилласан 
жилээс хамааран ахлагчийн цол 
хэрэглүүлж байгаагаас нийт ахлагчийн 
31,5 орчим хувь нь дэд ахлагч, 42 орчим 
хувь нь ахлагч, 21 орчим хувь нь ахлах 
ахлагч байна.  
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Мөн тус отрядын 116 ахлагчаас авсан 
судалгаагаар хилийн албаны сургалтад 
25, төрөл мэргэжлийн сургалтад 38, огт 
сургалтад хамрагдаж байгаагүй 58 буюу 
дийлэнх хувийг эзэлж байна1. 

Мөн уулын бүсийн хилийн отрядаас 
авсан судалгаагаар нийт 35 ахлагчийн 
4 нь харуулын даргын, 2 нь БХИС-ийн 
ахлагчийн дамжаа төгссөн, үлдсэн 29 нь 
ямар нэгэн сургалтад хамрагдаагүй гэсэн 
дүн гарч байна2.

“Төрөөс хилийн талаар баримтлах 
бодлого” баримт бичгийн 2, 7-д 
“хилийн талаар баримтлах бодлогыг 
хэрэгжүүлэх байгууллагуудыг эх оронч, 
мэдлэг, чадвартай боловсон хүчнээр 
хангах, тэдгээрийн нийгмийн хангамж, 
хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулж, 
тэдний ар гэрийн нийгмийн баталгааг 
бодитойгоор дэмжих”3 нь алба хаагчид, 
тэр дундаа ахлагч бүрэлдэхүүнийг 
тасралтгүй, орчин үеийн зэвсэг техник 
тоног төхөөрөмжийг улсын хил 
хамгаалах үйл хэрэгтэй чадварлагаар 
ашиглах чадвартай, эх оронч сэтгэлгээг 
төлөвшүүлсэн, цаашлаад нийгмийн 
хангамжийг сайжруулсан байна гэсэн нь 
бодит байдал дээр хангалттай хэмжээнд 
хүрэхгүй байгааг судалгаагаар харагдаж 
байна.

Энэхүү илтгэлдээ ХХБ-ын ахлагч 

1  Хилийн ... дугаар ангиас авсан судалгааны дүн. /
тоон үзүүлэлтийг өөрчилсөн, харьцаа өөрчлөгдөөгүй/
2 Хилийн ... дугаар ангиас авсан судалгаа
3 Монгол Улсын төрөөс хилийн талаар баримтлах 
бодлого. Улсын Их Хурлын 2002 оны 20 дугаар 
тогтоол

бүрэлдэхүүнийг мэргэжлийн сургалтад 
хамруулах, цаашлаад ХСИС-ийн 
харьяа Ахлагчийн сургуульд шат 
дараалсан сургалтын тогтолцоог судлан 
боломжит хувилбараар нэвтрүүлэх, 

ахлагч бүрэлдэхүүнийг албандаа дур 
сонирхолтой, санаачлагатай ажиллах, 
цаашлаад өөрийгөө хөгжүүлэх 
бололцоог нээж өгөх гарцыг эрэлхийлэх 
шаардлагатай байна.

Ахлагч бүрэлдэхүүний мэдлэг, 
чадварыг өөрийнх нь сонирхлоор 
хөгжүүлэх гарц бол шат дараалсан, 
сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсанаар 
мэргэшлийн зэрэг, цол хэргэм ахидаг, 
нээлттэй сургалтын тогтолцоо юм. Мөн 
тухайн ахлагч дараагийн шатны сургалтад 
хамрагдахаа өөрийн мэдлэг чадвараас 
хамаарч сонгох бололцоог олгох юм.

Ахлагчийг хөгжүүлэх сургалтын 
агуулга нь тасралтгүй, шаталсан бүтцэд 
шилжиж, доод шатнаасаа дээд шат хүртэлх 
бүх сургалтууд нэг нь нөгөөгийнхөө үндэс 
суурь болсон байдлаар эрэмбэлэгдэн нэг 
бүхэл нэгдмэл тогтолцоо болон бүрэлдэж 
мэргэжлийн ахлагчийг бэлтгэнэ.

Гадаад орнуудын ахлагч бэлтгэх 
сургалтын тогтолцоог судлахад, ОХУ, 
АНУ, БНХАУ, Их Британи, ХБНГУ, 
Япон зэрэг дэлхий дахины цэргийн 
хөгжлийг тодорхойлж буй улсууд 
зэвсэглэл техникийн хөгжилд анхаарлыг 
хандуулахын зэрэгцээ ахлагч нарын 
мэргэжлийн бэлтгэлд түлхүү анхаарч, 
шат дараалсан албан тушаалуудад 
тодорхой шаардлага тавин түүний 
хэрэгцээг хангасан сургалтуудыг явуулж, 
төвшин бүрт тохирсон албан тушаалд 
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БНХАУ, Их Британи, ХБНГУ, Япон зэрэг дэлхий дахины цэргийн хөгжлийг тодорхойлж буй 
улсууд зэвсэглэл техникийн хөгжилд анхаарлыг хандуулахын зэрэгцээ ахлагч нарын 
мэргэжлийн бэлтгэлд түлхүү анхаарч, шат дараалсан албан тушаалуудад тодорхой 
шаардлага тавин түүний хэрэгцээг хангасан сургалтуудыг явуулж, төвшин бүрт тохирсон 
                                                           
1 Хилийн ... дугаар ангиас авсан судалгааны дүн. /тоон үзүүлэлтийг өөрчилсөн, харьцаа 
өөрчлөгдөөгүй/ 
2 Хилийн ... дугаар ангиас авсан судалгаа 
3 Монгол Улсын төрөөс хилийн талаар баримтлах бодлого. Улсын Их Хурлын 2002 оны 20 дугаар 
тогтоол 
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нь дэвшүүлдэг. Ингэснээр мэргэжлийн 
шаардлагыг тухайн албан хаагч бүрэн 
хангах, бэлэн байдал, үүрэг гүйцэтгэх 
чадвар, анги байгууллагын өмнөө 
тавьсан зорилтуудыг бүрэн биелүүлэхэд 
эерэгээр нөлөөлдөг байна. Жишээлбэл, 
АНУ-д “Ахлагчийн удирдах чадварыг 
хөгжүүлэх” хөтөлбөрийн дагуу явуулж 
байна. Үүнд:
- Онолын;
- Албан тушаалд томилон 

дадлагажуулах;
- Өөрийгөө хөгжүүлэх гэсэн үндсэн 

гурван хэсэгт явуулдаг байна.
Онолын сургалт нь цэргийн 

мэргэжлийн сургалт, ахлагч бэлтгэх 
сургалт гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.
•	 Цэргийн мэргэжлийн сургалт нь 

цэргийн анхан шатны болон ерөнхий 
бэлтгэл, цэргийн мэргэжил олгох 
сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт гэсэн 4 шатлалаас бүрддэг. 

•	 Ахлагч мэргэжилтэн бэлтгэх 
сургалт нь удирдах албан тушаалын 
ахлагч нарын хувьд бүлэг, тасгийн 
захирагчаас эхлээд тэргүүн ахлагч 
хүртлээ таван шатлал бүхий 
удирдах албан тушаалын дамжаа 
болон тодорхой тооны мэргэжлийн 
мэргэшүүлэх сургалтад хамруулдаг.  
Ахлагчийг удирдлагын анхан шатны, 
үндсэн, гүнзгийрүүлсэн, штабын, 
ротын ахлагчийн дамжаа зэрэг 
нь өөр өөрийн онцлогтой бөгөөд 
суралцагчийг тухайн албан тушаалд 
нь бүрэн бэлддэг. Сүүлийн шатны 
сургалт болох тэргүүн ахлагчийн 
дамжаа нь операци, стратегийн 
төвшний мэдлэгийг тухайн улсынхаа 
анги байгууллагын захирагч болон 
түүнээс дээш албан тушаалын 
ахлах офицерыг бэлтгэдэг. Эдгээр 
сургалтад хамрагдсан удирдах албан 
тушаалын ахлагч нар тухайн шатны 
захирагч даргын бодлого, шийдвэр, 
тушаал, зааврыг, чиглэлийг нэн 
түрүүнд ойлгож, бие бүрэлдэхүүний 
өдөр тутмын цагийн хуваарьт 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх, дотоод дэг 
журмыг сахиулах, жагсаалч дүрэмч 
ажиллагааг хэвшүүлэх, төлөвлөх, 
явуулах цэргийн алба хаагчдын ёс 
зүйг сахиулах зэрэг үүргүүдийг 

хүлээхээс гадна бүх төвшний 
байлдааны болон бусад талбарт 
бүтээлчээр ажиллах боломжийг 
бүрдүүлдэг ба офицеруудын хамгийн 
ойрын туслах нь байж, ажлын 
ачааллыг хөнгөвчилж, тэднийг онол, 
судалгаа, шинжилгээний талруу 
түлхүү ажиллах боломжийг олгодог 
байна.
ХБНГУ-ийн ахлагчийн сургуульд 

элсэн орсон сурагчид нь эзэмшсэн 
боловсрол, сонгон суралцаж байгаа 
мэргэжил зэргээс шалтгаалан суралцах 
хугацаа харилцан адилгүй нарын 
мэргэжлээр буюу нисгэгч, химчин зэрэг 
мэргэжлээр суралцаж байгаа суралцагч 
4 жил, буудагч, жолооч зэрэг мэргэжлээр 
суралцагсад 2 жилээр суралцаж сургалтын 
хөтөлбөрөө хангадаг. Сургалтын хөтөлбөр 
нь: 
- Танхимийн хичээлээр буюу онол,
- Танхимийн үзүүлэн дадлагаар,
- Хээрийн байрлалд үзүүлэн дээр,
- Хээрийн хичээлээр багшийн 

удирдлага дор,
- Суралцагч олсон мэдлэгээ өөрийн 

биеэр хийж гүйцэтгэх гэсэн шат 
дараалалтайгаар сургалт явагддаг 
байна4.
Японы сургалтын тогтолцоо маш 

энгийн. Цэргийн албан хаагчдын 
боловсрол, сургалт бэлтгэлийн систем  
гэсэн хоёр үндсэн зарчимтай. Цэргийн 
сургалт бэлтгэлийн систем нь манай 
улсын мөрдөж буй тогтолцоотой 
ойролцоо. Цэрэгт ирсэн өдрөөс нь шинэ 
цэргийн сургалтыг 3 долоо хоног, цэргийн 
бэлтгэлийн сургалтыг 3-4 долоо хоног 
зохион байгуулсны дараа мэргэжлийн 
ахлагч бага офицерын сургалтыг 2 жил 
хүртэл хугацаанд явуулдаг.

Цэргийн бага дунд дээд сургууль 
төгссөн офицер, ахлагч, нар Зэвсэгт 
хүчин төрөл мэргэжлийн цэргийн албанд 
хоёроос гурван жил ажилласны дараа 
тэднийг улсын болон хувийн компани, 
үйлдвэрт гэрээгээр тодорхой хугацаанд 
ажиллуулан буцаан албан тушаалд 
томилдог байна. Энэ үйл ажиллагаа нь улс 

4 Шмелев.Ю.К Вопросу о возростных вербовки в 
Армию США. 2013. №29.стр 72
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

эх орныхоо амьдрал, ахуй орчныг гүнзгий 
мэдрэх, бие хүн болон төлөвшихөд 
чиглэгддэг байна.

Ийнхүү гадаад оронд мэргэжлийн 
өндөр төвшинд, мэдлэг чадвартай, 
төлөвшсөн ахлагчийг шат дараалалтайгаар 
сурган дадлагажуулж, цэрэг болон 
хүчний байгууллагуудын гол цөм болгон 
хөгжүүлж байна.  

Тэгвэл Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний 
ахлагч бүрэлдэхүүний сургалт бэлтгэлийн 
тогтолцоонд хийсэн судалгаагаар: 
Батлан хамгаалах сайдын 2006 оны 71 
дүгээр тушаалаар батлагдсан “Зэвсэгт 
хүчний ахлагчийн албыг шинэчлэх 
хөтөлбөр”, 2008 онд Ахлагчийн алба 
хаах журам, 2008 оны 11 дүгээр сарын 
27-ны Батлан хамгаалахын сайдын 413 
дугаар тушаалаар батлагдсан ”Батлан 
хамгаалахын мэргэжлийн боловсон хүчин 
бэлтгэх бодлого, сургалтын тогтолцоо, 
үндсэн чиглэл”, 2009 онд ЗХЖШ-ын 
даргын 7 сарын 15-ны өдрийн 575 дугаар 
тушаалаар “Ахлагч бэлтгэх цэргийн 
мэргэжлийн стандарт” батлагдсанаар 
ахлагчийг шаталсан сургалтаар 
тасралтгүй сургах албан ёсны сургалтын 
тогтолцоо бүрдсэн5.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2002 
онд Мэргэжлийн боловсрол сургалтын 
тухай хуулийг батлан гаргасан /2008 онд 
нэмэлт өөрчлөлт орсон/ бөгөөд БСШУ-ны 
сайдын 2003 оны 463 дугаар тушаалаар 
“Тусгай дунд боловсролын стандарт 
боловсруулах журам”-ыг баталсан нь 
мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх 
норматив стандартыг боловсруулах эрх 
зүйн орчинг бүрдүүлсэн байна.

2003 онд Зэвсэгт Хүчний Жанжин 
Штабын даргын тушаалаар Зэвсэгт 
хүчний хэмжээнд орон тоо, зохион 
байгуулалтын бодлогоор тэргүүн ахлагч 
сургагч ахлагчийн албан тушаалыг 
шинээр бий болгож 10 дугаар сарын 1-нээс 
мөрдөж эхэлснээр дэд ахлагч, ахлагч, 
ахлах ахлагч, сургагч ахлагч, тэргүүн 
ахлагч цолтойгоор ахлагч бүрэлдэхүүн 
алба хаших болсонтой холбогдуулан 
албан тушаалын болон удирдах ахлагч 

5 Монгол Улсын зэвсэгт хүчний ахлагч нарын эрдэм 
шинжилгээний хурлын эмхэтгэл 2012

нарын сургалтыг албан ёсоор явуулах 
шаардлага гарсан. Дээрх шаардлагыг 
үндэслэн ЗХЖШ-ын даргын 2009 оны 575 
дүгээр тушаалаар “Зэвсэгт хүчинд ахлагч 
бэлтгэх стандарт”-ад цэргийн мэргэжил 
олгох сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт гэж ангилан цэргийн мэргэжил 
олгох сургалтын, цэргийн мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтын стандартуудыг 
боловсруулан баталсан байна.

2009 онд батлагдсан Зэвсэгт хүчинд 
ахлагч бэлтгэх стандартын дагуу цэргийн 
мэргэжил олгох сургалтуудаас гадна 
удирдлагын төвшинд ажиллах ахлагч 
нарыг бэлтгэх сургалтуудыг 2010 оноос 
албан ёсоор явуулж эхэлсэн.

Одоо БХИС-ын Ахлагчийн сургууль 
нь:

А. Мэргэжил олгох сургалт /МОС/-
нд БХИС-ийн элсэлтийн журамд тавигдах 
шаардлагыг хангасан Монгол Улсын иргэн 
элсэн орж 8,5 сарын хугацаанд Ерөнхий 
суурь, Мэргэжлийн суурь, Мэргэшүүлэх 
хичээлүүдийн агуулгыг судална.

Б. Цэргийн мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтууд /МДС/ Мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалт, удирдлагын шаталсан сургалт 
гэсэн стандартуудтай. Мэргэжил 
дээшлүүлэх сургалтын хугацааг 
тухайн сургалтаас хамаарч хугацааг 
тогтоох ба сургалтын агуулгын хувьд 
мэргэжлийн бэлтгэлийг гүнзгийрүүлж, 
мэргэшүүлэх /тухайн албан тушаалд 
ажиллах шаардлагатай нууцын ажилтны, 
хүний нөөцийн ажилтны, хос мэргэжил 
эзэмшүүлэх гэх мэт/ сургалтуудыг 
байнгын, эчнээ, зайны зэрэг хэлбэрээр 
явуулдаг.

Удирдлагын сургалтууд
- Удирдлагын анхан шатны 

дамжаа. Гүйцэтгэх албан тушаалд 
томилогдоод 4-өөс доошгүй жил 
ажилласан цэргийн албан хаагч 
Ахлагчийн сургуульд 3 долоо хоногийн 
хугацаатай суралцаж цэргийн мэргэжлийн 
сургалтын 4кр цагийн агуулгыг судална.

- Ахлагчийн үндсэн дамжаа. 
Цэргийн жинхэнэ албыг 5 доошгүй жил 
хаасан, Зэвсэгт хүчний анги, салбарт 
бүлгийн дарга, түүнтэй адилтгах албан 
тушаалд 1-ээс доошгүй жил ажилласан 
цэргийн алба хаагчдыг цэргийн төрөл 
мэргэжлийн дагуу мөн сургуульд 3 
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сарын хугацаатай: цэргийн мэргэжлийн 
сургалтын 12кр цагийн агуулгыг судалж, 
тасаг /тоот, буу, станц, суурь/-ийн 
захирагч /дарга/, түүнтэй адилтгах албан 
тушаалын удирдах арга зүйд бэлтгэнэ.

- Ахлагчийн гүнзгийрүүлсэн 
дамжаа. Цэргийн жинхэнэ албыг 8-аас 
доошгүй жил хаасан, зэвсэгт хүчний 
анги, салбарт тасгийн захирагч, түүнтэй 
адилтгах албан тушаалд 3-аас доошгүй 
жил ажилласан, бие бялдар, жин өндрийн 
харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 
шаардлагыг хангасан цэргийн алба 
хаагчдыг Цэргийн мэргэжлийн нэгдмэл 
удирдлагаар хангах дээд байгууллагын 
бодлогоор 3 сарын хугацаатай, цэргийн 
мэргэжлийн сургалтын 12 кр цагийн 
агуулгыг судлуулж, салааны захирагчийн 
орлогч, түүнтэй адилтгах албан тушаалд 
бэлтгэх зорилгоор зохион байгуулна.

- Ротын ахлагч, жагсаалын даргын 
дамжаа. Цэргийн жинхэнэ албыг 12-оос 
доошгүй жил хаасан Зэвсэгт хүчний анги 
салбарт салааны захирагчийн орлогч, 
түүнтэй адилтгах албан тушаалд 3-аас 
доошгүй жил ажилласан, бие бялдар, жин 
өндрийн харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 
шаардлагыг хангасан цэргийн алба 
хаагчдыг Цэргийн мэргэжлийн нэгдмэл 
удирдлагаар хангах дээд байгууллагын 
бодлогоор ротын ахлагч, жагсаалын 
дарга, түүнтэй адилтгах албан тушаалд 
бэлтгэх зорилгоор 1 сарын хугацаатай, 
12 кр багц цагийг судлуулахаар  зохион 
байгуулна.

- Ахлагчийн дээд дамжаа. Цэргийн 
жинхэнэ албыг 15-аас доошгүй жил хаасан 
батальоны түвшин түүнтэй адилтгах албан 
тушаалд 5-аас доошгүй жил эсвэл ротын 
төвшингийн удирдах албан тушаалд 3-аас 
доошгүй жил ажилласан, бие бялдар, жин 
өндрийн харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 
шаардлагыг хангасан цэргийн алба 
хаагчдыг Цэргийн мэргэжлийн нэгдмэл 
удирдлагаар хангах дээд байгууллагын 
бодлогоор хороо /батальон/-ны ахлагч, 
түүнтэй адилтгах албан тушаалд бэлтгэх 
зорилгоор 9 сарын хугацаатай, өдөр, эчнээ, 
зайн хэлбэрээр 30кр цагийг судлуулахаар  
зохион байгуулна.

Монгол Улсын батлан хамгаалах 
сайдын 2010 оны 3 сарын 10-ны өдрийн 
80 тоот тушаалаар батлагдсан “Батлан 

хамгаалахын их сургуулийг 2010-2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө”-д 
Ахлагчийн сургууль нь бүтэц орон тоог 
нэмэгдүүлж6 “Ахлагчийн академи” 
болохоор зорилт тавьжээ.

ДҮГНЭЛТ
Дэлхийн улс орнууд өөрсдийн түүх, 

туулж өнгөрүүлсэн дайн, байлдаан, 
зэвсэгт мөргөлдөөн зэргээс сургамж 
аван ахлагч бүрэлдэхүүний сургалтыг 
орхигдуулалгүй улам бүр төгөлдөржүүлж 
ирсэн байна. Бид бүхэн ХХБ өөрийн ахлагч 
бүрэлдэхүүнийг сурган дадлагжуулахад, 
ХСИС-ийн харьяа Ахлагчийн сургуульд 
ахлагч бүрэлдэхүүний шаталсан 
сургалтын тогтолцоог нэвтрүүлэхэд 
анхаарал хандуулж тэргүүн туршлагуудыг 
нэвтрүүлснээр /бэлэн загварыг 
ашигласнаар/ бүхэл бүтэн 20-30 жилийг 
алгасан алхаж дэлхий нийтээр ахлагч 
бүрэлдэхүүн бэлтгэж байгаа сургалтын 
стандарттай хөл нийлүүлэн алхах юм. 

Гадаад орнуудын туршлага, БХИС-
ийн Ахлагчийн сургуулийн ахлагч 
бэлтгэх сургалтын тогтолцоог судлахад 
дэлхий нийтийн жишгийн дагуу техник 
технологи хөгжих тусам,   ажиллуулах 
гол хүч болсон ахлагч бэлтгэх сургалтын 
тогтолцоо түүнийг дагаад боловсронгуй 
болон хөгжиж байгаа нь харагдаж байна.

Өнөөгийн эдийн засгийн тогтворгүй 
үед, төсвийг хэмнэх бодлого барьж 
байгаа хэдий ч ахлагчийг сургаж бэлтгэх 
тогтолцоог цогцоор нь боловсронгуй 
болгох, шинээр мөрдөгдөж байгаа дүрэм 
журам, тушаал заавартай нийцүүлэх, 
тэдгээрт сургалтын талаар шаардлагатай 
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах, дэлхийн 
өндөр хөгжилтэй орнуудын жишигт 
ойртуулах, Хил Хамгаалах байгууллагын 
цаашдын шинэчлэлийн хандлагад 
нийцүүлэн өөрчлөх шаардлага тулгарч 
байна.

Хэдийгээр ахлагчийг сургаж бэлтгэх 
тогтолцооны эрх зүйн орчин бүрдэж 
байгаа хэдийч одоо алба хааж байгаа 
алба хаагчдаас бодитой судалгаа авч 
нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах, цэргийн 

6 Батлан хамгаалахын их сургуулийг 2010-2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө
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мэргэжлийн боловсон хүчний чадавхи, 
нөөцийг бий болгох асуудалд илүү 
анхаарах хэрэгтэй байна. Ахлагч бэлтгэх 
сургалтын өнөөгийн тулгамдаж байгаа 
асуудлуудыг онолын хэмжээнд судлан 
зөвхөн сургалтын байгууллага дотооддоо 
сургалтыг боловсронгуй болгох биш 
харин хилийн анги салбарууд, ХХЕГ шат 
шатандаа хэрэгжүүлэх боломжийг гаргаж 
ирэх нь чухал юм. Иймд дараах санал, 
зөвлөмжийг дэвшүүлж байна. Үүнд:
1.	 Ахлагч бүрэлдэхүүний шаталсан 

сургалтын тогтолцоог боловсронгуй 
болгох зорилгоор ХХЕГ, ХСИС-
ийн ахлагчийн сургуулийн ХХАТ-
ийн хамтарсан комисс ажиллуулж, 
хөтөлбөр, төсөл боловсруулах;

2.	 Ахлагчийн цолыг ажилласан жилээр 
биш мэдлэг чадвар, албан тушаал, 
сургалтад хамрагдсаны дараа албан 
тушаалд томилдог байх;

3.	 Хил хамгаалах байгууллагад шинээр 
ахлагч бүрэлдэхүүнд элсэн орж 
байгаа бүрэлдэхүүнийг Ахлагчийн 
сургуульд явагдаж байгаа “Хилчин” 
бэлтгэх дамжаанд заавал хамруулах.
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  ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБА ХААГЧИЙН ЧАДАМЖИЙГ ҮНЭЛЭХ 
АРГА ЗҮЙ, СУРГАЛТ БЭЛТГЭЛ

 
ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE EMERGENCY 

EMPLOYEES SKILLS AND TRAINING

С.БАТТӨМӨР
Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн 
Гал түймэртэй тэмцэх албаны тэнхимийн ахлах багш, онцгой 
байдлын дэд хурандаа
BATTUMUR S.
Lieutenant Colonel, Senior lecturer of the Emergency Management 
Institute, Law Enforcement University

Товч агуулга: Сургалт бэлтгэл нь Онцгой байдлын албан хаагчдын хуулиар 
хүлээсэн үүргээ биелүүлэх, ард иргэдээ гал түймрийн education and training болон 
гамшиг ослын голомтоос авран хамгаалахад шаардагдах, мэдлэг, чадвар, дадал 
болон багаар ажиллах нэгдсэн ажиллагаа, захирах захирагдах ёс улмаар сэтгэл зүй, 
бие бялдар, мэргэжлийн ур чадварыг суулгах зорилготой. Cургалт нь мөн салаа, 
тасаг, хэсэг, бүлгийн даргалах бүрэлдэхүүнд аврах, гал унтраах үйл ажиллагааны 
шаталсан сургалт боловсрол олгох, иргэдэд гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх 
анхан шатны мэдлэг, дадлага эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Absract: Training goals are to set up abilities on emergency officials to fulfill its legal 
obligations, obtaining required knowledge, abilities, skills to protect citizens during Fire 
and Rescue disasters, also teamwork, hierarchical ethics and psychological, physical and 
professional skills as well. Training also is focuses on provide categorized rescue and fire 
educational training for chairing  panel of rescue division, departments and units  and as 
well  as for people acquiring basic skills to prevent disaster.

Түлхүүр үгс:  Бие бялдарын чадамж, ур чадвар, эр зориг, шийдмэг чанар. 
Key boards: Physical ability, skiils, couragem, determination or decisive.

Гамшиг, олсын аюулаас иргэд, эд 
хөрөнгө, үнэт зүйлсийг эрэн хайх, 
аврах, нэрвэгдэгсдэд анхны тусламж 
үзүүлэх, аюулын хор уршгийг арилгах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үүргийг 
биелүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, 
чадвар, дадлыг албан сургалтаар олгож, 
бие бялдар, сэтгэл зүйн бэлтгэлийг 
бие бүрэлдэхүүнд эзэмшүүлж буй 
цогц үйл ажиллагаа гэж тодорхойлж 
болно. 

Хүний амь аврах сургалт бол аврагч 
хүний үндсэн хөдөлмөр бөгөөд хүний 

амь бие, эд хөрөнгийг аврах бэлэн 
байдлыг хангах үндэс юм. Аврагчдын 
сургалт бэлтгэлийн мөн чанар нь 
сургалтын зорилго, зорилтууд, агуулга 
хэм хэмжээ, арга технологи, тэдгээрийн 
үр дүнд бүтээгдэх дадлага сургалтын 
чанар, үр дүн, аврах ажиллагааны 
ур чадвар, алба хаагчдын сэтгэл зүй, 
бие бялдар, багаар ажиллах нэгдсэн 
ажиллагаагаар илэрхийлэгдэнэ. 
Аврагчдын сургалт бэлтгэлийн зорилго 
нь Онцгой байдлын албаны аврах 
ажиллагааны үүрэг гүйцэтгэх бэлтгэл, 
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бэлэн байдлыг хангахад чиглэгдсэн 
байдаг. 

Сургалт бэлтгэл нь Онцгой байдлын 
албан хаагчдын хуулиар хүлээсэн үүргээ 
биелүүлэх, ард иргэдээ гал түймрийн 
болон гамшиг ослын голомтоос авран 
хамгаалахад шаардагдах, мэдлэг, 
чадвар, дадал болон багаар ажиллах 
нэгдсэн ажиллагаа, захирах захирагдах 
ёс улмаар сэтгэл зүй, бие бялдар, 
мэргэжлийн ур чадварыг суулгах 
зорилготой сургалт бөгөөд салаа, тасаг, 
хэсэг, бүлгийн даргалах бүрэлдэхүүнд 
гал унтраах, аврах үйл ажиллагааны 
шаталсан сургалт боловсрол олгох, 
иргэдэд гамшгийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх анхан шатны мэдлэг, дадлага 
эзэмшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

Онцгой байдлын албан хаагчийн 
бие бялдарын чадамж  (ББЧ)-ийг 
үнэлэх арга зүй:  Энэ үзүүлэлт (тэсвэр, 
хурд, авхаалж самбаа, уян хатан)-үүд 
дэх авхаалж самбаа, уян хатан чанарыг 
шалгах дасгал, үзүүлэлтийг тодотгож 
өөрчлөх, хөдөлгөөний эвсэлийг шалгах, 
үнэлэх үзүүлэлтийг нэмж оруулбал 
бодит үнэлгээнд ойртоно. Онцгой 
байдлын албан хаагч (ОБАХ)-ийн 
бие бялдарын бэлтгэлжилтийг үнэлэх 
өнөөгийн үзүүлэлт (тэсвэр, хурд, 
авхаалж самбаа, уян хатан)-үүдийн 
нормативт тоон утгыг үсгэн үнэлгээгээр 
дүгнэж байгааг ОБАХ-ийн бие 
бялдарын чадварын үнэлгээ болгохын 
тулд тоон, эсвэл хувьчилсан (процентон) 
үнэлгээнд шилжүүлэх шаардлагатай. 

Энэ нь ОБАХ-ийн чадамжийг 
үнэлэх бусад үнэлгээний объектын 
үзүүлэлтийн үнэлгээ, дүгнэлттэй 
нэгтгэхэд нэг хэмжүүр тогтоох 
шаардлагаас урган гарч байгаа болно. 
Хэрвээ тэсвэр (Т), хурд (Ху), авхаалж 
самбаа (А), уян хатан (У),  хөдөлгөөний 
эвсэл (Э), хүч  (Хү) гэж тэмдэглэвэл, 
ОБАХ-ийн бие бялдарын чадамж (ББЧ) 
нь:

ББЧ = (Т + Ху + А + У + Э + Хү) = В оноо 6
Жишээ нь: тухайн ОБАХ нь  Т=95;  Ху 
=88;  А = 90;  У=85; Э = 70;  Хү =86  
гэсэн  үнэлгээг тус бүрд нь авсан бол 
энэ нь:
 ББЧ = (Т + Ху + А + У + Э + Хү) = (95 + 88 + 
90 + 85 + 70 + 86) = 85,7

ББЧ нь 85,7 оноогоор үнэлэгдэж 
байна. Энэ нь үсгэн “В”, чанарын “сайн” 
үнэлгээтэй тэнцэж байна гэсэн үг. 
Эдгээр онооны үзүүлэлтийг бие бялдар 
шалгадаг ОБАХ-ийн нормативаар 
шалгаж авна. 

Онцгой байдлын албан хаагчийн 
ур чадварын (УЧ) төвшинг  үнэлэх 
арга зүй:  Гамшиг осол, гал түймрийн 
аюултай тэмцэх явцад дан ганц хүч 
хэрэгслийн давуу байдал хангалттай 
бус,  ур чадвар онцгой чухал гэж үздэг.  
Харин хүн нэг бүрийн бэлтгэл бол анги 
салбарын тэмцэх чадавхын суурь үндэс 
байдаг. Тиймээс ОБАХ-ийн нэг бүрийн 
чадавхыг үнэлэх асуудал дотор тэдний 
гамшиг осол, гал түймэртэй тэмцэх 
үүргээ биелүүлэх ур чадварыг багтаан 
үзнэ. 

ОБАХ-ийн ур чадварыг зөвхөн 
гамшиг осол, гал түймрийн голомтод 
өөрт ноогдсон үүргээ биелүүлэх 
үзүүлэлтээр үнэлж болно. Гал түймрийн 
үед ОБАХ-ийн ур чадварыг үнэлэхдээ 
дараах үзүүлэлтийг ашиглаж болох юм. 
Үүнд:
- Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй 

ажиллагааны хувцасыг иж 
бүрдлийн хамт өмсөж галын авто 
машинд суух (БЧ1);

- Гал унтраах урьдчилсан болон 
бүрэн тархалтыг багаар хийх (БЧ2);

- Хүндрүүлсэн нөхцөлд хорт хий 
утаанаас хамгаалах багтай ажиллах 
чадвар (БЧ3);

- Галын тусгай зориулалтын гурван 
төрлийн шат ашиглах чадвар (БЧ4);

- Бусад чадвар (БЧ5); тухайн төрөл, 
мэргэжлийн аврагчийн онцлог, гал 
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түймрийн талбар дээр ОБАХ-ийн 
үндсэн мэргэжлээс үл хамааран, 
гүйцэтгэж болох төрөл бүрийн 
нийтлэг үүрэг, ажиллагааг гүйцэтгэх 
чадварыг харгалзсан чадвар байна. 
ОБАХ-ийн чадварыг нормативын 

үзүүлэлт нэг бүрээр, бусад чадварыг 
тухайн төрөл, мэргэжлийн тусгай 
нормативаар үнэлж, дүнг процентоор 
болон тоон үнэлгээгээр тавина.

УЧ = (БЧ1+ БЧ2 + БЧ3 + БЧ4 + БЧ5)  = 
С оноо 5

Жишээ нь: Ээлжийн үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа салаа, тасаг гал 
түймрийн дуудлагаар галын голомтод 
хүрэлцэн очиж үүрэг гүйцэтгэх оноолт 
номерууд болох аврагч, гал сөнөөгчдийн 
ур чадварыг үнэлэхэд тэрээр дээрх 
үзүүлэлтүүдээр БЧ1=90;  БЧ2=96;  
БЧ3=88;  БЧ4=82;   БЧ5=98 оноо авсан 
гэж үзвэл түүний ур чадварын нэгдсэн 
үнэлгээ нь  90,8 оноотой болно: 
УЧ = (БЧ1+ БЧ2 + БЧ3 + БЧ4 + БЧ5)  = 
(90 + 96 + 88 + 82 + 98) = 90,8

Эдгээр үзүүлэлт дээр өөр 
үзүүлэлтүүдийн нэмэн оруулж болно. 
Энэ нь үнэлгээний нарийвчлалыг 
сайжруулахад тустай болохоос биш, 
үнэлгээний арга зүйд нөлөөлөхгүй 
юм. Орчин үед  ОБАХ-ийг шууд 
буюу гал унтраах үүргийг биелүүлэх 
ажиллагаагаар нь, эсвэл шууд бус 
буюу салаа, тасаг, бүлгийн үүргийг 
амжилттай гүйцэтгэхэд нөлөөлсөн 
ажиллагааны чанар, хүчин зүйлсээр 
үнэлж болно. Сүүлчийн арга буюу 
шууд бус аргаар үнэлэхэд субъектив 
хандлага гарч болзошгүйг харгалзаж 
үзэх шаардлага гарна. Харин ОБАХ-
ийн өөрт ноогдсон үүргээ цаг хугацаа 
болон ажлын багтаамж, чанар чансаа, 
үр өгөөж, гүйцэтгэлийн хувь хэмжээ 
гэсэн үзүүлэлтээр дүгнэж болно.

ОБАХ-ийн ур чадвар өөрөө аяндаа 

бий болдоггүй, үүнийг богино хугацаанд 
ч эзэмших боломжгүй. Гал түймрийг 
уртаах ур чадвартай болоход ганц, хоёр 
жилийн бус хэдэн арван жилийн хүч 
хөдөлмөр шаардагдана. Монголчуудын 
аливаа ажил гүйцэтгэх нь үе дамжсан, 
“цус маханд нь шингэсэн” гэж ярьдаг 
генитэй холбоотой байж болох юм. 
Ийм ч утгаараа Онцгой байдлын 
байгууллагад эцэг, эхийнхээ ажил 
үйлсийг залгамжлан яваа аврагчид олон 
байдаг бөгөөд цаашдаа ч тэдний үр сад 
энэ албыг авч явах өндөр боломжтой 
юм. 

Онцгой байдлын албан хаагчийн 
эр зориг, шийдмэг чанарыг үнэлэх 
арга зүй:  ОБАХ-ийн мэдрэл-сэтгэхүй 
орчиндоо дасах, сэтгэлийн түгшүүр, 
санаа зоволт,  мэдрэл-сэтгэхүйн 
тогтвортой байдлын төвшин нь тэдний 
эр зориг гаргах, шийдэмгий ажиллах 
чадварын илэрхийлэл болно гэж үзээд 
тэдгээрийн эр зориг, шийдмэг чанарт 
үнэлгээ өгч болно. Хүний аливаа үйлдэл 
нь дотоод (далд) ухамсартай салшгүй 
холбоотой байдаг. 

Тэр тусмаа богино хугацаанд 
шийдвэр гаргах, хурдан шалгамгай 
ажиллагаа шаардах үед энэ чанар 
тод илэрдэг байна. Гал түймэр, үер 
уснаас хүн аврах, хүнд нөхцөлд амь 
насны эрсдэлтэй үйлдэл хийх зэрэг 
нь тухайн үед ОБАХ-ийн гаргасан 
шийдвэрийн дагуу явагддаг хэдий ч 
тэрхүү шийдвэрийг гаргах сэтгэл зүй, 
ухамсарын үндэслэл аль эрт тайван цагт 
тавигдсан байх ба нэлээд тохиолдолд үе 
дамжсан мөн чанартай байна. Зарим нэг 
баримтаар үүнийг нотолж болох юм. 
Тухайлбал; 

Монгол Улс НҮБ-ын энхийг 
сахиулах ажиллагаанд анхны цэргийн 
баг илгээж байснаас 2012 онд хүчний 
байгууллагуудын хамтарсан анхны бие 
даасан батальон Өмнөд Суданд НҮБ-
ын UNMISS ажиллагаанд оролцсон 
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билээ. Энхийг сахиулах ажиллагаанд 
ОБАХ-аас 100 гаруй алба хаагч гурван 
ээлжинд томилогдон ажилласан байдаг. 
Тэд Өмнөд Судан улсад усан эргүүл, 
хол ойрын эргүүл мөн баазын харуул 
хамгаалалтын үүргийг бусад улсын 
зэвсэгт хүчний алба хаагчидтай мөр 
зэрэгцэн биелүүлж байсан ба анх 
тэднийг Өмнөд Суданд буухад нэмэх 
40 гаруй хэмийн халуун угтаж үүрэг 
гүйцэтгэгч бүр сум нэвтэрдэггүй 
хантааз, гурван магазин сум, малгай, 
өвдгөвч, тохойвч гээд нийтдээ 10 гаруй 
кг ачаатай явдаг байжээ.

Тэднийг тэр халуунд байж ядаж 
байхад нутгийн иргэд 45 хэмийн 
халуундаа хөл бөмбөг, сагсаа тоглоод 
байж байдаг бол сар хүрэхгүй 
хугацааны дараа гэхэд Монгол цэргүүд 
халуунд дасч, сагс гар бөмбөг тоглоод 
гүйж байсан гэдэг. Монгол хүн дасан 
зохицох чадвар өндөр гэдэг нь үнэн 
билээ. Онцгой байдлын алба хаагчийн 
сэтгэл зүй, бие бялдар, мэргэжлийн 
ур чадварыг илтгэсэн Гал унтраах 
техникийн олон төрөлт спортын арга 
техникийг эзэмшиж, мэргэжлийн спорт 
өндөр хөгжсөн ОХУ, Беларус, Украйн, 
Чех, Герман зэрэг улсын алба хаагчидтай 
энэ тэнцүүхэн амжилт үзүүлж дэлхийн 
шилдэг 20 алба хаагчдыг жагсаахад 19 
байрт эрэмблэгдэж байгаа нь ОБАХ-ийн 
мэргэжлийн ур чадвар өсч байгаагийн 
нэг тод илрэл юм.

АНУ-ын эмч-судлаач Холмса, Раге 
нар нийгэмд зохицох, стресст тогтвортой 
байх чадварыг тодорхойлох аргачлал 
боловсруулсан байдаг. Тэд таван мянга 
гаруй хүний дунд амьдралд тохиолддог 
хурц халдварт өвчний тархалт, 
эдгэшгүй хорт хавдарын өвчлөлт, 
осол, аваарын гэмтэл зэргээс болж 
мэдрэл-сэтгэхүйн өөрчлөлт, хамаарлыг 
судалжээ. Тэд судалгааныхаа төгсгөлд 
хувь хүмүүс биеийн эрүүл мэнд, амь 
настай холбоотой аюултай тулгарахад 

тэдний мэдрэл-сэтгэхүйн өөрчлөлт 
нь янз бүрийн төвшинд хамааралтай 
болохыг тогтоожээ. Үүнийхээ үндсэн 
дээр стрессын төвшин, дасан зохицох 
чадвар, эр зориг, шийдмэг байдлыг 
үнэлэх шугаман хуваарийг тодорхой 
тоон баллаар гаргасан байна.

Хека, Хесса нарын урьдчилсан 
судалгаа нь мэдрэл-сэтгэхүйн байдлаас 
үйлдэл, ажиллагааг хийх шийдвэр 
гаргаж, хэрэгжүүлдэг болохыг тогтоох 
боломжийг олгодог байна. Спилбергер 
хүний айдас хариу үйлдлийг хэмжих 
хэмжүүрээр санаа зовнилын хариу 
үйлдэл, бие хүний хувийн бодит 
чанарын төвшинг илрүүлэх боломжийг 
судалж гаргасан байна. Бие хүний санаа 
зовнил гэдэг ойлголтод түгшүүртэй үед 
онцгой байдлын алба хаагчийн аливаа 
юманд өртөмтгий байдлыг тусгасан 
хувийн тогтонги шинж чанарыг ойлгож 
болох нь үүнээс харагдаж байна. Мөн 
энэ нь аюул заналхийлэлтэй нөхцөл 
байдал түүнд үзүүлж хариу үйлдэл 
бүрийг харуулсан тухайн хүний 
хандлагыг илэрхийлдэг. 

ОБАХ-ийн хөдөлмөрийн үр 
дүнгийн үнэлгээ нь хяналтын тогтолцоо, 
байгууллагын өдөр тутмын үйл 
ажиллагаатай нягт холбоотой. Өөрөөр 
хэлбэл үр дүнгийн үнэлгээ нь алба 
хаагчийг хянах үе шатанд явуулж байгаа 
ердийн үнэлгээ юм. Үр дүнгийн үнэлгээ 
гэдэг нь алба хаагчийн үүргээ хэрхэн 
биелүүлж байгааг үнэлэх үнэлгээ юм. 
Энэ нь чадавхын үнэлгээнээс агуулгын 
хувьд арай өөр юм. Дээрх байлаас 
үзвэл ОБАХ-ийн эр зориг, шийдэмгий 
чанар (ЭЗЧ)-ыг үнэлэх үзүүлэлтүүдийн 
гаргалгааг дараах байдлаар илэрхийлж 
болно гэж үзэж байна. Тухайлбал:
- Эрсдэл  даах чадвар (ЭДЧ);
- Тогтвортой байдлын чадвар (ТБЧ);
- Өөрийгөө удирдах чадвар (ӨУЧ);
- Шийдэмгий ажиллагааны чадвар 

(ШАЧ);
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- Дасан зохицох чадвар (ДЗЧ) гэж 
тэмдэглэбэл:

ЭЗЧ = (ЭДЧ + ТБЧ + ӨУЧ + ШАЧ + 
ДЗЧ)  = D оноо

Жишээ нь нэг аврагч, гал сөнөөгч  
ЭДЧ = 90; ТБЧ = 86; ӨУЧ = 80; ШАЧ = 
78; ДЗЧ = 88 гэсэн үнэлгээг авсан гэж 
үзвэл түүний эр зориг (ЭЗ)-ийн нэгдсэн 
үнэлгээ нь 84,4 оноо байна.  
       ЭЗЧ=(ЭДЧ + ТБЧ + ӨУЧ + ШАЧ 
+ ДЗЧ)= (90 + 86 + 80 + 78 + 88)=84.4

ОБАХ-ийн чадварт нэгдсэн 
үнэлгээ (НҮ) өгөх  арга зүй: ОБАХ-
ийн чадварын нэгдсэн үнэлгээг дээрх  
үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн үнэлгээний үр 
дүнгээр гаргана. Тэгэхдээ “Женевын 
бүдүүвч” (“Женевская схема”)  хэмээх 
оюун санаа, бие бялдар, хариуцлага, 
нөхцөл байдал гэсэн үндсэн асуудлуудыг 
багтаасан байх зарчмыг баримтална. 
ОБАХ-ийн чадавхыг үнэлэхээр санал 
болгож буй үзүүлэлтүүдэд “Женевын 
бүдүүвч”-ийн дөрвөн асуудлыг ямар нэг 
хэмжээгээр багтааж байгаа юм.  

Харин эдгээр үзүүлэлтийн ердийн 
нийлбэр байх уу, аль эсвэл нийлбэрийн 
дундаж байх уу, эсвэл ОБАХ-ийн 
чадварыг үнэлэх дээрх үзүүлэлтүүдийг 
ач холбогдлоор нь зиндаачилж, тус бүрт 
таарч тохирох коэффициент оноож, 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг түүгээр 
үржүүлж, нийлбэрийг дундажлах уу, 
гэсэн онол, арга зүйн ярвигтай асуултад 
хариу өгөх хэрэгтэй болно. Энэ арга 
зүйг боловсруулах чиглэлд, манай зарим 
эрдэмтэдийн бүтээлд тусгалаа олсон юм 
бий. Гэхдээ  харгалзаж үзэх зарим нэг 
асуудал байдаг. Тиймээс судлаач миний 
хувьд дэнслэх үүднээс өөрийн арга зүйг 
дэвшүүлэн тавьж байгаа юм.

Үүнийг бид дараах арга зүйн 
хувилбараар гаргаж болно гэж 
үзэж байна. Энэ нь үзүүлэлтүүдийн 

нийлбэрийн дундаж байх хувилбар юм. 
ОБАХ-ийн чадамжийг үнэлж буй оюун 
санааны чадамж (ОСЧ), бие бялдарын 
чадамж (ББЧ), ур чадварын чадамж 
(УЧЧ), эр зориг шийдэмгий чанарын 
(ЭЗЧ) үнэлгээ гэсэн дөрвөн үзүүлэлтийн 
дундаж байх болно. Үүнийг дараах 
томьёогоор бодно.
 НҮ = (ОСЧ + ББЧ + УЧЧ + ЭЗЧ) = E 
оноо 4

Өмнөх жишээнүүдэд дурдсан 
онооны үзүүлэлтээр ОБАХ-ийн нэгдсэн 
үнэлгээг жишээ болгон гаргавал 86,9 
оноотой: 
    НҮ = (ОСЧ + ББЧ + УЧЧ + ЭЗЧ) = 
(86,9 + 85,7 + 90,8 + 84,4) = 86,9

ОБАХ-ийн нарын чадавхыг 
үнэлэхэд ашиглаж байгаа дээрх 4 
үзүүлэлт (ОСЧ, ББЧ, УЧЧ, ЭЗЧ)-
ийг эрэмбэлж, зиндаа, ур чадварт 
голлох болон туслах чанар, зэрэгтэй 
байдлыг харгалзан практикаар болон 
шинжээчдийн үнэлгээнд үндэслэн ач 
холбогдлын коэффициентоор үржүүлж, 
дундаж оноогоор үнэлгээг гаргаж 
болохыг тэмдэглэж байна. Хэрвээ ОСЧ-
ыг шийдвэрлэх нөлөөтэй үзүүлэлт 
биш, нөлөөлөх хүчин зүйл хэмээн 
үзвэл бие бялдарын чадавх (ББЧ),  ур 
чадвар (УЧЧ), эр зориг (ЭЗЧ) гурвыг 
үндсэн үзүүлэлт болгоод, тэдгээрийн 
дундажийг  ОСЧ-ын үзүүлэлтээр 
үржүүлэх арга зүй байж болох талтай.
 НҮ = (ББЧ + УЧЧ + ЭЗЧ) = 260,9 = 
86,9 х 0,89 = 77,3

Энэ тохиолдолд НҮ= 68,6 оноо 
болж буурна. Эндээс ямар дүгнэлт 
хийж болох вэ? гэвэл, ОСЧ=1,0 байсан 
тохиолдолд дээрх гурван үзүүлэлтийн 
нэгдсэн үнэлгээ буурахгүй, бусад 
тохиолдолд үргэлж буурч байх болно. 
Хувь хүний оюун санааны чадавх нь 
тэдний нэгдсэн чадавхын үнэлгээнд 
эерэг нөлөөгүй, үргэлж сөрөг нөлөөтэй 
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байна гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна. 
Тэгэхээр ОСЧ-ыг нөлөөлөгч хүчин 
зүйл биш, үзүүлэлт болгон авч үзэх нь 
арга зүйн хувьд зохимжтой болох нь 
харагдаж байна.
  

ДҮГНЭЛТ
Онцгой байдлын албан хаагчдын 

сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын 
бэлтгэл, тэдний сэтгэл санааны 
тогтвортой байдлын асуудал түүхийн 
бүхийл үед аливаа улс гүрний эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжилд тодорхой 
үүрэг бүхий удирдлагын анхаарлын 
төвд байсан, байсаар ч буй олон талт 
томоохон асуудлын нэг билээ.Улс орон, 
ард иргэдээ болзошгүй гамшиг ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, авран хамгаалах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах 
үндсэн зорилготой.

Онцгой байдлын албаны чанар 
төвшин, үр дүн нь тухайн албыг 
биечлэн гүйцэтгэж байгаа төрөл 
мэргэжлийн аврагчдын сэтгэл зүй, бие 
бялдар, ур чадварын бэлтгэл, түүнийг 
удирдан зохион байгуулдаг захирагч, 
дарга нарын ажлын арга барилаас шууд 
хамааралтай тул аврагч нэг бүрийн зан 
төлөв, сэтгэл зүйн онцлог, бие бялдар, 

ур чадварыг онол практикын хувьд сайн 
мэдэхгүйгээр тэднийг онцгой байдлын 
албаны үйл ажиллагаанд бэлтгэх 
асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй юм.

Аврагчдын сэтгэл зүй, бие бялдар, 
ур чадварын бэлтгэлд нөлөөлөх 
гэдэг нь хэрэгцээ шаардлага гарч 
тулгамдсан нөхцөл байдал үүссэн 
үед албан үүргийнхээ дагуу үйл 
ажиллагаа явуулахдаа эх орон, ард 
түмнээ гэсэн бат итгэл үнэмшилтэй, 
хууль эрх, зүйн мэргэжлийн өндөр 
мэдлэгтэй, мэргэжлийн алдаа эндэлгүй 
чадварлаг ажиллаж, цаг агаарын ямарч 
тохиолдолд оюун санаа бие бялдарын 
өндөр ачааллыг давж чадах сэтгэцийн 
тогтвортой чанарыг бие бүрэлдэхүүнд 
төлөвшүүлэх тухай асуудал юм.

Өөрөөр хэлбэл төрөл мэргэжлийн 
аврагчдын албан үүрэг гүйцэтгэх явцад 
учирч болзошгүй аюул занал, бэрхшээл 
саадыг даван туулах тэдний сэтгэл 
зүй, бие бялдар, ур чадварын нэг цогц 
үнэлгээ гэж ойлгож болно. Аюул занал 
гэдэг нь удаан хугацаагаар үргэлжилсэн 
томоохон хэмжээний объектын болон 
ой хээрийн гал түймрийг унтраах 
болон аврах үйл ажиллагаанд оролцох, 
бусад гамшиг ослын голомтод үүрэг 
гүйцэтгэж яваад амь  эрсдэж болзошгүйд 
хамруулан ойлгож болно.
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НА БАЗЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE PROSPECTS OF USING SEARCH ALGORITHMS BASED ON SEMANTIC 
ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OPERATIONS

ХУУЛЬ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГААНД СЕМАНТИК АНАЛИЗ ХИЙСНИЙ 
ҮНДСЭН ДЭЭР ЭРЭЛ ХАЙГУУЛИЙН АЛГОРИТМУУДЫГ АШИГЛАХ 
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ДЕРЕНИКЬЯН А.С., ГАРИН Е.В. 
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А.С.ДЕРЕНИКЬЯН, Е.В.ГАРИН
Оросын Холбооны Улсын Томскийн Их Сургууль

Аннотация: Авторами проведена работа по созданию практических методик 
психодиагностики и выявления асоциального, противоправного и зависимого 
поведения на основе современных методов семантического анализа (включая 
автоматизированные технологии методов дистанционной психодиагностики) в 
различных источниках информации. Результаты работы могут использоваться для 
выявления элементов противоправной деятельности, осуществления социально-
психологического мониторинга, картографирования путей распространения 
внешних управляющих внушений и прогноза соответствующих поведенческих 
реакций в социуме.

Abstract: The authors have carried out work on the development of practical 
methods of psycho-diagnostics and to identify antisocial, unlawful and addictive 
behavior on the basis of modern methods of semantic analysis (including remote 
automated methods of psycho-diagnostics technology) using different sources of 
information. The results can be used to identify the elements of unlawful activities, to 
implement social and psychological monitoring, to map the pathways of external control 
suggestions and to forecast appropriate behavioral responses in society.

Товч агуулга: Мэдээллийн янз бүрийн эх сурвалжид семантик анализ хийх 
орчин үеийн аргад үндэслэн (зайнаас сэтгэл зүйн оншилгоо тавих шууд аргыг 
багтаасан болно) нийгэмд харш, хууль бус ба хамааралтай,  донтсон  зан үйлийг 
илрүүлэх ба сэтгэл зүйн оношилгооны практик аргуудыг бий болгохоор судлаачид 
ажиллалаа. Уг судалгааны ажлыг хууль бус үйл ажиллагааны элементийг 
илрүүлэх, нийгмийн сэтгэл зүйд мониторинг хийх, гадаад ертөнцөөс удирдаж 
буй өөрчлөлтийг улам дэлгэрүүлэх замаар зураглах, олон нийтийн зохих хариу 
үйлдлүүдийг таамаглах зэрэгт ашиглаж болно.
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АКТУАЛЬНОСТЬ
Современный уровень угроз 

в сфере безопасности требует  
значительного повышения 
эффективности деятельности 
правоохранительных органов. Из-за 
многочисленности политических и 
экономических вызовов: повышения 
мобильности и образовательного 
уровня населения, растущего потока 
провокационной информации 
в СМИ и социальных сетях,  в 
мониторинге и прогнозировании угроз 
безопасности всё большее значение 
приобретают автоматизированные 
методики хранения, обработки и 
анализа Больших Баз Данных (Big 
Data). Их широкое использование 
стало насущной необходимостью 
в деятельности по организации 
оперативно-розыскных мероприятий, 
выявлению групп риска, профилактике 
распространения наркотических и 
психотропных средств, выявления 
противоправной деятельности, 
религиозного и национального 
экстремизма.

Автоматизация в рассматриваемой 
сфере невозможна без применения 
поисковых алгоритмов на 
базе семантического анализа 
и самообучающихся систем 
искусственного интеллекта на основе 
нейросетевой организации СУБД. 
Создание практических методик 
семантического анализа позволяет по 
текстовой информации в открытых 
информационных источниках 
(публикациях, интервью, комментариях 
на форумах и в социальных сетях и 
др.), определять индивидуальный 
семантический граф конкретного 
человека. В свою очередь анализ 
индивидуального семантического 
графа позволяет получить 
диагностические характеристики 

особенностей интеллектуальных 
способностей, стрессоустойчивости, 
психологической пластичности, 
пригодности к различным типам 
умственной деятельности и другие 
и н д и в и д уа л ь н о - с п е ц и ф и ч е с к и е 
характеристики. данной конкретной 
личности. 

Некоторые особенности 
индивидуального семантического 
графа, такие как его мерность, 
связность, показатель степеней 
вершин, коэффициент кластеризации, 
коэффициент ассортативности, 
наличие либо отсутствие 
определенных мотивов графа 
позволяют выявлять людей с 
неразвитым либо угнетенным 
понятийным аппаратом, определять 
характеристики их внушаемости, 
наличие управляющих внешних 
внушений (в том числе религиозного 
или националистического толка), 
устанавливать многие другие 
их особенности, определяющие 
конкретные формы асоциального 
поведения. Углубленный общий анализ 
графа позволяет выявлять наличие 
зависимых форм поведения, в том 
числе алкогольную и наркотическую 
зависимость и склонность к их 
формированию.

Автоматизация процесса 
семантического анализа позволяет  
решить целый ряд актуальных проблем 
правоохранительной деятельности, в 
том числе связанных с реализацией 
оперативно-розыскных мероприятий 
и дистанционной  психодиагностикой 
как отдельных индивидуумов, так 
и субкультурных групп, населения 
конкретных отдельных территорий и 
социума в целом в режиме реального 
времени.
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ПРОБЛЕМАТИКА
Для решения задач выявления 

и диагностики средствами 
семантического анализа форм 
асоциального, экстремистского и 
противоправного поведения, требуется 
комплексное использование решений 
из сферы теории информатики, 
математического анализа, психологии, 
социологии, лингвистики, 
логики силлогизмов. Для этого 
реализуется комплекс работ в сфере 
искусственного интеллекта, а также 
моделирования самоорганизующихся 
и саморегулирующихся систем. При 
этом первоочередное значение имеют 
работы по созданию  объяснительных 
моделей хранения, кодирования и 
декодирования информации в памяти 
человека,  механизмов обучения 
и самообучения, формирования 
поведенческих доминант и 
самостоятельной генерации сложных 
форм социального поведения,  
распространения и трансформации 
управленчески значимой информации в 
социуме.

Исходя из этого, при проведении 
работ в рассматриваемом направлении 

авторы ставят своей целью работы 
создание практических методик 
психодиагностики и выявления 
асоциального, противоправного и 
зависимого поведения на основе 
современных методов семантического 
анализа (включая автоматизированные 
технологии методов дистанционной 
психодиагностики) для осуществления 
социально-психологического мо-
ниторинга,  картографирования 
путей распространения внешних 
управляющих внушений и прогноза 
соответствующих поведенческих 
реакций и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Использование современных 

методов анализа облачных поисковых 
систем, других исследований 
экспериментального и описательного 
характера авторами получены 
следующие базовые результаты:

1) На основе статистического 
анализа запросов облачных поисковых 
систем сформирована авторская 
концепция модели иерархии 
потребностей человека (рис.1). 

Рис. 1. Иерархия потребностей человека [1]
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В соответствии с этим, найдены и 
описаны условия перехода человека 
к потребностям наивысшего 
иерархического уровня [2]. Найдены 
и описаны условия взаимовлияния 
индивидуальных потребностей 
человека и его социального окружения 
[3].
 При этом показано, что развитие 
потребностей индивидуума происходит 
по замкнутому бесконечному циклу 
(рис.2).

Рис. 2. Реляционная модель развития  
потребностей индивидума [2]

2) На основе модели иерархии 
потребностей построена реляционная 
модель развития интеллектуальных 
способностей человека, которая 
может выступить в качестве новой 
базы для создания оригинальных 
практических методик диагностики 
интеллекта: ТИП-тест, ТНА-тест 
(табл.1). 2) На основе модели иерархии 
потребностей построена реляционная 
модель развития интеллектуальных 
способностей человека, которая может 
выступить в качестве новой базы для 
создания оригинальных практических 
методик диагностики интеллекта: 
ТИП-тест, ТНА-тест (табл.1).

Таблица 1. Реляционная модель интеллектуальных способностей человека
ур. 

потр.

Под
ур.

потр.
Способность Образование, работа

Методы 
психологической 

диагностики

5

4
Способность к генерации 
неопровержимых 
(непреодолимых) внушений

Диплом об открытии, 
патент на изобретение.

Индекс РИНЦ;
Индекс Хирша.

3
Способность к генерации 
трудноопровержимых 
(труднодоказуемых)  внушений

Научная степень 
доктора наук.

2 Способность  вырабатывать 
торможение к самовнушению

Высшее 
управленческое звено. 

1 Способность к самовнушению Способность к 
анализу  и прогнозу.

4

2

Способность вырабатывать 
торможение к сложным и 
сверхсложным внешним 
внушениям

Послевузовское обр.- 
аспирантура, второе 
В/О, 
Среднее 
управленческое звено. 

Метод синхронной 
регистрации Клочко-
Галажинского

1
Способность вырабатывать 
торможение к имитативному 
рефлексу

Спорт высших 
достижений

Тест Соломона Аша

3

2

Способность копировать и 
транслировать внушения другим 
людям

В/О 
Низшее 
управленческое звено. 
Образование

Гос.экз., 
Дипломная работа; 
Тест Гоулмана

1

Способность тормозить 
врожденные и приобретенные 
потребности (внушения) у 
других людей



499

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

2

2

Способность копировать 
сложные и сверхсложные 
поведенческие и речевые 
комплексы за счет 
гипертрофированного 
имитативного рефлекса

С/О ЕГЭ;
Тест Айзека;
Тест Векслера;
Тест словарного 
запаса Нейшена.

1
Способность вырабатывать 
торможение к врожденным 
рефлексам

Н/О ГИА

1

3
Наличие хорошо развитого 
имитативного рефлекса 

2

Наличие эмпатии в модели 
восприятия действительности 
(хорошо развитой сети 
зеркальных нейронов)

2.Сочувствие себе

1.Сочувствие 
окружающим

1
Наличие хорошо развитого 
инстинкта самосохранения

3) На основе модели иерархии потребностей человека, реляционной 
модели развития интеллектуальных способностей и условий взаимодействия 
индивидуума с социальным окружением разработан вариант модели функции 
отражения психики, объясняющая многие когнитивные искажения в восприятии, 
разработаны и классифицированы модели восприятия времени (рис. 3).

Рис. 3. Модель функции отражения психики человека [2]
4) В результате работы по совершенствованию практических методик 

тестирования интеллектуальных способностей человека в решении задачи 
синонимии, экспериментов и наблюдений разработана модель механизма 
формирования доминанты и модель кодирования и декодирования информации 
в памяти человека, разработана модель восприятия действительности в виде 
индивидуального семантического графа.

Разработана модель индивидуального словарного запаса (рис.4).
5) На основе модели словарного запаса и экспериментальным данным 

тестирования словарного запаса методом Нейшена-Головина определен словарный 
запас в зависимости от образовательного уровня (рис.5).

6) При апробации практических методик диагностики интеллектуальных 
способностей массовое тестирование выявлено распределение  развития 
интеллекта, в целом соответствующее распределению Парето (рис.6).

Экспериментально обнаруженные отклонения от нормального распределения 
дали возможность построить объяснительную модель возрастных кризисов, 
связанных с
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Рис. 6. Среднестатистическое 
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изменениями развития 
интеллектуальных способностей. 
Максимумы отклонений от 
нормального распределения в данной 
модели получили наименования 
порогов (уровней) сопротивления 
развития интеллекта.

7) Отдельное исследование 
интеллектуальной деятельности и 
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социальных взаимодействий, в том 
числе способности к копированию, 
хранению, распространению и 
генерации управленчески значимой 
информации привело к созданию 
прогнозной модели распространения 
в социуме девиационных форм 
поведения, в том числе алкогольной и 
наркотической зависимости, имеющих 
общее сходство с развитием эпидемий.

По результатам экспериментов 
Милгрэма и Уотса рассчитан 
показатель порога перколяции 
и коэффициент перколяции 
распространения управленчески 
значимой информации в социуме 
(рис.7).

Ряд практических экспериментов 
и наблюдений за распространением 
информации позволил рассчитать 
емкость социального графа социальной 
сети Вконтакте (216 Тб), а также 

рассчитать коэффициенты перколяции 
для следующих социальных сетей: 
Facebook, Одноклассники, Вконтакте, 
LinkedIn. 

Анализ коэффициента перколяции 
в ближайшем социальном окружении 
индивидуума и регистрация его 
отклонения от нормы позволяют 
определять центры кластеризации 
девиантного поведения. Анализ 
показателей порога и коэффициента 
перколяции позволяет описывать 
и прогнозировать скорость 
распространения девиационного 
поведения, картографировать пути 
распространения управляющих 
внушений и др., что в свою 
очередь позволяет отслеживать 
распространение взглядов и идей 
асоциального и противоправного 
характера. 

Рис. 7. Коэффициент перколяции в эксперименте Уоттса[4]
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Рис. 8. Экспериментальное выявление коэффициента перколяции LinkedIn

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование комплекса 

разработанных способов и 
методик скрытой дистанционной 
психодиагностики в практике 
правоохранительной деятельности 
позволяет выявлять носителей 
поведенческих девиаций и группы 
риска формирования зависимого и 
экстремистского поведения, а также 
распространителей экстремистских 
идей, взглядов противоправного 
характера, участников криминальных, 
экстремистских, террористических 
организаций. Регистрация отклонения 
от нормы показателей порога и 
коэффициента перколяции в социуме 
и выявление особых маркеров в 
индивидуальном семантическом 
графе (мотивов графа) позволяет 
выявлять первоисточники (авторов), 
выгодоприобретателей, центры 
кластеризации и пути распространения 
внешних внушений, направленных на 

повышение уровня криминализации и 
дестабилизацию общества. 
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SOME ISSUES ON THE LEADING EXECUTIVE OFFICER IN BORDER 
PROTECTION SERVICE
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professor’s team, the Executive Leadership Academy of Law 
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлд хил хамгаалах байгууллагын удирдах ажилтны 
манлайллын  өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, тулгамдсан зарим асуудлыг 
тодорхойлон, тэдний манлайллыг дээшлүүлэх талаар санал, зөвлөмж дэвшүүлжээ.

Abstract: The purpose of this study is to emphasize current situation leading of 
Executive officer in Border Protection Service its leadership further development.

Түлхүүр үгс: Манлайлал, удирдах ажилтны манлайлал, хил хамгаалах 
байгууллагын удирдах ажилтны манлайлал. 

Key words: Leadership, leading Executive officer in Border Protection Service.  

Хил хамгаалах байгууллагын 
удирдах ажилтны манлайллын тухай 

ойлголт
Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд 

төрийн захиргаа, төрийн албаны 
шинэтгэл манай улсын хувьд ихэнх орны 
нэгэн адил төрийн бодлогын онцлох 
шинж болж ирэв. Төрийн захиргаа, 
төрийн албаны шинэтгэлийн ихэнх 
хөтөлбөр нь мэргэшсэн, тогтвортой 
байх (мерит) зарчимд суурилсан, улс 
төрийн намуудаас хараат бус төрийн 
албыг байгуулах буюу бэхжүүлэх 
явдлыг гол зорилгоо болгож байна. 

Шинэтгэлийг амжилттай 
хэрэгжүүлж чадсан орны туршлагаас 
харахад манлайлагчид чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн байдаг. Үзэл бодолдоо үнэнч, 
үйл хэргээ тууштай явуулдаг, мэдлэг 
чадвартай реформистуудын манлайлал 
дор төрийн алба шинэчлэгддэг бөгөөд 
зарим судалгаагаар байгууллагын 
өөрчлөлт шинэтгэлийн зорилгыг 
хэрэгжүүлэх, хүнтэй холбоотой 

нөөцийг илрүүлэн ашиглах ажлын 70 
хувь нь даргын манлайллаас хамаардаг 
тухай судалгааны дүн гарсан байдаг. 

Төрийн байгууллага дахь 
манлайллын асуудал нь байгууллагын 
албан ёсны манлайлагчид буюу анхан 
шатны нэгжээс авахуулаад дээд шатны 
удирдах ажилтнууд дээр яригдана. Энд 
ялангуяа байгууллагын хувь заяанд 
нөлөөтэй нийтлэг шийдвэр гаргаж, 
өөрчлөлтийг гардан удирдах чиг үүрэг 
бүхий дээд шатны удирдах ажилтнууд 
буюу офицерийн манлайлалд илүү 
анхаарал хандуулж байна. Энэхүү 
судалгааны гол судлагдахуун бол 
төрийн жинхэнэ алба хаагч, офицер 
бөгөөд түүний манлайлал юм. Офицер 
нь удирдах бүрэлдэхүүн болохынхоо 
хувьд төдийгүй төр, ард түмнийхээ 
өмнө тангараг өргөсөн хүнийхээ хувьд 
нийгэм, хамт олныг манлайлах үүрэг 
хариуцлагыг хуулийн өмнө болоод ёс 
зүйн үүднээс хүлээж байдаг. 

Монгол улсын Иргэний цэргийн 
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үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 19 
дүгээр зүйлд Офицерийн алба гэж: 

1. Офицерийн цол бүхий иргэн 
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний зохих 
албан тушаалд цэргийн алба хаахыг 
офицерийн алба гэнэ.1

2. Офицерийг цолоор нь дунд,ахлах, 
дээд гэж ангилна. Дунд офицер нь 
дэслэгч, ахлах дэслэгч, ахмад, ахлах 
офицер нь хошууч, дэд хурандаа, 
хурандаа, дээд офицер нь бригадын 
генерал, хошууч генерал, дэслэгч 
генерал, генерал цолтой байна. /Энэ 
хэсэгт 2006 оны 6 дугаар сарын 7-ны 
өдрийн хуулиар өөрчлөлт орсон /хэмээн 
заасан бол Хил хамгаалах байгууллагын 
Хүний нөөцийн дүрмийн 1.7 дугаарт 
“Офицерийн алба” гэж офицерийн 
цол бүхий иргэн Хил хамгаалах 
байгууллагын зохих албан тушаалд 
цэргийн жинхэнэ алба хаахыг хэлнэ” 
гэсэн байна. 

Тэгвэл цэргийн албан хаагч нь 
Монгол улсын хууль тогтоомж, цэргийн 
дүрмийг чанд сахин биелүүлж, захирах 
захирагдах ёсыг хэлбэрэлтгүй мөрдөх 
үүрэгтэй байдаг. Монгол улсын цэргийн 
дүрмийн Дотоод албаны дүрмийн 
хоёрдугаар бүлгийн 21-т “Цэргийн 
албан хаагчид нь албан тушаалын 
зэрэглэлээрээ нэг нь нөгөөдөө /дарга/ 
буюу захирагдагч байна” гэжээ.2 Тиймээс 
цэргийн албан хаагч нь баг, бүлэг ахалж 
ажиллах хэрэгцээ шаардлага гардаг, 
байнга иргэдтэй харилцан үйлчилдэг, 
нөгөө талаар төрийн албан хаагч 
манлайлагч байх үүргийг нийгмийн 
өмнө хүлээдэг учраас нийт төрийн 
албаны манлайллыг сайжруулахын 
тулд манлайлагчдын манлайлагч буюу 
офицерийн манлайллыг сайжруулах 
асуудал хурцаар тавигдаж байна. 

Одоогоор Хил хамгаалах 
байгууллагын нийт бие бүрэлдэхүүний 

1  Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон 
цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай. 
УБ., 1992. 19-р зүйл.
2  Монгол Улсын цэргийн дүрмийн Дотоод албаны 
дүрмийн хоёрдугаар бүлгийн 21 дүгээр зүйл. 

27%-ийг офицерийн бүрэлдэхүүн 
эзэлж байгаа юм.3 Эдгээр офицеруудын 
манлайллын нөлөөллөөс байгууллагын 
хөгжлийн хурд шалтгаалах тул 
офицеруудын хариуцлага улам бүр 
нэмэгдэж байна.

Монгол Улсын Төрийн албаны 
зөвлөл, Шведийн Төрийн захиргааны 
олон улсын институт (SIPU International)-
ын хамтарсан “Манлайллын сургалтын 
хөтөлбөр” төслийн эцсийн дүгнэлтэд 
“төрийн албаны менежерүүдийн 
манлайлах чадавхи нийтдээ ядмаг 
байгаа нь хөгжлийн гол эмзэг асуудал 
хэмээн үзэж байна.4 Ихэнх менежерийг 
удирдан зохион байгуулах туршлагаас 
нь илүүтэйгээр салбарын мэргэжлийн 
ур чадвар, туршлага дээр үндэслэн 
томилж байгаа учраас тэд хүмүүсийг 
удирдах, сургах болон байгууллагыг 
үр дүнд чиглүүлэх талаар бэрхшээлтэй 
тулгарч байна” хэмээн үзсэн байна. 

Харин Монгол Улсын төрийн 
албаны өнөөгийн дүр төрхөд тулгуурлан 
ирээдүйн дүр төрхийг илэрхийлсэн 
эрхэм зорилго, стратегийн зорилтыг 
тодорхойлсон ‘’Монгол улсын төрийн 
албаны шинэтгэлийн дунд хугацааны 
стратегийн баримт бичиг’’-т төрийн 
албаны шинэтгэлийн эрхэм зорилго, 
эрхэмлэн дээдлэх зүйлс, төрийн 
албаны шинэтгэлийн зарчим, бодлого, 
стратегийг тодорхойлжээ. Тухайлбал, 
Төрийн албаны эрхэм зорилго нь 
‘’Иргэдэд ойр, тэдний хэрэгцээг 
хангахад чиглэсэн, өөрчлөгдөж 
буй орчинд зохицож чаддаг бөгөөд 
идэвхитэй, санаачлагатай манлайлагч 
менежер бүхий цомхон, чадварлаг, 
эцсийн үр дүнг эрхэмлэн дээдэлсэн 
төрийн албыг төлөвшүүлэх’’-д оршино 
гэсэн байна.5 Ийнхүү нийгэм, цаг үеийн 
хувьсал өөрчлөлтийн явцад Монгол 
Улсын Хил хамгаалах байгууллагын 
хэмжээнд удирдан чиглүүлэх үүрэгтэй 

3  ХХЕГ-ын хүний нөөцийн судалгаа.
4  “Манлайллын сургалтын хөтөлбөр” төсөл.
5  “Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн дунд 
хугацааны стратегийн баримт бичиг”.
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удирдах ажилтны манлайллын түвшинг 
дээшлүүлэх зайлшгүй шаардлага 
улгарсан .

Энэ цаг үеийн нөхцөл байдалд 
дүгнэлт хийн, хил хамгаалах байгууллага 
2014 оны зорилтоо “Офицеруудын 
манлайллын түвшинг дээшлүүлнэ” 
хэмээн тодорхойлж, манлайллын 
түвшинг дээшлүүлэх ажлын хүрээнд 
ХХЕГ-аас 2014 оны нэгдүгээр 
сард Удирдлагын академи, Хөгжил 
дэвшлийн хөтөч, Хувь хүний хөгжлийн 
институттэй хамтран “Манлайллын 
сургалтыг зохион байгуулах сургагч 
багш бэлтгэх сургалт”-ыг зохион 
байгуулж хилийн бүх отряд, ангийн 
төлөөллийг сургалтад хамруулсан юм. 
Уг сургалтад хамрагдсан офицерууд 
1. Офицерын нэр алдраа өндөрт 

өргөсөн удирдагч байж Төрийн 
албан хаагчийн болон Хилчдийн ёс 
зүйг чандлан сахих. 

2. Офицерын албан тушаалын 
стандартыг боловсруулан гаргаж, 
дагаж мөрдөх.

3. Улсын хил хамгаалалт, алба үйл 
ажиллагааг шинжлэх ухаанчаар 
удирдан чиглүүлэх.

4. Албандаа өнөөдрөөр хандалгүй 
ирээдүйн хүрэх үр дүнг тооцож, 
зорилготой ажиллах.

5. Хил хамгаалах байгууллагын 
хөгжлийн төлөө өөрсдөөсөө 
хамаарах бүхнийг чин сэтгэлээсээ 
хийж, өрх гэрээ өнгөлөг өөдрөг авч 
явах.

6. Офицер бүр шинийг санаачлагч, 
эрэлхийлэгч, суралцагч, сурган 
хүмүүжүүлэгч  багш байх.

7.  Хилчдийн ажиллах нөхцөл, 
нийгмийн баталгааг хангах талаар 
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх.

8.  Харилцааны өндөр соёлтой, 
бахархан дууриах үнэт зүйлээ 
хөгжүүлсэн, оюунлаг, манлайлагч 
байх .

9. Зөв бүхнийг сэдэж дэмжин, 
дэлгэрүүлэгч байх зэрэг чухал 

зорилго уриатай тус тусын 
ажиллаж буй отряд, ангидаа 
манлайллын сургалт сурталчилгаа 
явуулах ажлын төлөвлөгөө гарган 
хэрэгжүүлж байна.   

 Гэвч алслагдсан хилийн отряд, 
застав, ХХЕГ, төвийн бүсийн 
ангиудад манлайллыг хөгжүүлэх 
ажил харилцан адилгүй явагдаж 
байна. Хил хамгаалах байгууллагын 
хэмжээнд “Супер офицер” тэмцээн, 
“Марш тактикийн аварга салаа, 
тасаг шалгаруулах тэмцээн” 
зохион байгуулсан нь бодит үр 
дүнд хүрч, байгууллагын шилдэг 
тэргүүний офицерууд ямар 
мэдлэг, ур чадвар, дүр төрхтэй 
байх ёстойг тодорхойлсон. Гэвч 
энэ нь манлайлагч офицерийн 
тодорхойлолтыг бүрэн гаргаж 
ирж чадахгүй байна. Тиймээс 
төрийн тусгай албыг мэргэшсэн, 
тогтвортой, цомхон, чадварлаг 
болгох манлайлагч офицеруудын 
манлайллын өнөөгийн үйл 
ажиллагаанд дүн шинжилгээ 
хийснээр цаашид манлайллын үйл 
ажиллагааг сайжруулах шинэтгэл 
хийгдэж байна. 

Хил хамгаалах байгууллагын 
ажилтны манлайллын байдалд 

хийсэн судалгаа, цаашид анхаарах 
зарим асуудал

Судалгаа 1. “Хил хамгаалах 
байгууллагын удирдах ажилтны 
манлайллыг дээшлүүлэх зарим 
асуудал” илтгэлийн хүрээнд хилийн 
отряд, ангиудаас ХСИС-д суралцаж буй 
суралцагчид, мөн хилийн тагнуулын 
сургалтад сурч буй суралцагчид нийт 36 
алба хаагчаас авсан сорилын судалгаа. 
(магистр Н.Бат-Итгэлийн хийсэн 
судалгаанаас:)

Санал асуулгын талаар: 
1. Та хил хамгаалах 

байгууллагын манлайлагчдад байх 
үндсэн шинжийг ач холбогдлоор нь 
дугаарлана уу.
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Хариулт Дугаар
Хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хүрч урам зоригийг нь сэргээх буюу хүн бүрийн хувь 
нэмрийг ойшоож үнэлэх, хамтын амжилтыг олж харах үнэлэх чадвар 5

Манай ажлын үр дүнд нөлөөлөх ирээдүйн төлөв хандлагын талаар тэр байнга ярьдаг 10
Тэр байгууллагынхаа албан ёсны хил хязгаараас гадна өөрсдийнхөө хийж байгаа 
ажлаа сайжруулах ямар бүтээлч арга зам байгааг эрж хайдаг. 3

Тэрээр хэдийгээр алдаж болох эрсдэл  байгаа хэдий ч ажлын шинэ хандлагын 
туршилт болон эрсдэл хийдэг. 5

Хүмүүсийн хүсэл сонирхол, хэрэгцээг нь хангаж, эрх ашгийг нь хамгаалж чадах 
тийм хүн 7

Байгууллагын ирээдүйг урьдчилан тодорхойлж зорьсноо тууштай хэрэгжүүлэх
ажилдаа чанарын өндөр стандарт хэрэгжүүлдэг 6

Судалгаанд нийт 36 офицер, ахлагч  хамрагдсанаас 10 хүн буюу 27 хувь нь 
“Манай ажлын үр дүнд нөлөөлөх ирээдүйн төлөв хандлагын талаар тэр байнга 
ярьдаг” гэсэн шинжийг сонгосон байна.  

Судлаачийн хувьд урьд ажиллаж байсан практик туршлагатай харьцуулан 
дүгнэхэд дээрх судалгааны хариулт нь зөв гэж үзэж байна. 

2. Та Хил хамгаалах байгууллагын удирдах ажилтнуудын vлгэр дуурайл vзvvлж 
бусдыг дагуулах чадварыг vнэлнэ vv? /хариултын доорх тоог дугуйлна уу/

Хариулт Дугаар
Албан хаагчийг бэлтгэдэг тогтолцоонд заавал эзэмших ур чадвар болгон оруулах 3
Хил хамгаалах байгууллагад ажиллах шалгуурт хувь хүний манлайлах чадварыг 
харгалздаг байх 4

Ажил дүгнэх үзүүлэлтэд оруулах 5
Манлайллыг шат шатны удирдах албан тушаалд ажиллах шалгуур үзүүлэлтэд 
оруулах 5

Манлайллын үзүүлэлтийг харгалзан шагнал, урамшууллын системтэй холбох 7
Манлайллын үзүүлэлтийг хүний нөөцийн томилгоотой холбох 12

3. Хил хамгаалах байгууллагын удирдах ажилтнуудын манлайллыг дээшлүүлэх 
арга замыг ач холбогдлоор нь дугаарлана уу.

Судалгаанд нийт 36 офицер, ахлагч  хамрагдсанаас 12 хүн буюу 33 хувь нь 
“Манлайллын үзүүлэлтийг хүний нөөцийн томилгоотой холбох” гэсэн шинжийг 

сонгосон байна.  
Судалгааны дүнгээс харахад алба хаагчид удирдах ажилтны манлайллын 
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түвшинг сайн гэж дүгнэж байгаа 
боловч ажлын үр дүнд нөлөөлөх 
ирээдүйн төлөв хандлагын талаар 
ярьдаг удирдлага үгүйлэгдэж байгаа 
болон манлайллын үзүүлэлтийг хүний 
нөөцийн томилгоотой холбож ойлгох 
нь зүйтэй гэж дүгнэсэн байна. Энэ нь 
өнөөгийн цаг үеийн шаардлага, нөхцөл 
байдлыг зөв дүгнэсэн бөгөөд цаашид 
практикт хэрэглэх нь зүйтэй гэж үзэж 
байна.

Судалгаа 2. ХХЕГ-ын хэлтэс, 
албадын дарга нар болон зарим ахлах 
мэргэжилтнүүдээс авсан сорилын 
судалгаа. 

Энэхүү судалгааны нэг гол зорилт 
нь офицеруудын манлайллын түвшинг 
тодорхойлох юм. Тиймээс ХХЕГ-ын 
хэлтэс, албадын дарга нар болон зарим 
ахлах мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн 
нийт 25 албан тушаалтнаас хувийн 
манлайллын хэв маягийг тухайн хүний 
өөрийнх нь хүртэхүйгээр үнэлэх 12 
асуулт бүхий тестийг бөглүүллээ.6 

СОРИЛЫН СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН
ХХЕГ-ын хэлтэс, албадын дарга 

нар, зарим ахлах мэргэжилтнүүд буюу 
хошуучаас хурандаа хүртэлх цолтой 
25 албан хаагчаас авсан судалгааны үр 
дүнд 11 албан тушаалтан “Оролцуулах”, 
10 албан тушаалтан “Зааварлах”, 
дөрвөн албан тушаалтан “Үүрэгдэх” 
хэв маягийн манлайлагч болох нь 
тогтоогдлоо. Эдгээр хэв маягуудыг 
манлайлагчийн зан үйлээр тайлбарлавал 
төлөөлүүлэн гүйцэтгүүлэх хэв маягийн 
манлайлагч хамтран зүтгэгчдийнхээ 
ажил үүргийг бага анхаараад зогсохгүй 
харилцаанд ч мөн анхаарал бага 
хандуулдаг байна. Энэ нь маш идэвхгүй 
манлайлагч юм. Хамтран зүтгэгч нартаа 
итгэл үнэмшил төрүүлэх, үлгэр дуурайл 
үзүүлэх, урамшуулан зоригжуулах, 
тэднийг араасаа дагуулах харилцаа бага 
учраас ажилтнуудаар ажил үүргийг нь 

6  ХХЕГ-ын мэргэжлийн хэлтсийн судалгаа. УБ., 
2014.

гүйцэтгүүлэх заавар чиглэл өгдөггүй, 
санаа тавьдаггүй гэсэн үг. Ийм 
манлайлагч миний судалгаанд оролцсон 
удирдах ажилтнуудад байгаагүй 
нь сайшаалтай. “Оролцуулах” хэв 
маягийн 11 офицер харилцаанд их, 
ажил үүрэгт бага анхаардаг бол 
үүнтэй ойролцоо тооны гарч ирсэн 
“зааварлах” хэв маягийн 10 манлайлагч 
нь ажил үүрэг, харилцаа аль алиныг 
нь ихэд чухалчилдаг бол “үүрэгдэх” 
хэв маягийн дөрвөн манлайлагч ажил 
үүргийг их, харилцааг бага анхаардаг 
болох нь харагдлаа.  

Зураг 13. Сорилын судалгааны дүн

ДҮГНЭЛТ
Энэхүү судалгаагаар удирдах 

ажилтны манлайллын ур чадвар 
сайжирч байгаа бөгөөд манлайллын үйл 
ажиллагаа 74,1 хувийн чанартай байгааг 
анкетын судалгаанаас олж харлаа. 

Түүнчлэн хил хамгаалах 
байгууллагаас хилчин офицеруудын 
манлайллыг хөгжүүлэхэд ихээхэн 
анхаарал хандуулж, төрөл бүрийн 
арга хэмжээг зохион байгуулж байна. 
“Марш тактикийн шилдэг тасаг, 
салаа шалгаруулах тэмцээн”, “Супер 
офицер” шалгаруулах тэмцээнүүд нь 
Хил хамгаалах байгууллагын удирдах 
ажилтнуудын дунд өнөөдөртөө ийм 
л байх ёстой гэсэн стандарт, шалгуур 
тогтоож алсын харааг тодорхой 
болгож, итгэл үнэмшил төрүүлж байна. 
Харин Хил хамгаалах байгууллага 
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манлайллыг хөгжүүлэх үе шаттай, 
цогц бодлого явуулаагүй, манлайлагч 
офицерт тавигдах шаардлагыг нийтэд 
хамааралтай тогтоож өгөөгүйгээс 
манлайллын түвшинд хурдацтай 
өөрчлөлт гарахгүй байна гэж дүгнэж 
байна. 

Төрийн албаны манлайлал ба 
манлайлалд тавигдах шаардлага, 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг судалснаар 
хилчин офицеруудад тавигдах доорх 
шаардлага, манлайллын шалгуур 
үзүүлэлтүүд байх нь зөв гэж үзэж байна. 

1. Төрийн албаны өөрчлөлт, 
шинэтгэлийг амжилттай хэрэгжүүлж 
чадсан орны туршлагаас харахад 
манлайлагчид чухал үүрэгтэй байдаг 
байна. 

Үзэл бодолдоо үнэнч, үйл хэргээ 
тууштай явуулдаг, мэдлэг чадвартай 
реформистуудын манлайлал дор 
төрийн алба шинэчлэгддэг бөгөөд 
зарим судалгаагаар байгууллагын 
өөрчлөлт шинэтгэлийн зорилгыг 
хэрэгжүүлэх, хүнтэй холбоотой 
нөөцийг илрүүлэн ашиглах ажлын 70 
хувь нь даргын манлайллаас хамаардаг 
тухай судалгааны дүн гарсан зэрэг олон 
баримт нь Монгол Улсын Хил хамгаалах 
байгууллагын удирдах ажилтны 
манлайллыг дээшлүүлэх , байгууллагын 
тулгамдсан, шийдэл хүлээсэн асуудал 
болохыг харуулж байна. 

2. Манлайлалтай холбоотой 
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд  хил 
хамгаалах байгууллагад ажиллаж 
байсан үе үеийн олон манлайлагчдын 
туршлага, ажлын арга барилыг судлан, 
нэвтрүүлэх нь үнэлж баршгүй ач 
холбогдолтой болохыг  судалгааны явц, 
үр дүн харуулж байна.

3. Гадаадын зарим улс орнуудын 
туршлага тухайлбал, АНУ-ын төрийн 
албаны манлайлагчдыг хөгжүүлдэг: 
өөрөө суралцах, туршлагаас суралцах, 
албан ёсны сургалт ба боловсрол олгох 
гэсэн үндсэн гурван арга хэлбэрийг 
мөрддөг, АНУ-ын Бельмонто хотын 
цагдаагийн газар удирдах ажилтанд 
тавигдах стандарт, хяналтын хорооны 

зөвшөөрөл бүхий сургалтад хамрагдаж, 
гэрчилгээ диплом авсан ажилтанг 
удирдах албан тушаалд томилдог, ажил 
дүгнэх 360 градусын арга хэрэглэдэг 
байна.

САНАЛ
Дээрх туршлага, судалгаанд 

үндэслэн, хил хамгаалах байгууллагын 
удирдах ажилтны манлайллыг 
дээшлүүлэхэд цаашид анхаарах дараах 
санал, зөвлөмжийг дэвшүүлж байна.
1. Хил хамгаалах байгууллагын 

стратеги, бодлогын баримт 
бичигт “Манлайлах чадвар бүхий 
удирдах ажилтан бэлтгэх бодлого 
баримтлах, анхан, дунд, дээд 
шатны манлайллын хөтөлбөрүүд 
хэрэгжүүлэх” талаар тусгай бүлэг 
болгон оруулж хэрэгжүүлэх, хагас, 
бүтэн жилээр дүгнэдэг байх.

2. Өөрчлөлт, сайжруулалт хийж, шинэ 
санаа дэвшүүлж, ажил болгосон 
ажилтнуудыг шагнаж, урамшуулах 
тогтолцоо бүрдүүлэхэд анхаарч, 
ажил дүгнэх үзүүлэлтэд тусгайлан 
заалт болгон оруулах. 

3. Сайн ажиллаж буй анги, удирдах 
ажилтны туршилт, туршлагаас 
суралцах,  танилцах аялал хийхийг 
дэмжих.

4. Дарга нарын менежмент ба 
манлайллын хөгжлийг дэмжиж 
байгаа чадварыг удирдах ажилтны 
үнэлгээнд оруулан дүгнэж, тухайн 
албан хаагчийн манлайллын 
үзүүлэлтийг хүний нөөцийн 
томилгоотой холбох.

5. Хил хамгаалах байгууллагын 
тэргүүний офицеруудын 
зөвлөгөөнөөс гарсан 
уриалгыг хэрэгжүүлэх.  
/Хавсралт-1./

6. 
НОМ ЗҮЙ

Эрх зүйн актууд
1. Төрийн албаны тухай хууль. УБ., 2002.
2. Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлийн 

тогтоол. УБ., 2011.
3. Хил хамгаалах байгууллагын хүний 

нөөцийн дүрэм. УБ., 2010.



509

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

4. “Манлайллын сургалтын хөтөлбөр” 
төсөл. УБ., 2011.

5. “Монгол Улсын төрийн албаны 
шинэтгэлийн дунд хугацааны стратегийн 
баримт бичиг’’.

Эрдмийн зэргийн бүтээл
1. В.Өлзийбаяр. Төрийн захиргааны 

удирдах ажилтны манлайллын өөрчлөлт. 
судалгааны бүтээл. УБ., 2010.

2. У.Алтанхуяг. Хилийн отрядын офицерийн 
манлайллыг дээшлүүлэх арга зам. УБ., 
2015.

3. “Оксфорд” толь бичиг.
4. Р.Морс, Т.Басс нар. “XXI зууны төрийн 

албаны манлайллыг өөрчлөх нь”. УБ.
5. Д.Лхаашид. Удирдахуйн нийгэм сэтгэл 

зүйд үгүйлэгдэж байгаа аргууд. УБ., 2003.
6. ХХЕГ-ын хүний нөөцийн судалгаа. УБ., 

2015.
7. ХХЕГ-ын мэргэжлийн хэлтсийн судалгаа. 

УБ., 2014.

Ном
1. Менежмент. Монгол менежмент төв. 3, 

5-р дэвтэр. УБ., 1997.
2. Хүний нөөцийн менежмент. Монгол 

менежмент төв. 1, 2-р дэвтэр. УБ., 1997.
3. Төрийн бодлого ба хүний нөөцийн 

менежмент. Монгол менежмент төв. 1, 
4-р дэвтэр. УБ., 1997.

4. Хүний нөөцийн менежмент. Монгол 
менежмент төв. УБ., 1998.

5. Ажил хэргээ менежментээр удирдахуй. 
УБ., 2013.

6. О.Цэцэгмаа. Хууль сахиулах 
байгууллагуудын шинэтгэл ба удирдах 
ажилтны манлайлал. УБ., 2014.

7. Төрийн бодлого ба хүний нөөцийн 
менежмент -3. УБ., 1997.

8. “Эх орны манаа” сонин. (2014) №1-28. 
Цахим эх сурвалж

www.youtube.com
www.google.com
www.psychology.about.com



510

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧДАД АНГЛИ ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ 
ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ БОЛОХ НЬ 

THE PROBLEM OF LOW-LEVEL ENGLISH PROFICIENCY OF
MONGOLIAN POLICE OFFICERS

Ц.БАЙГАЛЬ 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахисан шатны боловсролын 
сургуулийн Гадаад хэлний сургалтын багийн багш, цагдаагийн 
дэслэгч 
BAIGALI TS.
Police Lieutenant, An English Instructor, Graduate School, Law 
Enforcement University of Mongolia  

Товч агуулга: Хууль сахиулах салбарын алба хаагчид, тэр дундаа цагдаагийн 
алба хаагчдад ажил үүргээ чанартай гүйцэтгэх, мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх, 
туршлага солилцох, бие хүний хөгжлийн хэрэгцээг хангахад англи хэлний мэдлэг 
тулгамдсан асуудлын нэг хэвээр байсаар байна. Энэхүү илтгэлийн зорилго нь 
цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байранд болон хувийн хэрэгцээнд тулгамдаж буй 
англи хэлний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, бие бүрэлдэхүүний гадаад хэлний 
мэдлэг дутагдалтай байгаагийн шалтгааныг тодруулах, сайжруулах арга замыг 
эрэлхийлэх, энэ тал дээр тодорхой санал дэвшүүлэхэд оршино. Уг илтгэлд ажиглалт, 
харьцуулалт, ярилцлага, асуулгын болон нэгтгэн дүгнэх аргыг ашигласан болно. 

Abstract: Low proficiency in the English language among law enforcement 
personnel inhibits the ability for police officers to implement their duties properly, grow 
professionally, exchange their experiences and continue practicing self-development. The 
purpose of this study is to identify English language needs of police personnel in their 
work, analyze the reasons for their being less proficient in English, seek ways to improve 
their English levels, and propose solutions for the issue. I used observation, comparison, 
interviews and analysis methods to write this paper. 

Түлхүүр үгс: Англи хэл, сурах арга барил, сургалт, цагдаагийн алба хаагч, 
гадаадын иргэн, гэмт хэрэг, хэрэгцээ, шаардлага, үр дүн гэх мэт. 

Key words: English language, learning, training, police personnel, foreigners, crime, 
needs, effectiveness etc.

Англи хэл бол бичмэл мэдээллийн 
төрөл, агууламж, техник технологийн 
болон харилцааны өргөн хэрэглээгээр 
дэлхийн харилцаанд давамгайлж буй 
хэл юм. Англи хэл албан ёсны хэл нь 
бүхий 62 улс байдаг.1 Дэлхий дээр 375 
сая гаруй хүн төрөлх англи хэлтэй 

1 Англи хэл. https://mn.wikipedia.org/wiki/англихэл

байдаг бөгөөд дэлхий нийтийн хамгийн 
түгээмэл хэлний тоонд хятад, испани 
хэлний дараа 3 дугаарт ордог байна. 
Англи хэлийг хоёрдогч хэлээ болгож 
хэрэглэдэг нэг тэр бум гаруй хүн байна. 
Англи хэл сургалтад хамгийн өргөн 
хэрэглэгддэг ба Европын холбооны 
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улсуудын 89% нь англиар чөлөөтэй 
ярьдаг бөгөөд шинжлэх ухаанд хамгийн 
өргөн хэрэглэгддэг. Судлаачдын үзэж 
байгаагаар бүх шинжлэх ухааны 
өгүүллэгийн 95 хувь нь англи хэл дээр 
бичигддэг. Үүний зөвхөн тал хувь нь л 
төрөлх англи хэлтэй хүмүүс байдаг гэж 
үзсэн байна2.

Хэдийгээр бусад салбартай 
харьцуулахад ажил мэргэжлийн 
онцлог, ачааллаас үүдээд гадаад хэл 
сурах, эзэмших явдал хууль сахиулах 
салбарын хэмжээнд харьцангуй хожуу 
эхэлсэн ч салбарын хэмжээнд алба 
хаагчдынхаа гадаад хэлний мэдлэгийг 
сайжруулах нь чухал гэдгийг анхаарч 
дэмжиж ажиллах болсон. 1990 онд 
Монгол Улс төр, нийгмийн тогтолцооны 
шилжилтийн үед орсноор улс орны 
хил нээлттэй болж гадаадыг зорих 
манай иргэдийн тоо өсөж, нөгөө талаас 
манай улсыг чиглэх гадаадын иргэдийн 
тоо эрс нэмэгдсэн байдаг. Үүнээс 
үүдэн гадаадын иргэдтэй холбоотой 
гэмт хэрэг, зөрчил тэмдэглэгдэх болж 
хууль сахиулах салбарын алба хаагчид 
гадаад хэл сурах, харилцах, зайлшгүй 
шаардлага үүссэн гэж үздэг.

Түүнчлэн Монгол Улс 1992 онд 
Олон улсын эрүүгийн цагдаагийн 
байгууллага-Интерполд гишүүнээр 
элссэнээс хойш гадаад хэл түүний дотор 
англи хэлний мэдлэгтэй алба хаагчдын 
хэрэгцээ шаардлага үүссэн байдаг.

Манай улсад гадаад хэлийг заах 
болсон тухай түүхэн үүднээс авч 
үзвэл 1912 онд орос мэргэжилтнийг 
урьж Өргөөнөө гадаад явдлын яамны 
дэргэд орос сургууль байгуулж түүнд 
46 монгол хүүхдийг орос хэлд сургаж 
эхэлсэн ажээ3. Харин 1933 онд ерөнхий 
боловсролын 7 жилийн дунд сургуулийн 

2 Ө.Болормаа. Англи хэл бол дэлхийн хэл. 2014. 
3 С.Эрдэнэмаам. Функционирование русского языка 
в Монголий. Дисс. На соиск. Уч. Степени канд. 
Филол. Наук. М., 1995. стр.23.

хөтөлбөрт орос хэлийг тусгаж 7 хоногт 
2 удаа зааж эхэлснээр манай улс 
дэлхийн боловсрол хөгжилд нэвтрэн 
орж байжээ4. Харин Хууль сахиулахын 
салбарт1982 онд Цагдаагийн дээд 
сургууль байгуулагдахад орос хэлний 
тэнхим үүсгэн байгуулагдаж, үндсэн 
дамжааны сонсогчдод орос хэлний 
сургалт явуулж эхэлсэн байна5.

Харин англи хэлний тухайд 
1913 онд Дотоод явдлын яамны 
гэгээрлийн асуудал эрхэлсэн газраас 
сургуулийн холбогдолтой баримт бичиг 
боловсруулах комисс байгуулж  бага 
сургуульд суралцах хугацааг 5 жил 
болгон судлах хичээлийн тоонд орос, 
англи, хятад хэлийг оруулж Монгол 
Улсад англи хэлний боловсролыг түгээн 
дэлгэрүүлэх ажлыг эхэлж байжээ6. 
Ийнхүү зуу шахам жилийн өмнө 
Монгол Улсад Уйдин хэмээх багшийг 
урин авчирч англи хэл заалган он удаан 
жил үр бүтээлтэй ажилласны нь төлөө 
Эрдэнийн очир одон гардуулж байжээ7. 
ХСИС-д англи хэлний сургалт 1990-ээд 
оны эхээр эхэлсэн байдаг.

Хууль сахиулах салбарын алба 
хаагчдад чиглэсэн гадаад хэлний 
сургалтын тухайд 2009 оноос 
Цагдаагийн ерөнхий газрын тушаалаар 
Цагдаагийн академид Гадаад хэлний 
сургалтын төв байгуулагдаж 2010 оноос 
сургалтын үйл ажиллагаа эхлүүлж 
давтан болон мэргэшсэн сургалтаар 
жил бүр тодорхой тооны алба хаагчдын 
гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх 
болоод өдгөө 7 жилийн нүүрийг 

4 С.Эрдэнэмаам. Функционирование русского языка 
в Монголий. Дисс. На соиск. Уч. Степени канд. 
Филол. Наук. М., 1995. стр.23.
5 Хууль сахиулахын их сургууль. Амжилт бүтээлээр 
дүүрэн он жилүүдийн үргэлжлэл. (2009-2014 он). 
УБ., 2014. 
6 www.nauka.relis.ru\33\9807\33807132.html
7 Ц.Бурмаа. Англи хэлний боловсролын тулгамдсан 
асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам. УБ., 2009. 21-р тал. 



512

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үзэж байна8. Энэхүү төвйин зорилго 
нь Хууль зүйн яамны харьяа Хууль 
сахиулах байгууллагуудын байнгын бие 
бүрэлдэхүүнд гадаад хэлний боловсрол 
олгох зорилгоор байгуулагдсан анхны 
сургалтын төв юм. 

Цагдаагийн алба хаагчдын англи 
хэлний боловсрол дээр хэлсэнчлэн 
харьцангуй хожуу үед эхэлсэн учир 
энэ талаарх судалгаа шинжилгээний 
материал ховор байна. Гэвч 2014 
онд ГХСБ-ийн ахлагч Д. Энхжаргал 
Хууль сахиулахуй сэтгүүлд “Хууль 
сахиулагчдын гадаад хэлний 
боловсролыг хөгжүүлэх асуудал 
тулгамдсан асуудлын нэг хэвээр байна” 
нэртэй өгүүлэл хэвлүүлж энэ асуудлыг 
хөндөж байжээ. 2015 онд миний бие 
“Хууль сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний 
үүрэг оролцоо, тулгамдсан асуудал” 
сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хуралд 
“Ахлагчийн сургуульд англи хэлний 
сургалт зохион байгуулах боломж, 
хэрэгцээ шаардлага” сэдвээр илтгэл 
хэлэлцүүлж, хэвлүүлснийг уг илтгэлд 
ишлэл болгон ашиглав. Цагдаагийн 
алба хаагчдад чиглэсэн гадаад хэлний 
сургалт явагдаад тодорхой хугацаа 
өнгөрч байгаа сургалтын бодит 
хэрэгцээ шаардлага, гадаад хэлжүүлэх 
үйл ажиллагаанд тулгамдаж байгаа 
асуудлын талаар авч үзэн цаашид 
хэрхэх тал дээр тодорхой хэмжээний 
санал дэвшүүлж буй нь энэхүү багахан 
судалгааны ажлын ололттой тал юм. 

Манай улсад гадаадын иргэд гэмт 
хэрэгт холбогдох, хохирох явдал өндөр 
хувьтай байдаг. Ворлдатлас хэмээх олон 
нийтийн мэдээллийн сайтын саяхны 
нэгэн нийтлэлд “Жуулчдад хамгийн 
аюултай Азийн 10 хот”-ыг жагсаахад 
Монгол Улс 7 дугаарт бичигдсэн 

8 Хууль сахиулахын их сургууль. Амжилт бүтээлээр 
дүүрэн он жилүүдийн үргэлжлэл. (2009-2014 он). 
УБ., 2014.

байна. Нийтлэлд тухайн хотуудыг 
гадаадын иргэдэд таатай бус хотууд 
хэмээн тодотгоод Улаанбаатарыг гэмт 
хэргийн гаралт маш өндөр хувьтай 
хотын нэг бөгөөд гадаадын иргэд 
хулгай, дээрмийн төрлийн гэм хэрэг тэр 
дундаа халаасны хулгайн гэмт хэрэгт 
их өртдөг тухай бичжээ. Түүнчлэн 
сүүлийн жилүүдэд байгалийн баялагын 
олборлолт, ашиглалт нэмэгдэж 
гадаадын компаниудын үйл ажиллагаа 
ихэссэнтэй холбоотойгоор ард иргэдийн 
дунд гадаадын иргэдрүү чиглэсэн сөрөг 
үзэл ихсэж, националистууд буюу хэт 
үндсэрхэг үзэлтнүүдийн үйл ажиллагаа 
идэвхжих болсон нь гадаадын иргэд бие 
мах бодь, сэтгэл санааны хүчирхийлэлд 
өртөх бас нэгэн хүчин зүйл болсон 
хэмээн тэмдэглэжээ9. Цагдаагийн алба 
хаагчдад гадаадын иргэнд тусламж 
үйлчилгээ үзүүлэх зайлшгүй шаардлага 
гардаг ч гадаад хэлний мэдлэг 
дутагдалтай байдгаас ажил үүргээ 
чанартай гүйцэтгэхэд бэрхшээл үүсдэг.  

102 яаралтай тусламжийн төвийн 
утсанд л гэхэд 2016 оны 1-4-р сарын 
хооронд гадаадын иргэнтэй холбоотой 
109 дуудлага ирсэн байна. Үүнээс англи 
хэл дээр 50 дуудлага ирсэн байгаа 
нь бусад гадаад хэлтэй харьцуулахад 
англи хэлний хэрэгцээ илүү өндөр 
байгааг харж болохоор байна. Утасны 
дуудлагаар хандаж, тусламж хүссэн 
эдгээр  гадаадын иргэдэд хэрхэн хариу 
өгч, ямар тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг 
нь ч анхаарал татах асуудал юм. 

Цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчдын мэдлэг боловсрол тэр дундаа 
англи хэлний мэдлэг сайжирснаар олон 
нийтийн зүгээс тэдэнд итгэх итгэл 
нэмэгдэж, гадаадын иргэд Монголд 
ажиллаж амьдрах, эрхээ хамгаалуулах, 
нөгөөтээгүүр улс орны аюулгүй 

9 Worldatlas. Most dangerios cities in Asia, Article, 
March 17, 2016. http://www.worldatlas.com/articles/
most-dangerous-cities-in-asia.html
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байдалд алба хаагч бүр дэмжлэг үзүүлэх 
боломжтой болох юм.  

Энэхүү илтгэлд Монгол Улсад 
оршин сууж байсан болоод одоо 
амьдарч байгаа 17 гадаадын иргэнээс 
манай улсад аливаа гэмт хэргийн 
хохирогч болж байсан эсэх, цагдаагийн 

байгууллагын үйлчилгээ авах үед 
цагдаагийн ажилтнуудын гадаад хэлний 
мэдлэг ямар түвшинд байсан эсэх 
талаар  судалж, санал асуулга болон 
ярилцлагын аргаар мэдээлэл авсан. Уг 
судалгааны үр дүнг танилцуулбал: 

Аливаа гэмт хэрэг зөрчлийн 
үед хохирогч, холбогдогчтой хамгийн 
ойр байж хэргийн халуун цэгт 
анхны тусламж үзүүлдэг хүмүүс бол 
цагдаагийн алба хаагчид. Гадаадын 
иргэд гэмт хэрэгт холбогдох үед 
мэргэжлийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээг чанартай хүргэх, мэдээллээр 
хангах, мэдээлэл авах, сэтгэл зүйн 
дэмжлэг үзүүлэхэд англи хэлтэй цагдаа 
нарын хэрэгцээ зайлшгүй тулгамддаг. 
Судалгаанд хамрагдсан гадаадын 
иргэдийн нэг болох АНУ-ын иргэн 
А... автобус дотор эд зүйлээ алдаад 
цагдаад хандахад, манай харьяа биш, 
бид таныг мэдэхгүй зэрэг хэдхэн үгний 
хариу авч, 3 газар очсон боловч ямар ч 
туслалцаа авч чадаагүй тухайгаа ярьсан. 
Энэ мэтээр цагдаагийн алба хаагчдын 
гадаад хэлний мэдлэг муугаас болж 
гадаадын иргэд хохирох, цагдаа нарт 
итгэхгүй байх, цаашлаад Монгол Улсад 
ирэх иргэд, жуулчдын тоо багасахад 
нөлөөлдөг байна. 

Гадаадын иргэнтэй зайлшгүй 

харилцах шаардлага өдөр тутамд 
төдийлөн үүсдэггүй юмаа гэхэд 
цаг үеийн шаардлагаар цагдаагийн 
алба хаагчид мэргэжил боловсролоо 
дээшлүүлэх, хувь хүний хөгжлөө 
хангахын тулд гадаад хэлийг сурах 
хэрэгцээ үүсээд олон жил болж байна. 
Уг илтгэлийг бичихдээ ЦЕГ-аас ХСИС-
ийн ГХСБ-т англи хэлний сургалтад 
хамрагдсан болон одоо суралцаж 
байгаа алба хаагчид, холбогдох 
алба тушаалтнуудаас англи хэлний 
мэдлэг, ажлын байран дахь хэрэгцээ 
шаардлагын талаар ярилцлагын болон 
санал асуулгын хэлбэрээр судалгаа 
авсан болно. 

Хэдийгээр цагдаагийн алба 
хаагчид гадаад хэлний мэдлэггүйгээс 
болж олон улсын хамтарсан сургалт 
үйл ажиллагаанаас хоцорсон, 
хойшилсон зүйл одоогоор үгүй боловч 
хувь хүнийхээ зүгээс гадаад хэл сурах, 
мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх 
өндөр сонирхолтой  байдгийг дараах 
судалгааны дүнгээс харж болохоор 
байна. 



514

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ЦЕГ гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаагаа хөгжүүлэх, алба хаагчдыг 

сургах асуудал дээр анхаарч ажиллах 
болсон. Саяхны нэгэн жишээг 
татвал НҮБ-ын энхийг сахиулах 
цагдаагийн ажиллагаанд алба хаагчдыг 
оролцуулахаар бэлдэж тусгайлан 
сургалт зохион байгуулаад  НҮБ-ын 
шинжээч, мэргэжилтэн ирж шалгалтыг 
амжилттай зохион байгуулсан. Тус 
шалгалтад тодорхой тооны алба хаагчид 
тэнцсэн. Сургалтад нийт 57 алба хаагч 
хамрагдсанаас англи хэлний шаардлага 
хангаагүйн улмаас 43 алба хаагч 
хасагдсан. ЦЕГ-ын гадаад харилцаа, 
хамтын ажиллагаа өргөжиж байгаа 
өнөө үед алба хаагчдын англи хэлний 
мэдлэг өндөр байх шаардлага зайлшгүй 
урган гарч байгааг дээрх жишээнээс 
харж болно. 

Ер нь гадаад сургалт, хурал 
семинарт оролцоход алба хаагчдын 
англи хэлний мэдлэг маш сайн байх 
шаардлага байнга тавигдаж ирсэн. ЦЕГ-
аас алба хаагч нараа АНУ-ын Холбооны 
мөрдөх товчооны үндэсний академид 
сургадаг. Энэ жил мөн тус академид 
алба хаагчаа сургахаар төлөвлөж 
байгаа. Энэ академид суралцах алба 
хаагчийн англи хэлний мэдлэг маш сайн 
байх шаардлагатай байдаг.

Түүнчлэн ЦЕГ-аас ОХУ-ын Дотоод 
хэргийн яам, БНТУ-ын Цагдаагийн 

академи, Тайваний цагдаагийн их 
сургуульд захиалгаар бакалавр, 
адъюнктур, магистрын хөтөлбөрийн 
сургалтад алба хаагчдыг хамруулж 
байна. Хятад, Солонгос, Японы их, дээд 
сургуулиудад ч тэтгэлэгт хөтөлбөрт 
хамруулдаг. 2014 онд Монгол Улсын 
засгийн газраас гаргасан Цагдаагийн 
байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн 
хүрэх үр дүн буюу 8.1.5.-д алба хаагчдын 
гадаад хэлний мэдлэгийг дээшлүүлнэ10 
хэмээн тусгасан байна.

Нөгөө талаас хувийн шугамаар 
алба хаагчид гадаадын их дээд 
сургууль, коллежид суралцах, мэргэжил 
дээшлүүлэх, гэр бүлийнхэнтэйгээ өндөр 
хөгжилтэй орнуудад түр хугацаанд 
сурч боловсрох, амьдрах хүсэл 
эрмэлзэлтэй байдаг. Аливаа тэтгэлэг, 
тусламж олгодог байгууллагууд 
төрийн байгууллагын алба хаагчдад 
тэтгэлэг олгох нь бусад байгууллагатай 
харьцуулахад өндөр хувьтай байдгийг 
бид ашиглах хэрэгтэй. 

ЦЕГ Англи хэлний боловсролыг 
салбарын хэмжээнд  анхаарч, ач 
холбогдлыг ойлгосонтой холбоотойгоор 
алба хаагчдыг сургахад анхаарлаа 

10  Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр. 
УБ., 2014. 
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хандуулж ажилладагыг ХСИС-ийн 
ГХСБ, Батлан хамгаалах яамны Жанжин 
штабын гадаад хэлний сургалт, Сантис 
боловсролын төв, Памука гадаад хэлний 
сургалтын төв зэрэг байгууллагуудтай 
тогтмол хамтран ажиллаж байгаагаас 
харж болно. 

Салбар болон удирдлагуудын 
зүгээс, хувь хүнийхээ зүгээс ч тэр англи 
хэл сурахад анхаарал хандуулаад нэлээд 
хэдэн жилийн нүүрийг үзэж, энэ талд 
дээр тодорхой ажлууд хийгдэж байна. 
Гэсэн хэдий ч яагаад алба хаагчдын 
дйилэнх нь англи хэлний анхан шатны, 
хамгийн энгийн түвшний мэдлэг 
чадваргүй байна вэ гэдэг асуулт үүсч 
байгаа юм. 

Судалгаанд хамрагдсан алба 
хаагчдын 98% нь албан болон албан бус 
сургалтаар 2-7 жилийн хугацаанд англи 
хэл сурч байсан гэсэн дүн гарсан.

Алба хаагчдын англи хэлний мэдлэг 
дутмаг байгаа нь ажлын ачаалал, албаны 
онцлог, сургалтын чанар,  суралцагчийн 
сурах хандлага, арга барил зэрэг 
үндсэн шалтгаантай гэж үзэж байна. 
Цагдаагийн алба хаагч нь иргэдийн 
хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөөг 
баталгаатай эдлүүлэхийн тулд хуулийг 
хэрэгжүүлэхэд анхаарч, хууль ёсыг чанд 
сахин ажилладаг хэдийг ч Монгол Улсын 
хөдөлмөрийн тухай хуулийг өөрсдийн 
үйл ажиллагаандаа чанд мөрддөггүйн 
улмаас алба хаагчид цаг наргүй, амралт 
чөлөөгүй ажилладаг, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хүнд хүчир ажлыг зохих ёсоор 
үнэлдэггүй бөгөөд нэгэнт тангарага 
өргөсөн болохынхоо хувьд өргөсөн 
тангарагтаа үнэнчээр зүтгэдэг11. Ажлын 
хэт өндөр ачаалал нь цагдаагийн алба 
хаагчид ажлын байранд болон ар гэрийн 
орчинд сэтгэл зүйн дарамт, ачааллыг 

11 Хºдºлмºрийн тухай хуулийн хэрэгжилт ба 
цагдаагийн алба хаагчийн нийгмийн асуудал, 
онлайн ºг¿¿лэл. 2015. http://criminology.mn/print.
php?id=68&lang=1

бий болгодог. Энэ нь хувь хүний зүгээс 
өөрийн аливаа үйлийг төлөвлөх, өөртөө 
цаг гаргах, суралцаж чадахгүй байхад 
хүргэдэг. 

Ер нь хууль сахиулахын салбарын 
хэмжээнд төдийгүй улсын хэмжээнд 
англи хэлний боловсрол дутагдалтай 
байхад хүргэж буй бас нэгэн шалтгаан 
нь өнөөг хүртэл явж ирсэн гадаад хэлний 
сургалтын хэлбэр нь суралцагчдад 
чадвар дадал олгоход бус мэдлэг олгоход 
чиглэсэн, багш нарын мэргэжлийн 
ур чадвар дутмаг, мэргэжлийн чиг 
баримжаа бүхий сургалтын хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө дутагдалтай байсантай 
холбоотой юм. Гэвч олон жилийн 
тогтвортой үйл ажиллагааны дүнд 
ХСИС-ийн сургалтууд мэргэжлийн чиг 
баримжаатай болж олон улсад хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн сурах бичиг гарын 
авлагыг сургалтандаа ашиглах болсон 
байна. ГХСБ хичээлийн хөтөлбөрийг 
олон улсын стандарттай нийцүүлэн 
шинэчлэж ХСИС-ийн  шилдэг хөтөлбөр, 
арга зүй шалгаруулах уралдаанд дэд 
байр эзэлсэн байна. Алба хаагчдыг 
онлайнаар сургах, байгууллага тус бүрд 
сургагч багшийг бэлдэх зэрэг аль болох 
олон алба хаагчийг сургалтад хамруулах, 
орчин үеийн хэрэглээнд ойртуулсан 
дэвшилттэй олон ажлуудыг эхлүүлээд 
байна. Багш боловсон хүчнийг сургах, 
мэргэшүүлэх ажилд их сургуулийн 
зүгээс анхаарч ажиллах болсон. 2016 
онд багш нар их сургуулийн зардлаар 
Монгол дахь Америкийн их сургуулийн 
англи хэлний заах арга зүй (TESOL)-н 
болон ярианы чадвар дээшлүүлэх 
сургалтад тус тус хамрагдсан байна. 

Аливаа сургалт, мэдлэг эзэмших 
үйл амжилттай болохын хамгийн чухал 
үндэс бол суралцагчийн буюу хувь 
хүний сурах үйлдээ хандах хандлага, 
сахилга бат байдаг. Сургалтад хамрагдаж 
буй суралцагчдын ихэнх нь гадаад 
хэлний суурь мэдлэггүй байдаг. Гэтэл 
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тэд ерөнхий боловсролын сургуульд 
3-5 жил, их дээд сургуульд л гэхэд 4 
жил англи хэлийг сурсан байдаг.  Алба 
хаагчид англи хэлийг сурах хэрэгцээ 
шаардлагаа ойлгож ухамсарладаг, 
мэддэг хэдийг ч сурахыг сураагүй, сурах 
сахилга бат муутай, өөртөө зорилго 
тавих, өөрийгөө сэдэлжүүлэх, биеэ 
дайчилж мэдлэг бүтээхэд суралцаагүй 
байдаг. Гэтэл аливаа гадаад хэлийг өдөр 
бүр цаг гаргаж бага багаар хичээнгүйлэн 
давтсанаар сурдаг талаар гадаадын 
хэлийг амжилттай сурсан олон хүмүүс 
зөвлөдөг. 

Цаашид алба хаагчид ажил 
албаны ачааллаа зохицуулж сурах, 
удирдлагуудын зүгээс ч ажлын 
ачааллыг багасгахад анхаарч, алба 
хаагчаа хөгжүүлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж байх хэрэгтэй байна. 
Дарга захирагчийн өгсөн үүрэг ерөнхий  
болон шууд утгаараа хууль зөрчөөгүй 
байх нь чухал бөгөөд тодорхой ажил 
алба гүйцэтгүүлэхдээ “хэнийг ч 
хууль бусаар албадан хөдөлмөрлүүлж 
болохгүй”12 гэсэн хуулийн заалтыг 
захирагч дарга нар анхаарч ажиллах, 
алба хаагчид хуулийн тодорхой зүйлд  
тусгасан асуудлаар өөрсдийн эрхийг 
хамгаалж, өөрийгөө хөгжүүлэхэд цаг 
гаргаж сурах хэрэгтэй. Түүнчлэн аливаа 
сургалтад алба хаагчийг элсүүлэхдээ 
шалгалт авах, тохирох түвшний 
сургалтад илгээх, тухайн ажлын байран 
дахь англи хэлний хэрэгцээ, шаардлага, 
суралцагчийн сурах чадвар, идэвхийг 
харгалзсан өндөр шалгуур тавьж 
байх хэрэгтэй байна. Байгууллагын 
удирдлагууд сургалтад илгээж буй 
алба хаагчдыг ажлын ачаалал багатай, 
тухайн байгууллагад онцын шаардлага 
багатай зэргээр нь сонгож явуулах нь 
ажиглагддаг. Энэ нь сурах эрмэлзэлтэй, 
суурь мэдлэгтэй алба хаагч өөрийгөө 

12 Монгол Улсын Хºдºлмºрийн тухай хууль. 1999. 1 
д¿гээр б¿лэг. 7 дугаар з¿йлийн 1 дэх хэсэг. 

хөгжүүлж чадахгүйд хүргэдэг. 
Сургалтын тухайд ХСИС-ийн 

жишээн дээр авч үзвэл хөтөлбөр 
төлөвлөгөөг  сайжруулах, багш нарыг 
чадваржуулах тал дээр нэлээдгүй 
ажил хийгдсэнийг цаашид бэхжүүлэх, 
сургалтыг нэгж хичээл бүрээр чанартай 
зохион байгуулахад анхаарах, Түүнчлэн 
сургалтыг албаны чиг үүргээр нь 
ангилан эргүүлийн цагдаагийн, 
мөрдөх ажилтнуудын, яаралтай түргэн 
тусламжийн операторын сургалт 
зэргээр ангилан явуулах шаардлагатай. 
Мөн багш нарын ажлын ачааллыг 
тэнцвэржүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, 
эрдэм шинжилгээний ажилд анхаарал 
хандуулах боломж нөхцөлийг бүрдүүлж 
өгөх хэрэгтэй байна. Багшийн зүгээс ч 
өөрийн мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх, 
олон улсын сургалтад хамрагдах, 
ажлын чанараа сайжруулахад анхаарах 
нь чухал юм. Одоо үеийн суалцагчид 
зүгээр багшийг дагаад хийдэг бие 
хүн биш болсон. Боловсролын 
чанарыг сайжруулах гэхээсээ илүүтэй 
боловсролын үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах нь зүйтэй байна13.Ер 
нь анхан шатны сургалтыг хэлтэс, 
нэгж өөрийн нөөц бололцоондоо 
тулгуурлан явуулж дараагийн шатны 
буюу дунд, ахисан түвшний сургалтыг 
бусад газартай хамтран ажиллаж байх 
хэрэгтэй гэж нэгэн суралцагч маань 
зөвлөж байсантай санал нэг байна. 

Мөн алба хаагчдыг зардал хямд 
боловч англи хэлний сургалтын чанар 
сайтай гадаадын улс орнуудад  хэлний 
бэлтгэлд сургах боломж нөхцөлийг 
эрэлхийлэх хэрэгтэй. Сүүлийн 
үед Монголчууд Энэтхэг, Тайланд, 
Вьетнам, Филиппин зэрэг англи хэлний 
өндөр боловсролтой боловч зардал 
төсөв багатай орнуудад англи хэлний 
мэдлэгээ сайжруулдаг болсныг салбар 

13 С.Эрдэнэмаам. Гадаад хэл заах онол, арга зүй. УБ., 
2014. 
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удирдлагууд судалж, шийдвэрлэх нь 
зүйтэй.  

Дээр хэлсэнчлэн аливаа зүйлийг 
сурах, мэдлэг олж авахын хамгийн 
чухал үндэс бол хувь хүний өөрийнх нь 
хандлага, сурах чадвар, хичээл зүтгэл 
юм. Салбарын зүгээс англи хэл сурахад 
анхааран цалинтай чөлөө олгож, 
үнэ төлбөргүй сургалтаар хангаж 
байхад ихэнх алба хаагчид өөрийн 
идэвх санаачлагагүй, залхуу хойргоос 
болж сургалтыг үр дүнгүй болгодог. 
Нөгөө талаас сурах, аливаа мэдлэгийг 
өөртөө бүтээх арга барилгүй, сурах 
төлөвлөгөөгүйгээс сурахыг хүссэн ч 
хичээл зүтгэл нь талаар болоход хүрдэг 
учир өөрийгөө таньж мэдэх, өөрийн нас 
сэтгэхүйд тохирсон сурах арга барилыг 
олж авах нь чухал юм. 

Албан журмаар сургалтад 
хамруулна гэхээсээ илүү байгууллага 
бүр хэлний мэдлэгтэй алба хаагчдаа 
дайчлан, англи хэл сурхад чиглэсэн 
албан бус үйл ажиллагааг нийт алба 
хаагчдын дунд зохион байгуулж хэвших, 
англи хэл сурахад бие биенээ уриалах, 
сэдэлжүүлэх, туршлагаасаа хуваалцах, 
онлайн болон хэвлэмэл эх сурвалжийг 
ашиглан бие даан суралцахад зөвлөмж 
өгөх, сайн дурын төрөлх англи хэлтэй 
хүмүүсийг урьж англи хэлний клубын 
үйл ажиллагаа явуулах нь маш их 
үр дүнтэй байдгаас гадна сургалтын 
хэлбэр нь сонирхолтой байдаг. Харин 
энэ үйл ажиллагааг удирдлагуудын 
зүгээс дэмжих, урамшуулах, сургалтын 
орчныг бүрдүүлж өгөх шаардлагатай 
байна. Ийнхүү бие дааж болон 
нийгмийн харилцааг идэвхжүүлэх 
замаар англи хэлийг судлах нь чухал 
байна.  “Үгийн нөөц, харилцааны идэвх 
гэсэн хоёр үзүүлэлт бол хэлний саадыг 
богино хугацаанд даван туулах үндсэн 
гол арга зам мөн” хэмээн профессор 

Ц. Магсар бичсэнээс14 үзэхэд ч бие 
даасан сургалтыг, харилцааны идэвхтэй 
хэлбэртэй хослуулан суралцах нь өндөр 
үр дүнтэйг баталж байна.

Мөн сурах арга зүйг тодорхойлсон, 
энгийн дүрэм, мэргэжлийн үг хэллэг 
бүхий,  ангилсан төрөлжүүлсэн, жижиг 
хэмжээний гарын авлага гаргах, түгээх 
нь алба хаагч тус бүр мэргэжлийн анхан 
шатны үг хэллэгтэй болоход түлхэц 
болно. 

ДҮГНЭЛТ
Цагдаагийн байгууллагын алба 

хаагчдын англи хэлний мэдлэгийн 
түвшин доогуур байгаагаас гадаадын 
иргэдтэй холбоотой ажил үүргийг 
чанартай гүйцэтгэх, олон улстай 
туршлага солилцох, суралцах, 
мэргэжил боловсролоо дээшлүүлэх, 
хувь хүний хөгжлөө хангахад бэрхшээл 
тулгарч байна. Албаны онцлог, ажлын 
ачаалал, сургалтын чанар болоод хувь 
хүний суралцах үйл ажиллагааны 
хандлага, төлөвшилөөс үүдэн ихэнх 
алба хаагчдын гадаад хэлний мэдлэг 
төдийлөн сайжрахгүй байна.  Салбарын 
зүгээс гадаад хэлний мэдлэг чадвартай 
боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага 
өндөр байгаа бөгөөд энэ асуудлаар 
тодорхой арга хэмжээ авч сургалт, 
дадлагын үйл ажиллагаа зохион 
байгуулахад анхаарал хандуулан 
ажиллаж байна. Гадаад хэл тэр дундаа 
англи хэлтэй болгох талаар зорилтот 
ажлууд хийгдэж тодорхой үр дүнд 
хүрсэн байгаа ололтыг бататгаж цаашид 
шинэчлэл гэхээсээ илүү одоогийн үйл 
ажиллагаагаа эрчимжүүлэх, бататгах, 
сургалтын зохион байгуулалт, үр өгөөж, 
чанарыг  сайжруулахад өдөр дутамдаа 
анхаарч ажиллах, нөгөө талаас 
суралцагч насанд хүрсэн хүний байр 
сууринаас сурах үйлээ ухамсарлах, 

14 Д.Нямжав. Гадаад хэл заах арга з¿йн онол 
хэрэглээний асуудал. УБ., 2009. 29-р тал. 
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төлөвлөх, арга барилаа олох, өөртөө 
хариуцлагатай хандах шаардлагатай 
байна. 

Албан бусаар англи хэл сурах үйл 
ажиллагааг байгууллага бүр өөрийн 
санаачлага, нөөц бололцоонд тулгуурлан 
зохион байгуулах,  алба хаагчдаа бие 
даан сурахад уриалах, бие биенээсээ 
суралцахад байгууллагын зүгээс 
дэмжлэг үзүүлж нөхцөл бололцоогоор 
хангаж өгвөл алба хаагчдын англи 
хэлний мэдлэг ажлын байран дээрээ 
тасралтгүй хөгжих  боломжтой юм. 

Цагдаагийн алба хаагчдын англи 
хэлний мэдлэг сайжирснаар манай 
улсад түр болон удаан хугацаагаар 
оршин сууж байгаа иргэдэд мэргэжлийн 
тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, олон 
улсад Монгол Улсын нэр хүнд өсөх, 
жуулчдын тоо нэмэгдэж эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих, нөгөө талаас 
гадаадын иргэдийн зүгээс гарч болох 
гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулах, улс 
орны аюулгүй байдлыг хамгаалах, алба 
хаагчид хувь хүний хөгжлөө хангаж 
олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц бие 
бүрэлдэхүүн болоход томоохон алхмаар 
ойртох юм. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ОФФШОР БҮС ДЭХ ГЭМТ ЯВДАЛТАЙ ТЭМЦЭХ ОЛОН УЛСЫН 
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

INTERNATIONAL CO-OPERATION IN COMBATING CRIMINAL ACTIVITIES IN 
OFFSHORE ZONES

Ч.НЯМСҮРЭН 
Улсын Дээд шүүхийн Шүүхийн практик судлалын хэлтсийн дарга, 
хууль зүйн ухааны доктор, цагдаагийн бэлтгэл хурандаа
NYAMSUREN CH. 
Head of the Court Practice Research Division of the Supreme Court of 
Mongolia, Ph.D in Law. Colonel of the Police

Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд оффшор бүсийн ойлголт, үйл ажиллагааны 
онцлог, оффшор бүсийг ашиглан үйлдэж байгаа гэмт явдал, төрөл, түүнтэй тэмцэх 
олон улсын хамтын ажиллагааны хэлбэр, түүний дотор мэдээллийн аналитик 
шинжилгээ, мэдээлэл солилцооны асуудлыг авч үзэж, оффшор бүсэд үйлдэх гэмт 
хэргийг урьдчилан сэргийлэх таслан зогсоох талаар санал дэвшүүлжээ. 

Abstract: This article explores the concept of the offshore zone, its characters, 
conducts of criminal activities using offshore zones, types of the criminal activities and 
international co-operation as a combat mechanism with special attention to information 
analysis and information exchange and offers recommendations on fighting and preventing 
crimes conducted in offshore zones.

Түлхүүр үгс: Оффшор, оффшор компани, оффшор данс, оффшор бүс дэх гэмт 
явдал, олон улсын хамтын ажиллагаа, аналитик тагнуул.

Key words: Offshore, offshore companies, offshore accounts, criminal activities in 
offshore zones, international co-operation, analytic intelligence.

Олон улсын эрэн сурвалжлах 
сэтгүүлчдийн нийгэмлэг “Panama 
Papers”-ийн нууц материалуудыг 
дэлгэж, дэлхийн томоохон улс төрчид, 
бизнесмэнүүдийн эзэмшдэг оффшор 
данс, компаниудыг илчилсний дотор 
Монголын 50 гаруй иргэний оффшор 
данстай холбоотой гэх мэдээлэл ил 
болсон нь манай улсаас зөвхөн “хүн”, 
“түүхий эд” гадагш урсаж, гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын тусламжтайгаар 
байгалийн боловсруулаагүй баялгийг 
зөөвөрлөж байсан гэсэн бидний 
төсөөлөл “оффшор” гэсэн шинэ 
үзэгдэлтэй тулгарч, “хөрөнгө” 
гадагшилж байсныг саяхнаас ойлгож, 
нийгэм даяар нэг хэсэг шуугьж байснаа 

төдхөн намдаж эхлэв.  
Оффшорын бүс нь зөвхөн эдийн 

засаг, эрх зүйн багш нарын амнаас 
оюутны ширээн дээр харь үзэгдэл 
мэтээр цөөхөн сонстож, хууль 
тогтоогчийн түвшинд анзаарагдахгүй, 
мэдсэн ч үл хөндөгдөх түвшинд байсан 
бол өнөөдөр асуултын тэмдэг бус харин 
тулгамдсан асуудал болоод байна. 

Оффшор1 (оффшор бүс) – энэ нь 
дүрмийн сангийн болон татварын 
доод түвшин, компанийн бүртгэлийн 
хялбарчилсан тогтолцоо, гүйлгээний 
өндөр нууцлалтай бизнесийн таатай 

1  Англ. off-shore - вне страны, на расстоянии от 
берега.
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нөхцөлд дулдуйдсан нутаг дэвсгэр гэж 
ойлгож болно. 

Оффшор бүсийн хамгийн гол 
онцлог шинж нь:
• Өмч хамгаалалт;
• Компанийн үүсгэн байгуулагчдын 

болон санхүүгийн гүйлгээний 
тухай мэдээллийн нууцлалыг өндөр 
түвшинд хангах баталгаа; 

• Аж ахуйн нэгжийн бүртгэл болон 
татвар, нягтлан бодох бүртгэл, 
удирдлагын процедур энгийн 
хялбар;

• Ихэвчлэн валютын эргэлтийн сул 
хяналт зэргийг дурдаж болно. 
Оффшор бол англи хэлний offshore 

буюу “эргээс гадуур”, “хилийн цаана” 
гэдэг үгнээс гаралтай бөгөөд татвар 
төлөвлөлтийн нэг арга юм. "Оff-shore"-
ын зэрэгцээ “On-shore” буюу “эрэг дээр” 
гэсэн нэр томьёо бий. Эдгээр нэр томьёо 
ойлголтыг  ашиглах боловч, хууль 
тогтоомжид тэр бүр хэрэгдэдэггүй.2 
Харин гадаадын бүтээлүүдэд tax  havens,  
offshore  zones,  offshore  jurisdictions,  
low-tax  countries гэсэн нэр томьёо 
цөөнгүй дайралдана. 

Оффшор гэсэн нэр томьёо өнгөрсөн 
зууны 50-иад оны үед АНУ-ын зүүн 
эргийн нэг сонинд анх дурдагдсан түүх 
бий. Тэр үед газар зүйн байрлалыг 
сонгох замаар засгийн газрын хяналтаас 
зайлсхийсэн санхүүгийн байгууллагын 
тухай яригдаж эхэлсэн байна. Өөр 
үгээр хэлбэл, компани АНУ-ын засгийн 
газар хяналт тавих зохицуулалт хийдэг 
нутаг дэвсгэрийг татварын тааламжтай 
дэглэм бүхий нутаг дэвсгэрт 
шилжүүлэн байршуулах замаар АНУ 
тухайн салбарт оффшор ашиглаж эхлэх 

2 Жишээ нь Англи, Уэльс болон Шотландад 
бүртгүүлсэн компани нь өөрийн орны хуулийн 
этгээд(on-shore company), өөр улсад (АНУ, Герман, 
Кипр болон Багамын арал гэх зэрэг) бүртгүүлсэн 
компанийг гадаадын хуулийн этгээд (off-shore 
company) гэж тооцно. 

нэг ёсны анхдагч болсон гэж үздэг. 
Оффшор ашиглах нь орчин үеийн 

үзэгдэл биш бололтой. Эртний Афин 
импорт, экспортод хоёр хувийн татвар 
ногдуулах үеэс грекийн болон финикийн 
худалдаачид татвараас зайлсхийхийн 
тулд татвар хураамжийн бүсээс хорин 
миль тойрч явах болсон төдийгүй, 
мөдхөн хөрш жижиг арлууд нь татвар 
хураамжаас зугтах оромж төдийгүй, 
Афинд хууль бус бараа нэвтрүүлэх 
агуулах болон хувирсан түүх байна. XV 
зууны үед Фландр нь дотоодын болон 
гадаадын бараанд тавих хязгаарлалт, 
татвар бага олон улсын худалдааны төв 
болон хөгжжээ. 

АНУ нь XVIII зуунаас татвараас 
зайлсхийж ирсэн түүхтэй байна. 
Англиас ногдуулсан импортын 
татвараас зайлсхийхийн тулд  
америкийг колоничлогчид өөрсдийн 
худалдааг Латин америкийг дамжуулан 
хийж байжээ. 

Орчин үеийн оффшор бүс байгуулах 
зорилго нь санхүүгийн бизнесийг татахад 
чиглэж буй нь нууц биш ээ. Швейцар нь 
гадаадын капиталыг орогнуулах, мөнгө 
солилцооны төв төдийгүй, санхүүгийн 
нууцлалын орчин үеийн загвар болон 
хөгжиж байна. XVIII зуунд Швейцарын 
Женев хотын Зөвлөл нь банкны эздээс 
үйлчлүүлэгчдийнхээ дансыг хөтлөх, 
хотын Зөвлөлийн зөвшөөрөлгүйгээр 
дансны нууцыг нарийн чанд хадгалах 
хууль баталж хэрэгжүүлжээ. 

Өнгөрсөн зууны 30-аад онд Германд 
өрнөсөн нийгэм-улс төрийн өөрчлөлт, 
1934 онд баталсан Банкны нууцын тухай 
Швейцарын хуулийг (1971 онд нэмэлт 
өөрчлөлт орсон) батлан гаргасан зэрэг 
нь Швейцарийг дэлхийн санхүүгийн 
нууц төв болгон хөгжүүлэхэд гол 
нөхцөл болсон. Чухамдаа дэлхийн 
хоёрдугаар дайны үед европын олон 
тэр бум доллар Швейцарын банкнуудад 
аюулгүй хадгалагдаж байж. 
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Сүүлийн үед бусад зарим улс орнууд 
санхүүгийн нууцлалын тухай швейцар 
маягийн хуулиудыг батлан хэрэгжүүлж, 
олон улсын капиталыг татахаар 
өрсөлдөж байна. Олон улс орнууд  
оффшор дансыг тогтвортой орлогын 
эх сурвалж болсон санхүүгийн бизнес 
хэмээн хүлээн зөвшөөрч, идэвхтэй 
хөгжүүлж, санхүүгийн бизнесийг татах 
идэвхтэй бодлого явуулж байна. 

Оффшор бүсийн талаар албан 
ёсны бүртгэл байхгүй боловч, оффшор 
бүсийн тодорхой үйл ажиллагааны 
талаар ОУВС болон гадаадын улс 
орнуудын төв банкнууд хяналт тавихыг 
оролдож байна. 

Өрсөлдөх чадвар султай  арлын 
улс орнуудад тухайн үйл ажиллагаа нь 
эдийн засгийг хөгжүүлэх санхүүгийн 
нөөцийг татахаар зөвшөөрсөн цорын 
ганц хэрэгсэл нь болж байна.  

Оффшор компаниуд нь татвар 
төлөвлөлтийн ил тод хэрэгсэл болохын 
хамт мөн түүнийг татвараас хууль 
бусаар зайлсхийх болон гэмт хэргийн 
замаар олсон хөрөнгийг ил болгох 
зорилгоор ашиглах нь цөөнгүй байна.
Олон улсын худалдааны практикт 
оффшор компаниудыг хууль ёсны 
гүйлгээ хийхэд өргөнөөр ашиглана. 

Оффшор байгууллага нь дэлхийн 
санхүүгийн хэлцлийн бараг тал хувийг 
эзэлдэг өргөн хүрээтэй бизнесийг хамарч 
байна. АНУ-ын Сенатын дэргэдэх 
мансууруулах бодис, терроризмтой 
тэмцэх дэд хорооны мэдээгээр жилд 
дундажаар 320-550 тэр бум доллартай 
тэнцэх “бохир мөнгө” эргэлддэг бөгөөд 
тэдгээрийн ихэнх хэсэг нь оффшор 
бүсээр дамждаг байна.3  АНУ-д жилд 
300 тэр бумаас илүү доллар татвараас 
зугтаж, гадаадын санхүүгийн төвийн 
оффшор компаниудад байршиж байна. 

Хөгжиж буй улс орнууд шинэ 

3 Оффшорные холдинговые компании на рынке 
ценных бумаг // www.pnalog.ru/ 

төрлийн гэмт явдал, түүний дотор 
авилгаас урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор оффшор компаниудын хууль 
бус гүйлгээ ашиглахаас сэргийлэхийг 
оролдож байна.  

Ийнхүү оффшор бүс нь дэлхийн 
аль ч өнцөгт хүссэн нэгний хууль ёсны 
болон хууль бус зорилгоо хэрэгжүүлэх 
боломж болон хувирчээ. 

Иймд оффшор данс эзэмшигчийн 
зорилгыг дотор нь: 1) гэмт хэрэг 
үйлдэхтэй холбоогүй; 2) оффшор 
бүсийг татвараас зугтах тухайлбал, 
оффшор фирмээр зуучлуулан бартерын, 
худалдааны, үнэт цаасны, үүргийн 
төлбөрийн гүйлгээ хийх, өөрийгөө 
санхүүжүүлэх зорилгоор ашиглах; 3) 
санхүүгийн бус эдийн засгийн гэмт 
хэрэгтэй холбоотой гэж ангилан авч 
үзэж болно. 

1. Бизнес эрхлэгчид оффшор зоныг 
гэмт хэргийн зорилгогүй, ихэвчлэн 
татварын төлөвлөлтийн, өөрөөр хэлбэл, 
татварын төлбөрийг хуулийн дагуу 
зөв оновчтой байршуулах зорилгоор 
ашигладаг. Татварын төлөвлөлт нь 
хуулийн дагуу татварын таатай орчинд 
аливаа хэлцэл хийхэд чиглэнэ. 

Оффшор бүсийг ашиглах өөр нэг 
чухал шалтгаан бол бизнесийн активыг 
хамгаалах, улс төрийн болон эдийн 
засгийн тогтворгүй улс орнуудтай 
бизнесийн үйл ажиллагаа явуулахад 
тэдгээрийн экспроприацийн эрсдэлийг 
бууруулахад оршино. Мөн бизнестэй 
холбоогүйгээр оффшор бүсийг ашиглах, 
тухайлбал, иргэний шүүн таслах 
ажиллагаа, түүний дотор гэр бүлийн 
хэрэг маргааны зарим талууд ашиглах 
тохиолдол цөөнгүй гардаг байна. 

Орчин үед ихэнх оффшор нутаг 
дэвсгэрт английн хууль тогтоомжийн 
тогтолцоо үйлчилнэ. Байнга оршин суух 
тухай болон резидентийн асуудлыг анх 
XIX зууны үед авч үзсэн бөгөөд английн 
шүүхийн шийдвэрээр тухайн улс оронд 
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өөрийн бүртгэл бүхий офистой, тухайн 
улсад амьдарч байгаа захирал түүнийг 
төвлөх байдлаар удирддаг компанийг 
резидент компани гэж тооцох болжээ. 

Энэ хандлагын үүднээс авч үзэхэд 
оффшор бүсэд бүртгэлтэй компанийг 
тухайн улсад бүртгэлгүй этгээд 
компанийг үйл ажиллагаа, орлого, 
татварын хяналтгүйгээр  эзэмшиж 
байгаа компанийг резидент бус компани 
гэж үзэж болно.  

Оффшор бүсэд ажиллаж байгаа 
арилжааны компаниуд нь татварыг 
хөнгөвчлөх, гаалийн тариф, валютын 
хяналт, экспорт, импортын квотоос 
чөлөөлөгдөх хууль ёсны бүхий л 
арга хэрэгслийг ашиглах эрхээ өргөн 
хэрэгжүүлэх боломжтой байна. 

Иймд оффшор бүсийг аль ч бүс 
нутагт ямар ч этгээд хууль ёсны болон 
хууль бус зорилгоо биелүүлэхийн тулд 
ашиглана. Тухайлбал гэмт этгээдүүд 
хялбарчилсан бүртгэл, тухайн 
компанийг бүртгүүлсэн этгээдийн тухай 
нууцлал, татварын болон бусад олон 
тооны хөнгөлөлтийг ашиглан оффшор 
бүсийг мөнгө угаах суурь дэвсгэр 
болгож байна. 

2. Оффшор нутаг дэвсгэрийг хууль 
ёсоор ашиглахын хамт энэ бүс нутаг 
нь гэмт хэрэг, залилан мэхлэхийн үүр 
уурхай болдог. Үүнд нөлөөлж байгаа 
нэг гол хүчин зүйл болох санхүүгийн 
дээд зэргийн нууц хадгалалт нь гэмт 
хэрэг үйлдэх, гэмт хэргийн ул мөрөө 
нуун дарагдуулахад тааламжтай нөхцөл 
болно. 

Санхүүгийн нууц журам нь гэмт 
хэргийн ул мөрөө баллах, тухайлбал, 
гэмт хэрэгтнээс санхүүгийн эх 
үүсвэрийг илрүүлэх, мөнгөний урсгалд 
шинжилгээ хийх, орлого нуусан талаарх 
фактыг баримтжуулахад хууль сахиулах 
үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулдаг. 
Мөн оффшор бүсийг эдийн засгийн 
хууль бус үйл ажиллагаа, санхүүгийн 

хуурамч баримт бичгийг хууль ёсны 
мэт болгон хувиргахад ашиглаж байна. 

Оффшор бүсэд үйлдэх гэмт явдлыг: 
1) татварын гэмт хэрэг үйлдэх, нуун 
дарагдуулах; 2) эдийн засгийн бусад 
гэмт хэрэг үйлдэх, нуун дарагдуулах 
гэсэн үндсэн хэсэгт ангилж болно. 

Оффшор бүс нь татвараас зайлсхийх 
маш олон янзын боломжийг олгодог. 
Татварын гэмт хэрэг үйлдэх, түүнийг 
нуух зорилгоор түгээмэл нийтлэг 
хэв маягийн компаниудаас гадна мөн 
оффшор траст, оффшор банк, даатгалын 
оффшор компани болон бусад тусгай 
чиг үүрэгтэй компаниудыг ашиглана. 
Орлогын эх сурвалж нь гадаад улс оронд 
байгаа буюу тодорхой бус тохиолдолд 
энэ нь тухайн хууль зүйн орчинд 
татварын хариуцлагын хүрээнээс 
гадуур байх боломжтой. Жишээ нь 
гадаад худалдаа, зуучлал, зөвлөгөө 
үзүүлэх үйлчилгээ үзүүлэх явцад тийм 
нөхцөл байдал үүсдэг. Ийм арга замаар 
бий болсон орлого нь оффшор фирмийн 
дансанд орж болно. 

Зарим судлаачдын үзэж байгаагаар 
АНУ-ын Үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 
15%, Австрали, Франц зэрэг улсад - 10%, 
Герман улсад - 13%, Япон улсад-5%, 
Норвеги улсад-17%, Грек улсад-50% нь 
татвараас зайлсхийдэг гэжээ.4 

Арилжааны салбарт оффшор бүсийг 
гэмт сэдэл бүхий дараах хэлбэрээр 
ашиглана.

Оффшор фирмийн зуучилсан 
бартерын гүйлгээ. Оффшор фирм нь 
бараа таваарыг бартераар солилцож 
байгаа хоёр фирмийн дунд зуучлагчаар 
оролцож болно. Энэ тохиолдолд 
хэлцлээс олсон үндсэн орлого олон 
улсын гүйлгээний явцад татварын гадна 
үлдэнэ. 

Өрийн үүргийн гүйлгээ. Оффшор 
компани нь дисконтоос нэрлэсэн 

4 Д. А. Верлан. Отмывание “грязных” денег. Одесса: 
Астропринт, 2000. Стр.12
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үнээр өрийг цаашид үргэлжлүүлэн 
барагдуулах зорилгоор үүргийн 
гүйцэтгэлийг худалдан авна. Үр дүнд 
нь фирмийн олсон орлого нь татвараас 
бүрэн чөлөөлөгдөх буюу эсхүл хамгийн 
бага татвар ногдох боломжтой болно. 

Үнэт цаасны гүйлгээ. Оффшор 
компаниас үнэт цаасыг бусад этгээдэд 
илүү өндөр үнээр цаашид дахин 
худалдахын тулд олж авахад оршино.  

Оффшор компани зуучилсан 
худалдааны гүйлгээ. 

Өөрийгөө санхүүжүүлэх. Оффшор 
компаниас оффшор бүсийн бус 
харилцагч-компанид зээл олгох байдлаар 
илэрнэ. Зээлийг оффшор компанитай 
харилцан тохирсон хүүтэйгээр эргэн 
төлнө. Гадаадын компанид төлсөн хүү 
нь татвараас зайлсхийх, эсхүл оффшор 
зоны туйлын бага татвар ногдуулах 
учраас холбогдох улс орны татвар 
хураамж буурахад нөлөөлнө.

Авилгач албан тушаалтнуудаас 
мөнгөн хөрөнгийн нууц санг бүрдүүлэхэд 
оффшор фирмүүдийг ашиглах. 

Татварын бус эдийн засгийн бусад 
гэмт хэрэгт мансууруулах бодисыг 
хууль бусаар наймаалах, хууль бус 
орлогыг хуримтлуулах, угаах. Оффшор 
бүс нь мөнгө угаах үйл явцын нэг чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг болоод байна. Энэ 
нь үндсэндээ хоёр шалтгаанаас хамаарч 
байна. Эхний шалтгаан нь хөгжиж буй 
улс орнуудаас (ялангуяа АНУ) улс орны 
дотор мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
гэмт этгээдүүдийг илрүүлэх, мөрдөн 
шалгах туршлагатай болсонд оршино. 
Хоёр дахь шалтгаан нь санхүүгийн 
нууц хадгалалт, гүйлгээний үр ашигтай 
байдал нөлөөлж байна. 

Мөнгө угаах процессыг: 1) гэмт 
хэргийн орлогыг үнэт цаас актив 
худалдан авах зорилгоор оффшор 
бүсэд байршуулах (placement); 2) бохир 
мөнгөний эх үүсвэр, түүний жинхэнэ 
эзнийг нуух, халхавчлах (layering); 

3) бохир мөнгийг аж ахуйн болон 
санхүүгийн хууль ёсны тогтолцоонд 
нэвтрүүлэх, угаах (integration) гэсэн 
гурван үе шатаар хэрэгжүүлнэ. 

Банкны оффшор нуувч, траст, 
корпорацаар дамжуулан мөнгө 
угааснаар гэмт хэргийн замаар олсон 
орлого ашиг нь цэвэр, ил доллар болон 
хувирч байна. Мансууруулах болон 
сэтгэцэд нөлөөт бодис болон бусад 
хууль бусаар олсон олон сая долларууд 
оффшор байгууллагуудаар дамжин 
угаагдаж, дараа нь хууль ёсны бизнес, 
үл хөдлөх хөрөнгө олж авах зорилгоор 
траст, хуурамч этгээдүүдэд шилжиж 
байна. Оффшор бүсэд байгуулагдсан 
банкнуудыг бусад орны банк болон 
банкны бүтцийн эсрэг залилан мэхлэх 
гүйлгээг хийхийн тулд ашиглаж байна. 
Хуурамч буюу баталгаагүй вексель, 
хадгаламж нөөцийн сертификат болон 
санхүүгийн бусад хэрэгслийг гаргах 
явдал өргөн дэлгэрч байна. Үүнд 
банк болон бусад компанийн үйл 
ажиллагааны, тухайлбал эзэмшигчийн 
нууц далд, тодорхой бус байдал, банк 
байгуулахад хямд төсөр, дүрмийн санд 
тавих хууль тогтоомжийн шаардлага 
байхгүй, эсхүл хууль тогтоомжид 
тавих хэрэгжилт сул, төөрөгдөл оруулж 
болзошгүй нэр хаяг бүхий фирм 
байгуулах боломж зэрэг оффшор дэглэм 
зэрэг таатай нөхцөл нөлөөлж байна. 

Оффшор бүсийг  мөн татварын 
“диваажин” хэмээн нэрийдэх эд 
хөрөнгийн хууль бус оромжийг 
сурталчлахад ашиглаж байна. Банкны 
нууцлал өндөртэй оффшор бүсийг 
ашиглахдаа гэмт хэрэгтнүүд хэргийн 
жинхэнэ чанарыг нууна. 

АНУ аливаа дансны бенефициар 
өмчлөгч буюу тухайн хөрөнгөөс үр 
ашгийг хүртэгч жинхэнэ этгээдийг 
тодорхой болгох, улс орнуудтай 
байгуулсан боловч Конгресс батлаагүй 
байгаа татварын хэлэлцээрийг ёсчлох 
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ажиллагааг яаравчлах, өмнө нь татвар 
төлөгчийн бүртгэлд ордоггүй байсан 
ганц хөрөнгө оруулагчтай гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай компанид заавал 
татварын бүртгэлийн дугаар олгож 
бүртгэлжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч 
байна.5

Хөдөлмөрийн хөлс, тэтгэвэр 
тэтгэмж багатай, нийгмийн уур амьсгал 
төдийлөн сайн бус улс орнуудын гадаад 
төлбөрийн чадварт хүндрэл учирсан 
улс орнууд оффшор бүс хөгжүүлэх 
сонирхолтой байдаг. 

Барууны өндөр хөгжилтэй улс 
орнууд оффшор бүсийн, ялангуяа 
европын бүсийн6 талаар ихээхэн 
аядуу бодлого баримталж ирсэн 
боловч, үндэстэн дамжсан зохион 
байгуулалттай гэмт явдал, мөнгө 
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
холбоотойгоор түүний аюул заналыг 
мэдэрч, санхүүгийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, санхүүгийн гүйлгээнд хяналт 
тавих талаар хүчин чармайлт гаргах 
болжээ. 

Гэхдээ олон улсын эрх зүйн үүднээс 
авч үзэхэд оффшор бүс бүхий улсад 
сонирхогч улс орнуудаас шууд дарамт 
шахалт үзүүлэх нь улс орны тусгаар 
тогтнол бүрэн эрхийг хүндэтгэх, 
хөндлөнгөөс оролцохгүй байх зэрэг 
олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчмыг 
зөрчихөд хүргэдэг. 

Франц улсын хувьд Панама пейперс 
задрахаас өмнө Ерөнхий сайдын “эдийн 
засгийн ил тод байдал ба шинэтгэл” 
хэмээх шинэтгэлийн ажлын хүрээнд 
авилгатай тэмцэх байгууллагын эрх 
зүйн статусыг тодорхойлсон хуулийг 
өөрчлөн найруулж тус байгууллагад хэд 

5 Н.Мөнхцэлмэг. Панама пейперсийн дуулиан: 
оффшор данс ба гадаад улсуудын туршлага, монгол 
улсын эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлага. 
Судалгааны материал. // ЕТГ. 2016.
6 Тухайлбал, Люксембург, Лихтенштейн, Гибралтар, 
Кипр, Мэн арал, Гернси арал гэх зэрэг.

хэдэн чиглэлээр өргөн эрх мэдэл олгох, 
мөн түүнчлэн хамгийн гол нь “шүгэл 
үлээгч /Whistleblower/”-ийн эрх зүйн 
статусыг тодорхой болгож хуулийн 
хамгаалалтад оруулах хуулийн төслийг 
боловсруулаад байсан бөгөөд энэ үйл 
явдлын түлхэцээр Парламентын гишүүд 
нь уг хуулийн төслийг хэлэлцэж эхлээд 
байна.

Пакистан оффшор компаниудад 
чиглэсэн хуулийн төсөл 
боловсруулахаар төлөвлөсөн, холбогдох 
төсвийг хуваарилсан гэсэн боловч 
чухам ямар чиглэлээр хуулийн төслөө 
боловсруулах нь өнөөдөр мэдэгдэж буй 
мэдээллээр тодорхойгүй байна.

Япон улсын хувьд 400 орчим иргэн, 
хуулийн этгээд нь оффшор данстай гэсэн 
боловч улс төр, бизнесийн томоохон 
зүтгэлтэн эдгээр дунд байхгүй байгаа нь 
тус улсын татварын орчин харьцангуй 
таатай бөгөөд тогтвортой байгаагийн 
илрэл юм.7

Нөгөө талаас оффшор дэглэм бүхий 
улс орнууд нь гадаадын хөрөнгийн 
урсгал, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт 
зэрэг эдийн засгийн шалтгаанаар тухайн 
бүсийг өөрчлөх, устгах сонирхолгүй.

Ийм ч учраас холбогдох улс 
орнуудаас оффшор бүсийн компани, 
банкнуудад байгаа сэжиг бүхий хөрөнгө, 
гүйлгээний гэмт хэргийн гаралтай эсэх 
талаарх мэдээллийг олж авахад чиглэх 
шаардлагатай болж байгаа юм. 

Олон улсын эрх зүйн талаасаа 
мэдээлэл авсан улс орон нь тухайн 
мэдээллийг санхүүгийн терроризм, 
гэмт хэргийн замаар олсон орлогыг 
илрүүлэхэд л ашиглах баталгаагаар 
хангах шаардлагатай болж байна. Гэхдээ 
зэвсэг, хүний наймаа, мөрийтэй тоглоом, 
бие үнэлүүлэх болон бусад гэмт үйл 

7 Н.Мөнхцэлмэг. Панама пейперсийн дуулиан: 
оффшор данс ба гадаад улсуудын туршлага, Монгол 
Улсын эрх зүйн орчныг сайжруулах шаардлага. 
Судалгааны материал. // ЕТГ. 2016.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ажиллагаанаас олсон асар их хэмжээний 
мөнгө оффшор бүсээр дамжин угаагдаж 
байгааг тооцох хэрэгтэй болж байна. 
Иймд оффшор ашиглан санхүүгийн 
эргэлтэд орж байгаа мөнгөн хөрөнгийн 
”цэвэр” эсэхэд хяналт тавих шаардлага 
зүй ёсоор тавигдаж байна. 

Оффшор бүс дэх гэмт явдалтай 
хийх тэмцлийг олон улсын хамтын 
ажиллагаа: 1) хоёр талын хамтын 
ажиллагаа;2) бүс нутгийн түвшинд; 
3) дэлхий нийтийн гэсэн чиглэлээр 
хөгжиж байна. 

Оффшор байгууллагуудын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих олон улсын 
эрх зүйн үндэс нь:
• 1988 оны НҮБ-ын мансууруулах 

болон сэтгэцэд нөлөөт бодисын 
хууль бус эргэлттэй тэмцэх тухай 
Венийн конвенц;

• 1999 оны санхүүгийн терроризмтой 
тэмцэх тухай НҮБ-ын конвенц;

• 2000 оны Үндэстэн дамжсан зохион 
байгуулалттай гэмт явдлын эсрэг 
НҮБ-ын конвенц;

• 1990 оны “Гэмт үйл ажиллагаанаас 
олсон орлогыг угаах, илрүүлэх, 
битүүмжлэх, хураан авах тухай” 
Европын зөвлөлийн 141 дүгээр 
конвенц;

• 1986 оны усан онгоц  бүртгэх 
нөхцлийн тухай НҮБ-ын конвенц;

• “Олон улсын терроризмтой тэмцэх 
тухай” 1373 (2001), АНУ дахь 
террорист үйлдэлтэй холбоотой”  
1368 (2001) НҮБ-ын Аюулгүйн 
зөвлөлийн тогтоол;

• НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлийн 
№1617 (2005) тогтоолын дагуу НҮБ-
ын гишүүн орнууд заавал биелүүлэх 
олон улсын стандарт болох Мөнгө 
угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга 
хэмжээг боловсруулах Бүлгийн 
(FATF) дөчин зөвлөмж” болон 
уг бүлгийн (FATF) Санхүүгийн 
терроризмтой тэмцэх талаарх 

тусгай есөн зөвлөмж;
• Олон улсын Валютын фондын 

Санхүүгийн терроризм болон 
бохир мөнгийг угаахтай тэмцэхэд 
чиглэсэн Санхүүгийн оффшор бүс 
дэх санхүүгийн зохицуулалтад 
тавих хяналтыг нэмэгдүүлэх тухай 
хөтөлбөр (Offshore Financial Center 
Program);

• Эдийн засаг хамтын ажиллагааны 
байгууллага, санхүүгийн тогтвортой 
байдлын форумын баримт бичгүүд 
зэрэг. 
Эдүгээ оффшорын бүс дэх мөнгөн 

хөрөнгийг ил болгох дараах аргуудыг 
хэрэглэж байна: 

1) Татварын бүсийн “хар жагсаалт” 
үйлдэх (гадаадын ихэнх улс орнууд 
оффшорын бүсийн байгууллагатай 
тэмцэх зорилгоор санхүүгийн гүйлгээнд 
онцгой хяналт тавихын тулд хар 
жагсаалт гэж нэрийдэх бүсийн нэрсийг 
тодорхойлно);

2) үндэсний банкны тогтолцооны 
хяналтаар банкны нууцлалын 
тогтолцоог эвдэх, устгах;

3) оффшор төвүүдэд улс төрийн 
дарамт шахалт үзүүлэх;

4) хэл амаа ололцохгүй байгаа 
бүсийн эсрэг тодорхой хориг тавих гэх 
зэрэг. 

Дурдсан арга хэмжээнээс гадна олон 
улс орнууд татварын хууль тогтоомжоор 
оффшор ашиглах хязгаарлалт тогтоож 
байна. 

2016 оны зургадугаар сарын 23-27-
нд Парис хотноо мөнгө угаах, терроризм, 
цөмийн зэвсгийг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх Олон улсын санхүүгийн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх байгууллага (Financial 
Action Task Force буюу ФАТФ)-ын 
ээлжит чуулган  болсон бөгөөд энэ 
үеэр манай улсыг хяналтаас гаргаж 
байгаагаа дуулгажээ. Өөрөөр хэлбэл, тус 
чуулганаар  Монгол Улсыг мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
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тэмцэх тогтолцооны стратегийн 
дутагдлуудаа зассан явдлыг өндрөөр 
үнэлж, өөрийн хяналтаас гаргах тухай 
шийдвэрийг гаргасан  байна.

Манай орны хувьд гадаадын 
оффшор бүсэд хэдэн зуун сая долларыг 
алдаж байгааг байгааг таашгүй. Үүнтэй 
эвлэрч боломгүй байна. 

Манай улсад оффшорын тухай 
танин мэдэхүйн үр дүнд гадаадад 
нуусан болон гарч одсон хөрөнгийг 
эгүүлэн авчрах талаар нийгэмд 
эсрэг байр суурь ажиглагдаж байна. 
Нэгдүгээрт, валют, татвар, эрүүгийн 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх замаар ял 
зэмлэлд тулгуурласан хүчний хандлага 
хоёрдугаарт, гадагш гарсан буюу нуусан 
хөрөнгийг буцаан татах эдийн засгийн 
өршөөл үзүүлэх.  

Олон улс оффшортой тэмцэх 
тэмцлийг 2008 оны дэлхийн 
санхүүгийн хямралын үед эхэлсэн 
байна. 2009 онд Эдийн засгийн хөгжил 
хамтын ажиллагааны байгууллагаас 
анх оффшор зоны хар, цагаан, саарал 
гэж нэрлэх жагсаалтыг гаргаж, G20 
оролцогч улс орнууд хар болон саарал 
жагсаалтад орсон улс орнуудын 
эсрэг хөрөнгө оруулахыг хориглох 
хүртэл хамгийн хатуу арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх тухай санал дэвшүүлсэн 
юм. 

Манай улс 2013 “Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хууль”-ийг шинэчлэн найруулж 
баталсан нь мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах эрх зүйн үндсийг 
бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой 
болсон. Энэ хуульд зааснаар Монгол 
банкны дэргэдэх “Санхүүгийн 
мэдээллийн алба нь ижил төстэй 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг, нууцлалын 
байдлаар ижил түвшний, гадаад улсын 
болон олон улсын байгууллагатай 

хууль тогтоомжийн хүрээнд хамтран 
ажиллана” гэж заасан. 

Эдүгээ гадаадын улс орнууд, 
тухайлбал АНУ, Европын холбооны 
санхүүгийн байгууллага нь оффшор 
капитал оролцсон бүхий л хэлцэлд 
хяналт тавьж байна. Зарим улс 
орон оффшор компаниудын үйл 
ажиллагаанаас үүдсэн татварын 
алдагдлыг буруулах талаар тусгай хууль 
тогтоомж батлан хэрэгжүүлж байна. 

Гэвч нэг улсын хуулийн болон 
санхүүгийн хяналтын байгууллага 
дангаараа оффшор бүсийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, хөрөнгө 
мөнгө үнэт зүйлс гадаадад дүрвэх 
урсгалыг хааж чадах эсэх асуудал 
эргэлзээтэй байна. 

Гадаад улс орнуудын туршлагаас 
харахад хууль хяналтын байгууллагууд 
гэмт этгээдүүдийн хөрөнгө хил гарсны 
дараа хэсэг хугацааны дараа илрүүлдэг, 
гэмт этгээдийг барих, гарсан хөрөнгийг 
буцаан авчрах боломж бараг үгүй 
болсон байдаг. 

Сүүлийн 10 жилд АНУ нь олон 
улсын гэмт явдалтай тэмцэх нэрийдлээр 
Швейцар дахь банкны нууцлалын 
институтийг ганхуулж чадсаны үр дүнд 
татвараас зайлсхийгчдийн талаарх 
мэдээллийг олж авах боломж нээгдсэн. 
Мөн 2010 онд “Татварын сахилгын 
тухай” хуулийг батлан хэрэгжүүлснээр 
оффшор бүс дэх гэмт явдалтай тэмцэхэд 
чухал ач холбогдолтой болсон. Мөн 
гадаадын улс орнуудтай гадаад улс 
дахь дансны холбогдолтой мэдээлэл 
солилцох гэрээ хэлцэл хийх ажлыг 
өрнүүлсэн байна. Герман улс нь эхний 
ээлжид Швейцарын банкинд данс 
нээсэн немцийн үйлчлүүлэгчдийн тухай 
мэдээллийг “хар зах” дээрээс худалдан 
авсан жишээ бий. Мөн Швейцар улстай 
Германаас Швейцарт урсан орсон 
хөрөнгөнөөс нэмэлт татвар авах тухай 
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хэлцэл байгуулжээ8. 
Дүгнэлт хийхэд оффшор бүсэд 

үйлдэж байгаа гэмт хэргийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох талаарх олон улсын 
хүчин чармайлт нь хүсэн хүлээсэн 
үр дүнд хүрээгүй байна. Олон улсын 
шинжээчдийн үзэж байгаагаар 
нэгдүгээрт, төрөөс хууль бусаар 
хөрөнгөжих, хөрөнгө гадагш урсахаас 
урьдчилан сэргийлэх; хоёрдугаарт, 
гэрээ хэлцлийн шинжилгээг нэвтрүүлэх; 
гуравдугаарт, хөрөнгө орлогын 
мэдүүлэгт нарийн хяналт тавих, хууль 
тогтоож зөрчсөн этгээдэд хариуцлага 
хүлээлгэх зэрэг арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхэд хүчин чармайлт тавих 
шаардлагатай ажээ. 

Иймд тухайн бүс нутагт үйлдэж 
байгаа гэмт хэргийг илрүүлэхэд хамтын 
ажиллагааны шинэ хэлбэр,  арга замыг 
эрж хайхад хүргэж байна.  

Орчин үеийн гэмт явдалтай тэмцэх 
мэдээлэл-техникийн чиглэл нь дунд 
оффшор бүсэд үйлдэх гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх (тагнуулын аналитик болон 
компьютерын) цогц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхийг онцлон тэмдэглэж 
байна.  

Хууль сахиулах байгууллагуудын 
аналитик тагнуулын үйл ажиллагааны 
талаар 1998 онд Япон улсад болсон 
Шинжээчдийн олон улсын зөвлөгөөн 
дээр алсын зайнаас, өөрөөр хэлбэл 
компьютерийн сүлжээний хэрэгсэл 
аргын тусламжтайгаар компьютерийн 
тогтолцоонд эрэл хайгуул хийх эрх зүйн 
үндэс, арга зүйн талаар авч хэлэлцээд 
энэ чиглэлийн хэтийн төлөвийг 
сайшаасан юм. 

Аналитик арга хэмжээний мөн 
чанар нь мэдэгдэж байгаа үйл баримтын 
мэдээлэл, болон олж авсан мэдээлэлд 
аналитик боловсруулалт хийж, тагнан 
турших обьект буюу үзэгдлийн тухай 

8 http://ipopen.ru/registracija/offshory/borba-s-
offshorami-2014.html 

шинэ мэдлэг олж авах”-ын тулд 
“мэдээллийн орчинд тагнан туших 
ажиллагаа”-г тодорхойлоход оршино. 

Тагнуулын аналитик арга хэмжээ 
буюу аналитик тагнуул нь нууц хяналт, 
ажиглалтын төхөөрөмжийн болон 
нууц ажилтнуудын мэдээлэл, холбоо 
харилцааны бүхий л сувгаар олж авсан 
мэдээ, мөн түүнчлэн олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэл, 
ярилцлага, сурвалжлага, статистикийн 
мэдээлэл, төрийн болон төрийн бус 
мэдээллийн тогтолцоо, сангийн 
мэдээллүүдийг судлахад чиглэнэ. 

Мэдээллийн хувьсгал нь оператив 
сонирхол бүхий мэдээллүүдийг 
хуримтлуулах, боловсруулах 
хүрээн дэх нөхцөл байдлыг байнга 
хувьсган өөрчилж байна. Мэдээлэл-
шинжилгээний ажиллагаа (аналитик 
тагнуул) нь зохион байгуулалттай гэмт 
явдалтай тэмцэх оператив зорилтыг 
хангахуйц гүйцэтгэх ажлын уламжлалт 
хүрээнд үл хязгаарлагдах шинэ 
боломжуудыг нээж байна.  

Нэгдүгээрт, төрийн ба төрийн бус 
байгууллага, хувийн секторын янз 
бүрийн мэдээллийг агуулсан олон зуун 
цахим сан бий болсон, бий болж байгаа 
нь аналитик тагнуулын ажиллагааг 
шинэ агуулгаар баяжуулж байна. 
Хоёрдугаарт, янз бүрийн мэдээллүүдийг 
боловсруулах үр нөлөөтэй арга 
хэрэгслийг нэвтрүүлэн ашигласнаар 
аналитик тагнуулыг бие даасан нэг 
салбар болон хөгжих боломжийг олгож 
байна. 

Мэдээллийн технологийн хөгжлийн 
хамгийн сүүлийн үеийн ололтыг 
ашиглах үндсэн дээр аналитик 
тагнуулын ажиллагаа явуулах нь 
Интерполоос үндэстэн дамжсан зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
үйл ажиллагааны нэг үндсэн чиглэл 
болон хөгжиж байна. 

Обьектуудын хоорондох нууц 
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холбоог илрүүлэх, илэрсэн холбоогоор 
нь гэмт бүлэглэлүүдийн гишүүдийн 
гүйцэтгэх үүрэг, байр суурийг 
тодорхойлох аргуудыг аль ч улсын 
хууль сахиулах байгууллагын аналитик 
салбарууд эзэмшиж эхлээд байна. 

Аналитик тагнуулын нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг болох компьютерийн 
тагнуул нь компьютерийн тогтолцоо, 
сүлжээнээс мэдээлэл эрж хайх, олж 
авахад чиглэнэ. Энэ арга хэмжээ нь 
компьютерийн аппарат –программын 
тусламжтайгаар логик ажилбар, арга 
хэрэгслийг ашиглах замаар хэрэгжинэ. 

Оффшор санхүүгийн бүс дэх 
эдийн засгийн гэмт явдалтай тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
болон зохион байгуулалтын олон улсын 
хамтын ажиллагааны салбарт эхний 
ээлжид: 
1.	 Оффшор бүсийг ашиглан татвараас 

зайлсхийх, мөнгө угаах, авлигын 
гэмт хэргийг нуун дарагдуулах 
гэмт хэргийг илрүүлэх хүрээнд 
худалдааны болон банкны 
нууцлалын зэрэглэлийг бууруулах;

2.	 Санхүүгийн бэлэн гүйлгээг аль 
болох хязгаарлах болон гаалийн 
хилээр бэлэн мөнгө гарах нүх 
сүвийг хаах;

3.	 Сэжигтэй гүйлгээнд хийх хяналтыг 
сайжруулах;

4.	 Монгол Улсын татварын хуулиар 
зарим төрлийн татвар төлөгч нар 
оффшор компани, дансыг заавал 
заавал мэдүүлэх журмыг тогтоох;

5.	 Олон улсын, бүс нутгийн болон 
улс хоорондын мэдээлэл солилцоо, 
хамтын ажиллагааг улам хөгжүүлж, 
практик ажиллаагаанд дэвшин орох 
зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна. 

6.	 Мэдээллийг илрүүлэх, солилцох 
талаар улс хоорондын гэрээ хэлцэл 
хийх; 

7.	 Монгол улсын эдийн засгийн 
чөлөөт бүсүүдэд оффшор маягийн 
татварын орчин бий болгох. 

8.	 Эрх зүй, зохион байгуулалтын эдгээр 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр 
дүнд иргэний, эрүүгийн эрх зүйн 
хэм хэмжээг боловсронгуй болгох 
шаардлага урган гарна. 
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SOME ISSUES TO BE DEVELOPED IN RENDERING 
MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
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Хяналтын прокурор, хууль зүйн ухааны магистр
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Товч агуулга: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаа явуулах үед эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан үзүүлэх асуудалтай 
холбоотой олон улсын эрх зүйн зохицуулалтуудыг шууд ашиглаж хэрэглэх 
боломжтой. Тиймээс мөрдөн байцаагч, прокурорууд дотоодын хууль тогтоомжоос 
гадна олон талт гэрээ, хэлэлцээрийг, зарим тохиолдолд гадаад орны хууль 
зүйн зохицуулалтыг судалсан байх шаардлагатай байдаг. Монгол Улсын хувьд 
бусад оронтой эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад нотлох баримтыг 
цуглуулах, мэдээлэл солилцох, тухайн улсын хүсэлтийн дагуу тодорхой байцаан 
шийтгэх ажиллагаа явуулж, холбогдох материалыг илгээх, мөн эрүүгийн хэргийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлэх зэргээр хамтран ажиллаж байна.  

Нөгөө талаас, эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн туслалцаа хүсч хүсэлт, даалгавар 
боловсруулах талаар мөрдөн байцаагч, прокурорууд мэдлэг, ур чадвар доогуур 
түвшинд байгаа, эрх зүйн бүрхэг орчинтой, орчуулгын чанар ба зардлын асуудал, 
нэгдсэн мэдээллийн сан шаардлагатай байгаа, хангалттай гарын авлага, байнгын 
үргэлжилсэн сургалт дутагдаж байгаа зэрэг асуудлууд Монголын хуулийн 
байгууллагуудын өмнөх тулгамдсан асуудлууд болоод байна. Эдгээр асуудлыг 
шийдвэрлэх ямар гарц, боломж байгаа талаар энэхүү илтгэлээр холбогдох саналыг 
дэвшүүллээ. 

Abstract: Since international legal instruments related to rendering legal assistance 
in criminal matters can be applied directly to criminal procedure of Mongolia, 
investigators and prosecutors should study not just domestic legislations, but also 
multilateral agreements, and in some cases foreign legislations might be explored 
due process. During criminal procedure, Mongolia cooperates with other countries by 
collecting evidence, exchanging information, requesting mutual assistance on certain 
criminal cases, and convey files due jurisdiction. 

At the same time, challenges such as low level of knowledge and skill on preparing 
MLA request, blur legal environment, translation expense and quality, unified data 
base, lack of manual and training are getting serious issues to be concerned for legal 
organizations in Mongolia. Accordingly, related suggestions are raised in the report in 
order to solve those issues. 
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олон улсын гэрээ, эрх бүхий төв байгууллага. 

Key words: Criminal case, mutual legal assistance, MLA request, international 
treaty, central authority. 

НЭГ. ОРШИЛ
Өнөөгийн глобалчлагдсан хавтгай 

дэлхий дээр оршин тогтнож буй улс 
гүрний нэг нь Монгол Улс болохын 
хувьд хууль сахиулах, мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд, тодруулбал эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны явцад 
эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн туслалцаа 
харилцан үзүүлэхтэй холбогдсон 
мөрдөн байцаагч, прокурорын 
үйл ажиллагаанд үндэсний хууль 
тогтоомжоос гадна олон улсын 
гэрээ, конвенци, цаашилбал зарим 
тохиолдолд гадаадын зарим орны хууль 
тогтоомжийн заалтыг удирдлага болгон 
хэрэглэж байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
зааснаар олон улсын гэрээ нь Монгол 
Улс нэгдэн орж, соёрхон баталснаар 
дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн 
адил үйлчилнэ.1 Түүнчлэн одоогийн 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль 
болон шинээр батлагдсан Эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 
гэмт хэрэг хаана гарсныг үл харгалзан 
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт явуулах 
боломжтой болохыг баталгаажуулсан2. 

Эдгээр хуулийн зохицуулалт нь 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт явуулж 
буй эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад олон улсын хэм 
хэмжээг хэрэглэх боломжтой болохыг 
харуулж байна. 

Практикт, сүүлийн жилүүдэд 

1 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
3 дахь хэсэг. 
2 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 3 дугаар зүйл, 
2002, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль, 1.2 
дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг.

Монгол Улсын хуулийн байгууллагаас 
гадаад оронд эрүүгийн хэргийн талаар 
туслалцаа үзүүлэх талаар хүсэлт 
илгээх, мөн гадаад орны хүсэлтийг 
биелүүлэх тоо өсөн нэмэгдэж байгаа3 
боловч тийнхүү хүсэлт, даалгаврыг 
илгээхэд хэрхэн бэлтгэх, анхдагч 
мэдээллийг цуглуулах, олон улсын 
ямар хэм хэмжээг хэрхэн иш үндэс 
болгох талаарх мөрдөн байцаагч, 
прокуроруудын ойлголт нэг түвшинд 
хүрээгүй4; холбогдох сургалт байнга 
үргэлжилсэн байдлаар хийгддэггүй, 
гарын авлагын хүртээмж сул, мөн 
эрхзүйн хуучирсан, бүрхэг орчинтой 
байна. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад шаардлагатай 
тохиолдолд эрх зүйн харилцан 
туслалцаа хүсэх замаар нотлох 
баримтын хэмжээнд үнэлэгдэхүйц 
баримт, мэдээллийг гадаад орноос 
хууль, олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт 
заасан үндэслэл, журмын дагуу 
цуглуулан авах нь хэргийг бүх 
талаас нь бүрэн бодитойгоор шалгаж 
шийдвэрлэх, цаашилбал хүний эрхийг 
баталгаатай хамгаалах практик ач 
холбогдолтой. 

Тиймээс энэхүү илтгэлийн зорилго 
нь эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан 
туслалцаа үзүүлэх ажиллагааны 
өнөөгийн эрх зүйн орчин ямар байгаа, 
түүнийг практикт хэрэгжүүлэхэд учирч 
буй хүндрэл, бэрхшээлийг  шийдвэрлэх 
ямар арга зам байж болох талаар санал, 
дүгнэлтээ гаргахад оршино.  

3 Улсын Ерөнхий прокурорын газрын 2013, 2014 оны 
жилийн тайлан.
4 Нийслэлийн прокурорын газраас хийсэн 
судалгааны материал. 2014.
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ХОЁР. ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН БА 
БОДИТ БАЙДАЛ

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад Монгол Улс нь 
гадаад улсын холбогдох байгууллагатай 
нотлох баримт цуглуулах, зарим 
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааг 
явуулах, тодорхой мэдээлэл, баримт 
авах, өгөх, эрүүгийн хэргийг 
харьяаллын дагуу шилжүүлэх, 
шилжүүлэн авсан хэргийг шалгаж 
шийдвэрлэх5 зэргээр хамтран ажиллаж 
байна. 

Монгол Улсын хуулийн 
байгууллага гадаад улсын холбогдох 
байгууллагатай эрүүгийн хэрэгт эрх 
зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх эрх 
зүйн үндэслэлийг 2002 онд батлагдсан 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 45 
дугаар бүлгээр бэхжүүлж өгсөн ба 2016 
оны 05 дугаар сард шинээр батлагдсан 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуульд ч мөн бие даасан бүлгийг 
оруулж өгсөн. 

Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улс 
нь гадаадын улс орнуудтай эрүүгийн 
хэргийн талаар эрх зүйн харилцан 
туслалцаа үзүүлэх ажиллагаанд 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиас 
гадна 17 орны Засгийн газартай 
байгуулсан гэрээ, түүнчлэн НҮБ-
аас батлан гаргасан Авилгын эсрэг 
конвенци, Үндэстэн дамнасан, зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
конвенци зэрэг олон талт гэрээ, 
конвенцийн6 хүрээнд хамтран ажиллах 
өргөн боломжтой байна. 

Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхий 
прокурорын тушаалаар 2015 онд 
батлагдсан прокурорын хяналтын 
ажилд болон хэрэг бүртгэх, мөрдөн 

5 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 2002, 402, 403 
дугаар зүйл.
6 Гэрээний жагсаалтыг http://mfa.gov.mn/images/
pptx/zg-2-talt-geree.pdf болон http://mfa.gov.mn/
images/pptx/1.pdf,-с үзнэ үү.

байцаах ажиллагаанд ЭБШХ-ийг дагаж 
мөрдөх аргачилсан зааварт эрх зүйн 
харилцан туслалцааны асуудлыг бие 
даасан бүлгээр зохицуулж өгснийг 
практикт мөрдөж байна. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад Монгол Улс дээр 
дурдсан хууль, гэрээ хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэхэд буюу эрүүгийн хэрэгт 
эрх зүйн харилцан туслалцаа үзүүлэх 
ажиллагаа бодит байдалд хэрхэн 
хэрэгжиж буй талаар цөөн үг хэлье. 
 - “Эрх бүхий төв байгууллага” нэг 

байх. 
Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан 

туслалцаа үзүүлэх ажиллагаанд гол 
үүрэг гүйцэтгэдэг байгууллага нь “эрх 
бүхий төв байгууллага” байдаг. НҮБ-
аас дэлхийн улсуудад гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, эрх зүйн харилцан туслалцаа 
үзүүлэх ажиллагаанд тавьдаг гол 
шаардлагын нэг нь улс бүрт “эрх бүхий 
төв байгууллага” байх, ингэхдээ хэд хэд 
бус улсын хэмжээнд нэг байхыг илүү 
зохистой гэж үздэг.7

Одоогоор Монгол Улсад эрүүгийн 
хэрэгт эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
асуудлаар гадаад улстай харилцах 
“эрх бүхий төв байгууллага” нь 
17 орны Засгийн газар хооронд 
байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрүүдэд 
зааснаар Хууль зүйн яам, Улсын 
Ерөнхий прокурорын газар, Улсын 
Дээд шүүх, Цагдаагийн ерөнхий газар 
зэрэг хэд хэдэн газар байгаа. Дээрх 17 
гэрээ, хэлэлцээрээс харахад, 13-т нь 
“эрх бүхий төв байгууллага” Улсын 
Ерөнхий прокурорын газар байдаг. 
Зарим гэрээнд, тухайлбал, ОХУ-тай 
байгуулсан гэрээний 3 дугаар зүйлд 
заахдаа Монгол Улсын хувьд Монгол 
Улсын Хууль зүйн яам, Улсын Ерөнхий 
прокурорын газар, Цагдаагийн 

7 https://www.unodc.org/documents/organized-crime/
Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf, 
part E, p33.
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Ерөнхий газраар тус тус дамжуулан 
харилцаж байхаар заасан. Практикт, 
Улсын Ерөнхий прокурорын газар нь 
Оросын талтай шууд харилцаж байна. 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 
тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 5 
дахь хэсгийн 6-д8 зааснаар Хууль зүйн 
сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд “эрх 
зүйн туслалцаа”-ны асуудал багтсан 
байдаг. Дээрх байдлаас харахад, 
эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх асуудлаар Монгол Улсын 
хувьд нэг “эрх бүхий төв байгууллага”-
тай байх эрх зүйн боломж одоогийн 
байдлаар бүрхэг, ойлгомжгүй байгааг 
харуулж байна.

Өөрөөр хэлбэл, эдгээр 
байгууллагын яг аль байгууллагаар 
дамжуулан эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн 
туслалцаа хүсэх талаар тодорхойгүй 
байдал үүсгэх, мөрдөн байцаах 
байгууллага нэг хүсэлтийг нэг зэрэг 
олон байгууллагад хүргүүлэх, улмаар 
тухайн хүсэлтийн биелэлтийг гадаад 
орноос шаардах асуудлыг хариуцах 
ажил эзгүйдэж мөрдөн байцаалтын 
ажиллагааг удаашруулах тохиолдол 
гарч байсан.9

 - Монгол Улсын нэгдэн олон талт 
гэрээ, конвенцийн заалтуудаар 
нээж өгсөн боломжуудыг дотоодын 
хууль тогтоомжоор хориглосон 
заалт байхгүй байгаа ч зориуд 
тусган баталгаажуулах нь практик 
хэрэглээний ач холбогдолтой гэж 
үзэж байна. Тухайлбал, 2002, 
2015 оны Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулиудад аль алинд нь 
хамтарсан болон зэрэгцсэн мөрдөн 
байцаалтын ажиллагаа явуулах 
талаар ямар нэг зохицуулалт 
байхгүй байгаа бол Авилгын 
эсрэг конвенцийн 47, Үндэстэн 

8 http://www.legalinfo.mn/law/details/344
9 Нийслэлийн прокурорын газраас 2015 оны 1-р 
улиралд хийсэн шалгалтын материалаас. 

дамнасан, зохион байгуулалттай 
гэмт хэргийн эсрэг конвенци 
буюу Палермогийн Конвенцийн 
19 дүгээр зүйлд тус тус энэ 
асуудал нээлттэй байна. Мөн 
гэрч, хохирогч, шинжээч нутаг 
дэвсгэрт нь байгаа оролцогч улс 
нь нөгөө талын хүсэлтийн дагуу 
боломжтой нөхцөлд дотоодын 
хууль тогтоомжийнх нь тулгуур 
зарчимтай нийцэж байвал видео 
уулзалтын хэлбэрээр байцаалтыг 
явуулах, хэрэг хэлэлцэхийг 
зөвшөөрч, энэ талаар урьдчилан 
тохиролцож болохыг дээрх 2 
конвенцид10 тус тус баталгаажуулж 
өгсөн.

 - Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн 
туслалцаа хүсч буй хүсэлт, 
даалгаврын агуулгад тавигдах 
шаардлагыг хуульд дэлгэрэнгүй 
тодорхой болгох

а/ Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 45 
дугаар бүлгээр гадаад улсад хүсэлт, 
даалгавар илгээх, түүнийг боловсруулах, 
гадаад улсын эрх бүхий байгууллагын 
даалгаврыг биелүүлэх талаар заалтууд 
байгаа ч процессын хувьд нарийвчлан 
тодруулах буюу холбогдох загвар 
хүсэлтийг боловсруулан гаргах 
шаардлагатай болох нь практикаас 
харагдсан11. Тухайлбал, гадаад улсад 
илгээж байгаа мөрдөн байцаагчийн 
даалгаварт уг даалгавартай холбоотой 
хуулийн этгээдийн хувьд хуульд12 заасны 
дагуу түүний зөвхөн нэр, хаягийг дурдах 
нь даалгаврыг хүлээн авагч талын хувьд 
хангалтгүй мэдээлэл байдаг. Тухайн 

10 Авилгын эсрэг конвенцийн 15 дугаар зүйлийн 
18, Үндэстэн дамнасан, зохион байгуулалттай гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх конвенцийн 18 дугаар зүйлийн 15 
дахь хэсэг. 
11 Нийслэлийн прокурорын газраас 2015 оны 1-р 
улиралд хийсэн шалгалтын материалаас. 
12 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 2002, 399 
дугаар зүйлийн 399.1.4 дэх хэсэг, Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хууль, 2016, 41-р бүлэг, 
41.2 дугаар зүйлийн 1.4 дэх хэсэг.



534

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хуулийн этгээдийн нэр, оршин байгаа 
газар, хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг, 
улсын бүртгэлийн дугаар, бүртгүүлсэн 
газар тодорхой байхыг хүсэлт хүлээн 
авагч тал ямагт шаардаж байдаг. 

б/  Мөн Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 399 дүгээр зүйлд ихэнх оронд 
тухайн хүсэлт, даалгаврыг биелүүлэхээс 
татгалзах гол үндэслэл болдог “баталгаа” 
буюу хүсэлтэд дурдагдсан мэдээллийг 
хүсэлтэд заасны дагуу тухайн эрүүгийн 
хэргийг шийдвэрлэхэд ашиглах, 
гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй 
байх тухай нууцын баталгаа болон 
даалгаврыг хүлээн авагч орны эрх ашиг, 
тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй 
байдалд хор хохирол учруулах байдлаар 
ашиглахгүй байх талаарх шаардлага, 
гэрээгүй оронтой харилцахад зайлшгүй 
хэрэглэгддэг харилцан туслалцаа үзүүлэх 
/reciprocity/ зарчмыг тусгаж өгөх нь 
зүйтэй болов уу.

 - Баталгаа гаргах
Хүнийг шашин шүтлэг, үндэс 

угсаа, гарал үүсэл, улс төрийн үзэл 
бодлоос болж түүнийг мөрдөн байцаах, 
ял шийтгэх зорилго агуулаагүй, 
хүнийг нэг гэмт хэрэгт болон өмнө 
шийтгэгдсэн хэрэгт дахин шалгаагүй 
болох талаар баталгааг эрх зүйн 
туслалцаа хүсч байгаа тохиолдолд 
заавал гаргадаг байх, үүнийг мөн 
хууль, зааварт тусган баталгаажуулах.

Тийнхүү баталгаа гаргаж өгөх 
явдал аль ч тохиолдолд хүсэлт, 
даалгаврын нэг хэсэг нь байдаг. 
Зарим улс тухайлбал, БНХАУ-ын 
засаг захиргааны онцгой бүс Хонг 
Конг өөрийн хуулиар “татвар хураах 
анхдагч зорилго агуулаагүй, улс төрийн 
шалтгааны улмаас хүнийг мөрдөж, 
яллах зорилго агуулаагүй талаар ” тус 
тус баталгаа гаргахыг шаарддаг, уг 
баталгааг гаргаагүй байх нь тухайн 
хүсэлтийг биелүүлэхээс татгалзах 

үндэслэл нь болж байдаг13. 
 - Хуулийн заалтыг нэг мөр ойлгож 

хэрэгжүүлэх 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх 

хуулийн 400 дугаар зүйлийн 400.1-
д “Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт 
өөрөөр заагаагүй бол гадаад улсад 
байнга буюу түр хугацаагаар оршин 
сууж байгаа Монгол Улсын харьяат 
гэрч, хохирогч, иргэний нэхэмжлэгч, 
иргэний хариуцагч, тэдний төлөөлөгч, 
шинжээчийг тухайн улс дахь Монгол 
Улсын дипломат төлөөлөгчийн газраар 
дамжуулан дуудаж болно” гэж заасан 
байдаг. 

Энэ заалт нь гадаад улсад байгаа 
Монгол Улсын иргэнийг Монгол Улсын 
мөрдөн байцаагч тухайн улс дахь 
Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн 
газраар дамжуулан зарлан дуудаж 
болох талаар зохицуулсан байна. 

Практикт, ялангуяа БНХАУ-ын 
Эрээн хотод байрлах Монгол Улсын 
Консулын газрын байранд Монгол 
Улсын Цагдаагийн байгууллагын 
ажилтнууд Монгол Улсын иргэдээс 
гэрчийг байцаах авах явдал нэлээд 
гардаг. Үүнийг тайлбарлахдаа, 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
3 дугаар зүйлийн 3.114-д зааснаар 
байцаан шийтгэх ажиллагааг Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт явуулах, 
тодруулбал Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт хилийн чанадад байгаа 
Дипломат төлөөлөгчийн газрын 
эзэмшил нутаг, Монгол Улсын 
төрийн далбаа мандуулсан хөлөг 
онгоц, агаарын хөлөг хамаарч байгаа 
тул эрх зүйн үндэслэл нь байна гэж 
тайлбарладаг. 

13Mutual Assistance on Criminal Matters Ordinance of Hong 
Kong, http://www.legislation.gov.hk/blis_pdf. 
14  Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 3 дугаар 
зүйлийн 3.1. “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа нь гэмт хэрэг 
хаана гарсныг үл харгалзан бүх нөхцөлд энэ хуулийн 
дагуу явагдана.”
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Өөрөөр хэлбэл, цагдаагийн 
байгууллагын мөрдөн байцаагч 
нар нь нэг мөрдөн байцаагчийнхаа 
даалгавраар гадаад улсад очих, гадаад 
улсад суугаа Монгол Улсын Элчин 
сайдын яамны байранд байцаалт авах 
талаар урьдчилан бичгээр ямар нэг 
зөвшөөрөл аваагүй байхдаа Монгол 
Улсын иргэнийг өөрсдийн утас, 
и-мэйлээр дуудан, гэрч, хохирогчоор 
байцаах, тайлбар авах эрх зүйн ямар 
нэг үндэслэлгүй байна. 

 - Анхдагч мэдээллийг 
цуглуулсан байх
Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн 

туслалцаа хүсэхдээ тухайн хүсэлттэй 
холбоотой анхдагч мэдээллийг 
цуглуулсан байх шаардлагатай 
байдаг. Энэ шаардлага биелэгдээгүй 
байх нь хэт ерөнхий шинжтэй 
даалгавар бичих, хүлээн авагч тал 
биелүүлэхээс татгалзах, буцаах, 
нэмэлт мэдээлэл хүсэх, улмаар хэргийн 
хугацаа сунгагдах, шийдвэрлэлтийг 
удаашруулах шалтгааны нэг болж 
байна.15

Мөн Монгол Улсын прокурор, 
цагдаагийн байгууллага ижил түвшний 
байгууллагатай хамтран ажиллах 
талаар байгуулсан санамж бичиг, 
хэлэлцээрүүдийг үндэслэн авсан 
мэдээлэлд тулгуурлан эрүүгийн хэрэгт 
эрх зүйн туслалцаа хүсч даалгавар 
илгээх боломжтой. Гэвч практикт 
хоёр орны хил залгаа хуулийн 
байгууллагууд хоорондоо хамтран 
ажиллах санамж бичиг, гэрээний 
дагуу ялангуяа хилийн зөрчил, малын 
хулгайн гэмт хэрэгт олж авсан баримт 
сэлтийг шүүх үнэлэхгүйгээр хэргийг 
буцаах тохиолдлууд гарч байхад 
прокурор түүнийг нотлох баримтын 
хэмжээнд үнэлэн хэргийг эцэслэн 

15 Нийслэлийн прокурорын газраас 2015 оны 1-р 
улиралд хийсэн шалгалтын материалаас.

шийдвэрлэх явдал байсаар байна16. 
 -  Орчуулгын асуудал

Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 398 дугаар зүйлийн 
398.3 дахь хэсэгт “Олон улсын гэрээнд 
өөрөөр заагаагүй бол даалгаврыг 
явуулж байгаа улсын хэл дээр үйлдэнэ” 
гэсэн, мөн хуулийн 399 дүгээр зүйлийн 
399.2 дахь хэсэгт “Даалгавар түүнд 
хавсаргаж байгаа баримт бичиг, нотлох 
баримтыг хүлээн авах улсын албан 
ёсны хэл дээр орчуулж, эрх бүхий 
албан тушаалтан гарын үсэг зурж, 
шаардлагатай бол тэмдэг дарна” гэсэн 
заалт байгаа хэдий ч бодит байдалд 
орчуулга, түүний зардал, чанарт тавих 
хяналт хүндрэлтэй асуудлын нэг 
болсон. 

Тухайн хэрэгт бичигдсэн хүсэлт, 
даалгаврын орчуулга хийгдэхэд 
тодорхой цаг хугацаа шаардлагатай 
байдаг, тухайн хүсэлт даалгавар нь 
шаардлага хангаагүйгээс буцсан 
тохиолдолд орчуулгын зардал 
мөн дахин гаргах шаардлага үүсч 
хүндрэл гардаг, түүнчлэн шаардлагын 
түвшинд мэргэжлийн орчуулгыг 
богино хугацаанд хийх чадвартай 
орчуулагч нарын талаарх нэгдсэн 
мэдээлэл, жагсаалт мөрдөн байцаагч, 
прокуроруудад байдаггүй, нэгэнт 
хийгдсэн орчуулга нь чанарын 
шаардлага хангасан эсэхийг мөрдөн 
байцаагч, прокурорын хэн аль нь 
хянах боломжгүй, энэ хяналтыг эрх 
зүйн туслалцааны хүсэлт, даалгаврыг 
гадаад улсад илгээж байгаа эрх бүхий 
төв байгууллага болох Улсын Ерөнхий 
прокурорын газар, Хууль зүйн яамны 
аль нь тавих, хэрэв орчуулганд хяналт 
тавих бол мэргэжлийн орчуулагч 
тэнд ажиллах эсэх талаарх асуудал 
өнөөдрийг хүртэл тодорхойгүй, ямар 
нэг зохицуулалтгүй явж иржээ.  Энэ 

16 Мөн тэнд.
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нь зарим талаар хэргийн нууцлалтай ч 
холбоотой байна. 

 - Гарын авлага
Гарын авлагын хүртээмж 

хангалтгүй, тухайн хүсэлт хүлээн 
авагч орны эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх тухай бие даасан хуулиудын 
монгол хэл дээрх албан ёсны орчуулга 
ялангуяа уг хүсэлтийг тавьдаг гол 
субьектүүд болох прокурор, мөрдөн 
байцаагч нарын албан хэрэгцээнд нэн 
тэргүүнд шаардлагатай байна. Энэ 
нь олон улсын гэрээ, хэлэлцээрээс 
гадна тухайн орны хуулиар тавигдсан 
шаардлага хангасан хүсэлт даалгаврыг 
боловсруулан илгээж, хариуг 
шуурхай авах, хэргийг аль болох 
түргэн хугацаанд бүрэн бодитой 
шийдвэрлэхэд дөхөм болох талтай. 

 - Сургалт
Монгол Улсын хувьд мөрдөн 

байцаагч, прокуроруудын хүсэлт, 
даалгаврыг боловсруулах ур чадвар 
шаардлагын түвшинд хүрэхгүй байгаа 
нь тэдэнд зориулсан гарын авлага, 
үргэлжилсэн сургалт зайлшгүй 
хэрэгцээтэй байгааг харуулж байна. 
Тухайлбал, зөвхөн 2015 онд Улсын 
Ерөнхий прокурорын газрын Гадаад 
харилцаа, эрх зүйн туслалцааны 
хэлтэст гадаад улсад илгээхээр 
ирүүлсэн нийт 32 даалгаврын 18-ийг 
буюу 60 шахам хувь, 2016 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар 20 даалгаврын 
7 буюу 35 хувь нь хууль, гэрээ 
хэлэлцээрийн шаардлагад нийцээгүй 
үндэслэлээр буцаагдсан байна. Үүнд,
 - Хүсэлт, даалгаврын зорилго, 

түүнийг гадаад улсад зайлшгүй 
гүйцэтгүүлэх шаардлага 
тодорхойгүй

 - Мөрдөн байцаалтаар тогтоогдсон 
нөхцөл байдлуудын талаар 
тодорхой дурддаггүй

 - Шаардлагатай нотлох баримтуудыг 
хавсаргаж ирүүлдэггүй

 - Даалгаврыг утга, найруулгын 
хувьд алдаатай, хэт товч бичих, 
даалгаврын агуулгаас хальсан, 
хамааралгүй асуудлыг дурддаг

 - Орчуулгагүй ирүүлдэг
 - Харилцах төв байгууллагаар 

дамжуулж ирүүлээгүй
 - Эрүүгийн байцаан шийтгэх 

хууль, Гэрээний холбогдох зүйл 
хэсгийг баримтлан бичдэггүй, 
огт хамааралгүй зүйл хэсгийг 
баримтлан ирүүлдэг

Гэрээний нэр, он сар өдрийг 
буруу бичдэг17  зөрчил нийтлэг 
гарчээ

ДҮГНЭЛТ
Дээрх нөхцөл байдлуудад 

дүгнэлт хийхэд, цаашид Монгол 
Улс нь эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг 
болсон эрх зүйн харилцан туслалцаа 
үзүүлэх хүсэлт, даалгаврыг илгээх, 
биелүүлэхтэй холбогдсон ажиллагаанд 
чанарын ахиц гаргаж, олон улсын 
жишиг стандарт, хэм хэмжээнд заасан 
шаардлагыг хангахын тулд дараах 
алхмуудыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
гэж үзлээ. Үүнд, 
	- Эрх зүйн орчинг боловсронгуй 

болгож, “Эрх бүхий төв 
байгууллага”-тай байх  
Эрүүгийн хэрэгт эрх зүйн харилцан 

туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр харилцах 
“эрх бүхий төв байгууллага” нь нэг 
байж, гадаад улсад илгээгдэж байгаа, 
гадаад улсаас ирж байгаа хүсэлт, 
даалгаврын гүйцэтгэл болон орчуулгын 
чанарт тавих хяналтыг сайжруулах, 
холбогдох тоо баримт, мэдээ, 
мэдээллийг нэгдсэн байдлаар хянах, 
бүртгэх, мэдээллийн нэг баазтай байхад 
чухал үүрэгтэй байна.

17  Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Гадаад 
харилцаа, эрх зүйн туслалцааны хэлтсийн мэдээлэл, 
2015 оны 12 дугаар сар.
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	- Хууль зүйн мэргэжлийн орчуулга 
хийх чадвартай орчуулагчийг 
сонгох, томилох, хянах асуудлыг 
журамлах

Эрүүгийн хэргийн нууцлалын 
байдал,  орчуулга хийх зардал, цаг 
хугацаа, чанар зэрэг асуудалтай 
холбоотойгоор эрүүгийн хэрэгт 
эрх зүйн харилцан туслалцаа 
үзүүлэх ажиллагааны явцад 
хууль зүйн мэргэжлийн орчуулга 
хийх чадвартай орчуулагчийг 
сонгох, томилох асуудлыг зохих 
байгууллагууд журамлах. 

	- Гадаад орнуудын бие даасан 
хуулийн албан ёсны орчуулга, 
ЭЗХТ-тай холбоотой гэрээ, 
хэлэлцээр, гарын авлагаар 
хуульчдыг хангах арга хэмжээ авах. 

	- Монгол Улсыг гадаад улсад 
төлөөлөн томилогдон ажиллаж 
байгаа Консулын ажилтан, 
албан тушаалтнуудын Консулын 
харилцааны тухай Венийн 
конвенцоор18 хүлээсэн үүрэг 
хариуцлага, олон улсын гэрээ 
хэлэлцээр болон өөрийн орны 

18  Консулын харилцааны тухай 1963 оны Венийн 
Конвенци, 5 дугаар зүйл. 

хууль тогтоомжийн мэдлэгийг 
сайжруулах, тэднээс авдаг 
шалгалтад энэ талаар тодорхой 
асуудлыг тусгадаг байх. Ингэснээр 
гадаад улсад тавигдсан эрүүгийн 
хэргийн талаарх хүсэлт, даалгаврын 
гүйцэтгэл, чанар үр дүн, богино 
хугацаанд зөв шийдвэрлүүлэх, 
бусад холбогдох арга хэмжээг 
авахуулах боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

	- Эрх зүйн туслалцааны хүсэлт, 
даалгаврыг хууль, олон улсын 
гэрээ, хэлэлцээрт заасан 
шаардлагын хэмжээнд хэрхэн 
боловсруулах, даалгаварт 
тусгагдсан байх ёстой тодорхой 
мэдээллүүдийг албан болон 
албан бусаар хэрхэн олж авах 
арга замуудын талаар хуульчдад 
зориулсан гарын авлагыг 
боловсронгуй, хүртээмжтэй болгох, 
холбогдох үргэлжилсэн сургалтыг 
тогтмол зохион байгуулж байх нь 
зүйтэй гэж үзэж байна.
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CONTROLLING ILLICIT DRUGS IS THE FUNDAMENTAL ASPECT FOR 
COMBATING

ХАР ТАМХИТАЙ ТЭМЦЭХ АЖИЛЛАГААНД ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ТОГТООХ 
ЗАРИМ АСУУДАЛ

BOLOR-ERDENE E. 
Police major, Researcher & intelligence analyst, Research and 
intelligence analysis center,  National Police Agency
Э.БОЛОР-ЭРДЭНЭ 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Судалгаа, дүн шинжилгээний төвийн 
ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч 

Abstract: Enabling state monitoring and controlling drug circulation is an international 
desirable experience and low level drug users and non-violent possessors should not the 
main target of law enforcement officials, whereas they can be used to broaden intelligence 
network of the police and become preferable resources to penetrate basic targets of drug 
trafficking to be controlled, so that monitoring, rehabilitation, cooperation and education 
is considered as a complex solution for drug problems. 

Товч агуулга: Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөтэй бодисын эргэлтэнд 
төрийн мониторингийг нэвтрүүлж, хяналт тогтоох нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх олон улсын туршлага бөгөөд хэрэглэгч, хууль бусаар олж авсан хүмүүсийг 
шийтгэхээс илүүтэй тэднээр дамжуулж олон улсын үндэстэн дамнасан сүлжээ, 
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэгчид, бэлтгэн нийлүүлэгчдийг илрүүлж хариуцлага 
хүлээлгэх, донтогсдыг дахин нийгэмшүүлэх, эрүүлжүүлэх, сургалт, соён гэгээрүүлэх 
ажлыг эрчимжүүлэх явдал нь асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэх арга зам мөн. 

Key words: Monitoring & Controlling, rehabilitation, co-operation and education.
Түлхүүр үгс: Төрийн хяналт, дахин нийгэмшүүлэх, эмчлэх, хамтын ажиллагааг 

хангах, сургалт соён гэгээрүүлэх ажил.

One of the government’s basic goals is 
to protect and prevent the people’s health 
and genetic codes from the drug threats and 
monitor drugs, psychoactive substances 
which are under international control. This 
provision is codified in our country’s laws.

For example, 1st article of the Criminal 
Code of Mongolia, “The purpose of the 
code shall be to protect from criminal 
encroachments the Mongolian national 
security, human rights and freedom, public 
and private property, national treasures, 
ecology, legal order, peace and security of 
the mankind.” 

According to the article, “the 
Mongolian national security” shall 
mean that ensuring favorable external 
and internal conditions for securing and 
protecting the genuine national interests of 
Mongolia which shall incorporate the very 
existence of the Mongolian people and its 
civilization, independence, sovereignty, 
territorial integrity and inviolability of 
its borders, national unity, constitutional 
establishment, security, economic 
independence and sustainable ecological 
development. 

Prevention and effective combating is 
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the one of the most important key to provide 
people safer environment in accordance 

with the Mongolian constitution and other 
international laws. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1st
half
of

2016
Dealers 5 27 22 19 33 20 19 39 81 93 194 99 144 169 120
Acts 2 14 10 9 6 7 9 11 51 61 133 77 135 201 147
Cases 2 14 10 9 6 7 7 8 20 28 36 37 62 79 52
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Following graph shows the statistics of 
drug crimes, acts and dealers between 
2002 and the first 6 months of 2016

According to the graph, since 2002, 
average number of case and dealers 
increases by 9 and 35 respectively per 
annum.

This graph shows the comparison of the crime and offenders statistics 2014 and the 
2015 

Age of the offenders is ranging 18-35 and this is one of the reasons which reduce labor 
outcomes in our country. 
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According to this graph, however, 
amount of seized drugs in 2015 can be 
shown as decreased by 3820g, actually 
the quality of it has been increased due to 
synthetic drug which is methamphetamine/
ice had been seized by 141g in 2014 and by 
344.1g in 2015. Furthermore, Hash which 
is processed weed had been seized by 15g 
in 2014 and by 24.5g in 2015.   

From that statistics a question, 
is apprehension of drug dealers the 
appropriate way to combat drugs for us?  

We have to change our mind set 
or approach to deal with that kind of 
problems. In other words need to consider 
the drug issues are social bad habit rather 
that criminal encroachment, so that we 
must change our working direction and 
mind set to see the problems from different 
angle which is to focus more on activities 
to reduce risks and prevent from the threat 
of drugs which are under international 
control.   

Many nations around the world 
such as Russia, The United States, New 
Zealand, Australia and Egypt support 
collaborative actions between national 
and international governmental bodies and 
NGOs to monitor drugs and psychoactive 
substances, create actual environment 
for the dealers and offenders to give up 
drug trafficking voluntarily, rehabilitate 
chronic drug users and severely addicted 
individuals physically and psychologically 

as taking complex measure in accordance 
with united policy/strategy rather than 
arrest and prosecute them. That is one that 
we should understand as an international 
policy. 

The president of Russian Federation 
signed a decree as the drug strategy 
of Russia in 1998. According to this 
strategy governmental bodies such 
as Anti-Drug Committee, Health and 
medical organizations, MVD, FSB and 
local administrations should be working 
together for enabling state monitoring in 
the circulation of drugs which are under 
international control within Russian 
terrain, reducing demand to decrease the 
supply, rehabilitation of addicted persons. 
It is also main guidance for criminal justice 
officials to perform their legal duties in 
accordance with international laws to 
investigate, prosecute and sentence drug 
dealers in court of law. 

As enabling the state monitoring in 
the circulation of drugs is immensely 
important aspect to achieve ultimate goal 
of state regarding to solve drug issues in 
the community, low-level, non-violent 
drug-using offenders dominate police time, 
waste the time of courts and fill prisons, 
so that law enforcement community 
should be trying to fully monitor national 
and international nets of transnational 
organized gangs and smuggling drugs 
across the state frontier through the users 
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and possessors rather than arresting and 
prosecuting them.  

Some experienced countries to deal 
with drug issues such as the United States 
suggests some strategy to combat drug 
trafficking as follows1: 

1. Shift resources into programs that 
work: 

US drug control strategy has been 
approached primarily as a law enforcement 
issue. Police have done their jobs with 
record arrests, drug seizures and record 
incarceration of drug offenders yet drug 
problems continue to worsen. Expensive 
eradication and interdiction campaigns 
abroad have brought few results and 
many costs. Two-thirds of the federal 
drug control budget continues to go 
to incarceration, interdiction and law 
enforcement programs while treatment, 
prevention, research and education divide 
the remaining third. Government needs to 
accept that the law enforcement paradigm 
will never work and shift to treating drug 
abuse as a health problem with social and 
economic implications. The solutions are 
in public health approaches which focus 
on addicts and abusers – not all users – 
as well as social services to reduce many 
of the root causes of abuse, economic 
strategies to develop alternative markets 
and also control drug markets. The federal 
drug budget should recognize this by 
shifting resources to prevention, treatment 
and education. 

2. Make treatment available on 
request like any other health 
service: 

Making treatment services widely 
available undermines the drug market 
and reduces the harms from drug abuse. 
Treatment needs to be defined broadly to not 
only include abstinence-based treatment 
but also easier access to methadone and 
other alternative maintenance drugs. In 
addition it is important to provide mental 
health treatment, as well as services for 

1  http://www.popcenter.org

victims of sexual abuse, spousal abuse 
and child abuse in order to resolve the 
underlying causes of addiction. Treatment 
also needs to be user friendly, i.e. designed 
to meet the needs of special populations, 
especially women, children and minorities. 
Finally, it needs to be focused on abusers 
and addicts rather than all drug users. The 
best way to accomplish this distinction 
is to allow people who need treatment to 
choose it, rather than law enforcement 
choosing treatment for people who happen 
to get caught. 

3. Prevent drug abuse by investing 
in American youth and providing 
them with accurate information: 
The most effective way to prevent 

adolescent drug abuse is to invest in youth 
and keep them interested and involved in 
life. Government should increase funding 
for after school programs, mentor programs, 
skills building/job training programs 
and summer job programs. The Higher 
Education Act provisions denying college 
aid to students convicted of drug offenses 
should be repealed as barriers to education 
and employment are counterproductive to 
preventing drug abuse. Education needs 
to be fact-based, accurate and taught by 
trained educators and health professionals, 
not by police. Resources should be shifted 
away from ineffective programs like the 
ONDCP media campaign and the DARE 
program and toward research to develop 
more effective drug education approaches 
and programs to keep youth active.

4. Focus law enforcement 
resources on the most dangerous 
and violent criminals: 

Half of drug arrests in the United States 
are for marijuana offenses and possession 
cases. Low-level, non-violent drug-using 
offenders dominate police time, waste the 
time of courts and fill US prisons. The drug 
war has resulted in record-breaking prison 
populations giving the US the highest 
incarceration rate in the world. Arrest 
and incarceration also have a devastating 
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impact on individuals and families. The 
focus of the federal government in drug 
enforcement should be large cases that 
cross international and state boundaries. 
Smaller cases that are intra state should 
be left to the states. Law enforcement 
should stop wasting its limited resources 
on simple possession charges. Small-time 
dealers who essentially sell to support 
their habit should be given the choice 
of treatment instead of prison. Drug 
offenders, particularly marijuana, should 
be the lowest law enforcement priority 
while violent criminals should be priority 
number one. All correctional systems in 
the US should be less restrictive in granting 
parole to bona fide nonviolent drug 
prisoners at review time, less restrictive 
in granting compassionate release and less 
restrictive in allowing family visits. These 
modest changes would give prisoners a 
motive for good behavior to earn their way 
out of prison and back to their families and 
communities. 

5. International drug control 
efforts should be demilitarized 
and focus on economic 
development: 

Focus international drug control efforts 
on economic development to undermine 
the incentives for producing drugs and 
rely on civilian institutions, not militaries, 
for eradication and interdiction. We must 
get serious about alternative development 
initiatives for drug-producing regions with 
community-based programs including 
attention to marketing so farmers have 
real choices. The US must stop all aerial 
fumigation programs because of their 
unacceptable environmental and human 
costs. Law enforcement aid should be 
channeled where it belongs, through 
police and other civilian institutions rather 
than the military. Human rights concerns 
must be attended to in all international 
drug control programs. Finally we must 
recognize that reducing demand at home 
is the most effective international strategy 
because supplies will develop as long as 

there is a demand. 
Drug trafficking is not only a nation’s 

problem and transnational organized gangs 
are working more agile and sophisticated 
through international borders than law 
enforcement community so that the 
response to addresses to that threat should 
equally be sophisticated.   In this regard 
we have to consider some experienced 
countries such as Russian Federation and 
the United States practices and policies 
and learn from them what we really need 
for. 

Also other South East Asian 
nations like Vietnam2, Laos3, Тhailand4, 
Malaysia5, Indonesia6 and Oceania such 
as New Zealand7, Australia8 have the 
same provision in their drug strategies. 
Law enforcement communities and other 
related organizations of the countries 
work and follow the strategy as their basic 
guidance.   

Common and basic provision of the 
countries strategy is to eliminate organized 
groups by limiting their activities in 
legislations, law enforcement campaigns 
and intelligence operations and activities in 
direct and indirect ways rather than catching 
and sentencing them. The members of the 
group or gangs are voluntarily refusing to 
be involved dealers trafficking drugs as a 
result of law enforcement campaign and 
intelligence operations. 

By doing so successfully, they believe, 
they can reach next step of preventing 
people and community from drug threats 
and creating better environment to save 
people’s life and health safer.  

Persuading people to realize the harm 
of drug and legal result of drug trafficking, 
rehabilitating chronic drug users, educating 
and preventing them are the main objective 
in accordance with the strategies. What 

2  https://www.unodc.org
3  http://www.state.gov
4  https://www.brookings.edu/
5  http://www.adk.gov.my/web/english/drug-policy
6  http://jakartaglobe.beritasatu.com
7  http://www.health.govt.nz
8  http://www.nationaldrugstrategy.gov.au/
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the governments should be considering 
first for doing that is enhancing facilities, 
supporting co-operations, providing better 
environment etc. 

In other words, this is the fundamental 
background to change the mind sets of 
people that it is a social bad habit which 
should be changed rather than this is a 
criminal encroachment, so that everyone 
is responsible for solving the problem, not 
only one organization, mostly police, is 
in charge of it. This provision is creating 
more opportunity to solve the problems 
regarding inclusion of all people and 
organization.  

The Mongolian government had 
introduced “National program for 
combating drug and intoxication” in 2000, 
however, the implementation and the result 
is note obvious and not a few scholars 
criticized that9. 

The president of Mongolia, 
Ts.Elbegdorj signed a decree in 2012 to 
establish National Committee in charge 
of combating drugs and making a new 
program to activate taking measures 
against drugs in Mongolia, even though 
the result is still unclear.   

  
CONCLUSION

Drug trafficking is a global problem, 
as it can be seen from the solution methods 
of countries around the world that are 
firmly same. Following similarities can be 
concluded:

1.	 Co-operation
2.	 Monitoring and controlling, 
3.	 Rehabilitation, physically and 

psychologically 
4.	 Education and training etc.
Co-operation. There is incorrect 

approach has been existing solidly amongst 
the community in our country, such as the 
police is only responsible for combating 
crimes and protecting public order. 

Legislation also seems to prove that, 
for instance, “The police is the basic 

9http://www.bataar.mn/10042918

authority of law enforcement organization 
responsible for combating crimes, 
protecting public order and providing 
public security”10. 

The police level of collaboration is 
not sufficient, therefore there is a lack of 
national experts except personnel of drug 
trafficking division in Criminal police 
department, National Police Agency and 
some prosecutors who supervise drug 
trafficking investigation in Mongolia due 
to the approach. However the police and 
the prosecutor’s staff still have a lot to 
learn.   This situation should and will be 
changed.  

A proper understanding should and 
would be everyone is in charge of the 
duties mentioned above. The police must 
be leading organization for that and its 
collaboration should start from here.

Secondly, we need strategic policy 
to be the guidance for all organizations 
to perform their legal duties in regard 
of co-operation combating drugs and 
solving the problems. This document 
should distinguish governmental 
and non-governmental organizations 
responsibilities to be performing as they 
are doing their daily jobs and the leading 
organization which should be overall 
responsible for coordinating the policy 
implementation and declared that whether 
the drug dealers who are sentenced by 
the court of law have to be excused and 
pardoned in law.  

Thirdly, in terms of enhancing 
collaboration between law enforcement 
personnel, prosecutors and judges have 
to organize routine seminar/conference 
to discuss changing and state situation 
for drug investigation, gathering and 
evaluating the evidences to be admissible 
in court of law. Clear understanding 
amongst the officials is crucial for criminal 
justice system to solve the drug trafficking 
cases. 

Monitoring and controlling. Is our law 
enforcement practice for combating drugs 

10 3rd article of the Police Act, 2013.
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proper way of doing? That question should 
be answered first. As the international 
desirable experience, monitoring and 
controlling circulation of international 
controlled drugs and psychoactive 
substances is the best way that law 
enforcement agencies have found so far.   

The police should be playing a leading 
role for that. This can be divided into 2 
sections such as secretly and normally. 

In terms of enabling hidden control, 
the police authority can be stepping up 
their level of intelligence network by 
dealing with and engaging low-level and 
non-violent drug users and possessors, 
training and re-training source handlers, 
organizing related training courses for 
other police officers’ skill and knowledge to 
be increased. The intelligence operational 
fund must also be increased.  

On the other hand, the normal 
controlling mechanism should equally be 
enabled. Furthermore, community oriented 
policing, intel-led policing and comp-stats 
policing methods etc should be applied 
properly in their nature to our police 
practice as a best practice of the modern 
time police science. Many countries around 
the world have been using these methods 
successfully to enabling state monitoring 
all terrain of their countries with the help 
of people.  

According to the Police Act, 2013, the 
term of “community oriented policing” 
has been codified fortunately, even though 
there is another term of “Community 
oriented police officer” and empowered 
them to detain suspects and bring them to 
police stations, use special equipment such 
as hand cuffs, baton, and other protective 
instruments, fine someone who commits 
petty offences and protect crime scene etc. 
According to this rule of law we create 
another police officers to do daily police 
work. It seems that had better have more 
sworn police frontline officer than semi-
police. It is not the way of community 
oriented policing works in its natural 
concept.  

Community oriented policing is an 

omnibus term. It can stand for 
1.	 A contrast to rapid response, 

enforcement oriented policing, 
involving long-term beat 
assignment, so police are closer to 
the community,

2.	 A process by which crime control 
is shared with the public, as in 
Neighborhood Watch, programs,

3.	 A means of developing 
communication with public and 
interest groups, for example 
consultation meeting.

In other words it is a strategy of 
policing that focuses on police building 
ties and working closely with members of 
the communities.

In terms of resources, police cannot 
reach into all territory, whereas people 
live all place of the country, that’s why the 
police need the community helps.   

We need to learn the art of keeping 
security of information and our counterparts 
which are the basic background to keep 
and develop the trust between people and 
police. 

Rehabilitation. Physical and 
psychological rehab for the chronic drug 
user and addicted persons is crucial factor 
to solve this social bad habit and combating 
drugs. 

This requires us to change our mind 
sets and approach that drug is not only 
offence but social bad habit in broader 
understanding. This will give us better and 
complex solution for this problem. 

Nevertheless, we have National 
Center for Mental Health and Narcological 
Clinic.  These medical organizations are 
having a lack of experts specialized in 
curing people who have drug problems 
due to their doctors and other experts are 
specialized more in alcoholic problems 
and the facilities are not suitable for drug 
users rehab. 

An alternative way for these problems 
to be solved would be that the police are 
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deploying specialized psychologist who 
are going to serve for the ordinary people. 
In other words the police psychological 
centers have to be establishing and 
servicing for the community. 

Other country, such as New Zealand 
police has its own unit for supporting 
victims of crime. The staff is all civilian 
and specialized in psychology, law, social 
wealth and security. They are responsible 
for helping all members of the community 
and keeping their privacy. The information 
they obtained should not be directly used 
criminal investigation and other law 
enforcement activities. 

That can be a reasonable experience 
we learn from New Zealanders art of 
providing security before establishing the 
police psychological centers. 

Education and training. First of all 
organizing routine and designated training 
for other governmental bodies to provide 
them with real information of the drug 
harms is preferable.

We have to revise our training 
curriculum considering domestic co-
operation within the police authority 
regarding prevention, investigation of 
these crimes.

In 2016 training curriculum of 
National Police Agency, Mongolia, only 
2 hour classroom session themed by 
“General understanding of the illicit drug 
and psychoactive substances” had been 
scheduled11. 

However, detectives of Anti-Drug 
division of the Criminal Police Department 
have collaborated with Metropolitan 
Prosecutor’s office to organize training 
courses for the other staff of governmental 
bodies, NGOs, students of universities 
and secondary schools by 15 times, these 
were not planned. The ad hoc training is 

11 Training plan of 2016, Training Center, National 
Police Agency, Mongolia.

not really fruitful due to lack of coherence 
of the subjects whereas it can be negative 
advertisement for those who had no idea 
about drugs, how to find and what is the 
name etc, rather than preventing them 
from it.  

The UN encouraged its counterparts 
educate and train the people at the level of 
senses which includes knowledge, skills 
and plus. We are in dilemma to fulfill 
the encouragement and apply preferable 
training methods in our training systems. 
In terms of combating transnational 
organized crime, this would be crucial for 
law enforcement officers. 

On the other hand providing civilian 
and legal education should be important 
at the same level of officials’ education 
development. It is also based on scientific 
background, otherwise will be providing 
information rather than giving knowledge. 

According to a survey report12, people 
who do not know about illicit drug can be 
obtaining some information of that and 
getting interested in finding and using.   

 

 

12 In Feb, 2013, the survey conducted by staff of 7th 
division of the State Department of Investigation 
amongst the youth of Mongolia, mostly university 
and college students. According to the result of 
questionnaire, 1 out of 5 respondents expressed that they 
are interested in using drugs and 1 out of 3 respondents 
have tried drugs in some way. 
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POLYGRAPH AND ITS USE IN THE REPUBLIC OF BELARUS
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ КНЯЗЕВ
Беларусь Улсын “Полиграфолог” Олон нийтийн  байгууллагын 
тэргүүн, цагдаагийн бэлтгэл хурандаа

Аннотация: В статье рассказывается о полиграфе, принципах его работы, 
достоверности его результатов, возможностях применения в органах внутренних 
дел, судопроизводстве, освещается история и опыт использования полиграфа в 
Республике Беларусь.

Abstract: The article focuces on using polygraph, its working principles, reliability 
of its results, possibility of application in the internal affairs bodies, proceedings and 
highlights the history and experience of the use of polygraph in Belarus.

Товч агуулга: Энэхүү илтгэлд полиграф, түүний ажиллах зарчим, полиграфын 
үр дүнг дотоод хэргийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон шүүхийн шатанд 
ашиглах боломж, мөн түүнчлэн Беларусь Улсад полиграф хөгжсөн түүх ба 
ашиглаж буй туршлагын талаар өгүүлэв. 
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сургалт.        

На протяжении всей многовековой 
истории человечество всегда 
интересовала проблема правды и 
лжи. Еще в глубокой древности 
люди подметили, что страх перед 
разоблачением и, соответственно, 
наказанием сопровождается 
определенными изменениями 
(доступными внешнему наблюдателю) 
динамики некоторых физиологических 
функций.

Эти наблюдения использовались 
для определения виновности в таких 
сложных и носящих ритуальный 
характер процедурах, как ордалии или 
«Суды Божьи», где переживаемый 

виновным лицом страх приводил к 
изменениям его физиологических 
функций: приостанавливал 
слюноотделение, вызывал дрожь в 
теле, холодный пот, увеличивал частоту 
сердечных и легочных сокращений, что 
непосредственно отражалось и влияло 
прямым образом на итоги данных 
процедур.

До сих пор в народе бытуют такие 
высказывания, как «у страха глаза 
велики», «от волнения пересохло 
горло», «чтоб мне подавиться, если 
я лгу», «врет и не краснеет», «от 
ужаса волосы встали дыбом», «от 
страха замерло сердце» или «…
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сперло дыхание», «…ноги стали 
ватными», «…мурашки поползли по 
телу». Данные выражения указывают 
на то, что некоторые эмоциональные 
состояния человека (страх, волнение 
и т. д.) достигают высшего уровня 
эмоциональной напряженности 
— психологического стресса — и 
сопровождаются выраженными 
физиологическими изменениями, 
которые сознательно контролировать 
практически невозможно или сделать 
это бывает крайне затруднительно.

Данные наблюдения и легли в 
основу при создании детектора лжи, 
называемого полиграф.

Первый полиграф был 
сконструирован в США в 1921 году 
офицером калифорнийской полиции 
Джоном Ларсоном. С того времени 
прибор, постоянно совершенствуясь 
от чернильно-пишущего до 
компьютерного варианта, получил 
достаточно широкое распространение 
и в той или иной мере используется 
более чем в шестидесяти странах мира.

Полиграф, изобретенный 
Ларсеном, официально был признан 
одним из важнейших изобретений 
человечества и занесен в список 325-
ти наиболее значимых изобретений 
всех времен Альманаха Британской 
энциклопедии за 2003 год.

Что же представляет собой 
полиграф.

Полиграф — это специальный 
прибор, применяемый для 
фиксации психофизиологических 
параметров (реакций) организма 
человека, возникающих в результате 
предъявления обследуемому лицу 
различного вида стимулов посредством 
датчиков (дыхание, КГР, АД, ФПГ, 
тремор, могут быть иные датчики).

В основе метода 
психофизиологической ин-
струментальной детекции 
лжи лежит так называемый 
психофизиологический феномен, 
суть которого заключается в том, 

что стимулы, несущие в себе 
информацию о происшедшем 
событии, запечатленном в сознании, 
памяти опрашиваемого лица и 
представляющем значимость для него 
при полиграфной проверке, устойчиво 
вызывают физиологические реакции, 
имеющие отличительные признаки от 
реакций на аналогичные, не связанные 
с этим событием, стимулы, т. е. не 
несущие ситуационно-значимой 
информации.

При реализации 
психофизиологического феномена в 
ходе проверки на полиграфе в качестве 
значимых стимулов могут выступать 
вопросы, предметы, фотографии, в том 
числе и связанные с обстоятельствами 
уголовного дела или проверяемого 
события. Оценивая соотношение 
психофизиологических реакций на 
те или иные стимулы, специалист-
полиграфолог определяет степень 
осведомленности опрашиваемого 
о деталях преступления или 
совершенного события, по которому 
проводится проверка, и тем самым уже 
приходит к выводу лжет или не лжет 
опрашиваемый.

Широкое применение и 
наибольшую результативность 
полиграф имеет в органах внутренних 
дел. При раскрытии преступлений 
перед специалистами могут ставиться 
следующие задачи:
• Выявление из группы 

подозреваемых лица, причастного 
к совершению преступления.

• Уточнение фабулы и состава 
преступления.

• Выявление роли каждого 
преступника при совершении 
группового преступления.

• Установление мотивов 
совершенного преступления.

• Поиск непосредственных 
заказчиков убийства и его 
исполнителей.

• Установление участников 
группового преступления.
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• Установление среди проверяемых 
свидетелей или других лиц, 
располагающих информацией, 
способствующей изобличению 
преступника.

• Выявление места хранения 
краденого имущества, орудия 
убийства или других улик по 
преступлению, захоронения трупа, 
удержания заложников и т. д.

• Установление лиц, которым было 
продано или отдано краденое 
имущество.

• Выявление потайных мест при 
производстве обысков помещений.

• Поиск без вести пропавших лиц.
• Выявление лжесвидетельств и 

установление лица или группы 
лиц, по чьему заданию скрывалась 
правда.

• Выявление места нахождения лиц, 
числящихся в розыске.

• Выявление ложно пострадавших.
• Выявление лиц, передающих 

оперативную информацию 
преступным элементам.

• Определение достоверности 
поступающей оперативной 
информации.

• Проведение опознания (можно 
проверять достоверность 
показаний как опознающего лица, 
так и опознаваемого).

• Выявление случаев самообвинения.
• Устранение подозрений в 

совершении преступления, если у 
обследуемого отсутствует алиби.
Относительно достоверности 

результатов тестирований на 
полиграфе, исходя из анализа 
многочисленных публикаций по 
проблеме эффективности полиграфных 
исследований и имеющегося опыта 
использования данного метода 
в Республике Беларусь, можно 
утверждать, что средняя успешность 
«детекции лжи» составляет от 85 % до 
95 %.

На точность таких выводов 
влияет ряд существенных факторов: 

целевое назначение полиграфной 
проверки (в интересах расследования 
или в интересах кадрового 
отбора), место, время и другие 
внешние условия, индивидуальные 
психофизиологические особенности и 
психическое состояние проверяемого 
лица, состояние его здоровья, степень 
утомления, уровень мотивации и т. д.

Огромное значение в процедуре 
полиграфных проверок имеет 
подготовленность специалиста. 
Известно, что результативность 
метода опросов с использованием 
полиграфа на 90 % зависит от 
профессионализма полиграфолога. Для 
успешного тестирования полиграфолог 
каждый раз должен подобрать и 
сформулировать вопросы таким 
образом, чтобы вызвать адекватные 
реакции у конкретного испытуемого, 
а потом суметь правильно 
проинтерпретировать все многообразие 
физиологических проявлений, которые 
очень сильно отличаются у разных 
людей.

На точность психофизиологической 
проверки влияет и применяемые 
специалистом во время опроса тесты, 
которые строятся исходя из научно-
обоснованных методик.

Например, используя методику 
на знание виновного, специалист 
подготавливает тесты, подбирая 
значимые стимулы из частных 
(уликовых) признаков, которые 
подбираются исходя из материалов 
уголовных дел и которые не должны 
быть известны невиновному 
проверяемому.

Частными признаками выступают 
факты или правильные ответы 
на вопрос, или улики с места 
преступления, которые причастный 
человек, скорее всего, знает и 
распознает при их предъявлении. 
При этом распознавании происходят 
изменения психофизиологических 
реакций у опрашиваемого, что и может 
быть зафиксировано при помощи 
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полиграфа.
Если из десяти предъявленных 

тестов, имеющих по шесть вопросов 
в каждом, яркие реакции отмечаются 
на все частные признаки, то 
вероятность случайного совпадения 
этих реакций составляет одну 
шестидесятимиллионную.

В настоящее время полиграф 
среди всех существующих 
методов психофизиологической 
инструментальной детекции лжи 
является наиболее эффективным и 
наилучшим средством выявления 
скрываемой информации.

В Республике Беларусь широко и 
открыто полиграф стал использоваться 
при раскрытии ряда уголовных дел 
сотрудниками уголовного розыска 
Министерства внутренних дел в 
2001 г. До этого полиграф имелся 
в Комитете государственной 
безопасности, где обученный в Москве 
для этой структуры полиграфолог 
осуществлял скрининговые (кадровые) 
тестирования. Однако из-за отсутствия 
у последнего опыта работы по 
преступлениям Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь 
подготовило своих специалистов.

Положительные результаты 
опросов с использованием полиграфа, 
проводимые подготовленными 
специалистами-полиграфологами 
уголовного розыска, способствовали 
тому, что 14 марта 2002 года в 
центральном аппарате Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 
был создан отдел психолого-
технического обеспечения раскрытия 
преступлений (ПТОРП), а к 
концу 2002 года соответствующие 
подразделения появились во всех 
областных центрах.

После раскрытия полиграфологами 
уголовного розыска ряда резонансных 
преступлений этот прибор становится 
все более популярным и за помощью 
к специалистам из Министерства 
внутренних дел стали обращаться по 

расследуемым уголовным делам и 
служебным проверкам представители 
военной прокуратуры, погранвойск, 
Службы безопасности Президента, 
других служб, в том числе и Комитета 
государственной безопасности.

В настоящее время в Беларуси 
полиграфологи уже имеются почти во 
всех силовых структурах — в Комитете 
государственной безопасности, 
Министерстве внутренних 
дел, Министерстве обороны, 
Государственном пограничном 
комитете, Службе безопасности 
Президента, Следственном комитете, 
Государственном таможенном 
комитете, Комитете государственного 
контроля, Государственном комитете 
судебных экспертиз.

Каждое ведомство имеет 
свои нормативные документы, 
регламентирующие порядок 
применения полиграфа.

В органах внутренних дел, где 
проводится наибольшее количество 
полиграфных проверок, утверждено 
постановление Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь 
от 04 июня 2008 г. № 162 «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
проведения органами внутренних 
дел Республики Беларусь опроса 
граждан с использованием полиграфа», 
в которой регламентируется 
осуществление опроса граждан с 
использованием полиграфа в рамках 
оперативно-розыскных мероприятий 
и при проведении специальных 
психофизиологических исследований 
в ходе профессионального 
психофизиологического отбора в 
органы внутренних дел.

Кроме Инструкции о порядке 
проведения органами внутренних дел 
Республики Беларусь опроса граждан 
с использованием полиграфа действует 
Приказ, утверждающий Инструкцию 
о порядке отбора, обучения, допуска 
сотрудников органов внутренних дел к 
работе с полиграфом и об организации 
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их работы, где указываются также 
технические требования к месту 
проведения опроса граждан с 
использованием полиграфа, требования 
к оформлению документации и 
отчетности специалистов, порядок 
проверки их работы.

Согласно вышеуказанным 
нормативным документам вся 
организация подготовки и работы 
специалистов-полиграфологов, кон-
троль их деятельности в органах 
внутренних дел максимально 
регламентированы.

На сегодняшний день количество 
проводимых за год полиграфных 
проверок сотрудниками органов 
внутренних дел исчисляется в тысячах. 
Так, например, за тринадцать лет, 
по итогам 2014 года, специалистами 
проведено 40 601 полиграфных 
опросов, что способствовало 
раскрытию 4984 преступлений, 
из которых 873 факта убийств и 
покушений на убийство (из них по 
120 фактам лица числились без вести 
пропавшими), 443 факта тяжких 
телесных повреждений (в том числе 
повлекших смерть граждан), 100 
фактов изнасилований, 553 факта 
разбойных нападений и грабежей, 
2011 фактов краж (квартирные, 
автомототранспорта, иные), 
десятки фактов по линии борьбы с 
экономическими преступлениями, 
незаконным оборотом наркотиков 
и другие. При этом дополнительно 
выявлено 568 преступлений, 
которые до полиграфного опроса не 
были известны или опрашиваемые 
по ним не подозревались. В эти 
цифры не входят те раскрытые 
преступления, по которым результаты 
полиграфных опросов помогли 
снять необоснованные подозрения с 
невиновных лиц и сориентировали 
расследование в нужном направлении, 
что содействовало их раскрытию.

С помощью полиграфа, как 
показывает практика, можно получать 

криминалистически значимую 
информацию не только в рамках 
оперативно-розыскной деятельности, 
но и на стадии предварительного 
расследования и даже в суде, которой 
могут воспользоваться и представители 
обвинения, и представители защиты.

В некоторых странах полиграф 
успешно применяется при получении 
доказательств по делу в виде 
заключения специалиста, производства 
психофизиологической экспертизы, 
проведении отдельных следственных 
действий.

В Беларуси первая судебная 
психофизиологическая экспертиза по 
уголовному делу, направленному в 
суд, была проведена в октябре 2012 г. 
полиграфологами Министерства 
внутренних дел.

Позже такие экспертизы стали 
осуществляться в Государственном 
комитете судебных экспертиз 
сотрудниками созданного в декабре 
2014 г. отдела психофизиологических 
исследований, занимающегося 
производством судебных 
психофизиологических экспертиз по 
уголовным делам против половой 
свободы и неприкосновенности.

По этому направлению, прежде 
всего, необходимо первоначально 
решить ряд существенных вопросов.

Первое — это определиться по 
квалификации специалиста, который 
может иметь допуск на право 
проведения такой экспертизы. Кроме 
соответствующего специального 
обучения он должен еще иметь 
и определенный опыт работы с 
полиграфом.

При экспертизе должны быть 
приняты строгие условия ее 
проведения. Т. е. в обязательном 
порядке, кроме общих правил, должны 
быть соблюдены:

- необходимые технические 
требования к помещению, где 
проводится психофизиологическая 
экспертиза с использованием 
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полиграфа;
- время проведения этого 
мероприятия;
- определение физического 
и психического состояния 
опрашиваемого лица, при 
необходимости с получением 
консультации медицинских 
работников.
К указанным условиям проведения 

психофизиологической экспертизы 
с использованием полиграфа также 
необходимо утверждение единых 
научно-обоснованных методик 
тестирования.

Практика применения полиграфа 
при раскрытии и расследовании 
преступлений убедительно доказала, 
что он дает возможность своевременно 
сузить круг подозреваемых лиц, 
оперативно, «по горячим следам», 
отработать основные оперативно-
значимые версии с учетом 
открывающихся обстоятельств 
совершения преступлений и 
личностных характеристик 
подозреваемых, выявить не только 
причастность или непричастность 
опрашиваемого к совершенному 
преступлению, но и определить его 
роль в преступной цепи, раскрыть 
тактику совершения преступления, 
установить организаторов и 
подельников, найти вещественные 
доказательства, перепроверить 
показания свидетелей, заявителей 
и другое, своевременно принять 
меры к возмещению материального 
ущерба, причиненного преступными 
деяниями. Все это позволяет 
сэкономить временные, материальные 
и людские ресурсы при раскрытии и 
расследовании преступлений.

Полиграф имеет также 
существенное значение, особенно на 
фоне борьбы с коррупцией, в качестве 
системной меры отбора и проверки 
кадров при допуске к оперативно-
розыскной деятельности и работе 
со сведениями, составляющими 

государственную тайну. Полиграфные 
исследования актуальны при приеме 
на работу, в процессе периодических 
кадровых проверок, связанных 
с перемещением по службе, при 
проведении служебных расследований, 
при подозрении на связь с 
криминальными структурами и т. п.

С целью осуществления 
профессиональной защиты и 
информационного обеспечения 
деятельности полиграфологов, анализа 
и распространения передовых форм 
и методов их работы, повышения 
профессионального мастерства, 
международного сотрудничества по 
проблемам использования полиграфа в 
г. Минске с 2004 года зарегистрировано 
Общественное объединение 
«Полиграфолог» (www.liedetector.by), 
куда входят опытные специалисты 
полиграфологи, в основном, из разных 
силовых ведомств.

Специалистами ОО 
«Полиграфолог» осуществляется 
подготовка полиграфологов как для 
силовых структур, так и в частном 
порядке.

Учебный план и практические 
занятия предусматривают различные 
подходы существующих научных школ 
полиграфа в Российской Федерации, 
используется опыт применения 
полиграфа в странах СНГ, Европы, 
Японии, Израиля, США, а также 
огромный личный опыт работы 
практически во всех областях его 
использования.

В рамках обучения курсанты 
получают углубленные знания 
по естественнонаучным основам 
инструментальной диагностики 
эмоционального напряжения, 
особенностям применения полиграфа 
в ходе расследования и раскрытия 
различных уголовных, экономических, 
коррупционных преступлений, 
проведению скрининговых (кадровых) 
и служебных проверок. На занятиях 
слушатели изучают технические и 
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функциональные особенности разных 
модификаций полиграфных устройств, 
непосредственно овладевают навыками 
работы на полиграфах российского 
производства и ведущей американской 
компании «Axciton Systems, Inc» 
(США), с которой ОО «Полиграфолог» 
осуществляет тесное сотрудничество.

На сегодняшний день уже 
проведено обучение сотрудников 
разных силовых ведомств и частных 
специалистов Беларуси, Литвы, 
России, Украины, Казахстана, ряда 
иных стран, подготовлены судебные 
эксперты для Азербайджанской 
Республики, обучены полиграфологи 
для Совета Безопасности в 
Федеративной Республике Нигерия.

Качеству обучения специалистов 
необходимо уделять особенное 
внимание, так как уровень подготовки 
полиграфологов является ведущим 
звеном в результативности применения 
полиграфа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.  Варламов В.А. Детектор лжи. 2-е изд. и 

безопасность. – М.: ПЕР СЭ-Пресс, 2004. 
– 352 с.

2.  Князев В.М. Возможности 
использования психотехнологий в 
Республике Беларусь // Проблемы 
криминалистики: сб. научн. тр. / отв. ред. 

д-р юрид. наук, проф. Г.Н. Мухин. – Мн.: 
Академия МВД Респ. Беларусь, 2005. – Т. 
1. – С. 3-17.

3.  Князев В.М. Использование 
полиграфа в деятельности органов 
внутренних дел Республики Беларусь 
// Инструментальная детекция лжи: 
реалии и перспективы использования 
в борьбе с преступностью: Материалы 
международного научно-практического 
форума / Под ред. В.Н. Хрусталева, Л.Н. 
Иванова. – Саратов: СЮИ МВД России, 
2006. – С. 19-23.

4.  Князев В. Детектор лжи на страже 
истины: Учебное пособие. – М.: «Принт-
Центр»: Минск, 2009. – 360 c.

5.  Князев В.М. Полиграф и перспективы 
его развития в Республике Беларусь 
// Федеральный научно-практический 
журнал «Эксперт-криминалист». – 
Москва, 2011. – №1. – С. 12-13.

6. Князев В.М. Особенности целевой 
подготовки специалистов-
полиграфологов в Республике Беларусь 
// Психологические и методологические 
аспекты исследований с применением 
полиграфа: Сборник научных статей. – 
Москва: Издательство МАГМУ, 2012. – 
С. 16-19.

7.  Князев В., Варламов Г. Полиграф и его 
практическое применение: Учеб. пособие 
/ Владимир Князев, Георгий Варламов. – 
М.: «Принт-Центр», 2012. – 859 с.; с ил.

8.  Vladimir Knyazev, Olya Matselya. History 
of Polygraph in the Republic of Belarus // 
European Polygraph. – 2016. – №1(35). – P. 
11-15.



553

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

SENTENCING POLICY FOR THEFT CRIMES IN MONGOLIA-
PRACTICAL ANALYSIS AND ISSUES 

МОНГОЛ УЛСАД БУСДЫН ЭД ХӨРӨНГИЙГ ХУЛГАЙЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ЯЛ 
ОНОГДУУЛЖ БУЙ ПРАКТИК, АНХААРАХ АСУУДАЛ

ENKHBOLD B.
Head of Police Research Center, Research and Development Institute, 
LEU, Ph.D in law, Police major 
Б.ЭНХБОЛД  
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Цагдаа судлалын төвийн эрхлэгч, хууль зүйн доктор, 
цагдаагийн хошууч

Abstract: Theft offences have been becoming one of the serious problems in Mongolia 
for last two decades. Almost everybody has experienced to be theft victim. The main 
purpose of this study is to make analysis and conclusion on current state of sentencing for 
theft. Information resource was collected from National Police Agency, Research center 
at Supreme Court, and Judicial research, information, training institute at Judicial General 
Council.  Last five year statistics show that averagely 8900 theft incidents reported in a 
year at police which is 1036 or 11.7 percent out of all crimes adjudicated. As for sentence 
type and length, 80 percent of defendants were imposed imprisonment. It reveals that 
sentence policy has been very strict towards defendants.

Товч агуулга: Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монгол Улсад бусдын 
эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг тулгамдсан асуудал болсоор байна. Энэхүү 
судалгааны ажлаар бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэргийн шүүхээр 
шийдвэрлэж буй байдалд дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон болно. Судалгааны 
ажил нь Цагдаагийн ерөнхий газар, Улсын Дээд шүүхийн Шүүхийн практик 
судлалын төв болон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дэргэдэх Шүүхийн судалгаа, 
мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн судалгааны тайланд  тус тус үндэслэгдсэн болно. 
Судалгааны үр дүн сүүлийн 5 жилд цагдаагийн байгууллагад  жилд дунджаар 8900 
бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг бүртгэгдэж үүнээс 1036 буюу 11.7 (%) нь 
шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байна. Хулгайлах гэмт хэрэгт оногдуулж буй ялын төрөл 
хэмжээг авч үзвэл 80 орчим хувьд нь хорих, баривчлах зэрэг нийгмээс тусгаарлах 
ял оногдуулж байгаа нь энэ төрлийн гэмт хэрэгт оногдуулж буй ялын бодлого чанга 
байгааг илтгэж байна. 

Kye words: Theft trend, Corpus delicti, punishment, Incarceration, Imprisonment, 
adjudicated by court.

Түлхүүр үгс: Хулгайлах, гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, ял, баривчлах ял, хорих ял. 

1. Introduction 
Article 16, Provision 3 of the 

Constitution of Mongolia states that 
“Right to fair acquisition, possession, and 
inheritance of movable and immovable 
property. Illegal confiscation and 
requisitioning of the private property 

of citizens shall be prohibited.”1 It is a 
fundamental regulation on combating 
against theft related crimes. Right to possess 
property was enacted by the Constitution 

1 NPA. (2011). Current conditions of crimes committed 
in Mongolia: 2006-2010,Ulaanbaatar:  National Police 
Agency of Mongolia
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and Criminal Code. Appropriate sentence 
shall be imposed to anybody who breaches 
it by possessing any property through 
criminal acts. 

Sufficient number of studies and 
researches on crimes against property has 
been conducted by scholars in Mongolia, 
however focused research on theory and 
judicial practice of sentencing for theft has 
not been made yet. I decided to concentrate 
on sentencing for thefts. 

The main purpose of my article is to 
make analysis and conclusion on current 
state of sentencing for theft. Within this 
scope, current state, component, and 
sentence of the crimeswas selected as 
main objects. Information resource was 
collected from National Police Agency, 
Research center at Supreme Court, and 
Judicial research, information, training 
institute at Judicial General Council.  

2. Current state of theft in Mongolia 
Theft offences have been becoming 

one of the serious problems in Mongolia 
for last two decades. Almost everybody 
has experienced to be theft victim. The 
National Police Agency registered total 
of 200.972 thefts between 1990 and 2012, 
an estimated 51.2 percent of the Nation’s 
theft occurred in Ulaanbaatar area while 
48.8 percent of theft occurred in rural 

area. Stealing of livestock and their parts 
are very common among theft crimes 
followed by burglary and pickpocketing. 
Burglary (62 percent) and livestock (31 
percent) were the highest rate. 

Figure I show theft trends over a 20-
year period between 1990 and 2012 for 
five areas. It should be emphasized at the 
outset that an examination of theft data 
on area-by area basis is unlikely to yield 
reliable conclusions. Overall trend for the 
region rate for theft has been fluctuating 
since 1990 and each region for the theft 
rate increased from 2012 compared to the 
1990.  Ulaanbaatar rate for theft suggests 
a relatively strongly upward trend from 
1990 to 1995, from under 238 incidents 
per 100,000 inhabitants to over 884 
or increased by 73 percent. But it has 
been steadily decreasing since 1996 and 
259 incidents per 100.000 inhabitants 
in 2012.  The trend for the overall area 
closely mirrors this, although beginning 
with lower levels of theft in 1990. As in 
the case of theft, both Eastern and Central 
area showed dramatic steady from 1993 
to 2002, in recorded cases of theft, from 
just under 560 incidents per 100,000 
inhabitants to around 530 incidents. 

Figure I.  Trends in reported theft per 
100,000 populations, areas

Source: Mongolian National Police Agency
From 2001, the rate of theft escalated in Ulaanbaatar city and the percentage of such 

crimes amounts up to 48.0 percent and more, and the current trend shows that there 
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will be a considerable increase in the 
future. Researchers explain this fact as a 
connection with the mechanical growth of 
population influenced by the urbanization 
process and consider this phenomenon as a 
negative process.

Theft rates for other areas of Mongolia 
were in significant or the data were 
too patchy for clear conclusions to be 
drawn. A rate of theft is also high in rural 
areas which can be defined by livestock 
theft. By the effect of social transition, 
Mongolia citizens started to privatize own 
properties including herders own their 
livestock. In this regard, livestock theft 
has increased dramatically in rural areas, 
especially Central and Eastern areas near 
Ulaanbaatar. Although this kind of crime 
is relatively lower in Western and Forest 
areas of Mongolia, trans-border livestock 
theft becomes more serious issue. The 
reason is geographical location of Khovd; 
Bayan-Ulgii and Uvs provinces are directly 
bordered with Russian Federation. 

Nevertheless, theft remains a serious 
concern in poor and middle-income 
societies, the data for which have been 
isolated and presented in figure I; the line 
for selected areas with high theft rates 
shows overall increases in theft until 
the mid-1990s, followed by significant 
declines. Of interest is the “Top” in the 
trend line between 1993 and 1997; that 
was a period of extraordinarily high theft 
rates in those areas at the time (being on 
average close to 400 incidents per 100,000 
inhabitants, coinciding with a period 
of significant economic, political and 
social change in Mongolia). Drop in theft 
crime in 1998 due to following factors 
as economic growth, improving of living 
standards, and development of educational 
and cultural level of citizens. Therefore, 
under the expansion of crime prevention 
of theft, government implemented theft 
prevention program in 1997 and 2002, 
parliament adopted a new law called 
“Prevention of livestock theft” in 2004 
claimed a significant impact of reducing 
the level of crime.

On the other hand, such crimes 
have tended to be hidden by methods of 
committing the theft crime and it became 
more sophisticated, increasing the size of 
damage, and criminals use vehicles and 
communication tools widely, cooperating 
with pre-organized dealt group. Also, 
police actions towards fighting theft were 
not scientifically research based, and 
government actions against these crimes 
did not have significant results on decrease 
of theft crimes because of their formality 
and theft crimes became a common 
phenomenon in the society. A more detailed 
look at the statistics and the countries 
that have provided them, largely those in 
Mongolia, suggests that in almost all cases 
transition to democracy was accompanied 
by increases in theft. In all cases levels of 
theft are of great concern to Governments 
and citizens. The development of property 
crime forms of theft must be viewed as 
an issue of particular concern in countries 
attempting to consolidate hard-won 
democracies in the context of economic 
instability.

3.Corpus delicti  of theft 
Theft crime was legalized and types 

of punishment were classified by the 
Article 19, Provision 145 of Special part 
of Criminal Code about Crime against 
property (effective since September 1, 
2002). Theft was legalized as follows 
according to the nature and degree of 
their social danger and gravity of the 
punishment to be imposed:

Criminal Code, Special part 145.1: 
If considerable amount of damage caused 
by stealing of others’ property, it shall 
be punishable by a fine equal to 5 to50 
amounts of minimum salary, 100 to 250 
hours of forced labor, or incarceration for 
a term of 1 to 3 months or incarceration. 

Criminal Code, Special part 145.2: 
Theft committed repeatedly or by a group 
of persons at an advance agreement that 
has caused a significant damage, theft with 
entry of a home, room or another storage 
place using mechanisms or especially 
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prepared tools, or significant number of 
livestock theft shall be punishable by a fine 
equal to 51 to 250 amounts of minimum 
salary, incarceration for a term of more 
than 3 to 6 months or imprisonment for a 
term of 2 to 5 years. 

Criminal Code, Special part 145.3: 
The same crime committed by a group 
at an advance agreement, depriving the 
victim of the source of living, causing 
damage in a large amount, or committed 
by taking advantage of a public disaster 
shall be punishable by a fine equal to 251 
to 500 amounts of minimum salary or 
imprisonment for a term of more than 5 to 
10 years.

Criminal Code, Special part 145.4: The 
crime committed by a person previously 
sentenced for robbery, extortion, and/
or assault or by an extremely dangerous 
criminal or an organized group causing 
damage in a large amount shall be 
punishable by confiscation of property or 
imprisonment for a term of more than 10 
to 15 years.

Article 10, Provision 1 of the Criminal 
Code states that “Committing a crime that 
contains all the characteristics of a crime 
specified in this Code shall be the ground 
of the criminal liability” Corpus delicti 
consists of four elements such as object, 
objective part, subjective part, and subject. 

3.1. Corpus delicti of theft /145.1/
Object of theft corpus delicti: It is the 

right of fair acquisition, poccession, and 
inheritance of movable and immovable 
property indicated in the Article 16, 
Provision 3 of the Constitution of Mongolia 
states.

Objective part of theft corpus delicti: 
It is about stealing other’s property by 
a) act and omission a hidden way, 2) 
causing considerable damage, 3) above 
act or omission must be relationship with 
considerable damage. 

Stealing other’s property means 
illegally taking non-owning property in a 
hidden way with greedy intention without 
use of violence and intentional act of 

spending and using the property or create 
opportunity spend it without any payment.

The amount of damage shall be 
determined as follows in Article 29 of 
Criminal Code: The amount equal to 1 to 
50 amounts of minimum salary and wages 
current at the time of committing the 
crime as considerable,(1,92,000-9,600,00 
national currency or 87,9-4,397 euro); 
the amount equal to 50 to 125 amounts of 
minimum salary and wages as substantial 
(9,600,000-24,000,000 national currency 
or  4,397-10994 euro); the amount equal 
to 125 to 200 amounts of minimum 
salary and wages as large (24,000,000-
38,400,000 national currency or 10,994-
17,590 euro); and the amount more than 
equal to 125 to 200 amounts of minimum 
salary and wages as extremely large (over 
38,400,000 national currency or 17590 
euro). According to applicable law on 
determining the minimum wage, it is 
currently 192,000 tugrug or 87.9 euro 
and proper sentence will be imposed for 
those who stole property cost above the 
minimum wage.  

Subjective part of theft corpus delicti: 
Intentional, greedy intention. 

Subject of theft corpus delicti: 
Reached 14 years, liable Mongolian 
citizen or foreign citizen or stateless body 
who has no right to possess, use, or spend 
the property. 

3.2. Circumstances which aggravate 
liability. 

Aggravation of theft is explained as 
follows by a resolution named “Explaining 
some provisions under Article 145 of 
Criminal Code” by Supreme Court made 
on May 29, 2006. 

Criminal Code 145.2
Repeated theft: it means committing 

theft twice or more times. 
Theft as a group: means two or more 

persons commit theft without an advance 
agreement but merging their intention and 
hands and fulfilling the characteristics of 
objective parts of the crime.

Prepared theft as a group: means two 
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or more persons make advance agreement 
on stealing something together.

Theft committed using vehicle: means 
a culprit prepared vehicle in advance 
in order to ease illegal acts by quickly 
reaching and transporting any targeted 
properties considered difficult to be easily 
broken.

Specially prepared tools for theft 
meansall types of tool andequipmentused 
for committing theft crime for easing 
criminal acts, which produced for 
military, factory, and chemistry purposes 
and help increase physical force when 
breakingsecurity protection.

Burglary by trespassing home and 
warehouse means accessing dwellingand/
or warehouse by using similar keys, 
breaking window, door, or lock with or 
without using any tools, secretly enter any 
place and hide when open and/or by using 
any other methods.

Dwelling means permanent or 
temporary residential places such as 
apartment, house, ger (yurt), hotel, and/or 
cottage. 

Warehouse means all facilities 
designed to temporarily or permanently 
keep property. Stable, fence, and facility 
equipped with security lock preventing 
from potential theft occurrence is 
considered as warehouse as well. 

Theft of considerable number of 
livestock means stealing of more than 8 
camels, cows, or horses or 25 sheep and/or 
goats through one or several criminal acts. 

 Criminal Code 145.3
Theft committed by an organized 

group: A permanent group joining at an 
advance agreement for the purpose of 
committing crimes shall be recognized an 
organized group.

Deprivation of source of living caused 
by theft:It is not determinedby amount of 
stolen property and its cost but economic 
significance of victim’s life examined and 
assessed by investigator, prosecutor, and 

judge.2 For instance, if victim’s monthly 
salary and retirement benefit, or only cow/ 
horse were stolen due to the crime, it will 
be considered as aggravate condition. 

Criminal Code 145.4
Theft committed by a person previously 

sentenced for robbery, extortion, and/or 
assault: it will be counted as circumstances 
which aggravate liability if a suspect was 
previously sentenced due to committing 
theft crime twice or more or by similar 
crimes such as robbery or extortion or 
repeatedly committed theft while not being 
legally released from punishment as per 
Article 78 of Criminal Code. 

Theft committed by an extremely 
dangerous criminal or group: If a suspect 
commits theft again after resolution 
released about counting him as an 
extremely dangerous criminal according to 
applicable clause of Article 24 of Criminal 
Code, the crime will be considered to be 
committed by a recidivist.

Theft committed by an organized 
group: It will be explained thatpermanent 
group joining at an advance agreement for 
the purpose of committing crimes shall be 
recognized an organized group. /Criminal 
Code 36.4/ Union of criminals pursuing 
the purpose of gaining profit, structured 
into an organization shall be recognized 
a criminal organization./Criminal Code 
36.5/

3.3. Differentiating sentence 
classification between theft and other 
similar crimes:

-Sentence will be imposed for 
those who stole firearms (except for 
hunting gun), explosive substances, or 
narcotic and psychotropic drugs; 

-Suspect will be sentenced and 
considered that he prepared for the crime 
if he escaped from the crime scene after 
knowing that he was witnessed by other 
people and stopped stealing the property;

- Depending upon characteristics 
of violent or non-violent actions for 
taking the property or not losing the stolen 
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property after taking it, sentence applicable 
for robbery or extortion as classified in the 
Criminal Code will be imposed for the 
accused;

- If a theft committed by a single 
person and others involved as partners such 
as contractor, organizer, an instigator, and 
an accessory, a sentence will be imposed 
as per the Article 145 of Criminal Code;

- It will be counted as theft if the 
accused stole property by taking advantage 
of children, elderly person, drunk or 
mentally ill person, disable person (blind 
or deaf) or sleeping person who were not 
physically capable to understand or reveal 
the incident;

- It will be classified as theft if 
the accused hoped that witness did not 
understand about his criminal act while 
taking other’s property in a hidden way 
with greedy intention or expected the 
witness would not protest against his 
criminal act due to close relationship with 
the witness;

- Sentence classified 
forextortionwill be imposedif the accused 
continued his criminal acteven after 
knowing that owner of the stolen property 
witnessed and realized the illegal act at the 

crime scene and for robbery if dangerously 
used force against victim’s life or body or 
threatened to attack.2

4. Sentencing for theft
Punishment for theft crime on 

behalf of state is one of the formations of 
implementing state policy on combating 
against theft. Punishment impacts 
positively when proper sentence is imposed 
as stated in Criminal Code for theft crimes 
considering its danger degree. Below data 
shows sentence types for theft imposed for 
criminals in last five years. 

4.1 Theft adjudicated by the Court
Table-1 shows that total of 6600 

theft crimes, which is 21.5 percent of all 
reported crime, was adjudicated by court 
between 2011 and 2015 in Mongolia. Since 
2012, number of theft crimes resolved by 
court increased year by year, reaching 
its peak at 82 crimes or 5.7 percent in 
2015. Considering corpus delicti of all 
adjudicated theft, it can be seen that 9.6 
percent was theft with criminal Code 
145.1, 87.3 percent was criminal Code 
145.2, 145.3, and 2.9 percent was criminal 
Code 145.4.

Table-1. Data on theft adjudicated by court (2011-2015)

Year Case
(145) (%)   45.1 (%)  145.2 (%)  145.3 (%) 145.4 (%)

2011 1282 (100) 146 (10.5) 1064 (83.0) 55 (4.3) 27 (2.1)

2012 1281 (100) 147 (11.5) 1070 (83.5) 20 (1.6) 50 (3.9)

2013 1283 (100) 98 (7.6) 1111 (86.6) 33 (2.6) 41 (3.2)

2014 1336 (100) 129 (9.7) 1114 (83.4) 53 (4.0) 38 (2.9)

2015 1418 (100) 117 (8.3) 1234 (87.8) 16 (1.1) 37 (2.6)

Total 6600 (100) 637 (9.6) 5593 (84.7) 177 (2.6) 193 (2.9)

Source: Online resource from Judicial General Council



559

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

It can be concluded from the 
above table that number of theft with 
circumstances which aggravate liability 
indicated in the Criminal Code 145.2 
increased year by year. Clear explanation 
of common methods of stealing, dwelling 
and warehouse in Article 145.2 may help 
increase number of theft adjudicated 
by court. (Trespassing into dwelling or 
warehouse, stealing livestock as a group or 
repeating the crime)

Also, damages caused by theft 
were clearly legalized in Criminal Code. 

The damages in most of the committed 
theft meet the amount of damages indicated 
in the applicable provision. It contributed 
to have more number of thefts in this part. 

4.2 Sentence types for theft
Table-2 shows the relevant 

information. As per the last five year study, 
a total of 10821 persons were punished 
for stealing property. Out of that, 7010 
persons or 64.7 percent were imprisoned, 
2073 or 19.4 percent incarcerated, 397 or 
3.6 percent imposed forced labor while 
685 or 6.26 percent fined. 

Table-2.  Sentence types for theft (2011-2015)
Sentence type                                                        Defendants 

2011 2012 2013 2014 2015

2227(100%) 2191(100%) 2077(100%) 2296(100%) 2030(100%)

Fine 142 (6.3) 151 (6.8) 122 (5.8) 149 (6.4) 121 (6.0)

Forced labor 71 (3.1) 94 (4.2) 88 (4.2) 73 (3.1) 71 (3.4)

Incarceration 429 (19.2) 399 (18.2) 392 (18.8) 450 (19.5) 403 (19.5)

Imprisonment 1436 (64.4) 1393 (63.5) 1381 (66.4) 1501 (65.3) 1299 (64.0)

Denied 45 (2.2) 153 (6.9) 94 (4.5) 123 (5.3) 121 (6.0)

Supplemental sentence
Property 
confiscation 183 (8.2) 201 (9.1) 196 (9.4) 179 (7.7) 186 (9.1)

Source: Online resource from Judicial General Council
In 2015, 121 persons were fined by 

645 million tugrug, 8400 hours of forced 
labor for 71 persons, and as supplemental 
sentence worth of 12 million tugrug were 
imposed for 103 persons. 403 persons 
were incarcerated, which averagely shows 
incarceration length-2.6 months. As for 
average length of imprisonment, 63 percent 
was 2 to 3 years, 20.1 percent-3 to 5 years, 
6.2 percent-5 to 8 years, 4.1 percent-8 to 
10 years, and 6.6 percent-10 to 15 years. 

4.3 Imprisonment sentence for those 
committed theft 

Table-3 shows imprisonment rate for 
theft. As for last five years, 2853 persons 
or 40.7 percent were imprisoned out of 

7010 criminals while 93 persons or 3.2 
percent were commuted their sentence 
as per the Special part of Criminal 
Code. 3740 persons or 49.3 percent was 
suspended their sentence up to 2.1 years. 
Moreover, 440 juveniles committed theft 
or 6.2 percent was probated their sentence 
period (Criminal Code 62), whereas 144 
single parents who have children under 
3 years or 1.5 percent was also probated 
their sentence (Criminal Code 63). 
Also, 133 persons were pardoned from 
imprisonment. 
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Table-3.  Imprisonment rate for those commited thefts (2011-2015)

№ 2011 2012 2013 2014 2015

Imprisonment 
sentence 1436 100% 1393 100% 1381 100% 1501 100% 1299 100%

1

Imprisonment 598 41.6 564 40.8 555 40.1 617 41.1 519 40.0

Imposed less 
sentence 
(Criminal 
Code55.1)

24 1.6 13 0.9 16 1.1 21 1.3 19 1.4

2
Probation

(Criminal Code 
61)

681 47.4 706 50.6 710 51.1 765 51.0 608 46.8

3

Suspended 
sentence

(Criminal Code 
62)

98 6.8 84 6.0 85 6.1 83 5.5 90 6.9

4

Suspended 
sentence

(Criminal Code 
63)

33 2.2) 22 1.5 19 1.3 20 1.3 20 1.5

5
Pardon

(Criminal Code 
77)

26 1.8 17 1.2 12 0.8 16 1.0 62 4.7

Source: Online resource from Judicial General Council

Above data shows that 
imprisonment rate is quite high. 
Imprisonment is legalized for theft in 
Provision 1, 2, and 3 under Article 145 
of Criminal Code especially Provision 
4 under the same article states about the 
imprisonment sentence without optional 
sanction. Also, Article 52.2 indicates that 
length of imprisonment is 1 to 15 years 
however, Article 145.2 states that minimum 
length of imprisonment is 2 years, which 
limited the option to impose one year 
imprisonment sentence for the accused 
person. Regulation to commute sentence 
as per the special part of Criminal Code 
is legalized in Article 55.1, nevertheless 
application of this regulation on theft 
crime is relatively low used compared to 
its application on other crimes. It may be 
caused by following three fundamental 
requirements in the applicable legal 
regulation to commute sentence as stated 

in the Special part of Article 55.1 of 
Criminal Code:

1) committed a crime first time which 
is supposed to be imposed imprisonment 
sentence; 2) Restituted the damages; 
3) Personal condition.  Requirement of 
damage restitution is not usually met 
by the culprit. Last five year statistics 
show that 52.5 percent of total number of 
persons stole property was unemployed, 
8.9 percent was drunk while committing a 
crime, 49.2 percent committed as a group, 
and 17.2 percent was previously sentenced 
by court. 

Conclusion
1. Crime of stealing property amounts to 

38 percent of total crimes committed. 
Last five year statistics show that 
averagely 8900 theft incidents reported 
in a year at police which is 1036 or 11.7 
percent out of all crimes adjudicated. 
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2. As for sentence type and length, 80 
percent of defendants were imposed 
imprisonment. It reveals that sentence 
policy has been very strict towards 
defendants. 41 percent of the accused 
persons serve in prison while 59 
percent gets probation or suspension. 

3. It has been relatively low to apply 
the regulation to commute sentence 
as per the special part of Criminal 
Code legalized in Article 55.1 because 
defendants do not restitute the damages 
or repeatedly commit theft or commit 
as a group. 

4. Average length of imprisonment is 
4.3 years in practice. It shows that 
sentence policy has been significantly 
strict. Article 52.2 indicates that length 
of imprisonment is 1 to 15 years 
however, provision Article 145.2 states 
that minimum length of imprisonment 
is 2 years, which limited the option 
to impose one year imprisonment 
sentence for the accused person.

Recommondation: Flexibility on sentence 
policy for those who committed theft 
is needed in practice by reducinglength 
of imprisonment or applying more 
probation or suspension types of 
sentence instead. For example, legal 

regulation to commute sentence 
is needed to start implementing if 
defendant restituted the damages or 
expressed to restitute it. Also, it is 
necessary to drop the minimum length 
of imprisonment down to one year. 
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INSTITUTIONS FOR FORENSIC EXAMINATION, THE APPROACH TO RESOLVE 
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Товч агуулга: Монгол Улсын шүүхийн шинжилгээний хууль тогтоомжоор 
шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх, шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх тухай асуудлыг зохицуулсан.

Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх нь хэрэг 
шийдвэрлэх ажиллагааны практикт хамгийн тулгамдсан асуудал болж байгаа нь 
судалгаанаас харагдаж байна.

Үүнийг шийдвэрлэх арга зам нь шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
шинжээчээр томилогдон ажиллах боломжтой, тусгай мэдлэг эзэмшсэн 
мэргэжилтний бүртгэлийн тогтолцоог бий болгож ашиглах асуудал юм.

Abstract: Mongolian law of Forensic Services regulates the matter of whether send 
request of forensic examination to state forensic institute or to outside the state forensic 
institutions.

According to this research requesting outside the state forensic institutions for 
forensic examination has become problem for practice of case trial. 

The approach to resolve this problem is to create a registration system of specialized 
expert from outside the state forensic institutions, who can do the forensic examination. 

Түлхүүр үгс: шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллаар хийлгэх; 
шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас гадуур хийлгэх.

Key words: state forensic experts; other experts. 
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Нэг. Оршил
Монгол Улсын Шүүхийн 

шинжилгээний тухай хуульд заасан 
“шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагаар хийлгэх” тухай заалт 
нь Шүүхийн шинжилгээний үндэсний 
хүрээлэнд шинжилгээ хийлгэх тулгуур 
хэм хэмжээ болдог. Харин “шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
шинжилгээ хийлгэх” зохицуулалтын 
хүрээнд тусгай мэдлэг эзэмшсэн, 
шинжилгээний байгууллагад 
ажилладаггүй хүнийг шинжээчээр 
томилон ажиллуулах боломжтой юм.   

Эрүүгийн, иргэний, захиргааны 
хэрэг шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
шинжилгээ хийлгэх хэрэгцээ жил ирэх 
тутам өсч байгаа нь тоо баримтаас 
харагдаж байна. Тухайлбал, шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагад хийсэн 
шинжилгээний тоо сүүлийн 5 жилд 
47 хувиар өсчээ. Үүний зэрэгцээ 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
янз бүрийн асуудлаар шинжээч 
томилох шаардлага нэмэгдэж байгаа 
нь шүүхийн шинжилгээний практикт 
тулгамдаж байгаа олон асуудлыг 
нэг юм. Түүнчлэн шинжилгээний 
байгууллага болон шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур томилогдсон 
шинжээч хамтарсан шинжилгээ хийх 
тохиолдолд түүнийг зохицуулсан хэм 
хэмжээ, зохион байгуулалтын хэлбэр 
тодорхойгүй байна. 

Энэ судалгааны ажлаар 
шинжилгээг шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур хийлгэх асуудлыг 
өнөөгийн практикт хэрхэн шийдвэрлэж 
байгаад дүн шинжилгээ хийх, цаашид 
эрх зүй, зохион байгуулалтын хувьд 
хэрхэн шийдвэрлэх нь оновчтой 
болохыг судалж, санал зөвлөмж 
боловсруулахыг зорилоо.

Хоёр. Өнөөгийн нөхцөл байдал
Монгол Улсын шүүхийн 

шинжилгээний хууль тогтоомжид 
зааснаар шинжилгээг шинжилгээний 
байгууллагаар хийлгэх, шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур хийлгэх гэсэн 
хоёр үндсэн хэлбэр байдаг. Шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагаар хийлгэх 
гэдэг нь Шүүхийн шинжилгээний 
тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд 
заасны дагуу шинжилгээ хийлгэх 
эрх бүхий этгээд зохих шинжилгээг 
хийлгэх шийдвэр гаргаж шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагад буюу 
манай улсын хувьд Шүүхийн 
шинжилгээний үндэсний хүрээлэнд 
шинжилгээ хийлгэхээр даалгаж байгаа 
явдал. Харин шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур шинжлэх ухаан, 
техник, урлаг, урлахуйн тусгай мэдлэг 
эзэмшсэн хүнийг шинжээчээр томилон 
ажиллуулж болно. Үүнийг Шүүхийн 
шинжилгээний тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйлээр зохицуулсан. Тус зүйлийн 9.1-
т заахдаа “шинжилгээ хийлгэх эрх 
бүхий этгээд шинжилгээ хийлгэх тухай 
шийдвэр /тогтоол, захирамж, хүсэлт/ 
гаргаж шинжилгээ хийхээр томилогдож 
байгаа шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагад ажилладаггүй 
шинжээчийг дуудан ирүүлж, түүний 
биеийн байцаалт, мэргэжил, чадвартай 
танилцан, сэжигтэн, яллагдагч, 
хохирогчтой ямар харилцаатай болохыг 
тогтоохоос гадна шинжээчээс татгалзан 
гарах үндэслэл байгаа эсэхийг 
шалгана” гэжээ. Дээрх ажиллагааг 
явуулсны дараа шинжилгээ хийлгэхэд 
харшлах шалтгаан байхгүй гэж үзвэл 
түүнийг шинжээчээр томилж дүгнэлт 
гаргуулах журамтай.

Шинжилгээг шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагаар 
хийлгэх тохиолдолд хүндрэлтэй 
асуудал тохиолдож байгаа ч гэсэн 
түүнийг улсын хэмжээнд эрхлэн 
явуулах байгууллага нэгэнт байгаа тул 
шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх 
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механизм нь тодорхой юм. 
Харин шүүхийн шинжилгээний 

байгууллагаас гадуур шинжилгээ 
хийлгэх тохиолдолд хүндрэлтэй 
асуудал нэлээд тохиолдож, энэ нь 
хэрэг шийдвэрлэх ажиллагаанд бодит 
бэрхшээл болсоор удаж байгаагийн 
зэрэгцээ уг асуудлыг тодорхой 
үндэслэлтэй судлах, цаашид эрх 
зүйн орчныг сайжруулах, зохион 
байгуулалтыг боловсронгуй болгох 
чиг үүрэг бүхий байгууллага 
тодорхойгүй байгаа нь байдлыг улам 
хүндрүүлсээр байгаа юм. Үүний 
баталгаа нь сүүлийн жилүүдэд 
шинжилгээ хийлгэх эрх бүхий субъект 
болох шүүх, прокурор, цагдаагийн 
байгууллага, түүний зэрэгцээ эрүүл 
мэндийн яам, мэргэжлийн хяналтын 
газар, барилгын хөгжлийн төв /
зарим мэргэжилтнүүд нь шүүхийн 
шинжилгээнд татагдан оролцдог/ зэрэг 
байгууллагууд дээрх асуудлаар бие 
биедээ хүсэлт, шаардлага хүргүүлж 
байгаагаас харагдаж байна. Мөн 
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний 
хүрээлэнд уг асуудлаар ЦЕГ-ын МБГ, 
Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан 
шатны шүүх, Эрүүл мэнд, спортын 
яамнаас хандсан албан бичгүүдээс 
үзвэл шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур хийгдэж байгаа шинжилгээнд 
анхаарал хандуулахыг хүссэн утгатай 
байна1. Тухайлбал Эрүүл мэнд, 
спортын яамнаас ШШҮХ-д ирүүлсэн 
албан бичигт “шүүхийн шинжилгээний 
төв байгууллагын зүгээс шинжээчээр 
ажиллах эмч нарыг сонгон гэрээ хийж 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
99, 100 дугаар зүйлд заасны дагуу 
шинжээчийн зардал, ажлын хөлсийг 

1  ШШҮХ-ийн архив. ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах 
газрын 2016.04.07. 11/2038 тоот албан бичиг, 
Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн 
2016.03.11. 1/2814 тоот албан бичиг. ЭМСЯам. 
2016.04.15. 10/1576 тоот албан бичиг.

олгож ажиллах боломж, нөхцөлийг 
судлан шийдвэрлэж өгөхийг хүсье” 
гэжээ. 

Бид энэ чиглэлээр эрүү, иргэн, 
захиргааны процесс ажиллагааг 
хэрэгжүүлэгч субъект болох хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, шүүгч 
нарын дунд анкетын судалгаа 
хийж үзлээ. Судалгаанд 114 албан 
тушаалтан хамрагдсаны 51,7 хувь 
нь хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
8,7 хувь нь эрүүгийн хэргийн шүүгч, 
21,9 хувь нь захиргааны хэргийн 
шүүгч, 17,5 хувь нь иргэний хэргийн 
шүүгч хамрагдсан бөгөөд судалгаанд 
хамрагдсан албан тушаалтнуудын 88,2 
хувь нь шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур шинжээч томилж дүгнэлт 
гаргуулахад олон янзын бэрхшээл 
тулгардаг гэж хариулсан байх бөгөөд 
тэдгээрийг багцалж үзвэл шинжээчээр 
томилж ажиллуулах шаардлагатай 
мэргэжилтнийг олох /58,8%/, дүгнэлт 
гаргасан шинжээчийн зардлыг төлөх 
/70,5%/ асуудал зонхилж байна. Мөн 
хугацаа их шаарддаг, хүнд сурталтай, 
төлбөрийг шилжүүлсний дараа 
дүгнэлт гаргаж өгнө гэсэн шалтгаанаар 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
сунжруулдаг, итгэхэд бэрх, бусдын 
нөлөөнд автах магадлалтай, хэргийн 
материал өгч явуулж болдоггүй, хэд 
хэдэн шинжээч томилсон тохиолдолд 
нэг дор цуглуулахад хүнд гэх мэт 
асуудлыг онцлон дурдсан байна.

 Шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур ямар чиглэлийн шинжилгээг 
хийлгэх шаардлага зонхилж 
байгаа талаар асуултад судалгаанд 
хамрагдагсдын 80 хувь нь инженерийн 
чиглэлийн шинжилгээ; 50,5 хувь нь 
эдийн засгийн чиглэлийн шинжилгээ; 
22 хувь нь шүүх эмнэлгийн болон 
сэтгэцийн; 17,6 хувь нь биологийн; 
15,2 хувь нь хөрс судлалын шинжилгээ; 
5,8 хувь нь криминалистикийн; 5,8 
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хувь нь хөдөө аж ахуйн чиглэлийн 
шинжилгээ гэж хариулжээ. Судалгааны 
дүнд бас нэг сонирхолтой тоо баримт 
харагдаж байгаа нь шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур томилогдсон 
шинжээчийн дүгнэлт нотлох баримтын 
хэмжээнд хэр зэрэг үнэлэгддэг тухай 
асуудал юм. Тэдний 12,9 хувь нь 
нотлох баримтаар үнэлэх боломжгүй 
байдаг гэсэн бол 55,2 хувь нь зарим үед 
нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгддэг 
гэсэн байна. Ямар учраас нотлох 
баримтын хэмжээнд үнэлэх боломжгүй 
байгаа талаар хариулахдаа судалгаанд 
хамрагдагсдын дийлэнх нь буюу 29,3 
хувь нь дүгнэлт ойлгомжгүй байдаг; 
27,5 хувь нь асуултад бүрэн хариулт 
өгдөггүй; 27,5 хувь нь шинжээчийн 
дүгнэлт бичиг тогтсон стандарт 
байдаггүй; 15,5 хувь нь шинжилгээ 
хийсэн арга, аргачлал тодорхойгүй 
гэсэн бол цөөнгүй хувь нь хөндлөнгийн 
нөлөөнд автах магадлал өндөр гэсэн 
байна. 

Анхаарал татахуйц бас нэг зүйл 
байгаа нь “шинжилгээ хийх эрхтэй 
болохыг илтгэх лицензийн баримт 
бичиг байдаггүй” гэсэн утгатай 
хариултыг зарим шүүгчдийн зүгээс 
өгсөн явдал юм. Бидний үзэж 
байгаагаар энэ хариулт нь тусгай 
мэдлэг эзэмшсэн хэнийг ч шинжээчээр 
томилж болох тухай ойлголт нийгмийн 
хөгжлийн явцад эвдэгдэж байгааг 
харуулж байна.

Мөн дээрх асуудлаас гадна 
шинжилгээний байгууллагын 
шинжээч шинжилгээний байгууллагад 
ажилладаггүй шинжээчтэй хамтарсан 
шинжилгээ хийх, шинжилгээнд 
мэргэжлийн туслалцаа авдаг 
асуудлыг дурдахгүй өнгөрч болохгүй 
юм. Үүнийг хууль тогтоомжоор 
зохицуулаагүйгээс тодорхой бэрхшээл 
байнга үүсч байна. Жишээ нь шүүх 
эмнэлгийн чиглэлээр шинжилгээ 

хийхэд зарим нарийн мэргэжлийн 
эмч нарыг шинжилгээнд оролцуулах 
шаардлага тулгардаг. Шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагад шүүх 
эмнэлгийн чиглэлээр, түүний 
дотор хэргийн материалаар хийсэн 
шинжилгээний 10 орчим хувьд нь 
нүдний, дүрс оношлогооны, эх барих, 
гэмтэл, хүүхдийн нарийн мэргэжлийн 
эмчийг шинжээчээр оролцуулах 
шаардлага тулгарчээ. Ийм тохиолдолд 
шинжилгээний байгууллага эрх бүхий 
этгээдээс ирүүлсэн шинжилгээг 
хийхээс “түдгэлзэж” буцаахаас 
аргагүйд хүрдэг бөгөөд, цаашилбал 
мөрдөн байцаагч зохих мэргэжилтнийг 
олж томилохоор ЭМСЯаманд хандах, 
үүний дараа мэргэжилтнээр санал 
дүгнэлт гаргуулан шинжилгээний 
байгууллагад хүлээлгэн өгөх, улмаар 
шинжилгээний байгууллага нэгдсэн 
дүгнэлт гаргах зэрэг үе шатыг 
дамжих болж байна. Дээрх үе шатанд 
“түдгэлзэж” гэж тодотгосны учир 
нь Шүүхийн шинжилгээний тухай 
хууль тогтоомжид байгаа шинжилгээ 
хийхээс татгалзах тухай ойлголтоос 
огт өөр шалтгаанаар шинжилгээг 
буцааж байгаа, өөрөөр хэлбэл бүрэн 
буцаагаагүй гэдгийг илэрхийлж байна.

Гурав. Судалгаа, туршлага
Нөхцөл байдлаас дүгнэлт 

хийхэд шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагад ажилладаггүй этгээдийг 
шинжээчээр томилж шинжилгээ 
хийлгэх, шинжилгээний байгууллага 
тухайн байгууллагад ажилладаггүй 
мэргэжилтэнтэй хамтарсан /
бүрэлдэхүүнтэй, комплекс/ шинжилгээ 
хийх эрх зүйн орчныг бий болгох 
зайлшгүй шаардлагатай болох нь 
илэрхий байна. Энэ ажлын хүрээнд 
зохих шинжилгээг хийлгэхэд 
шаардлагатай тусгай мэдлэгийн хүрээг 
/мөн шинжилгээний байгууллагад 
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ажилладаггүй мэргэжилтний тусгай 
мэдлэг/  тодорхойлох арга зүй, зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх 
субъектийн асуудлыг зайлшгүй авч 
үзэх ёстой. 

Энэ нь практик ажилтнуудад 
хамгийн тулгамдсан асуудал болж 
байгаа боловч манай эрдэмтэн, 
судлаачид онол, арга зүй, эрх зүй-
зохион байгуулалтын талаас нь авч 
үзсэн судалгааны ажил ховор байна. 
Доктор Бө.Бат-Эрдэнэ судалгааны 
ажлын хүрээнд авч үзэхдээ “Монгол 
улсын эрүүгийн процессын хууль 
тогтоомжоор шинжээч томилж байгаа 
этгээд шинжилгээг шинжилгээний 
байгууллагаар2 эсвэл шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур хийлгэж 
байгаагаас үл хамааран шинжээчийн 
мэдлэгийн хүрээг тодорхойлох 
шаардлагатай болдог. Энэ нь тухайн 
хүмүүсийн ажлыг улам төвөгтэй 
болгох нь гарцаагүй”3 гэсэнтэй бид 
санал нэг байна.

Энэхүү тулгамдаж байгаа асуудал 
зөвхөн Монгол Улсын шүүхийн 
шинжилгээний практикт тохиолдож 
байгаа асуудал биш гэдэг нь бусад 
улс орнуудын туршлагаас харагдаж 
байна. Ийм учраас эх газрын эрх зүйн 
тогтолцоотой, хуулийн байгууллагын 
систем, түүхэн хөгжил ойролцоо улс 
орнууд тулгарч буй бэрхшээлийг даван 
туулж байгаа туршлага бидэнд тус 
болох нь эргэлзээгүй. Энэ асуудлыг 
эрх зүй, зохион байгуулалтын хувьд 
шийдэж, тодорхой үр дүнд хүрч байгаа 
зарим улсаар жишээ авья. Эстони 
улсын Шүүхийн шинжилгээний 

2 Судалгааны ажил 2009 онд батлагдсан Шүүхийн 
шинжилгээний тухай хууль мөрдөгдөж эхлэхээс 
өмнө хийгдсэн тул шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагаар шинжилгээ хийлгэх заалтыг 2002 
оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд зааснаар авч 
үзсэн байна.
3 Б.Бат-Эрдэнэ. Статус специалиста и эксперта в 
судопроизводстве Монголий. М., 2009. 48 дахь тал.

тухай хуульд шинжээчийн эрх зүйн 
байдал, шүүхийн шинжилгээний 
төрийн байгууллагын эрх хэмжээг 
зохицуулснаас гадна “officially certified 
expert” буюу албан ёсоор баталгаажсан 
шинжээч, түүний хөлсийг хэрхэн төлөх 
тухай4 асуудлыг нарийн зохицуулсан 
байна. Шинжилгээний байгууллагад 
ажилладаггүй шинжээчид эрх олгох, 
цуцлах, нэрсийн жагсаалтыг нийтэд 
мэдээлэх, нэвтрэх эрх олгох, ашиглах 
зэрэг харилцааг дээрх хэм хэмжээний 
актаар зохицуулжээ. 

Мөн ОХУ дээрх асуудлыг 
шийдэх оролдлогыг 20-иод жилийн 
өмнөөс хийж эхэлсэн байх бөгөөд 
тухайн үед мөрдөн байцаагчдын 
дунд явуулсан судалгаагаар 
судалгаанд хамрагдагсдын 26 хувь нь 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
шинжээч томилох тохиолдолд тэднийг 
олж сонгох нь бэрхшээлтэй байдаг 
талаар хариулж байжээ5. 2001 онд 
баталсан ОХУ-ын “Төрийн шүүхийн 
шинжилгээний үйл ажиллагааны 
тухай”6 хуулийн 15 дугаар зүйлд 
шинжилгээний байгууллагын дарга 
“шинжилгээ хийхэд шаардлагатай 
тусгай мэдлэг бүхий, тухайн 
байгууллагад ажилладаггүй 
шинжээчийг оролцуулж өгөх хүсэлтийг 
шинжээч томилсон этгээдэд гаргах 
эрхтэй” гэж заасан байна. Мөн 
түүнчлэн “шинжилгээ хийлгэхийг 
даалгасан тогтоол, захирамжид 
заасан өөр байгууллагыг оролцуулан 
шүүхийн шинжилгээ хийх ажиллагааг 
зохион байгуулах” эрхийг шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагын даргад 
олгосон нь өнөөдөр манай улсын 

4 Forensic examination act of Estonia. 2002.01.01. 
Бүлэг 3, 5. 
5 Муженская Н. Е. Производство судебных 
экспертиз вне государственных судебно-экспертных 
учреждений. "Законность". 2011. N 12.
6 "О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации". 2001.



567

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

хуулийн байгууллагуудад тулгамдаж 
байгаа асуудлыг шийдэхэд нэн 
шаардлагатай туршлага болж байна. 

Харин одоо хэлэлцүүлэхээр 
бэлтгэж байгаа ОХУ-ын “Шүүхийн 
шинжилгээний үйл ажиллагааны 
тухай” хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын үзэл баримтлал нь 
одоо мөрдөгдөж байгаа хуулиас эрс 
ялгаатай байх бөгөөд зөвхөн шүүхийн 
шинжилгээний төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагаа бус шүүхийн 
шинжилгээний улсын хэмжээний үйл 
ажиллагааг хамарсан дэд бүтцийг бий 
болгох санаа агуулж байна. 

Төсөлд шинжээч томилох 
эрх бүхий этгээдэд мэдээлэл 
өгөх зорилгоор шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур шинжээчээр 
томилогдох боломжтой 
мэргэжилтнүүдийн бүртгэл хөтлөх, 
зөвшөөрөл олгох, сунгах, цуцлах, 
аттестатчилал явуулах, зардлыг 
олгох зэрэг харилцааг зохицуулах 
заалт7 орсон нь шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур шинжилгээ 
томилох тулгамдсан асуудлыг 
нэлээд хэмжээгээр хөнгөвчлөхөөр 
төсөөлөгдөж байна. Тухайлбал төслийн 
18 дугаар зүйл /шүүхийн шинжээчийн 
улсын бүртгэл/-д шинжилгээ хийх 
үйл ажиллагаанд хяналт тавих, 
шинжээч томилох эрх бүхий этгээдэд 
мэдээлэл өгөх зорилгоор тусгай 
мэдлэг эзэмшсэн, шинжилгээ хийх эрх 
авсан хүмүүсийн талаарх мэдээллийг 
шүүхийн шинжээчдийн улсын бүртгэлд 
оруулахаар заасан байна.

АНУ, Канад, Австрали зэрэг 
англосаксоны эрх зүйн бүлд хамаарах 
эрх зүйн тогтолцоотой улс орнуудад 
“шинжилгээг шинжилгээний 
байгууллагаар хийлгэх”, 
“шинжилгээний байгууллагаас гадуур 

7 "О судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации". Проект. 2016.

хийлгэх” гэсэн ойлголтыг төрийн 
шинжилгээний байгууллага, хувийн 
шинжээч гэдэгтэй дүйцүүлэн ойлгож 
болно. Монгол Улсад шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур шинжилгээ 
хийлгэх тухай хуульчлан заасан 
боловч түүнийг хэрхэн гүйцэтгэх 
тухай нарийн журам байдаггүй. 
Харин “АНУ-д хувийн шинжээчийн 
үйл ажиллагааг процессын хуулиар 
зөвшөөрсөн байдаг нь шинжилгээ хийх 
үйл ажиллагааны гол ялгаатай тал юм. 
Төрийн шинжилгээний байгууллагын 
шинжээч  болон хувийн шинжээч нар 
нь Шинжээчдийн хорооноос олгодог 
адил тэгш тусгай зөвшөөрөл авсан 
байх журамтай байдаг. Тэдний гаргасан 
дүгнэлтийг шүүх адил тэгш байдлаар 
авч үзэж, үнэлэлт дүгнэлт өгдөг”8 гэж 
доктор Г.Ганзориг тодорхойлжээ. 

Мөн төрийн шинжилгээний 
байгууллагаар шинжилгээ хийлгэх 
зорилгоороо ялгаатай байна гэж бид 
үзэж байна. Жишээлбэл, “АНУ-д 
эрүүгийн хэрэгт анхны шинжилгээ 
хийж дүгнэлт гаргах ажиллагааг 
мөрдөн байцаах байгууллагын 
хүсэлтээр төрийн байгууллагын 
харьяа шинжилгээний байгууллага 
гүйцэтгэдэг. Түүнийг яллагдагч, 
өмгөөлөгч эс зөвшөөрвөл шинжилгээ 
хийх тусгай зөвшөөрөл бүхий 
шинжээчийг хөлслөн авч яллагдагч тал 
хөлсийг төлж шинжилгээ хийлгэдэг 
байна”9. Харин Монгол Улсын хувьд 
шинжилгээний төрийн  байгууллагад 
зохих шинжилгээг хийх чадавхтай 
лаборатори, тусгай мэдлэгтэй шинжээч 
байхгүй тохиолдолд ихэвчлэн 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
шинжилгээ хийлгэж байна. 

Энд бид АНУ-ын туршлагыг бусад 
улсынхаас илүү байна гэж шууд дүгнэх 

8 Г.Ганзориг. Хүний эрх, эрх чөлөө-шүүхийн 
шинжилгээ. Өгүүлэл. УБ. 2015.
9 Мөн тэнд.
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боломжгүй байна. Учир нь, хэрвээ 
эдгээр туршлагыг судалж нэвтрүүлэх 
шаардлагатай гэж үзвэл тухайн улсын 
төрийн байгуулал, эрх зүйн тогтолцоо, 
шүүхээр хэрэг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагааны зарчмын ялгаатай 
байдлыг зайлшгүй харгалзан үзэж, 
болгоомжтой хандах шаардлагатай юм.

Дөрөв. Асуудлыг шийдэх 
оролдлого

Манай улсын хувьд дээрх 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх 
арга замыг эрэлхийлж байгаа жишээ 
цөөнгүй байна. Тухайлбал 2016 оны 
3 сараас 9 сар хүртэл хугацаанд 
шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур шинжээч томилох журмаар 
хийлгэсэн инженер техникийн 37, 
амьтан судлалын 1, ургамал судлалын 
1 шинжилгээг хийхэд шүүхийн 
шинжилгээний байгууллага арга зүй, 
зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлж 
ажиллажээ. Эдгээр шинжилгээг 
хийхэд юуны өмнө хуулийн ямар 
заалтыг үндэслэсэн болохыг анхаарах 
ёстой. Үүнийг инженер техникийн 
шинжилгээн дээр жишээ авч үзье. 
Инженер техникийн шинжилгээний 
дийлэнх хувь нь барилга-инженерийн 
шинжилгээ бөгөөд тэдгээрийг 
Захиргааны хэргийн шүүхээс 
ирүүлсэн байна. Шинжилгээ хийх 
үйл ажиллагааг үе шат, хуулийн 
зохицуулалтаар нь бүлэглэж үзвэл:

1. Захирамж гаргах үе шат /
ЗХШХШТХ-ийн 40 дүгээр зүйл, 
ШШТХ-ийн 8 дугаар зүйл буюу 
“Шинжилгээг шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагаар хийлгэх”/;

2. ШШҮХ-ийн эрх бүхий 
албан тушаалтан /ШБМХ/ тухайн 
шинжилгээг хийхэд шаардлагатай 
тусгай мэдлэгийн хүрээг тодорхойлох /
зохицуулсан хэм хэмжээ байхгүй/;

3. Шүүхийн шинжилгээний 

байгууллага тухайн байгууллагад 
ажилладаггүй боловч зохих чиглэлээр 
тусгай мэдлэг эзэмшсэн мэргэжилтний 
нэрийг санал болгох. Ингэхдээ 
ихэвчлэн хамтын ажиллагаатай эрдэм 
шинжилгээ, судалгаа, сургалтын зэрэг 
байгууллагад ажилладаг хүний нэрийг 
хүргүүлнэ /зохицуулсан хэм хэмжээ 
байхгүй/;

4. Шүүхээс дээрх 
мэргэжилтнүүдийг судалж, 
татгалзах шалтгаан байхгүй гэж 
үзвэл шинжээчээр нэр заан томилж 
дахин захирамж гаргах /Шүүхийн 
шинжилгээний тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйл/;

Ингэхдээ шинжилгээнд шүүхийн 
шинжилгээний байгууллагын зүгээс 
шинжээч оролцуулж арга зүй, зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлж 
ажиллахыг захирамжид тусгах /
зохицуулсан хэм хэмжээ байхгүй/;

5. Шүүхийн шинжилгээний 
байгууллага гадуур томилогдсон 
шинжээчид арга зүй, зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэн 
ажиллаж, шинжилгээ хийх үе шатыг 
баримтлан, шинжилгээг зохих арга 
зүйн дагуу явуулж, шинжээчийн 
дүгнэлтийг шаардлага хангахуйц 
байдлаар гаргаж байгаад хяналт 
тавьж ажиллана. Мөн шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур томилогдсон 
шинжээчийн ажилласан цаг, 
зарцуулсан материал, үнэ тарифт 
хяналт тавих /зохицуулсан хэм хэмжээ 
байхгүй/;

6. Шинжилгээний бай-
гууллагаас гадуур томилогдсон 
шинжээчийн ажлын хөлс, 
шинжилгээний бусад зардлыг 
гаргуулах хүсэлтийг шүүхэд хүргүүлэх 
/зохицуулсан хэм хэмжээ байхгүй/;

7. Шүүх тухайн хэргийн 
нэхэмжлэгчээс зардлыг гаргуулан 
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шинжээчид шилжүүлэх10 /ЗХХШТХ 44 
дүгээр зүйл/;

Дээрх байдлаас дүгнэж үзвэл 
хуулиар зохицуулагдаагүй зарим 
харилцааг шүүгчийн захирамж, 
байгууллага хоорондын албан 
ёсны хүсэлтээр зохицуулж байгаа 
байдал харагдаж байна. Энэ 
асуудлыг өнөөгийн мөрдөгдөж буй 
хууль тогтоомжийн хүрээнд бүрэн 
шийдвэрлэх боломжгүй байгаа тул 
эхний ээлжинд журмаар зохицуулах 
боломжтой гэж үзэж, судалгааны явцад 
“Орон тооны бус шинжээч ажиллуулах 
журам11”-ын төслийг боловсруулсан. 
Уг төсөлд тусгаснаар журмын зорилго 
нь шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур шинжээч томилоход арга 
зүй, зохион байгуулалтын дэмжлэг 
үзүүлэх, шинжилгээний байгууллагад 
ажилладаггүй мэргэжилтнийг 
шинжээчдийн бүрэлдэхүүнд оруулж 
дүгнэлт гаргуулах, зохих шинжилгээ 
хийхэд мэргэжлийн туслалцаа авах 
нөхцөл, журмыг тогтооход оршиж 
байгаа юм. Энэхүү журмын төсөл 
дараах 8 зүйлээс бүрдэж байна. Үүнд:

-	 Нэг. Нийтлэг үндэслэл
-	 Хоёр. Нэр томьёоны 

тодорхойлолт
-	 Гурав. Орон тооны бус 

шинжээчдийн мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх

-	 Дөрөв. Шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур шинжилгээ 
хийлгэхэд орон тооны бус шинжээчийг 
томилох

10 Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.2-т зааснаар 
шинжээчийн зардлыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, 
дараа нь хэргийн оролцогчоор нөхөн төлүүлэх 
заалттай боловч улсын төсөвт шинжээчийн зардлыг 
тусгаагүйгээс нэхэмжлэгчээр шууд төлүүлсэн байна.
11 Энэ ойлголтыг бусад улсад янз бүрээр тодорхойлж, 
нэрлэж байна. Жишээ нь “officially certified expert” 
гэх мэт. Манай улсын хувьд уламжлалт ойлголтоор 
“орон тооны бус” эсвэл “гэрээт шинжээч” гэсэн ч 
болох юм.

-	 Тав. Орон тооны бус 
шинжээчийг шинжилгээний 
байгууллагын шинжээчдийн 
бүрэлдэхүүнд оруулж дүгнэлт 
гаргуулах

-	 Долоо. Орон тооны бус 
шинжээчийн гаргах баримт бичиг

-	 Найм. Шинжээчийн зардал
Хамгийн гол нь дээрх журмыг 

гаргаж хэрэгжүүлэхэд хуульд заасан 
үндэслэл чухал гэдэг нь ойлгомжтой. 
Иймд 2016 онд шинээр боловсруулж 
УИХ-ын чуулганаар хэлэлцсэн 
Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх 
тухай хуулийн төслийг дагалдан 
гарах Шүүхийн шинжилгээний тухай 
хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн төсөлд12 
дээрх журмыг батлан гаргах эрхийг 
хуулиар нээж өгсөн байна. Өөрөөр 
хэлбэл, Шүүхийн шинжилгээний 
тухай зүйлийн 8 дугаар зүйлийн 
8.4-д “Шинжилгээ хийх журмыг 
шинжилгээний төрлөөс хамааран 
Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн 
газрын гишүүн батална” гэснийг 
“Шинжилгээ хийх журмыг шинжилгээ 
хийх хэлбэр, шинжилгээний төрлөөс 
хамааран Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн батална” гэж 
найруулсан явдал юм. 

Шинжилгээний төрлөөс хамаарч 
батлагдсан журам бол криминалистик, 
шүүх эмнэлэг, эдийн засгийн 
шинжилгээ хийх журмууд юм. 
Харин “шинжилгээ хийх хэлбэр” 
гэсэн ойлголтыг тусгасан явдал 
бол шинжилгээг шинжилгээний 
байгууллагад хийх, гадуур хийх, 
түүнээс гадна бүрэлдэхүүнтэй 
шинжилгээ хийх, комплекс шинжилгээ 
хийх тухай гүйцээн зохицуулсан 
журмуудыг гаргах хуулийн гаргалгаа 
бий болно гэсэн үг юм.  Гэхдээ энэ 
бол эрх зүйн зохицуулалтыг бүрэн 

12 Шүүхийн шинжилгээний тухай хуулийн нэмэлт 
өөрчлөлт. Төсөл. 2016.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

дүүрэн сайжруулах алхам яагаад ч биш 
гэдэг нь ойлгомжтой. Зөвхөн ойрын 
зорилтыг л шийдвэрлэх төдий хэрэг 
юм. Иймд цаашид шүүхийн шинжилгээ 
явуулах үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх 
хууль тогтоомжийг цогцоор нь авч 
үзэж шинэчлэх шаардлагатай гэж үзэж 
байна.

Дүгнэлт, санал
Судалгааны үр дүнд шинжилгээний 

байгууллагаас гадуур шинжээч 
томилох  явдал нь шүүхийн 
шинжилгээний үйл ажиллагаанд 
хамгийн тулгамдсан асуудал болж 
байна гэсэн дүгнэлтэд хүрлээ. 

Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд 
шүүхийн шинжилгээний байгууллагад 
ажилладаггүй, шинжилгээ хийх 
боломжтой мэргэжилтнүүдийн 
бүртгэлийн тогтолцоог бий 
болгож шүүхийн шинжилгээний 
төв байгууллагад хариуцуулах, 
шинжилгээний байгууллагаас гадуур 
томилогдсон шинжээчийн зардлыг 
олгох тогтолцоо бүрдүүлэх эрх зүй, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх 
шаардлагатай гэж үзэж байна. Энэ 
саналыг дэлгэрүүлэн авч үзвэл:
-	 Орон тооны бус /гэрээт шинжээч/ 

шинжээчийн улсын бүртгэлийг 
бий болгож ашиглах. Энэ үйл 
ажиллагааны хүрээнд шүүхийн 
шинжилгээ хийх боломжтой 
мэргэжилтнүүдийг судлах, 
шалгаруулах, зөвшөөрөл олгох, 
сунгах, цуцлах, аттестатчилал 
явуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх;

-	 Дээрх үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх, орон тооны бус 
шинжээчээр шинжилгээ хийлгэх, 
дүгнэлт гаргуулах дэд бүтцийг 
тодорхой болгох, өөрөөр хэлбэл 

зохион байгуулалтын асуудлыг 
шийдвэрлэх;

-	 Орон тооны бус шинжээчид 
шинжлэн магадлахуйн зохих 
мэдлэг олгох, давтан сургалт 
явуулах богино хугацааны 
хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх;

-	 Шинжилгээний үнэ тариф 
боловсруулж, орон тооны бус 
шинжээчийн ажлын хөлс олгох 
нөхцөлийг бүрдүүлэх;
Дээрх санаа нь шинжилгээний 

байгууллагыг цаашид өргөжүүлэх 
шаардлагагүй, зөвхөн тусгай 
зөвшөөрөл бүхий шинжээч, хувийн 
лабораторийг дэмжинэ гэсэн санаа 
бус юм. Шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагад одоо хийгдэж байгаа 
уламжлалт шинжилгээнүүдээс 
гадна зарим төрлийн шинжилгээний 
лабораторийг өргөтгөх, шинээр 
байгуулах нь зүйн хэрэг. Яагаад гэвэл 
дээрх шинжилгээнүүд жил ирэх бүр 
өсч, тасралтгүй хийгдэх хэрэгцээг 
бий болгож байгаа юм. Харин үргэлж 
хийгддэггүй боловч хэрэгцээ гарч 
байдаг шинжилгээнүүдийг хийж 
дүгнэлт гаргах мэргэжилтнүүдийн 
судалгаа, бүртгэлийг шүүхийн 
шинжилгээний төв байгууллагад бий 
болгож, шинжилгээ хийх дэд бүтцийг 
боловсронгуй болгосон тохиолдолд 
тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэж 
шүүхийн шинжилгээг хуулийн 
дагуу, шуурхай, батлагдсан арга 
аргачлалаар явуулах, шинжээчдийн 
хараат бус байдлыг хангах нэг 
нөхцөл бүрдэх боломжтой гэж үзэж 
байна. Энэ ШШҮХ-д Нийслэл дэх 
Захиргааны хэргийн анхан шатны 
шүүхээс даалгасан инженер техникийн 
чиглэлийн шинжилгээг хийж байгаа 
туршлагаас харагдаж байна.
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WAYS TO IMPROVE ACTUAL ISSIUES OF INQUIRY PROCESS
(WAYS TO IMPROVE ACTUAL PROBLEMS OF CASE REGISTRATION 
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Товч агуулга: Цагдаагийн байгууллагын хууль сахиулах үйл ажиллагааны гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх хөтөлбөр, стратеги, хэрэгжүүлэх бодлогыг шинэ баримт бичгүүд, 
хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд энгийн арга барилаас, цогц иж бүрэн зохион 
байгуулалтын арга хэмжээ авч үр дүнг дээшлүүлэх тухай юм.

Abstract: This abstract is about improvement of law enforcement activities of the 
police program, strategy, policy papers, simple techniques and methods of case and 
comprehensive organizational registration operation.

Түлхүүр үгс: Мөрдөн шалгах, хэрэг бүртгэлтийн өнөөгийн хандлага, 
шийдвэрлэх арга зам

Key words: Investigation, Current trends of inquiry, possible ways to improve

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр 
шинээр боловсруулсан баримт 
бичгийн талаар.

Цагдаагийн төв байгууллагаас 
Цагдаагийн албаны хуулийг 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн  шинэчлэлтийн 
хүрээнд хийгдэж байгаа шат дараалсан 
арга хэмжээний нэг хэсэг болох  гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх үүрэг бүхий алба, 
газар, хэлтсийн бүтэц, орон тоо, 
зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх, 
үйл ажиллагааг нэгтгэн зангидах, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх ажлын арга, тактикийг 
боловсронгуй болгох, дэлхийн жишигт 
нийцүүлэх, дотоодын онцлогт тохирсон 
зохион байгуулалт хийхэд чиглэгдсэн 
судлагаа, дүн шинжилгээний үр 
дүнг ажил болгох, дэвшилтэд техник 
технологийг үйл ажиллагаандаа 
нэвтрүүлж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
шуурхай илрүүлэлтийн хувийг 

нэмэгдүүлэх, алба хаагчдын мэргэжлийн 
ур чадварыг дээшлүүлэхэд ашиглах, 
удирдлага зохион байгуулалтын олон 
талт ажлыг хэрэгжүүлж байна.

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албанаас 
энэ онд болон өнгөрсөн онд ЦЕГ-
аас дэвшүүлсэн зорилт, бодлогыг 
хэрэгжүүлэх хэд хэдэн баримт бичгийг 
боловсруулан хэрэгжүүлж эхлээд байна.

 ЦЕГ-ын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба “Мөрдөн шалгах ажиллагааны 
стратеги”-иа боловсруулахын тулд 2009 
онд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 
156 дугаар тушаалаар батлагдсан 
“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр”, 2014 онд Монгол 
Улсын Засгийн газрын 79 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан “Цагдаагийн 
байгууллагын  хөгжлийн хөтөлбөр”-н 
хэрэгжилт, гэмт хэрэг, зөрчлийн нөхцөл 
байдал, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үед гарч буй зөрчлийн талаарх 
материал, гарын авлага, ХСИС-иас 
зохион байгуулсан “Гэмт явдалтай 
тэмцэх төрийн бодлогын хэрэгжилт, 
чиг хандлага” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлын зөвлөмж, мөн 
сургуулийн профессор багш нарын 
хийсэн “Үр дүнд суурилсан хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ” судалгааны бүтээл 
зэрэг олон материалыг судалж, тэдгээрт 
тулгуурласан байдаг.

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба 2015 
оны 11-р сард ийнхүү “Мөрдөн шалгах 
ажиллагааны стратеги” боловсруулан 
гаргаж ЦЕГ-ын даргын а/106 дугаар 
тушаалаар баталж 2015-2020 онд 
хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

Уг стратегийн зорилго нь Цагдаагийн 
төв байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиг үүргийг улсын хэмжээнд нэгтгэн 
зохион байгуулж, мэргэжил, арга 
зүйгээр удирдах, харилцан уялдаатай 
цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гэмт 
хэргийг шуурхай, бүрэн илрүүлэх, 
гэмт этгээдийг олж тогтооход орчин 
үеийн дэвшилтэт техник, технологийг 
ашиглах, мэдээлэлд суурилсан гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх бодлого хэрэгжүүлэх, 
албан хаагчдийн  мэргэжлийн ур 
чадварыг дээшлүүлэх, сургалт явуулах, 
хүний эрх эрх чөлөөг хамгаалах, эдлэх 
боломж нөхцлийг бүрдүүлэх, иргэдийн 
амар тайван амьдрах аюулгүй орчинд 
бий болгохтой холбоотой олон асуудлыг 
тусгасан.1

Стратеги зорилгыг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагаанд “хүн амын тоо, гэмт 
хэргийн гаралт зэрэг нийгэм, эдийн 
засгийн үзүүлэлтийг харгалзан үзэж 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны бүтэц, 
орон тоог төлөвлөн, зохион байгуулах”, 
“хэргийн газрын үзлэгийн чанар үр 
дүнг дээшлүүлэх, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны хууль ёсны, үндэслэлтэй, 

1 “Мºрдºн шалгах ажиллагааны стратеги” 2015 он 2.1-д

хангалттай нотлох баримтанд 
тулгуурлах нөхцлийг бүрдүүлэх, шүүх 
шинжилгээний байгууллагатай хамтран 
ажиллах”, “мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
шаардлагатай техник хэрэгслээр 
хангах, мэдээлэл технологийн ололтыг 
ашиглах”, “гэмт хэргийн талаарх 
гомдол мэдээллийг хянан, эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхээс татгалзах саналтай 
шийдвэрлэгдэж байгаа хууль зүйн 
үндэслэлд судалгаа явуулж, цаашид 
авах арга хэмжээг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх”2 гэсэн заалтууд нь 
шинээр батлагдан гарах хуулиудыг 
дагаж мөрдөх явцад үүсэх олон нөхцөл 
байдлыг шийдвэрлэх ач холбогдолтой 
хэмээн үзэж байна. 

“Мөрдөн шалгах ажиллагааны  
стратеги”-ийн 9 бүлэг, 82 зүйлийг  ажлыг 
(2016-2020 он) таван жилийн хугацаанд 
биелүүлэхийн тулд шат дараалсан 
ажлын төлөвлөгөөний  үндсэн дээр 
хэрэгжинэ. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба 2016 оны 
3-р сард “Мөрдөн шалгах ажиллагааны  
стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллаагааны төлөвлөгөөг боловсруулж 
ЦЕГ-ын даргаар батлуулж, цагдаагийн 
байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
нэгж, байгууллагууд  хэрэгжүүлэх 
ажлуудыг эхлүүлээд байна.

Дээрх ажлууд 200 гаруй тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжих бөгөөд эдгээр 
нь цагдаагийн байгууллагын гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх албаны алба хаагчдын 
хүч хөдөлмөр, удирдлагын болон 
мэргэжлийн зохион байгуулалт 
шаардагдсан үйл  ажиллагаа байх юм.

Үүнээс 2016 онд 53 төрлийн ажлыг 
эхлүүлэх буюу хэрэгжүүлэхээр тусгаад 
байна. 

Эдгээрээс “ГХТА-ны хүний нөөцийн 
судалгаа, ажлын байрны зураглал 
гаргах, ачаалалын судалгаа хийх”, 

2 Мөн тэнд 4.1.1,  4.1.9, 4.2.3, 4.2.10-д
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“Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын 
дагуу цагдаагийн байгууллын бүсчлэл 
тогтоон гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг 
зохион байгуулах”, “гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх тактик арга зүйг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх, 
үйл ажиллагаанд нэвтрүүлнэ”, 
“гүйцэтгэлийн болон эрсдлийн 
удирдлагын журам боловсруулах”, 
“хэргийн газрын үзлэгийн чанар үр дүнг 
дээшлүүлэх, шинжлэх ухаан техник, 
технологийн ололтыг нэвтрүүлэх”, “гэмт 
хэргийн талаарх гомдол мэдээллийг 
хянан, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах саналтай шийдвэрлэгдэж 
байгаа хууль зүйн үндэслэлд судалгаа 
явуулж, цаашид авах арга хэмжээг 
боловсруулж хэрэгжүүлэх”, “ЭБША-
нд оролцогчдын эрхийг хангах арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны стандарт бий болгох”, 
“Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны 
анхан шатны нэгж хариуцсан 
цагдаагийн хэсгийн алба хаагч нарт 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг мэргэжил 
арга зүйн удирдлагаар хангах ажлыг 
сайжруулах”3 зэрэг олон чиглэлийн 
ажлууд түлхүү хийгдэж байна. 
Цагдаагийн байгууллагын 2016 оны 4 
сард хийсэн томоохон ажил бол ХСИС-
ийн профессор багш нартай хамтарсан 
ажлын хэсгийн хамтран боловсруулсан 
“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр” юм.

Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
хэтийн бодлогыг тодорхойлоход улсын 
хэмжээний гэмт хэрэг, зөрчлийн байдал, 
шалтгаан нөхцөл, чиг хандлага шууд 
хамааралтай болох дүгнэлтийг гаргаж 
хөтөлбөрт оруулсан.4

Хөтөлбөрийн төслийг Монгол 

3 “Мөрдөн шалгах ажилагааны стратеги”-г 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016 он 
1.1, 1.4, 1.7, 1.9, 2.10, 3.6, 3.10-д
4 “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр”-ийн танилцуулга, УБ. 2016 он

Улсын Засгийн газраар батлуулахаар 
Хууль зүйн яаманд хүргүүлээд байна.

Хөтөлбөрийг 2016-2020 онд I шат, 
2021-2024 онд II шат, 2025-2028 онд 
III шат гэсэн 14 жилийн хугацаанд 3 үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 
байна.

Цагдаагийн байгууллагад 
хийгдэж байгаа шинэчлэлийн үр дүнг 
гүнзгийрүүлэх, ард иргэдийн аюулгүй, 
амар тайван амьдралын баталгааг бий 
болгохын тулд мэргэшсэн, чадварлаг, 
харилцааны соёлтой, ёс зүйтэй хүний 
нөөцөөр бэхжүүлэх, дэвшилтэт 
технологийг нэвтрүүлэх, өнөө үеийн 
шинэ техник, хэрэгслээр хангах, 
шуурхай, найдвартай, ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх, албан хаагчдийн эдийн засаг, 
нийгмийн баталгааг сайжруулах, олон 
нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхэд чиглэсэн хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөрийг судалгаанд 
суурилан, шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 
бодлого төлөвлөлтийг урт хугацаанд 
хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна.5

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
зорилтын хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиглэлийн зарим  заалтыг түүвэрлэн 
авч үзвэл: “цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагаа, гэмт хэрэг, зөрчлийн 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, 
бодлогоо оновчтой тодорхойлон бүтэц, 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгох”, “гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
алба, аймаг, дүүргийн цагдаагийн 
байгууллагад шинжлэн магадлахуйн 
үйл ажилагаа явуулах чиг үүрэг 
бүхий криминалистикийн нэгжийг 
байгуулах”, “гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд 
шинжлэх ухаанд суурилсан тактик-арга 
зүйг боловсруулан үйл ажиллагаанд 
ашиглах”, “гэмт хэрэг, зөрчлийн 
байршлийн газар зүйн зураглал бий 
болгох, бүсчлэх шалгуур үзүүлэлт 

5 Мөн тэнд. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

тогтоох”, “Хүрээлэн байгаа орчны 
эсрэг, хулгайлах, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, зам тээврийн ашиглалтын эсрэг 
гэх мэт тодорхой гэмт хэргүүдэд дүн 
шинжилгээ хийж, тэмцэх оновчтой арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ” гэж олон ажил 
төлөвлөсөн байна.6

Эдгээр гурван баримт бичиг нь 
Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх чиглэлээр  явуулах тулгуур 
баримт бичиг гэж үзэж болно. 

Дээрх баримт бичигт тусгагдсан 
зорилго-үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулж, чанарыг 
тодорхойлох хяналт-шинжилгээг 
товлосон хугацаа бүрт хийж, үр 
дүнг тооцож  байхаар заасан нь 
төсөв санхүүгийн дутагдал, зохион 
байгуулалтын ажиллагааны жигд бус 
байдлаас үүсэх эрсдлийг зааж өгөх ач 
холбогдолтой байна.

Олон улсын болон бүс нутгийн 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, хямрал, 
өөрчлөлтөөс  хамааран алан хядлага, 
хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль 
бус эргэлт, хүн худалдаалах, байгалийн 
болон хүрээлэн буй орчны эсрэг, эдийн 
засаг, цахим мэдээллийн аюулгүй 
байдлын байдлын эсрэг, үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай гэмт 
хэргүүд өсөх хандлагатай байна.7

Шинэ төрлийн гэмт хэргүүдийн 
гаралт өссөнөөс гадна хөнгөн 
ангиллын гэмт хэргийн өсөлт жил бүр 
нэмэгдэж байгаад анхаарал хандуулах 
шаардлагатай болж байна.

Монгол Улсын хувьд хөнгөн болон 
хүндэвтэр гэмт хэрэг нийт гэмт хэргийн 
90-92% эзэлж байдаг, үүнээс 48,6%-н 
гэмт хэргүүдэд хэрэг бүртгэх ажиллагаа 
явуулж шалган шийдвэрлэдэг 

6 “Стратеги хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө”-
ний стратеги зорилго-2 /2.2.1/, /2.2.7/, стратеги 
зорилго-3 /3.1.2/, /3.2.1/, /3.2.4/-д
7 “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр”-ийн танилцуулга 2016 

онцлогтой.
Цагдаагийн байгууллагад 2015 

онд бүртгэгдсэн нийт эрүүгийн 
хэргийн 60,4%-г хөнгөн ангиллын 
гэмт хэрэг эзэлж өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 7,1% өссөн байна.8

Хэрэг бүртгэх ажиллагааны 
нөхцөл байдлын талаар.

2015 онд бүртгэгдсэн гэмт 
хэрэг зөрчлийн статистик мэдээгээр 
Цагдаагийн байгууллагын хүлээн 
авч шалгаж шийдвэрлэсэн гомдол 
мэдээллийн 63620 буюу 65,8%     хөнгөн 
гэмт хэргийнх эзлэсэн байна.

Шалгасан гомдол мэдээллийн 
3362-т буюу 21,5 %-д эрүүгийн хэрэг 
үүсгэсэн, 54859-г буюу 70%-г эрүүгийн 
хэрэг үүсгэхээс татгалзаж, 2248-г 
буюу 3,5% харьяаллаар шилжүүлсэн 
3151 буюу 4,9% гомдол мэдээлэлийн 
үлдэгдэлтэй гарсан байна.9

Улаанбаатар хотын цагдаагийн 
газар, хэлтсүүдэд нийт гомдол 
мэдээллийн 43572 буюу 71,6%-г шалгаж 
шийдвэрлэсэн.

Нийт гэмт хэргийн 13487 буюу 
48,6% хөнгөн ангиллын гэмт хэрэг 
бүртгэгдсэн нь урьд оноос 3,3%-иар 
өссөн, гэмт хэргийн илрүүлэлт 64,1%-
тай байна.10

Улаанбаатар хотын ажлын ачаалал 
ихтэй зарим дүүргийн цагдаагийн 
хэлтсийн нэг хэрэг бүртгэгч 48.9 гомдол 
мэдээлэл, 16.6 эрүүгийн хэрэг шалган 
шийдвэрлэсэн судалгаа, тоо мэдээ 2015 
онд гарсан байдаг, хэрэв эрх бүхий алба 
хаагчдаар хэрэг бүртгэлт хийлгэхээр 
зохион байгуулахгүй бол ажлын ачаалал 
нилээд хүндрэл үүсгэх төлөвтэй байна.

8 “Монгол Улсад 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн нөхцөл байдал” УБ. 2016 /224 хуудас/
9 “Хэрэг бүртгэх хэлтсийн 2015 оны ажлын тайлан, 
дүн мэдээ” 2016 он
10 “Монгол Улсад 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн  нөхцөл байдал” УБ. 2016 /7, 9 хуудас/
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Хөнгөн гэмт хэргийн сүүлийн 3 жилд бүртгэсэн байдлыг харьцуулан үзэхэд 
дараах байдалтай байна: 

№ Он ЦБ-д ХБА-д Нийт хэрэгт эзлэх хувь Өсөлт,
өмнөх оноос

1 2013 25.362 11.648 45.9 % 2011 
нэгж 20.9 %

2 2014 27.318 13.058 47.8 % 1410 12.1 %
3 2015 27.757 13.487 48.6 % 430 3.3 %

2015 онд урьд оны гэмт 
хэргийн үлдэгдэл 16939 хэрэгт 
хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулж, 
2422 хэрэгт яллагдагчаар татах 
тогтоол батлуулахаар, 10426 хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох саналтай прокурорт 
хүргүүлж, 974 хэргийг харьяаллын 
дагуу шилжүүлж, 132 хэргийг нэгтгэн 
шалгасан байна.11

Хялбаршуулсан журмаар 4313 хэрэг 
буюу 31,9 %-г шийдвэрлэжээ. 

Гэмт хэрэг, зөрчлийн статистик 
мэдээ, гэмт хэрэг зөрчлийн хөдөлгөөний 
тоон мэдээн дэх хэрэг бүртгэх 
ажиллагааны үзүүлэлтүүд нь 2015 онд 
дэвшүүлсэн хүрэх түвшинд хүрсэн, 
Хэрэг бүртгэх ажиллагааны нөхцөл 
байдлын тайлангаар зарим тоо болон 
хувь өссөн  байна. 

Эдгээр ололтын зэрэгцээ хэрэг 
бүртгэх ажиллагааны чанарын түвшинг 
харуулдаг үзүүлэлтүүдийг анхаарах 
хэрэгтэй.

 Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээллийн шийдвэрлэлтэнд 
нөлөөлж буй асуудал, шалтгаан:

Нийт хүлээн авч шалгасан, 
гомдол мэдээллийн 70% буюу 54859-
г эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж 
шийдвэрлэсэн байна.

Эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан 
материалын хувь өндөр байгаа нь нэг 
талаас ажлын ачаалал, алба хаагчийн 
ур чадвар, хариуцлагатай холбогдох 

11 “Хэрэг бүртгэх хэлтсийн 2015 оны ажлын тайлан, 
дүн мэдээ” УБ. 2016 он

боловч нөгөө талаас зохион байгуулалт, 
зарим эрх зүйн зохицуулалтаас үүдэлтэй  
байна. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг 
боловсронгуй болгох, түүний нэг хэсэг 
болох хэрэг бүртгэлтийн ажлын чанарыг 
сайжруулахын тулд “Мөрдөн шалгах 
ажиллагааны стратеги”-г хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллаагааны төлөвлөгөөний 
баримт бичгүүдэд тусгасан “гэмт 
хэргийн талаарх гомдол мэдээллийг 
хянан, эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс 
татгалзах саналтай шийдвэрлэгдэж 
байгаа хууль зүйн үндэслэлд судалгаа 
явуулж, цаашид авах арга хэмжээг 
боловсруулж хэрэгжүүлэх” тухай 
тодорхой зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлэхэд 
зохион байгуулалт, тогтоолцоог бий 
болгох, одоо ажиллаж байгаа нутаг 
дэвсгэрийн цагдаагийн нэгжийн 
удирдлагын хандлага, үйл ажиллагааг 
өөрчлөх нь чухал ач холбогдолтой 
болно.

Энэ нь дан ганц ГХТА-ны Хэрэг 
бүртгэх хэлтсээс баримтлаж байгаа 
бодлого биш харьяаллын бус буюу 
захиргааны зөрчлийн шинжтэй 
гомдолыг хэрэг бүртгэгч нар  шалгаж 
зохиомол ачаалал бий болгох, гэмт 
хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийн 
бүртгэлт  явуулж тоо мэдээг өсгөж байх 
талаар прокурорын байгууллагаас удаа 
дараа анхааруулсаар байгааг хүлээн 
авч хэрэгжүүлэхгүй, хэрэгжүүлэхийг 
хүсэхгүй, хуучин арга барилаар, гал 
унтраах зарчмаар ажиллах хүсэлтэй 
байгаад асуудлын зангилаа оршиж 
байна.



576

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба, хэрэг 
бүртгэх хэлтсээс хэрэг бүртгэгч нарын 
ажлын чанарт, нэг хэрэг бүртгэгчид 
ноогдох ажлын ачаалал нөлөөлж байна 
гэж үзэн хэд хэдэн бодлогын чанартай 
ажлын үүрэг, чиглэл хүргүүлсэн боловч 
бүрэн хэрэгжихгүй байна. 

Дээрх харьцуулалт, дүн шинжилгээ 
цаашид хэрэг бүртгэгчид гэмт хэргийн 
шинжтэй гомдол мэдээлэл шалгах, хэв 
журмын албаны алба хаагчид захиргааны 
зөрчил хэрэг бүртгэлт явуулах хоёр өөр 
хуулиар зохицуулагдсан үйл ажиллагааг, 
цагдаагийн байгууллага дотоодын 
тушаал шийдвэрээр зохицуулж явж 
ирсэн нь ийм байдалд хүргээд байна.

Нөгөө талаас хөдөлмөрийн хөлсний 
доод хэмжээнд хүрээгүй үндэслэлээр 
бага хохиролтой гэмт хэргүүд 
захиргааны зөрчил болон хэв журмын 
алба, алба хаагчид  шалгах явцад гэм 

буруутныг олж тогтоох ажил бүрэн 
хийгдэхгүй, ач холбогдол, хор хохирол 
бага гэж татгалзаж шийдвэрлэснээр, 
олон гэмт хэрэг илрэхгүй үлдэж, гэмт 
этгээдүүд зохих шийтгэл хүлээж, 
хариуцлагаа тооцуулаагүй, хамгийн том 
сөрөг үр дагавар нь иргэдийн  хохирсон 
эрх ашиг сэргээгдэж, нөхөн төлүүлж 
чадахгүй байгаад байна.

Мөн гэмт этгээдийг бага хор хохирол 
учруулсан үед нь илрүүлж чадаагүй, 
энэ талаар цагдаагийн байгууллага 
анхаарч ажиллаагүй орхидогоос тухайн 
нутаг дэвсгэрийн гэмт хэргийн нөхцөл 
байдал, гаралтын тоонд нөлөөлж өсөх, 
дахин давтан гэмт хэрэг гарах үндэс 
хөрс болдог байна. 

Сүүлийн 3 жилд хүлээн авч шалган 
шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийг 
харьцуулсан байдал:

№ Он ЦБ-д ХБА-д Нийт хэрэгт 
эзлэх хувь

Өсөлт,

өмнөх оноос
1 2013 80.016 49.477 62 % 13.070 нэгж 35.8 %
2 2014 93.984 61.986 65.9 % 12.509 нэгж 25.2 %
3 2015 96.661 63.620 65.8 % 1634 нэгж 2.6 %

2012 онд 36407 гомдол шалгасан

Өнгөрсөн 3 жилд хүлээн авч 
шийдвэрлэсэн гомдол мэдээллийн тооны 
хэт өсөлт нь угаасаа ачаалалаа даахгүй 
байгаа цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд нөлөөлж, шуурхай, 
шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаанд 
хүндрэл үүсч, тасралтгүй ажлаа 
явуулахын тулд гал унтраах тактикийг 
сонгоход хүргэж, хүлээж авсан өргөдөл, 
гомдлоо татгалзаж шийдвэрлэх болсон 
нь асуудлын бас нэг шалтгаан болж 
байна.

Хэрэг бүртгэгчид зарим гомдол 
мэдээллээ шалгахаас өмнө гарах 
шийдвэрээ мэдэгддэг, шалгаж эхлэхдээ, 
мэргэжлийн бус хандлага гаргаж, 
хайнга, хариуцлагагүй байдаг талаар 

иргэд байнга гомдоллож байгаа цаад 
учир шалтгаан нь захиргааны зөрчлийг 
хэрэг бүртгэгч нар шалгаж байгаатай 
холбоотой байдаг.

Хэрэг бүртгэлт дэх эрүүгийн хэрэг 
түдгэлзүүлэлт, нөлөөлж буй асуудал, 
шалтгаан: 

Хэрэг бүртгэх ажиллагааны 
чанарыг харуулах гол үзүүлэлтүүд 
болох эрүүгийн хэрэг, материал шалгах 
хугацаа алдсан, хэрэгт хийгдвэл 
зохих ажиллагааг бүрэн хийлгүй 
түдгэлзүүлсэн, түдгэлзүүлсэн хэргийг 
нөхөн илрүүлэлт, шийдвэрлэлт 
хангалтгүй, сэргээн  шалгах боломжтой 
хэргүүдэд ажиллагаа хийлгүй 
хөөн хэлэлцэх хугацаа дууссанаар 



577

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

шийдвэрлэдэг, иргэдийн хохирсон эрх 
ашгийг хамгаалах, хангах, хөнгөн гэмт 
хэрэг, зөрчилтэй хийх тэмцэл бодит 
байдлаар үр дүнтэй явагдаж чадахгүй 
байгааг харуулсан тоон үзүүлэлтүүд 
бөгөөд хохирогч, яллагдагч хоорондох 
эвлэрэлийг сайн дураараа гэхээсээ цаг 
хугацаа, чирэгдэл, хүнд суртлаас болж, 
асуудлыг хурдан дуусгах зорилгоор 
хэрэг бүртгэгчийн саналыг хүлээн 
авч, эвлэрлийг зөвшөөрдөг, хэргийг 
бүрэн шалгаж дуусгалгүй эвлэрсэн 
үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгохыг 
урьтал болох байдал хэвээр байна.

Иймд хэрэг бүртгэх ажиллагааны 
ажлын чанарыг дээшлүүлэхийн тулд 
дотоод зохион байгуулалт болон дүн 
шинжилгээг тогтмол хийж, учирч 
байгаа хүндрэл, бэрхшээлийн шалтгаан 
нөхцөлүүдийг тогтоох шаардлагатай юм. 

Нийт шалгасан хөнгөн гэмт хэргийн 
4926 буюу 30.7 хувийг түдгэлзүүлсэн 
хэрэг эзэлж байна.

Улсын хэмжээнд түдгэлзүүлсэн 
хэргийн 469 буюу 9.5 хувийг нь 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
24.1.1 гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй 
үндэслэлээр, Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 24.1.2 хөөн хэлэлцэх 
хугацаа дууссан үндэслэлээр, 2457 
буюу 49.87 хувийг тус тус хэрэгсэхгүй 
болгожээ. Нийт түдгэлзүүлсэн хэргийн 
59,37%-г дээрх байдлаар шийдвэрлэсэн 
байна.

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
түдгэлзүүлсэн 3866 хэргээс 402 буюу 
10.9 хувийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 24.1.1 буюу гэмт хэргийн 
бүрэлдэхүүнгүй үндэслэлээр, 1963 
буюу 53.2 хувийг хөөн хэлэлцэх хугацаа 
дууссан үндэслэлээр хэрэгсэхгүй 
болгон шийдвэрлэсэн байна. 

2015 онд шалгасан нийт 
эрүүгийн хэргийн 36,3% буюу 4909-г 
түдгэлзүүлсэнээс  Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 205.1.1-р 4709, 

205.1.2-р 63, 205.1.3-р 97, 205.1.4-р 7-г 
тус тус түдгэлзүүлсэн байна.12

Хэрэг бүртгэгчид түдгэлзүүлсэн 
хэрэг дээр ажиллах, нөхөн илрүүлэх 
ажиллагаа нь хэрэг бүртгэлтийн 
хамгийн асуудал дагуулсан явц гэж 
хэлж байна.

Хэрэг бүртгэгчид нөхөн илрүүлэхэд 
ажлын ачаалал болон үйл ажиллагаатай 
холбоотой багагүй ажил, хугацаа 
шаардах учир тэр бүр санаачилга, 
идэвхтэй ажиллаж чаддаггүй, хохирол 
бага учир тодорхой цаг хугацааны 
дараа хохирогчдоос гомдол гаргах 
нь харьцангуй цөөн тул ямар нэгэн 
үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгохыг 
дээрд үздэг.

Зарим тохиолдолд прокурорын 
байгууллага болон нутаг дэвсгэрийн 
цагдаагийн удирдлагаас ингэж 
шийдэхийг зөвшөөрөх шалтгаан машин 
техник болон бензин шатахууны зардал, 
хүн хүчний хүрэлцээ хязгаарлагдмал 
байдагтай холбоотой.

Хэрэг бүртгэх ажиллагааны явцад 
эрүүгийн хэрэг түдгэлзүүлэх, дараа нь 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгож 
шийдвэрлэж байгаа хувь нь цагдаагийн 
байгууллагын ажлын доголдол, энэ 
чиглэлээр зохион байгуулалтын 
өөрчлөлт дорвитой хийгдэж чадахгүй 
байгаатай холбоотой. 

Гэмт хэргийн гаралт нэмэгдсэн, 
ирүүлэлтийн түвшин тогтвортой бус, 
эрүүгийн хэргийг түдгэлзүүлэхийг 
урьтал болгох эсвэл хэрэгсэхгүй 
болгосныг шийдвэрлэснээр тооцож 
байгаа нь гэмт хэрэгтэй тэмцэж байгаа 
өнөөгийн бодит байдал.

Тиймээс эзэнгүй, түдгэлзүүлсэн 
хэргээс илрүүлдэг шийдвэрлэдэг ажлын 
арга барилдаа дүгнэлт хийх болсон гэж 
үзэж байна.       

12 “ Хэрэг бүртгэх хэлтсийн 2015 оны ажлын тайлан, 
дүн мэдээ” 2016 он



578

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Хэрэг бүртгэгчийн ажлын 
ачаалал, ажиллаж байгаа байдал, 
шалтгаан:  

Цагдаагийн байгуулага нь 
хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэхэд техник, технологийн 
хоцрогдол, үйл ажиллагааны арга тактик 
хуучирсан, шинэчлэгдэж чадаагүй, 
техник хэрэгсэл болон албан хаагчийн 
ажлын ачаалал их, төсөв хөрөнгийн 
хүрэлцээ дутмаг зэргээс шаардлагын 
түвшинд хүрч ажиллаж чадахгүй 
байна.13

Өнгөрсөн онд хэрэг бүртгэгчид 
болон эрх бүхий алба хаагчдын бүртгэж 
шалгасан гэмт хэрэг, түдгэлзүүлсэн 
хэргийн нөхөн илрүүлэлт, хүлээн 
авч шалгасан гомдол мэдээллийн 
шийдвэрлэлт, хохирол нөхөн төлүүлэлт, 
ажлын үр дүнг тооцох, дүн шинжилгээ 
хийх, үнэлэлт дүгнэлт хийхэд ихээхэн 
хүндрэл үүссэн бүтэц, зохион 
байгуулалтын өөрчлөлт, хариуцлага 
тооцох тогтолцоо хангалтгүй байдлаас 
нөлөөлж байсан юм. 

Улсын хэмжээнд хэрэг бүртгэх 
ажиллагааг 150 хэрэг бүртгэгч дагнан 
гүйцэтгэж, эрх бүхий 1000 орчим 
алба хаагчид хэрэг бүртгэлт явуулж 
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд 
оролцож байна. Ажлын байрны 
(албан тушаалын) тодорхойлолт, ажил 
үүргийн хуваарилалт шинэчлэгдсэнтэй 
холбоотой, эрх бүхий алба хаагчдын тоо 
багасхаар байна. 

Нэг хэрэг бүртгэгчид ноогдох 
ажлын ачаалал харьцангуй их байдгаас 
иргэд, аж ахуй нэгжээс ирүүлсэн гомдол 
мэдээлэл болон үүсгэн шалгаж байгаа 
эрүүгийн хэргийг хуулийн хугацаанд, 
бүрэн гүйцэт шалгаж шийдвэрлэхэд 
учир дутагдалтай байдаг бөгөөд энэ нь 
байцаан шийтгэх ажиллгааны чанарт 
хамгийн их нөлөөлж  байна.

Хэрэг бүртгэгч нарын нэг сарын 

13 “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр”-ийн танилцуулга  2016 он

ачааллыг харьцуулахад зарим дүүргийн 
хэрэг бүртгэгч 15-21 эрүүгийн хэрэг 
35-45 гомдол мэдээлэл шалгаж, хэрэг 
бүртгэгч нар нэг сард дундажаар 10,5 
хэрэг, 21 гомдол мэдээлэл шалгаж санд 
карт шивэх, хэрэг өргөдлийг шалгах 
тогтоолыг бичихэд сард нийтдээ 57,8 
цагийг зарцуулах тооцоо гарсан байдаг. 

2016 оны 3-р сард ЦЕГ-ын Сургалтын 
төвтэй хамтран хийсэн сургалтын 
явцад Улаанбаатар хотын Цагдаагийн 
газрын сэтгэл зүйч мэргэжилтнүүд 
дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсийн хэрэг 
бүртгэгчдээс ажлын ачаалалаас үүссэн 
стрессийн түвшин тогтоох сэтгэл зүйн 
сорил авч, дүгнэлт гаргасан байна.

Уг сургалтанд оролцсон  85 хэрэг 
бүртгэгчийн  55 буюу 64% нь сорилд 
хамрагдаж 55 алба хаагчийн 2 буюу 3,6 
% нь стрессийн илрэл бага, өөрөө тайлах 
боломжтой, 18 буюу 32,7%  нь ажлын 
стресстэй, тайлах шаардлагатай 35 
буюу 63,6 % нь “туйлдал”-ын байдалтай 
архагшсан стрессийн түвшинтэй гэсэн 
дүгнэлт гарсан байна.14 

Сэтгэл зүйчид сорилд хамрагдсан 
хэрэг бүртгэгчдийн 52 буюу 96,3% нь 
сэтгэл зүйн стресстэй удаан хугацаанд 
үргэлжилж, туйлдалын байдалд хүрсэн 
байгааг онцгой анхаарч, стресс тайлах, 
багасгах шаардлагатай арга хэмжээ 
авахыг зөвлөсөн  байна.

Дээрх стрессийн түвшин нь алба 
хаагчдын бие махбодийн эд эрхтэнд 
нөлөөлж, цусны даралт хэлбэлзүүлэх, 
дархлааны системийг алдагдуулах, 
амархан ядрах, зүрх судасны өвчлөлийн 
эрсдэлийг нэмэгдүүлж, тархины үйл 
ажиллагаанд нөлөөлж, амархан уурлаж, 
бухамдах зэргээр харилцаанд хүндрэл 
бэрхшээл тулгарч сэтгэлийн түгшүүр, 
сэтгэл гутралд илүү өртөмтгий болгодог 
сөрөг нөлөөтэй байна.15

Хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулж 

14“Мэргэшсэн хэрэг бүртгэгч” сургалт,  стрессийн 
судалгааны нэгдсэн дүн  2016 он 
15 “Мэргэшсэн хэрэг бүртгэгч” сургалт, стрессийн 
судалгааны нэгдсэн дүн  2016 он 
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байгаа албан хаагчдийн стресс 
анхаарлын түвшинд байгаа нөхцөлд ард 
иргэддээ соёлтой харилцаа, чирэгдэл 
бухамдалгүй үйлчилгээ үзүүлнэ гэдэг нь 
тун амаргүй зүйл болох нь ойлгомжтой. 

Ажлын бүтээмж, чанар үр дүнгийн 
талаар ярих нь илүүц, тэд албадлагаар,  
ажилдаа сэтгэл ханамж дундуур 
байдалтай ажиллацгааж байна.

ЦЕГ-ын даргын 2015 оны 05 сарын 
10-ны өдрийн 254 дүгээр тушаалаар 
Хэрэг бүртгэх хэлтсийг дахин бий 
болгож Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн хэрэгжилт 
хангах, иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээх ажиллагааны 
хүрээнд хэрэг бүртгэгч болон эрх бүхий 
алба хаагчид Эрүүгийн хуульд заасан 
харьяаллын гэмт хэргийг илрүүлэх, 
хохирсон эрхийг хамгаалах, учирсан 
гэм хорыг арилгах, хэрэг бүртгэлтийн 
ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, 
бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх, 
мэргэжил арга зүйгээр удирдах үйл 
ажиллагааг дахин хариуцан ажиллахаар 
зохион байгуулагдаад байна.

Улаанбаатар хотын дүүргийн 
цагдаагийн хэлтсүүдэд хэрэг бүртгэх 
тасгийг дахин бий болгосон нь 
хөнгөн гэмт хэргийн хэрэг бүртгэх 
ажиллагааны чанарыг дээшлүүлэх, 
илрүүлэлтийг сайжруулах, иргэдийн 
гомдол мэдээлэлд өдөр тутам тулгарч 
байдаг үйл ажиллагааг мэргэжлийн 
удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангахад чухал ач холбогдолтой юм.

Шийдвэрлэх болон боловсронгуй 
болгох арга замын талаар:

- Хэсгийн байцаагч болон бусад 
эрх бүхий албан хаагчийн гүйцэтгэх 
үүрэг ажлын байрны тодорхойлолтоор 
зохицуулагдсан, захиргааны зөрчлийг 
шалгах ажиллагааг хэв журмын албаны 
албан хаагчдын хуулиар хүлээсэн үүрэг 
тул хэрэг бүртгэгчээр шалгуулдаг 
байдлыг өөрчлөх, удирдлагын энэ 
талаарх ойлголт, хандлагыг нэг мөр 
болгох; 

- Хэрэг бүртгэгч нарын ажлын 
ачааллыг харгалзан Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуульд заасан эрх үүргийн 
дагуу ажлын арга барилыг өөрчилж, 
зохион байгуулалтыг сайжруулах;

- Ажлын стандарт буюу ажиллах 
тогтсон хэм хэмжээг бий болгож өгөх, 
өөрөөр хэлбэл, жишиг тогтоох нь 
шийдэх арга хэлбэрийн нэг юм; 

- Хэрэг бүртгэгч нарын гэмт хэрэг 
илрүүлэх, ажиллах нөхцөл бололцоог 
бүрдүүлэх ажлыг үе шаттай, бодит үр 
дүнд хүргэхээр зохион байгуулах. 

ДҮГНЭЛТ
Дээр дурдсан тулгамдсан 

асуудлуудыг тодорхой хэмжээнд 
шийдвэл жил бүр нэмэгдэж байгаа 
хөнгөн ангиллын гэмт хэргийг шалган 
шийдвэрлэх, дагнасан хэрэг бүртгэх 
ажиллагаа явуулах албан хаагчийн орон 
тоо, бүтэц зохион байгуулалт оновчтой 
болж хэрэг бүртгэх ажиллагааны чанар, 
үр дүнд эерэгээр нөлөөлөх болно.  
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Руководством Российской 
Федерации неоднократно 
ставилась задача по созданию 
современной системы профилактики 
правонарушений и преступности. 
Перспективы развития системы 

профилактики определяются 
ее концептуальными основами, 
включающими:
- соотношение профилактики 

и других уровней уголовной 
политики;
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- задачи, уровень, границы целевой 
профилактики; соотношение 
целевых мероприятий и 
мероприятий более высокого 
социального уровня, попутно 
решающих задачи воздействия 
на криминогенные процессы и 
явления;

- комплексность научных основ 
профилактики, сочетающих 
положения социологии, 
психологии, криминологии, права;

- проблему правового регулирования 
и обеспечения законности 
профилактики.
В стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 
[1], установлено, что обеспечение 
государственной и общественной 
безопасности осуществляется 
путем повышения эффективности 
деятельности правоохранительных 
органов и специальных служб, 
органов государственного контроля 
(надзора), совершенствования 
единой государственной системы 
профилактики преступности, в первую 
очередь среди несовершеннолетних, 
и иных правонарушений (включая 
мониторинг и оценку эффективности 
правоприменительной практики), 
разработки и использования 
специальных мер, направленных на 
снижение уровня криминализации 
общественных отношений.

Отдельные федеральные законы, 
принятые за последние двадцать 
лет, уже содержат положения о 
профилактике и предупреждении 
как правонарушений в целом, так 
и отдельных групп преступных 
деяний. Например, вопросы 
профилактической деятельности 
и предупреждения преступлений 
регулируются Кодексом Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях [2], Уголовным 
кодексом Российской Федерации [3], 
Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации [4], Уголовно-
исполнительным кодексом Российской 
Федерации [5] регулируются вопросы 
предупреждения преступлений. 
В число законодательных актов, 
действующих на федеральном 
уровне и регулирующих вопросы 
профилактики и предупреждения как 
правонарушений, так и преступлений, 
вошли федеральные законы «О 
полиции» [6], «Об оперативно-
розыскной деятельности» [7], 
«О наркотических средствах и 
психотропных веществах» [8], 
«О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» [9], «О противодействии 
экстремистской деятельности», «О 
противодействии терроризму» [10], 
«О противодействии коррупции» 
[11]. Однако предмет правового 
регулирования этих федеральных 
законов специфичен, а профилактика 
и предупреждению являются 
одним из направлений и зачастую 
не основным. В сложившихся 
условиях исключительно 
профилактическую направленность 
имел Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [12].

Рассмотрев перечень федеральных 
законов, мы отмечаем, что 
возможности права в противодействии 
правонарушаемости и преступности 
не сводятся только к установлению 
правовых запретов и превентивному 
воздействию, говоря о приготовлении 
и покушении, а включают и правовое 
регулирование воздействия на 
причины и условия, детерминирующие 
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совершение правонарушений 
и преступлений. Воздействие 
на факторы, детерминирующие 
общественно опасные деяния, либо 
устраняет их, либо предотвращает 
их развитие и последующее 
воздействие общественные отношения. 
Право, в нашем случае, является 
высокоэффективным средством, 
обеспечивающим системность 
профилактической деятельности и 
ее сочетание с предупреждением 
правонарушений и преступлений, 
носящим охранительно-санкционный 
характер.

Исходя из теоретических 
наработок в области профилактики 
правонарушений и преступлений, 
а также в развитие положений 
Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации принят 
Федеральный закон от 23.06.2016 
№ 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» [13], 
направленный на установление 
единой системы профилактики 
правонарушений.

Целью федерального закона 
является определение в рамочном 
формате правовых основ 
формирования и функционирования 
системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации, объединяющей 
действующие региональные системы 
профилактики.

Предметом правового 
регулирования федерального 
закона выступают отношения, 
отнесенные к сфере совместного 
ведения с субъектами Российской 
Федерации, которые имеют 
существенную специфику в 
различных российских регионах. 
Вследствие этого рамочный формат 

обусловлен тем, что федеральное 
законодательное регулирование 
основ системы профилактики 
правонарушений ограничивается лишь 
общими вопросами организации и 
функционирования данной системы, 
так как детализация на федеральном 
уровне деятельности региональных 
систем профилактики правонарушений 
нецелесообразна и недемократична.

Среди основных понятий, 
которыми оперирует законодатель, 
в ч. 2 ст. 2 федерального закона 
содержится определение профилактики 
правонарушений, которое изложено 
следующим образом: «профилактика 
правонарушений – совокупность 
мер социального, правового, 
организационного, информационного 
и иного характера, направленных на 
выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений, а также на оказание 
воспитательного воздействия 
на лиц в целях недопущения 
совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения».

Исходя из приведенного 
определения видно, что профилактика 
правонарушений имеет две группы 
признаков, выделяющих ее среди 
других видов деятельности. К их числу 
относится: во-первых, совокупность 
мер (социального, правового, 
организационного и информационного 
характера); во-вторых, направления 
деятельности, дифференцируемые, 
в свою очередь, на две подгруппы: 
а) выявление причин и условий, 
детерминирующих правонарушения; 
б) непосредственное оказание 
профилактирующего (воспитательного) 
воздействия либо на определенные 
группы лиц, либо на отдельных 
индивидуумов.

Законодатель в ст.2 дает 
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определение «системе профилактике 
правонарушений», определяя, что 
краеугольным камнем этой системы 
являются субъекты профилактики, их 
система. В ст. 5 федерального закона 
предлагается перечень субъектов 
профилактики и определяются границы 
их компетенции. Глава 4 федерального 
закона определяет организационные 
основы функционирования системы 
профилактики правонарушений. 
Следует отметить, что не существует 
единого подхода к определению 
сущностных черт системы субъектов 
профилактики. Например, к ключевым 
признакам характеристики субъектов 
профилактики преступлений в сфере 
экономики в современных условиях 
относят: а) наличие у них задач и 
функций в сфере разработки и (или) 
осуществления мер предупреждения 
преступности (преступлений); 
б) уполномоченность законом 
на эту деятельность; в) наличие 
соответствующих прав, обязанностей, 
ответственности при ее осуществлении 
[14].

Мы считаем, что перечисленные 
нормы в своей совокупности 
определяют основные элементы 
системной характеристики 
субъектов профилактики. К их числу 
относятся принципы профилактики 
правонарушений; многоуровневость 
и дифференциация по предмету, 
масштабу, функциям; комплексный 
подход, координация, взаимодействие; 
включение в общую систему субъектов 
социального управления.

Законодатель предполагает 
урегулировать деятельность субъектов 
профилактики правонарушений в 
целях организации и осуществления 
общей, специальной и индивидуальной 
профилактики правонарушений, 
направленной на выявление причин, 

порождающих правонарушения, 
и условий, способствующих их 
совершению, осуществления 
мер по их устранению, оказания 
позитивного профилактического 
воздействия на объекты профилактики 
правонарушений.

В настоящее время в субъектах 
Российской Федерации действуют 
региональные системы профилактики 
правонарушений на основе базовой 
модели комплексной профилактики 
правонарушений, разработанной МВД 
России и одобренной Государственным 
советом Российской Федерации. Их 
деятельность урегулирована обширной 
базой законов субъектов Российской 
Федерации в области профилактики 
правонарушений и осуществляется 
на основе комплексных целевых 
программ по профилактике 
правонарушений.

В программах профилактики 
правонарушений отражены 
важнейшие направления 
превентивной деятельности с учетом 
местной специфики. Основное 
внимание уделяется профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
ранее судимых лиц, граждан, 
занимающихся бродяжничеством и 
попрошайничеством, подверженных 
наркотической зависимости, 
алкоголизму, нуждающихся в 
социальной адаптации.

Сегодня практически 
завершен организационный 
этап формирования системы 
профилактики правонарушений. 
Вместе с тем в ряде субъектов 
Российской Федерации законы, 
регламентирующие профилактику 
правонарушений, не приняты ввиду 
отсутствия федерального закона 
об основах системы профилактики 
правонарушений, а в тех субъектах, 
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где они приняты по инициативе 
законодательных органов, - 
отсутствуют единообразие и 
системность правового обеспечения 
профилактической деятельности.

В своей деятельности сотрудники 
органов внутренних дел прямо или 
косвенно участвуют практически во 
всех сферах жизни общества и тем 
самым оказывают на них влияние. 
Профилактика правонарушений 
является сложным системным 
явлением, включающим в себя 
множество элементов, воздействующих 
на различные сферы общественной 
жизни. Профилактика правонарушений 
со стороны органов внутренних 
дел, так же, как и со стороны 
иных субъектов профилактики, 
дифференцируются законодателем на 
ряд основных направлений, которые 
представлены в ст. 6 Федерального 
закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». Обращает 
на себя внимание то, что и основные 
направления профилактики 
правонарушений, и формы их 
реализации корреспондируются с 
правами и обязанностями сотрудников 
полиции, указанными в Федеральном 
законе «О полиции».

Деятельность сотрудников 
полиции, направленная на 
профилактику правонарушений, 
дифференцируется на два вида: общую 
профилактику, объектом которой 
является неопределенный круг лиц, 
и индивидуальную профилактику, 
объектом которой является конкретное 
лицо. Такую же классификацию 
предлагает Федеральный закон «Об 
основах системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации», где более конкретно 
раскрывается сущность того и другого 

вида профилактики и определяется, 
что основанием осуществления 
профилактики правонарушений 
является возникновение социальных, 
экономических, правовых и иных 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений.

Специфика направлений 
профилактической деятельности 
определяет достаточно широкий 
круг форм их реализации, которые 
отражены законодателем в ч. 2 
ст. 6 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики 
правонарушений в Российской 
Федерации». К ним законодатель 
относит: выявление, оценку и 
прогнозирование криминогенных 
факторов социального характера; 
правовое регулирование профилактики 
правонарушений; разработку 
государственных и муниципальных 
программ в сфере профилактики 
правонарушений; совершенствование 
механизмов эффективного 
взаимодействия субъектов 
профилактики правонарушений 
с лицами, участвующими в 
профилактике правонарушений, 
по вопросам профилактики 
правонарушений; выявление и 
устранение причин и условий, 
способствующих антиобщественному 
поведению и совершению 
правонарушений, в том числе на почве 
социальной, расовой, национальной 
или религиозной розни; выявление 
лиц, склонных к совершению 
правонарушений; выявление лиц, 
пострадавших от правонарушений 
или подверженных риску стать 
таковыми, и лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (в том 
числе лиц, страдающих заболеваниями 
наркоманией и алкоголизмом, 
лиц без определенного места 
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жительства); использование видов 
профилактики правонарушений и 
форм профилактического воздействия, 
установленных настоящим 
Федеральным законом; применение 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации специальных 
мер профилактики правонарушений 
административного, уголовного, 
уголовно-процессуального, уголовно- 
исполнительного и оперативно-
разыскного характера в целях 
предупреждения правонарушений; 
проведение мониторинга в сфере 
профилактики правонарушений; 
применение иных мер, 
предусмотренных федеральными 
законами, законами субъектов 
Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

В этой же статье законодатель 
определяет формы реализации 
основных направлений 
профилактической деятельности, 
которые применяются специальными 
субъектами профилактики, 
наделенными соответствующими 
правами. К их числу относятся, 
например, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих 
антиобщественному поведению и 
совершению правонарушений, в том 
числе на почве социальной, расовой, 
национальной или религиозной 
розни; выявления лиц, склонных к 
совершению правонарушений.

Совершенствование законо 
дательства, регулирующего 
профилактику правонарушений, в 
том числе принятие Федерального 
закона «Об основах системы 
профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», должны 
оказать благоприятное влияние на 
формирование системы профилактики 
правонарушений в нашей стране.

Концепция профилактики 

правонарушений должна базироваться 
на строгом следовании принципу 
законности. Необходимо реализовать 
сквозную интерпретацию содержания 
принципа законности и его реализации 
применительно ко всем уровням 
профилактики правонарушений 
(Российская Федерация, региональный 
уровень, местный уровень; население, 
социальная группа, индивидуум). 
Должны быть проработаны на уровне 
практического применения все 
направления, формы и круг участников 
профилактики правонарушений.
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ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ 

THE ISSUES FACING THE FUNDING OF CRIMINAL INVESTIGATION PROCESS 
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Цагдаагийн ерөнхий газрын Гэмт хэрэгтэй тэмцэх албаны дарга,
туслах комиссар, хууль зүйн магистр
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлд эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны 
зардлын хэрэгжилтийн өнөөгийн нөхцөл байдал, зардлын шийдвэрлэлтээс хамаарч 
хуулийн хэрэгжилтэд тулгарч буй хүндрэл бэршээл болон цаашид хэрэгжүүлэх 
ажлын саналын талаар тусгасан болно. Цагдаагийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн 
үүрэг, гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаах ажиллагаа 
буюу эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны /цаашид ЭБША гэх/ зардлын талаар 
тулгамдсан асуудлыг хөнджээ. 

Abstract: The state situation of funding criminal investigation process, existing and 
future issues to implement the Criminal procedural code and possible solution for these 
problems. Financial issues in the criminal investigation process of police. 

Түлхүүр үгс: Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны зардал: Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийг хэрэгжүүлэх явцад гарч байгаа хөрөнгө ба хөдөлмөрийн 
зарцуулалтын мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжээ юм.

Keywords: Funding the criminal investigation process: Financial issues in the 
criminal investigation process of police are the sum of money which reflects costs of labor 
/work during the implementation of the Criminal procedural code.

Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 
ажиллагааны явцад гарч байгаа орон 
байр, эд зүйл, хүний биед үзлэг, нэгжлэг 
хийх, туршилт явуулах, хөрөнгө 
битүүмжлэх, хураан авах, түүний явцыг 
гэрэл зургаар болон бичлэгээр бэхжүүлж, 
хуулбарлан хэрэгт хавсаргах, хөдөө 
орон нутагт оршин суух шаардлагатай 
гэрч, хохирогч нараас мэдүүлэг авах, 
ЭБША-д оролцуулах, сэжигтэн, 
яллагдагчыг төв, орон нутгаас эрэн 
сурвалжилж баривчлах, шилжүүлэхэд 
гарч буй зардал, үзлэг, шинжилгээ, 
үнэлгээний зардлуудыг төсөвт тусгаж 

олгодоггүйгээс байцаан шийтгэх 
шийтгэх ажиллагааны оролцогчдоор 
төлүүлэх үндэслэл болж байгаа нь 
Үндсэн Хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 
дэх заалт, Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 13 дугаар зүйл “Шүүхийн 
шийтгэх тогтоол гарах хүртэл хэнийг 
ч гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд 
тооцохгүй”, 35 дугаар зүйлийн 35.3 
“Сэжигтэн өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг 
өгөх, гэмт хэрэгт холбогдолгүйгээ 
болон хэргийн бусад байдлыг нотлох 
үүрэг хүлээхгүй”, 36 дугаар зүйлийн 
36.4 “Яллагдагч өөрийнхөө эсрэг 
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мэдүүлэг өгөх, түүнчлэн өөрийн 
гэм буруугүйг болон хэргийн бусад 
байдлыг нотлох үүрэг хүлээхгүй” зэрэг 
олон заалтууд зөрчигдөж байна. Зарим 
тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нар 
хувиасаа дээрхи зардалыг төлж байгаа 
нь ЭБША-г хэвийн явуулахад хүндрэл 
учруулж байна.

Монгол Улсын Эрүүгийн Байцаан 
Шийтгэх хуулийн 99-101 дүгээр зүйлд 
ЭБША-ны зардалд ямар зардлыг 
тооцох, нөхөн төлүүлэх зардлын 
хэмжээг хэрхэн тодорхойлох, зардлыг 
хэрхэн гаргуулах талаар тодорхой 
тусган хуульчилж, байцаан шийтгэх 
ажиллагааны зардлыг төр хариуцахаар 
заасан эрх зүйн акт өнөөдөр хүчин 
төгөлдөр үйлчилж байна.

ЭБША-ны зардал нь:
Хохирогч, түүний төлөөлөгч, 

гэрч, хөндлөнгийн гэрч, мэргэжилтэн, 
шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид төлсөн 
зардал
• Эд мөрийн баримтыг хадгалах, 

шилжүүлэх, шинжлүүлэхэд гарсан 
зардал

• Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт, 
прокурор, шүүхээс оргон зайлсан 
сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг 
эрэн сурвалжлахад гарсан зардал

• Өмгөөлөгчид төлсөн зардал
• Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийг 

албадан ирүүлэх, шүүгдэгч 
хүндэтгэн үзэх шалтгаангүй шүүх 
хуралдаанд ирээгүйгээс  гарсан 
зардал

• Байцаан шийтгэх ажиллагаатай 
холбогдож гарсан бусад зардлуудаас 
бүрдэж байна.

• Цагдаагийн байгууллагын хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд өнөөдрийн байдлаар 
дараах зардлууд шаардагдаж байгаа. 
Үүнд:

Монгол Улсын ХЗДХ-ийн сайд, 
Сангийн сайдын хамтарсан 2008 оны 
07 дугаар сарын 07-ны өдрийн 170/271 
дүгээр тушаалаар “Шүүх эмнэлгийн 
төлбөрт үйлчилгээний журам”-аар 
үзлэг, шинжилгээ болон төлбөрийг 
дараах байдлаар ангилж байна. Үүнд:
• Гэмтлийн зэрэг тогтоох магадлан 

шинжилгээ 3000 төгрөг
• Бэлэгсийн гэмт хэргийн шинжилгээ 

5000 төгрөг
• Цус, шээсэнд этилийн спирт тогтоох 

2000 төгрөг
• Насанд хүрэгчийн цогцост хийх 

магадлан /задлан/ шинжилгээ 
40.000 төгрөг

• Хүүхдийн цогцост магадлан 
шинжлэх /0-16 насны/  20.000 төгрөг

• Шарил дахин шинжлэх /эксгумаци/ 
50.000 төгрөг

• Гадаадын иргэний цогцос магадлан 
шинжлэх 500.000 төгрөг

• Цусны бүлэг тогтоох 1000 төгрөг 
зэрэг 10 багц төрлийн үзлэг, 
шинжилгээ.
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний 

төвийн даргын 2014 оны 10 дугаар 
сарын 21-ний 229 дүгээр тушаалаар 
шүүхийн сэтгэц гэм судлалын үзлэг, 
шинжилгээ болон төлбөрийг дараах 
байдлаар ангилж байна. Үүнд:
• Шүүх сэтгэц эмгэг судлалын 

дүгнэлт гаргах /анх/  15.000 төгрөг
• Шүүх сэтгэц эмгэг судлалын 

дүгнэлт гаргах /давтан/  30.000 
төгрөг

• Полиграфийн шинжилгээ  20.000 
төгрөг

• Эмийн болон мансууруулах бодис 
илрүүлэх шинжилгээ  15.000 төгрөг

• Донтох эмгэгийн шинжилгээ  15.000 
төгрөг
Гаалийн ерөнхий газрын даргын 

2011 оны 6 дугаар сарын 21-ний 
өдрийн 293 дугаар тушаалаар “Гаалийн 
бүрдүүлэлтийн үйлчилгээний хураамж 
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болон гаалийн байгууллагаас үзүүлсэн 
үйлчилгээний хураамжийн хэмжээ”-г 
өөрчлөн найруулж баталснаар 
шинжилгээг дараах байдлаар ангилж 
байна. Үүнд:
• Хар тамхи, мансууруулах болон 

сэтгэцэд нөлөөт 13 төрлийн бодис  
5.000-30.000 төгрөг

• Химийн бодис /тэсрэх бодис/ 15 
төрлийн бодис  20.000 төгрөг

• Төрөл бүрийн химийн бодисын 
чанарын шинжилгээ  5.000-20.000 
төгрөг

• Химийн бодисийн тоон шинжилгээ 
5.000-30.000 төгрөг
Монгол Улсын ХЗДХ-ийн сайд, 

Сангийн сайдын хамтарсан 2010 оны 
06 дугаар сарын 18-ны өдрийн 110/137 
дугаар тушаалаар “Эдийн засгийн 
шинжилгээ хийх журам”-аар эдийн 
засгийн шинжилгээний 1 цагийн доод 
хөлсийг 5.000 төгрөг

 Монголын мэргэшсэн нягтлан 
бодогчдын Институтын тэргүүлэгдчийн 
2007 оны 03 дугаар сарын 09-ний 
өдрийн 04 тоот тогтоолоор “Аудитын 
үйлчилгээний хөлсний хэмжээ”-г

Үйлчилгээний хөлсний доод хэмжээ 
51.000 төгрөг
• 300.000 ам доллар хүртэлх 

санхүүжилттэй төслийн үйл 
ажиллагаанд санхүүжилтийн 
дүнгийн 1 хувиас багагүй

• 300.000-500.000 ам долларын 
санхүүжилттэй бол 3.000 ам 
доллараас багагүй

• 500.000 ам доллараас дээш 
санхүүжилттэй бол 5.000 ам 
доллараас багагүй

• 50 сая түүнээс бага хөрөнгөтэй аж 
ахуйн нэгжид 1 хувиас багагүй 

• Санхүүгийн зөвлөгөө 1 хүн цагийн 
25.000 төгрөг 
Сангийн сайдын 2007 оны 07 

дугаар сарын 26-ны өдрийн 213 дугаар 
тушаалаар “Төсвийн байгууллага, МУ-

ын Засгийн газраас санхүүжиж байгаа 
төслийн болон төр, орон нутгийн 
өмчит, тэдгээрийн оролцоотой аж ахуйн 
нэгжийн жилийн эцсийн санхүүгийн 
тайлангийн аудитын үйлчилгээний 
төлбөрийн хэмжээг” баталснаар гарах 
зардал

МУ-ын ХЗДХ-ийн сайдын 2007 оны 
77 дугаар тушаалаар “Байгууллага, хувь 
хүний захиалгаар шүүх, хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах ажиллагаанд орчуулга 
хийх хөлсний хэмжээ”-н баталснаар 
доод хэмжээг 1 цагт 10-30  ам доллар 

Биологийн хүрээлэнгийн захирлын 
2012 оны 01 дүгээр сарын 05-ны 
өдрийн 01 тоот тушаалаар “Амьтны 
экологи эдийн засгийн үнэлгээний 
үйлчилгээний орлого”-ыг 6 төрөлд 
5.000-200.000 төгрөг

Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэргүүдэд Геологийн төв 
лабораторийн захирлын 2012 оны 13 
дугаар тушаал, БОАЖ-ын сайдын 
тушаалаар батлагдсан Ус, хөрсний дээж 
болон химийн бодис, хүнд металуудын 
бүтцийн, технологийн аудитын, цацраг 
идэвхт бодисын, байгальд нөлөөлөх 
байдлын, экологи эдийн засгийн 
үнэлгээгээр гарах зардал. Хэргийн 
нөхцөл байдлаас харгалзан  дундажаар 
1 шинжилгээг 10.000.000 төгрөгөөр 
хийж байна

Сэжигтэн, яллагдагчийг эрэн 
сурвалжлах, төв, орон 

нутагт шилжүүлэн өгөхөд гарах 
зардал

Орон нутгаас эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны оролцогч 
нарыг ирүүлж мэдүүлэг авах, бусад 
ажиллагаанд оролцуулахад гарах 
зардал.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны явцад нотлох баримтыг 
болон хэргийн материалыг тусгаарлах, 
бэхжүүлэх, хуулбарлах, буулгахад гарах 
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зардал.
Эд мөрийн баримт, барьцаа 

хөрөнгийг хураах, хадгалах, хүргэх 
явцад гарах зардал

Хэргийн газрын болон нөхөн үзлэг, 
нэгжлэг, хураан авах ажиллагаа, хүний 
бие, авто машин, бусад эд зүйлд хийх 
үзлэг, мэдүүлгийг газар дээр нь шалгах, 
хөрөнгө битүүмжлэх, туршилт, таньж 
олуулах зэрэг ажиллагааны явцад ул 
мөр, явц байдлыг бэхжүүлэх зэрэгт 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нараас 
фото зураг бэхжүүлэх, угаалгах болон 
бусад зардал.

Хүний амь нас хохирсон 
хэргийн газарт цогцост хүрч, задлан 
шинжилгээнд оролцох үед гарах зардал 
/ЦБҮАЖ код-810-ын 810.5-д алба 
хаагчдад нэмэгдэл олгох/.
• Нас барсан хүний цогцост үзлэг 

хийсэн
• Шүүх эмнэлэгийн задлан 

шинжилгээнд оролцсон
• Цогцсыг ачсан, буулгасан, 

зөөвөрлөсөн алба хаагчид 15.000 
төгрөг

• Цогцос муудаж ялзарсан, 
өмхийрсөн, цогцсын эрхтэн 
хэсгийг олж цуглуулсан, булш ухаж 
шинжилгээ хийсэн, нэг дор хоёр 
буюу түүнээс дээш цогцост үзлэг 
хийсэн зэрэг тохиолдолд 20.000 
төгрөг олгох зардал
Монгол Улсад хийлгэх техникийн 

боломжгүй гадаад орны шинжилгээний 
байгууллагаар хийлгэх зардал. 
Шинжилгээнд эд зүйлийг хүргэх, буцаан 
авчрах, шинжилгээний төлбөрийг 
тухайн үеийн бодит зардлаар тооцно.  

Шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагаас гадуур хийлгэх  

болон бусад шинжилгээний зардал
Цагдаагийн байгууллагаас урьд 

өмнө ЭБША-ны зардлыг тухайн 
жилийн төсвийн саналд тусгадаг боловч 

шийдвэрлэгддэггүй. Тухайлбал 2014 
оны төсөвт 3 тэрбум 198.880 төгрөгийг, 
2015 оны төсөвт 2 тэрбум 596.711 
төгрөгийг, 2016 оны төсвийн төсөөлөлд 
2 тэрбум .596.712 төгрөгийг, 2017 оны 
төсвийн төсөөлөлд 2 тэрбум .596.713 
төгрөгийг тус тус санал болгон Хууль 
зүйн яамаар уламжлан Сангийн яаманд 
хүргүүлсэн боловч олгогдоогүй.

Төсвийн тухай хуулиар ирэх 
жилийн төсвийн саналыг тухайн оны 
хагас жилээр байгууллага тус бүрээр нь 
авахаар Санхүү хангамжийн газраас жил 
бүрийн 6 дугаар сард төв, орон нутгийн 
цагдаагийн газар, хэлтэст хүргүүлдэг 
боловч цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга 
нар байгууллагынхаа цалин, урсгал 
болон бусад төсвийн саналыг ирүүлдэг 
боловч нэг ч байгууллага ЭБША-
ны зардлыг тусгаж ирүүлдэггүй, энэ 
зардлыг тусгаж ирүүлэх талаар Санхүү 
хангамжийн газраас чиглэл өгдөггүй. 
ЭБША-ны зардлын төсвийг хоосон 
тавьж болохгүй учраас  2,5 тэрбум 
гэж таамгаар тавьсан тухай тус газрын 
ахлах мэргэжилтэний тайлбарлаж 
байгаагаас Цагдаагийн байгууллагын 
2015 оны төсвийн саналын ЭБША-ны 
зардлын 2,5 тэрбум төгрөгийн задаргааг 
харах боломжгүй байна.

Улсын ерөнхий прокурорын газраас 
авсан лавлагаагаар 2014 оны төсвийн 
саналд ЭБША-ны зардлыг 460.300.000 
төгрөг, 2015 оны төсвийн зардалд 
368.200.000 төгрөг гэж тусгажээ. Үүнээс 
дараах байдлаар зардлын задаргааг 
тусгажээ. Үүнд:

Шинжээч, орчуулагч, хэлмэрчид 
төлөхөд 80.000.000 төгрөг
• Эд мөрийн баримт хадгалах, 

шилжүүлэх, шинжлэхэд 44.700.000 
төгрөг

• Сэжигтэн, яллагдагчыг эрэн 
сурвалжлахад 109.200.000 төгрөг

• Хэргийн газрын үзлэг, цогцосны 
үзлэгт оролцоход 37.700.000 төгрөг
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• Гэрч, хохирогч, сэжигтэн, 
яллагдагч, шинжээчийг байцаахад 
20.800.000 төгрөг

• Мэдүүлгийг газар дээр нь 
шалгах, туршилт, таньж олуулах 
ажиллагаанд 20.800.000 төгрөг

• Нэгжлэг, хураан авах ажиллагаанд 
26.200.000 төгрөг
Шүүхийн шинжилгээний үндэсний 

хүрээлэнгээс авсан лавлагаагаар 2014 
оны байдлаар 37561 удаа шинжилгээ 
хийснээс хүний биед гэмтлийн зэрэг 
тогтоох шинжилгээг 31535 хүнд хийж, 
үүнээс хөнгөн 16813, хүндэвтэр 2327, 
хүнд 1377, гэмтлийн зэрэг тогтоогдоогүй 
11018, бэлэгсийн шинжилгээ 957, 
цогцост хийсэн шинжилгээ 3742 үүнээс 
анхны 3563, давтан 4, бүрэлдхүүнтэй 
40, эксгумаци 39 хийснээс хөдөө орон 
нутагт 30, нийслэлд 9, хавтаст хэргийн 
материалаар 1360, хэргийн газрын 
үзлэг, шинжилгээний явцад 27697 удаа 
гэрэл зураг авч, 27 удаа бичлэг хийгдэж, 
хэн болох нь тогтоогдоогүй эзэнгүй 
цогцос 122 удаа оршуулж, лабораторын 
шинжилгээ 13551, үүнээс ДНХ 859, 
эдийн засгийн шинжилгээг 246 эрүүгийн 
хэрэгт хийж, нийт шүүх эмнэлэгийн 
шинжилгээнд 177.698.064 төгрөг, 
ДНХ-д 4.410.000 төгрөг, эдийн засгийн 
шинжилгээнд 53.000.000 төгрөгийн 
шинжилгээ хийгдэж тус байгууллагад 
нийт 235,208,064 төгрөгийн орлого 
тушаагдсан байна. 

Гаалийн ерөнхий газрын Гаалийн 
төв лабораториос авсан лавлагаагаар 
2014 оны байдлаар тус газар нь 
Цагдаагийн байгууллагаас ирүүлсэн 
36 эрүүгийн хэрэгт 124 дээжинд 
нийт 4,590,000 төгрөгийн төлбөртэй 
шинжилгээ хийсэн.

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн улсын 
төвөөс авсан лавлагаагаар 2014 оны 
сүүлийн хагас жилийн байдлаар шүүх 
сэтгэцийн магадлан шинжилгээнд 665 
хүн хамрагдаж үүнээс 318 хүн 5,133,500 

төгрөгийн төлбөр төлөгдөж бусад 347 
хүн төлбөрийн чадваргүй улмаас төлбөр 
төлөөгүй байна.

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос 
хөрөнгийн үнэлгээний эрх авсан 
олон тооны компани байдаг боловч 
нийслэлийн хэмжээнд 20 орчим 
компани нь зам тээврийн ослын үед 
дүгнэлт гаргаж ажилладаг. Байгаль 
орчны яамнаас эрх авсан байгаль орчны 
чиглэлийн үнэлгээ, шинжилгээ хийх 170 
орчим компани байгаагаас 8-9 компани 
энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
боловч  санхүүгийн мэдээг нэгтгэдэг, 
дүгнэдэг байгууллага байхгүйгээс 
судалгааг авах боломжгүй байна.

2014 оны байдлаар  ЭЦГ-ын 
Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтсээс гаргаж буй зардал нь ихэвчлэн 
Гаалийн төв лабораторит 36 удаагийн 
124 дээжинд 4 590,000 төгрөгийн 
зардал гарсан, 18 эрүүгийн хэрэгт 
экологи эдийн засгийн үнэлгээ, эвдрэл, 
олборлосон алтны газрын хэмжээг 
тодорхойлох, нөхөн сэргээлтийн ажлын 
зардал зэрэгт 39,330.000 төгрөгийн 
зардал гарснаас 23,820,000 төгрөгийн 
төлбөр төлөгдөж 15,510,000 төгрөгийн 
төлбөр төлөгдөөгүй, 50 эрүүгийн 
хэрэгт эдийн засгийн шинжилгээ 
болон материалын орчуулгын хөлс, 
аудитын дүгнэлтийн хөлс зэрэгт 70 сая  
төгрөгийн зардал гарснаас 32.800.000 
төгрөг төлөгдөж 37.200.000 төгрөгийн 
төлбөр төлөгдөөгүй байна. Төлбөрийн 
мөнгийг сэжигтэн, яллагдагч нараар 
төлүүлжээ. 

 Мөрдөн байцаах газрын Байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 
мөрдөх хэлтэс нь 2014 онд байгаль 
орчинд учирсан хохирлыг тооцуулахаар 
18 эрүүгийн хэрэгт шинжээч томилж 
дүгнэлт гаргуулахад 400.0 сая төгрөгний 
төлбөр гарсан ба 2015 онд 9 хэргийн  
шинжээчийн зардалд гаргах  178,1 сая 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

төгрөгийг шийдвэрлүүлж чадаагүй 
байна.

2016 оны төсвийн тодотголд, 
2017 оны ЭБША зардалыг төсөвт 
суулгуулхаар ЦЕГ-ын даргын тушаал 
гарч миний бие ахлан ажиллаж байна.

САНАЛ
1.  ЭБША-ны зардлыг тооцож тухайн 

оны төсөвт суулгаж байх нь гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий 
алба хаагчдын ажиллах нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх,алба хаагч 
нарыг гэмт хэрэг, ёс зүйн зөрчилд 
холбогдохоос урьдчилан сэргийлэх, 
оролцогч нарын эрхийг хангах 
зэрэг чухал ач холбогдолтой бөгөөд 
төрөөс зардлыг гаргасан тохиолдолд 
шүүх ЭБШХ-ийн 100.1, 101.1, 
101.2, 101.4, 101.5-д заасны дагуу  
байцаан шийтгэх ажиллагааны 
зардлыг гэм буруутай этгээдээр 
нөхөн төлүүлэхээр шийдвэрлэнэ 
гэсний дагуу  зардлыг нөхөн 
төлүүлж төрийг хохиролгүй болгох 
боломжтой учир ЭБШХуулийн 
99 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах зардлын төсөл 
гаргаж эрх бүхий байгууллагад 
танилцуулан шийдвэрлүүлэх;

2.  Монгол Улсын Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 99 дүгээр зүйлд 

ЭБША-ны зардлыг төр хариуцахаар 
заасаныг үндэслэн Цагдаагийн 
байгууллагын хэмжээнд тухайн 
жилийн хугацаанд шаардагдах 
ЭБША-ны зардлыг нарийвчлан  
гаргаж, төсвийн төсөөллийг 
жилд гарч байгаа гэмт хэрэг, 
шинжилгээний байгууллагуудын 
төлбөр зэргийг харгалзан дунджаар 
тооцоолж 1 жилд шаардагдах 
ЭБША-ны зардлыг тооцож 
жил бүрийн төсөвт тусгуулан 
санхүүжүүлэх; 

3.  Шүүхийн шинжилгээний үндэсний 
хүрээлэнд орон тооны шинжээч 
нарыг ажиллуулах /экологи-эдийн 
засгийн, хөдөлгөөний аюулгүй 
байдал, ашиглалтын журмын эсрэг 
гэх мэт/ шаардлагатай байна;

4.  Шүүхийн шинжилгээний зардлыг 
бэлэн мөнгөөр авдаг асуудлыг 
судалж эмч, ажилтнуудын цалин 
дээр урамшуулах байдлаар нэмж  
зардалыг хэмнэх;

5. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргүүдэд БОАЖ-ын сайдын, 
Геологийн төв лабораторийн 
захирлын холбогдох тушаал, 
журмыг өөрчлөх ,нэг хэрэгт хийгдэх 
шинжилгээний зардлыг буруулах 
зэргээр зардлыг танах нь зүйтэй  
юм гэсэн тус тус саналтай байна. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

На сегодняшний день 
возможности пребывания граждан 
Монголии на территории Российской 
Федерации значительно расширены. 
Наиболее распространёнными 
целями пребывания на территории 
иностранного государства являются 
осуществление предпринимательской 
деятельности, получение образования, 
поклонение святыням, туризм и 
т.п. Заключение осенью 2014 года 
соглашения между Правительством 
РФ и Правительством Монголии об 
условиях взаимных поездок граждан 
РФ и граждан Монголии о безвизовых 
поездках позволило гражданам 
Монголии въезжать, выезжать, 
следовать транзитом и пребывать 
на территории России в течение 30 
дней непрерывно1. Закономерным 
развитием событий после заключения 
данного соглашения стало увеличение 
числа монгольских граждан на 
территории России, пребывающих на 
непродолжительный период.

Однако повышение доступности 
пребывания на территории 
иностранного государства помимо 
представления широких возможностей 
для туризма, культурного обмена и 
пр. обусловило и ряд существенных 
проблем, имевших место и до 
заключения обозначенного соглашения, 
однако обострившихся сейчас более 
сильно. Среди таких проблем можно 
назвать полное или частичное 
отсутствие знаний о культуре и 
законодательстве России, менталитете, 
проживающего на ее территории 
коренного населения.

Автору настоящей публикации 
хотелось бы обратить внимание 
на случаи вовлечения в уголовное 
судопроизводство граждан 
Монголии в качестве потерпевших. 
Статья 6 УПК РФ провозгласила, 
что назначением уголовного  
судопроизводства являются защита 
прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от 

преступлений, защита личности 
от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод, а также уголовное 
преследование и назначение 
виновным справедливого наказания, 
отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному 
преследованию. Не трудно заметить, 
что защита прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от 
преступлений названа первой, а значит 
должна являться приобретенной в 
деятельности правоохранительных 
органов и суда. Однако участие 
монгольского гражданина в качестве 
потерпевшего по уголовному 
делу, обеспечение ему реальной 
защиты прав и законных интересов 
осложняется, помимо уже названных 
выше причин (полное или частичное 
отсутствие знаний о культуре и 
законодательстве России, менталитете, 
проживающего на ее территории 
коренного населения) еще и языковым 
барьером. 

Глубоко убеждены, что 
непрофессиональным участникам 
уголовного судопроизводства, 
а иностранным гражданам тем 
более, необходимо доходчиво 
разъяснять (а не просто зачитывать, 
открыв соответствующие статьи 
УПК РФ) не только нормы закона, 
устанавливающие их права, но 
и разъяснять особенности их 
реализации. В этой связи П.В. Ильин 
верно отмечает: «Перспективным 
направлением исследований, 
позволяющим повысить уровень 
обеспеченности в уголовном 
процессе прав лиц, потерпевших 
от преступлений, представляется 
трансформирование существующих 
прав в реальные средства достижения 
потерпевшим своих целей»2. С учетом 
этого справедливо предложение 
Ю. П. Гармаева о необходимости 
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правового просвещения силами наук 
антикриминального цикла, и прежде 
всего криминалистикой, путем 
научно-обоснованных прикладных 
рекомендаций, излагаемых в форме 
доступной до адресата3. 

Отметим, что в большинстве 
случаев монгольские граждане 
становятся потерпевшими от 
преступлений, совершаемых в форме 
хищения. Как правило, это кражи 
и грабежи. Причем, как показывает 
анализ правоприменительной 
практики, часто похищенное 
имущество монгольским гражданам, 
в силу различного рода причин 
(например, невозможность его 
отыскания в ходе расследования) 
не возвращается. В связи с этим у 
монгольских граждан возникает право 
подачи гражданского иска в рамках 
гражданского судопроизводства. 
Однако следователи (дознаватели) 
не всегда надлежащим образом 
разъясняют (а иногда и вообще 
не разъясняют) потерпевшим (и 
россиянам, и иностранным гражданам) 
особенности подачи гражданского 
иска.

С учетом sэтого мы рекомендуем 
использовать при разъяснении прав 
обозначенной категории монгольских 
граждан, разработанную нами 
Памятку потерпевшему, являющемуся 
гражданским истцом по уголовному 
делу. Однако, будучи ограничены 
рамками данной публикации, изложим 
лишь некоторые, наиболее важные 
пункты Памятки.

1. Вы можете быть признаны 
гражданским истцом, если являетесь 
физическим лицом, предъявившим 
требование о возмещении 
имущественного вреда, при наличии 
оснований полагать, что данный 
вред причинен вам непосредственно 
преступлением (ч.1 ст. 44 УПК РФ).

При хищении, повреждении или 
уничтожении имущества, других 
материальных ценностей, находящихся 

во владении лица, не являющегося их 
собственником (например, нанимателя, 
хранителя, арендатора) гражданский 
иск может быть предъявлен 
собственником или законным 
владельцем этого имущества, иных 
материальных ценностей при условии, 
что это лицо в соответствии с нормами 
гражданского законодательства вправе 
требовать возмещения причиненного 
ему вреда (п. 21 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ №17 от 
29 июня 2010 года).

2. Гражданский иск может быть 
предъявлен:

- после возбуждения 
уголовного  дела и до 
окончания судебного следствия 
при разбирательстве данного 
уголовного дела в суде первой 
инстанции (ч.2 ст. 44 УПК РФ),

- к конкретному лицу, после 
вовлечения его в уголовное 
судопроизводство в качестве 
подозреваемого, обвиняемого. 

3. Решение о признании гражданским 
истцом оформляется определением 
суда или постановлением судьи, 
следователя, дознавателя (ч.1 ст. 44 
УПК РФ). 

4. Вы вправе предъявить гражданский 
иск для компенсации 
имущественного и морального 
вреда:

4.1. Размер имущественного вреда, 
подлежащего возмещению 
потерпевшему, определяется, 
исходя из цен, сложившихся на 
момент вынесения решения по 
предъявленному иску. Размер 
присужденной ко взысканию 
суммы компенсации причиненного 
вреда не может быть увеличен 
с учетом индексации в порядке 
исполнения приговора, поскольку 
такое решение не предусмотрено 
гл. 47 УПК РФ. Заявление 
гражданского истца об индексации 
рассматривается судом в порядке 
гражданского судопроизводства 
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в соответствии с ч. 1 ст. 208 ГПК 
РФ (п. 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №17 от 29 
июня 2010 г.). 

 Характер и размер вреда, 
причиненного преступлением 
являются обстоятельствами 
подлежащими доказыванию 
по уголовному делу (п.4 ч.1 
ст. 73 УПК РФ). Обязанность 
по установлению наличия или 
отсутствия этих обстоятельств 
возложена на следователя 
(дознавателя) (ч.1 ст. 74 УПК РФ). 
Вы и ваш представитель также 
вправе собирать и представлять 
письменные документы и 
предметы для приобщения их 
к уголовному делу в качестве 
доказательств (ч.2 ст. 86 УПК 
РФ). Так, вы можете представлять 
документы, подтверждающие 
стоимость предметов (кассовые, 
товарные чеки, договора 
купли-продажи), заключение 
о среднерыночной стоимости 
аналогичного имущества на дату 
причинения вреда, медицинское 
заключение о наличии заболевания, 
которое явилось результатом 
преступных действий, рецепты 
врача для приобретения лекарств, 
направления на платное 
обследование и т.п.

 Определяя размер похищенного 
имущества, следует исходить из 
его фактической стоимости на 
момент совершения преступления 
(п. 25 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 
декабря 2002 г. № 29 «О 
судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое»4). Это 
означает, что суд, руководствуясь 
данным  постановлением в случае 
включения восстановительных 
работ не повлекших материальных 
расходов (например, ваших 
физических трудозатрат) 
в гражданский иск вправе 

оставить его в этой части без 
удовлетворения. 

 Если вы обращались для 
производства восстановительных 
работ к какому-либо лицу или 
организации и официально 
оплачивали эти работы, 
представьте следователю 
(дознавателю) соответствующие 
документы об оплате таких 
услуг, для приобщения их к 
материалам уголовного дела, 
согласно ч.3 ст. 84 УПК РФ. В 
этом случае размер вреда будет 
доказан в установленном законом 
порядке и у суда в этой части 
не будет оснований для отказа в 
удовлетворении (оставлении без 
рассмотрения) гражданского иска 
в какой-либо части. Представление 
таких документов на досудебных 
стадиях повышает ваши шансы на 
удовлетворение гражданского иска 
в уголовном судопроизводстве, 
поскольку суду не потребуется 
производить дополнительные 
расчеты, а значит, не будет 
оснований для  передачи вопроса о 
размере возмещения гражданского 
иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства, в 
порядке ч.2 ст. 309 УПК РФ.

4.1.1. ПОМНИТЕ суммы, 
выплачиваемые по-
терпевшему на покрытие 
расходов, связанных с 
выплатой вознаграждения 
представителю по-
терпевшего относятся 
к процессуальным 
издержкам и не могут 
быть включены в 
гражданский иск 
(п.1.1 ч.1 ст. 131 УПК 
РФ). Если расходы 
на вознаграждение 
представителю будут 
включены в гражданский 
иск, то суд при принятии 
решения вправе оставить 
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его в этой части без 
удовлетворения (отказать 
в рассмотрении), а 
также признать за 
гражданским истцом 
право на рассмотрение 
гражданского иска в 
порядке гражданского 
судопроизводства;

 4.1.2. Не могут быть удовлетворены 
требования об уплате неустойки, 
упущенной выгоды и т.д.

4.2 Вы можете предъявить 
гражданский иск и для 
имущественной компенсации 
морального вреда (ч.1 ст. 44 
УПК РФ). По иску потерпевшего 
о возмещении в денежном 
выражении причиненного 
ему морального вреда размер 
возмещения определяется судом 
при рассмотрении уголовного 
дела или в порядке гражданского 
судопроизводства (ч. 4 ст. 42 УПК 
РФ).

4.2.1.Важно знать, что 
решая вопрос о 
размере компенсации 
причиненного по-
терпевшему морального 
вреда, суд исходит из 
положений ст. 151 ГК РФ 
(Компенсация морального 
вреда) и п. 2 ст. 1101 ГК 
РФ (Способ и размер 
компенсации морального 
вреда), руководствуется 
п. 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда 
РФ №17 от 29 июня 2010 г. 
и учитывает: 

-  характер и степень 
причиненных потерпевшему 
физических и нравственных 
страданий, связанных 
с индивидуальными 
особенностями гражданина, 
которому причинен вред. 
Для этого устанавливаются 
фактические обстоятельства, 

при которых был причинен 
моральный вред, поведение 
подсудимого непосредственно 
после совершения 
преступления (например, 
оказание либо неоказание 
помощи потерпевшему), 
индивидуальные особенности 
потерпевшего (возраст, 
состояние здоровья, поведение 
в момент совершения 
преступления и т.п.);

- степень вины причинителя вреда;
- иные заслуживающие внимания 

обстоятельства (например, 
потеря работы потерпевшим);

- требования  разумности и 
справедливости.

4.2.2. В случае причинения морального 
вреда преступными действиями 
нескольких лиц он подлежит 
возмещению в долевом порядке 
(п. 24 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №17 от 29 
июня 2010 г.)

5. При предъявлении гражданского 
иска в уголовном судопроизводстве 
Вы освобождаетесь от уплаты 
государственной пошлины (ч.2 ст. 
44 УПК РФ). 

6.  Гражданский иск в защиту 
интересов несовершеннолетних, 
лиц, признанных недееспособными 
либо ограниченно дееспособными 
в порядке, установленном 
гражданским процессуальным 
законодательством, лиц, которые 
по иным причинам не могут сами 
защищать свои права и законные 
интересы, может быть предъявлен 
их законными представителями или 
прокурором, а в защиту интересов 
государства – прокурором (ч.3 ст. 
44 УПК РФ, ч. 3 ст. 37, ст. 45-46, 52 
ГПК РФ).

Далее идет разъяснение 
прав и обязанностей, 
регламентированных Уголовно-
процессуальным кодексом 
Российской Федерации (ст. 44, 45, 
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52 и др.)5

11. По каждому предъявленному в 
уголовном деле гражданскому иску 
суд обязан принять процессуальное 
решение (п.10 ч.1 ст. 299, п.5 ч.1 
ст. 305, ч.1 ст. 306,  п.1 ч.1, ч.2 ст. 
309 УПК РФ). Могут быть приняты 
следующие решения:

11.1 удовлетворить полностью или в 
какой-то части. Данное решение 
принимается, как правило, при 
постановлении обвинительного 
приговора, при отсутствии 
обстоятельств, указанных в п. 
11.2.2- 11.2.6., 11.3.2, 11.3.3.  
настоящей Памятки.

11.2. оставить гражданский иск без 
удовлетворения полностью или 
в какой-то части (отказать в его 
удовлетворении/прекратить по 
нему производство):

11.2.1. при постановлении 
оправдательного приговора (ч.2 ст. 
306 УПК РФ)

11.2.2. при наличии оснований для 
прекращения уголовного дела 
в  связи с отсутствием события 
преступления (п.1 ч.1 ст. 24 
УПК РФ) либо непричастностью 
подозреваемого обвиняемого, 
подсудимого к совершению 
преступления (п.1 ч.1 ст. 27 УПК 
РФ)

11.2.3. при отказе гражданского истца 
от гражданского иска (ч.5 ст. 44 
УПК РФ)

11.2.4. при  необходимости  произвести  
связанные  с   гражданским   
иском дополнительные расчеты, 
требующие отложения  судебного   
разбирательства (ч.  2 ст. 309  УПК  
РФ).

11.2.5. при требовании гражданского 
истца об индексации размера 
имущественного вреда 
причиненного преступлением 
(п. 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 июня 
2010 г.).

11.2.6.  если расходы на 

вознаграждение представителю 
потерпевшего будут включены в 
гражданский иск, поскольку в этом 
случае нарушается требования 
п.1.1 ч.1 ст. 131 УПК РФ об 
отнесении такого вознаграждения 
к процессуальным издержкам по 
уголовному делу.

11.3  оставить иск без рассмотрения:
11.3.1. при постановлении 

оправдательного приговора по 
нереабилитирующим основаниям, 
предусмотренным п.2-6 ч.1 
ст. 24, ст. 25, п.2-6 ч.1 ст.27, 
ст. 28 УПК РФ. Оставление 
судом гражданского иска без 
рассмотрения не препятствует 
последующему его предъявлению 
и рассмотрению в порядке 
гражданского судопроизводства 
(ч.2 ст. 306 УПК РФ).

11.3.2. при неявке гражданского 
истца или его представителя, за 
исключением случаев, когда они 
ходатайствовали о рассмотрении 
иска в их отсутствие; гражданский 
иск поддерживает прокурор; 
подсудимый полностью согласен 
с предъявленным гражданским 
иском) вправе оставить 
гражданский иск без рассмотрения 
(ч.3 ст. 250 УПК РФ);

11.3.3. прекращение уголовного дела 
ввиду отказа государственного 
обвинителя от обвинения, равно 
как и изменение им обвинения (ч. 
10 ст. 246 УПК РФ).

11.4. В случаях указанных в п. 
11.2.1, 11.2.3-11.2.5, 11.3.1-11.3.3 
настоящей Памятки за Вами 
сохраняется право предъявить 
иск в порядке гражданского 
судопроизводства (ч.5 ст. 44, п.1.1 
ч.1 ст. 131, ч. 10 ст. 246, ч.3 ст. 
250, ч.2 ст. 306, ч.  2 ст. 309  УПК 
РФ, п. 23 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ №17 от 29 
июня 2010 г.).

11.5. Гражданский иск, вытекающий 
из уголовного дела, если он не был 
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предъявлен или не был разрешен 
при производстве уголовного дела, 
предъявляется для рассмотрения 
в порядке гражданского 
судопроизводства по правилам 
подсудности (ст. 31 ГПК РФ).

Представляется, что Памятка должна 
быть переведена на монгольский 
язык и представляться для 
ознакомления монгольским 
гражданам, потерпевшим от 
преступлений на территории 
Российской Федерации. Такой 
подход позволит минимизировать 
случаи нарушений прав и законных 
интересов монгольских граждан, 
потерпевших от преступлений 
при участии их в уголовном 
судопроизводстве, а также 
укрепить давние добрососедские 
отношения между Монголией и 
Российской Федерацией.
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН НИЙТИЙН ХЭВ ЖУРАМ 
ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ 

ЗАРИМ АСУУДАЛ

ISSUES RELATED TO IMPROVING THE OPERATIONS OF POLICE 
THAT MAINTAIN PUBLIC ORDER

Б.ГАНЗОРИГ 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах 
албаны дарга, туслах комиссар 
GANZORIG B.
Associate Commissioner, Head of the Department of Public Order 
Policing, National Police Agency, Mongolia

Товч агуулга: Эрх зүйн зохицуулалтын хувьд байнга өөрчлөгдөн  шинэчлэгдэж 
байгаа цагдаагийн нийтийн  хэв журам хамгаалах ажиллагааны ойлголт, онцлог, 
түүний уламжлал, хэв  журмын нэр томьёоны тайлбар,  өнөөгийн шинэлэг ажлын 
үр дүн,  цаашдын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хэрэгцээ шаардлагын талаар 
энэхүү илтгэл хөндөнө. 

Abstract: This article analyzes the procedure of public order policing of Mongolia 
which has been changed constantly recently. Moreover, the article investigates its 
understanding, traditional acknowledgement, functional procedure, terminology and 
outcome of current reform. In consequence, the necessity of the public order policing is 
emphasized through the research.  

Түлхүүр үгс: Цагдаагийн нийтийн хэв журам хамгаалах ажиллагааны ойлголт, 
онцлог, уламжлал, хэв  журмын нэр томьёо,  шинэчлэл 

Key words: traditional and understating of public order, policing, procedure, 
terminology.

ОРШИЛ
Цагдаагийн байгууллагад үйл 

ажиллагааны шинэчлэлийг бүрэн 
утгаар нь хийж, цагдаагийн ажил 
үйлчилгээг олон улсын түвшинд хүргэж, 
иргэдийн дэмжлэг, итгэлийг олж авах 
албаны чадавхийг дээшлүүлэхэд эрх 
зүйн зайлшгүй зохицуулалтаас гадна 
гүйцэтгэх засаглалын байгууллагуудын 
чиглэсэн тогтвортой бодлого, бүх талын 
хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоо, 
байгуулагын шинийг эрэлхийлсэн 
менежмент, инновацид тулгуурласан 
идэвхтэй үйл ажиллагаа чухал үүрэгтэй 
юм. 

Шинэ Үндсэн Хуулиа ард түмнээрээ 
хэлэлцэж, Ардын Их Хурлаас баталж 
уг хуулийг дагаж мөрдөх Улсын Бага 
Хурлын 14 дүгээр тогтоол 1992 онд 
гарсанаар Монгол Улсын төрийн 
байгуулалтын шинэтгэлийн үйл явц 
албан ёсоор эхэлсэн гэж үздэг.1 

Уг ажлын хүрээнд Улсын Их Хурлаас 
1993 онд баталсан, Монгол Улсын 
Цагдаагийн байгууллагын тухай хууль 
20 гаруй жил харьцангуй тогтвортой 
үйлчилж, энэ хугацаанд шинэчлэлийн 

1 Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги, 
түүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шардлага. УБ, 2016.
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үзэл санаа тусгасан зүйл заалтыг дээрх 
хуулинд нийт 16 удаа нэмэлт, өөрчлөлт 
байдлаар оруулсныг бид мэдэх билээ. 
1998 онд Улсын Их Хурал эрх зүйн 
бодлогын цаашдын чиг хандлагыг 
тодорхойлсон “Монгол Улсын эрх зүйн 
шинэтгэлийн хөтөлбөр”-ийг баталсан 
бөгөөд уг хөтөлбөрт “Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, нийгмийн хэв журам сахиулах 
ажлын үр дүнг сайжруулах, цагдаагийн 
байгууллагын зохион байгуулалт, 
бүтцийг боловсронгуй болгох, боловсон 
хүчний хангалтыг сайжруулах, техник 
хэрэгслээр хангах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэх”-ээр заажээ. 

Монгол улсын Хууль зүйн 
яамнаас хэрэгжүүлж байгаа эрх зүйн 
шинэтгэлийн бодлого нь нэгдүгээрт эрх 
зүйн шинэтгэлийн бодлого, стратегийг 
боловсруулах, хоёрдугаарт үндэсний 
эрх зүйн тогтолцоог боловсронгуй 
болгох, гуравдугаарт  шүүх эрх мэдлийн 
болон хууль сахиулах байгууллагын, 
хүний эрхийг хангах чиглэл, эрх зүйн 
шинэтгэлийн хүрээнд бусад хууль 
тогтоомжийн төсөл боловсруулах,  
дөрөвдүгээрт хуулийн төслийн судалгаа 
хийх, тавдугаарт  боловсруулж буй 
хуулийн төслийн үр нөлөөг тандан 
судлах  5 үндсэн чиглэлээр явагдсан.2 

“Цагдаагийн албаны тухай хууль”3-
ийн 3 дугаар зүйлд “Цагдаагийн алба 
нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн 
хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг 
үүрэг бүхий хууль сахиулах байгууллага 
мөн” гэсэн тодорхойлолтоос харахад 
цагдаагийн байгууллага нь нийтийн 
хэв журам сахиулах... үүрэгтэй байхаар 
шинэчлэн заасан.  1993 оны Цагдаагийн 
байгууллагын тухай хуулиар тодорхойлж 
байсан “нийгмийн хэв журам”, 2013 онд 
оны Цагдаагийн албаны тухай хуулиар 

2 Төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар баримтлах 
бодлого
3 http://www.legalinfo.mn/law/details/9288

тодорхойлсон “нийтийн хэв журам”-
ын зааг ялгааг судлаачид, эрдэмтэд янз 
бүрээр тайлбарласан байдаг. 

“Нийгмийн хэв журам хамгаалах” 
хэмээх ойлголтыг хууль зүйн 
шинжлэх ухааны доктор, профессор 
Ж.Долгорсүрэн “Нийгмийн хэв журам 
гэдэг нь  өтгөн утгаараа хүмүүсийн 
хоорондоо харилцах явцад  хүн амын 
амгалан тайван байдал, иргэдийн ая 
тухтай амрах, хөдөлмөрлөх бололцоог 
хангах, төрийн ба төрийн бус 
байгууллагын хэвийн ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх зорилготой иргэний 
нийгмийн хэрэгцээт шаардлагатай 
нөхцөлдөн гарсан, Монголын ард 
түмний эрх ашигт нийцэх зан заншил, 
уламжлал, ёс суртахуун, эрх зүйн 
хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж буй 
харилцааны бүхэл тогтолцоо мөн”4  
хэмээн өргөн хүрээнд тодорхойлсон 
байдаг. 

Мөн хууль зүйн шинжлэх ухааны 
доктор, профессор Г.Совд “Нийгмийн 
хэв журам гэж хүн амын аж төрөх, 
амьдрах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, ёс 
заншил, бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрч 
хэвшсэн буюу хуулиар тогтоосон 
нийгмийн хэм хэмжээний нийлбэр 
цогц5 гэж үзсэн байна.  

Олон улсын хэллэгт “Public order” 
буюу “Нийтийн орон зай дахь иргэдийн 
эмх цэгцтэй зан байдал”6 хэмээн товч 
тодорхой тайлбарлажээ. 

Нийгмийн хэв журам нь онолын 
хувьд өргөн болон явцуу утгаар 
тодорхойлогдсон байх боловч “нийтийн 
хэв журам”-ын талаар тодорхойлолт 
арайхандаа өгөөгүй бөгөөд “нийтийн 
хэв журам” нь нийгмийн хэв журмын 

4  Ж. Долгорсүрэн “Цагдаагийн эрх зүй. УБ., 2004.  
36 дахь тал.
5 Г.Совд. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэр 
томъёоны дагалга. УБ., 1993.
6 Д.Булган. Нийтийн хэв журам, олон нийтийн 
аюулгүй байдлын тухай ойлголтыг харьцуулан үзэх 
нь. “Хууль сахиулахуй”. Сэтгүүл, 2014, №2, 25н
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

нэг хэсэг буюу өөр хоорондоо харилцан 
хамаарал бүхий, түүнээс улбаалан 
гарах, цагдаагийн албаны тухай хуулиар 
хамгаалагдан зохицуулагдах харилцаа 
байхаар ойлгогдож байна.

Нийгмийн хэв журам сахиулах 
үүргийг Засгийн газар хүлээдэг бол 
энэхүү нийгмийн хэв журмын нэгж 
бүрдэл хэсэг болсон нийтийн хэв 
журам сахиулах үүргийг цагдаагийн 
байгууллага хүлээдэг байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 11 
дүгээр зүйлд “Нийгмийн дэг журмыг 
хангах нь төрийн үүрэг мөн...” гэж 
заасан. Энэ нь төрийн бүх байгууллагад 
хамааралтай, төр болон төрийн 
захиргааны байгууллагуудын хамтын 
хүчин чармайлтаар хэрэгжих үйл явц 
юм. Тиймдээ ч нийгмийн хэв журам 
сахиулах үйл ажиллагаанд нийтийн 
хэв журам сахиулах үйл ажиллагаа 
томоохон байр эзэлж болохыг үйл 
ажиллагааны цар хүрээ, хамтран 
ажиллах байгууллага,аж ахуйн нэгжийн 
хамтын ажиллагаанаас харж болох юм. 

Нийгмийн дэг журмыг бэхжүүлэх 
нь Монгол Улсын Засгийн газрын 
нийтлэг чиг үүрэг, хэрэгжүүлэх бүрэн 
эрх болох талаар Үндсэн хуулийн 
38 дугаар зүйлийн 2.7-д заажээ. 
Эндээс харахад эдгээр ойлголтууд нь 
хэрэгжүүлэх субъектээрээ ихээхэн 
ялгаатай төдийгүй нийгмийн хэв журам 
нь өргөн агуулгатай, харин нийтийн хэв 
журам нь түүний бүрэлдэхүүн хэсэг гэж 
ойлгож болно. 

“Нийгмийн дэг журам”, “Нийгмийн 
хэв журам”, “Нийтийн хэв журам”, 
гэсэн ойлголт өөр хоорондоо олон 
талаар ижил боловч түүний зааг ялгааг 
бас анхааран үзэх нь чухал.* гэсэн 
доктор, профессор Ж.Долгорсүрэнгийн 
дүгнэлттэй санал нэг байна. 

Эрх зүйн дэг журам нь нийгмийн хэв 
журмын гол хэсгийг бүрэлдүүлж, эрх 
зүй зүйн хэм хэмжээгээр хамгаалагдсан 

нийтлэг бүхий л харилцаа хамаарах 
бөгөөд зөрчигдсөн тохиолдолд эрх 
зүйн албадлагаар хамгаалагддаг, тэгвэл 
нийтийн хэв журам нь тодорхой нэг 
харилцааг цагдаагийн байгууллагаас 
хууль сахиулахаар тогтоосон байна.

Монгол улс Эзэн Чингисийн үед хэв 
журмаа сахиулахдаа 1206 онд хааны 
ордыг хамгаалах өдрийн манаа эргүүлд 
70 турхаг , шөнийн манаанд 80 хэвтүүл 
байж, 150 цэрэг бүхий хишигтэн амь 
сахиж байснаас гадна дайн тулаанд 
манлайлагч 1000 баатартай байжээ. 
Монголын нэгдсэн их төрийн эзэн 
болмогц Чингис хаан шинээр зарлиг 
гаргаж 1000 хорчин нэмж, хэвтүүл 
цэрэг 1000, торгууд 7000, баатар цэрэг 
1000-тайгаа нийт түмэн хишигтэнтэй 
болж, хэв журмаа сахиулах болжээ.7

1911 онд /1865 оноос/ Б о г д 
Жавзандамба хутагтын лүндэнгээр 
Нийслэл Хүрээний газрыг 15 хувааж, 
захын эргүүлийн цагдааг морьтой, 
явган гэж ангилан “арван тавны цагдаа” 
хэмээн олноороо нэрлэх болж, хожим 
“амгаланг сахиулах цагдаа” хэмээн 
нэрлэж байжээ.8 

1921 оноос “Сэргийлэх цэргийн 
салаа”, 1958 оноос Улаанбаатар хотын 
цагдан сэргийлэх газрын Гадуур албаны 
хэлтэс, 1960 оноос Ул а а н б а ат а р 
хотын ЦСГ-ын Сэргийлэн хамгаалах 
хэлтэс, 1970 оноос У Ц С Е Г - ы н 
Сэргийлэн хамгаалах хэлтэс, 1990 
оноос Хэв журмын хэлтэс, 2001 оноос 
Нийгмийн хэв журам хамгаалах алба, 
2003 оноос Нийгмийн хэв журам 
хамгаалах газар,  2013 оноос 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн 
хэв журам хамгаалах газар, 2014 оноос 
Цагдаагийн ерөнхий газрын Нийтийн 

7 Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги, 
түүнийг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шардлага. УБ,, 2016. 
125н.
8 Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны түүхэн 
замналаас.
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хэв журам хамгаалах алба болж өргөжин 
ажиллаж байна. 

Одоогийн байдлаар Нийтийн хэв 
журам хамгаалах чиг үүргийг офицер 

1580, ахлагч 2220 нийт 3800 алба хаагч 
хэрэгжүүлдэг. Нийтийн хэв журам 
хамгаалах алба нь дараах бүтэцтэйгээр 
үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Дээрх бүтэц, албадын чиг үүрэгт 
судлаачид, алба хаагчид шүүмжлэлтэй 
хандаж байгаа! 

Цагдаагийн албаны тухай хуулиар 
Нийтийн хэв журам хамгаалах 
албаны чиг үүргийг дараах байдлаар 
тодорхойлсон. Үүнд:
1.  Цагдаагийн байгууллага нь хуулиар 

харьяалуулсан хууль тогтоомж, 
нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, 
журмыг сахиулж нийтийн хэв 
журмыг хамгаална.

2. Цагдаагийн байгууллага хуулиар 
харьяалуулсан зөрчлийг шалгаж 
шийдвэрлэнэ.

3. Дээрх чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээс 
гадна доор дурдсан чиг үүргийн 
хүрээнд цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлнэ:
а. олон нийтэд түшиглэсэн 

цагдаагийн үйл ажиллагааны 
бодлого, арга зүйг нэгтгэн 
зохион байгуулах;

б.  хууль тогтоомжоор болон эрх 
бүхий байгууллагаас тогтоосон 
нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, 
журмыг сахиулах, энэ зорилгоор 
эргүүл хийх, дүрс, дууны бичлэг 

болон бусад техник хэрэгсэл 
ашиглан хяналт тавих;

в. гэмт хэрэг, зөрчлийн бүртгэл 
судалгаанд үндэслэн урьдчилан 
сэргийлэх, эргүүлийн үйл 
ажиллагааны стратеги, стандарт 
болон дүрэм, журам, заавар, 
зөвлөмжийг боловсруулах, 
боловсронгуй болгох, 
биелэлтийг хангах;

г.  зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх 
үйл ажиллагаатай холбоотой 
дүрэм, журам, заавар, 
зөвлөмжийг боловсруулах, 
боловсронгуй болгох, 
биелэлтийг хангах;

д. нутгийн захиргааны болон 
төрийн бус байгууллагаас 
зохион явуулж байгаа гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг мэргэжлийн удирдлагаар 
хангах;

е.  Цагдаагийн албаны тухай 
хуулийн 12.1.2, 12.1.4-12.1.6-
д заасан үүргийн биелэлтийг 
хангах.

 Нийтийн хэв журам хамгаалах 
албаны дээрх үүргүүдийн 
хэрэгжилтийг тоймлон үзье. 

• Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үйл ажиллагааны бодлого, арга зүйг 
нэгтгэн зохион байгуулах чиглэлээр: 
Цагдаагийн байгууллага нь гэмт 

хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулнүй 
байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд 
нь Монгол Улсын 105 хууль, Улсын Их 
Хурал, Засгийн газрын 46 тогтоол, Яам 
агентлагын 57 тушаал, шийдвэр, дүрэм, 
журам болон нутгийн захиргааны 
байгууллага, Засаг даргаас гаргасан 
тогтоол, захирамжийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж байна. 

Цагдаагийн байгууллагаас дээрх 
хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
дангаараа гүйцэтгэхэд хүн хүч, 
хөрөнгө санхүүгийн хувьд хүндрэл 
учирч, хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн 
хангуулахад бэрхшээлтэй байх тул 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажилд 
иргэний дэмжлэгийг авах, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллага, иргэдтэй 
харилцан хамтран ажиллахад анхаарлаа 
хандуулан ажиллаж байна. 

Олон нийт-цагдаагийн хамтын 
ажиллагаа  гэдэг нь нэг газар, нутгийн 
оршин суугчид аюулгүй, амар тайван 
амьдрах орчин нөхцлөө бүрдүүлэхийн 
тулд тулгарч буй асуудлаа засаг 
захиргаа,  цагдаа, хуулийн этгээд, 
иргэдтэй хамтран тодорхойлж, асуудлаа 
шийдвэрлэхэд чиглэсэн хамтын, зохион 
байгуулалттай үйл ажиллагаа юм.

Олон нийт-цагдаагийн хамтын 
ажиллагааны зорилго нь  амьдарч буй 
нутаг дэвсгэртээ гэмт хэрэг, зөрчил 
гарахаас урьдчилан сэргийлэхэд хүн 
бүр, байгууллага бүр хувь нэмрээ 
оруулна гэсэн ухамсрыг олон нийтэд 
төлөвшүүлэхэд оршино. 

Дэлхийн улс орнуудад олон нийт-
цагдаагийн хамтын ажиллагаа нь 
цагдаагийн үйл ажиллагааны бүхий л 

салбартай уялдсан цогц, тасралтгүй 
үйл ажиллагаа байхыг чухалчилдаг. 
Тухайлбал хамтын ажиллагаа 
нь  цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааг дахин инжинерчлэх, 
олон нийтэд боловсрол олгох, тэдний 
оролцоо дэмжлэгтэйгээр хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа явуулах, цагдаагийн 
алба хаагчдыг бэлтгэх, сургах, сонгон 
шалгаруулах, мэргэшүүлэх тогтолцоо 
зэрэг 4 чухал хүрээг зайлшгүй 
хамруулах шаардлагатай гэж үздэг.9 

Цагдаагийн байгууллагаас хамтын 
ажиллагааг эрчимжүүлэн өргөжүүлж, 
цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтэд түшиглэсэн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд хамтын ажиллагааны 
болон, асуудал шийдвэрлэх /SARA, 
SECAPRA, CAPRA/ олон загварыг 
хэрэгжүүлдэг.  

Манай улсад иргэд, олон нийтийн 
дэмжлэгийг олон хэлбэрээр авч, 
хамтран ажиллаж байсан уламжлал 
байдаг ч 1999 оноос Монголын 
нээлттэй нийгэм хүрээлэн, Унгар дахь 
Үндсэн хууль эрх зүйн институт /
COLPI/, эрх зүйн санаачлага нээлттэй 
нийгэмтэй хамтран “Цагдаа олон 
нийтийн хамтын ажиллагаа” төслийг 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. 2009 оноос “Олон 
нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа 
хөтөлбөр” хэрэгжиж, энэ чиглэлийн бие 
даасан нэгж байгуулагдаж, “Цагдаагийн 
байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр”-т нилээд өргөн хүрээнд 
тусгагдсан нь хамтын ажиллагааны 
хөгжил дэх ахиц юм. 

Цагдаагийн албаны тухай хуульд 
“Олон нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн 
үйл ажиллагаа”, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх болон иргэний бусад 
хяналт тавих” бүлгийг шинээр нэмж, 
хуульчилж өгсөнөөр иргэд, цагдаагин 

9 http://www.law.uchicago.edu/files/file/339-ah-
purposes.pdf
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байгууллагын хамтын ажиллагаанд 
эерэг үр дүн гарч байна. 

Улсын хэмжээнд олон нийтийн 
цагдаагийн 420 ажилтан ажиллаж 
байна. Цаашид энэхүү ажилтнуудыг 
нэмэгдүүлэх, чадавхжуулах чиглэлээр 
нутгийн захиргааны болон иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах шаардлагатай байна. 

Мөн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг 
үүргийг “Хамтарсан баг”, “Хөршийн 
холбоо”, “Өсвөрийн цагдаагийн 
бүлгэм”, “Өсвөрийн зохицуулагч”, 
“Оюутан цагдаа”, “School police”, 
“Малчдын холбоо”, “Урамшилт эргүүл” 
болон “иргэдийн сайн дурын үүсгэл 
санаачлагын бүлэг”-үүдийг байгуулж, 
ажиллах үлгэрчилсэн зааврыг батлуулан 
мөрдүүлж, мэргэжил арга зүйн 
удирдлагаар хангаж, дэмжлэг үзүүлэн 
хамтран ажиллаж байна. 

• Хууль тогтоомжоор болон 
эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон 
нийтээр дагаж мөрдөх дүрэм, журмыг 
сахиулах, энэ зорилгоор эргүүл хийх, 
дүрс, дууны бичлэг болон бусад 
техник хэрэгсэл ашиглан хяналт тавих 
чиглэлээр: 

Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 
нийт 3389 алба хаагч нийтийн хэв журам 
хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн 
ажиллаж хоногт дунджаар машинт 
эргүүлийн 135 чиглэлд 540 алба хаагч, 
явган эргүүлийн 250 чиглэлд 500 алба 
хаагч, замын хяналтад 168 алба хаагч, 
нийт 553 чиглэлд 1208 алба хаагч 
ажиллаж байгаа боловч гудамж талбай, 
олон нийтийн газарт үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг бодитой буурахгүй, нийт гэмт 
хэргийн 40 орчим хувийг эзэлсээр 
байна.10

Нийслэл хотын хэмжээнд хүн амын 

10  Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр 2016-2028. Уб, 2016, Нэгдүгээр бүлэг, 4н

өсөлт сүүлийн 11 жилийн дотор ердийн 
өсөлтөөр 124.0 мянган хүнээр, механик 
өсөлтөөр 290.0 мянган хүнээр тус тус 
огцом өсч, иргэнд газар өмчлүүлэх 
тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр хот 
руу шилжин ирэгсдийн тоо нэмэгдэж, 
нийслэлийн нийт хүн амын 94.6 хувь 
нь төвийн 6 дүүрэгт оршин сууж хэт 
төвлөрөлт бий болж, 40 гаруй хотхон 
сүүлийн 5 орчим жилийн дотор шинээр 
баригдан ашиглалтанд орж, үүний 
зэрэгцээ гэр хороололд Нийслэлийн хүн 
амын 62.0 хувь нь оршин сууж, тэлэлт 
жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаагаас 
цагдаагийн тасаг, дэд хэсэг, эргүүлийн 
чиглэл  байршуулахад хүн, хүч 
дутагдалтай, иргэддээ хүрч ажиллаж 
чадахгүй байгаа нь эрүү, хэв журмын 
нөхцөл байдалд сөргөөр нөлөөлж байна. 

Гудамж талбай, олон нийтийн 
газарт 3000 гаруй телехяналтын 
камераар хяналт тавьж байгаа хэдий 
ч телехяналтын камерууд нь эрс тэс 
уур амьсгалтай манай орны нөхцөлд 
ашиглах боломжийг хязгаарласан, 
шөнийн харах чадвар, дүрсний 
нягтрал хангалтгүй, хүний оролцоо 
их шаардсан, байршуулах цэгийг 
оновчтой тодорхойлоогүй, ашиглалтын 
зардлыг шийдвэрлээгүй, ажиллуулах 
мэргэжилтнийг тодорхой түвшинд 
бэлтгээгүйгээс ашиглалт, үр дүн нь 
хангалтгүй байна.

Аж ахуй нэгж байгууллагуудад 
объект хамгаалж буй камеруудаас 
байршлын хувьд ашигтай, боломжтойг 
нь энэхүү ажилд ашиглавал үр дүн илүү 
гарах нь ойлгомжтой. Үүнийг нутаг 
дэвсгэрийн эрх бүхий субъектээс зохих 
шийдвэр гаргуулан шийдэх боломжтой. 

Шинээр батлагдсан Зөрчлийн 
тухай хуульд иргэнийг арваас арван 
мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдэд нэг 
зуугаас тавин мянган нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр тус тус торгохоор 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хуульчлагдсан. Зөрчлийг газар дээр нь 
шийдвэрлэхэд бэлэн бус торгуулийн 
төхөөрөмжийг ашиглах хэрэгцээ 
шаардлага  тавигдаж байна.

Жишиг нормативд11 заасан 
шаардлагыг хангаж ажиллахад 
өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын 
цагдаагийн газрын хэмжээнд явган 
эргүүлд 96, автомашинт эргүүлд 176 
алба хаагчийн орон тоо дутуу байна.

Цагдаагийн байгууллагын нэгдсэн 
мэдээллийн санд холбогдон гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх бүх төрлийн мэдээллийг 
авч үйл ажиллагаандаа ашиглах, бие 
даан өртгөтгөх /хэв журам болон бусад 
албадад ашиглах хэлбэрээр/ боломжтой 
ба  тус програм хангажийг суурилуулан 
ашиглах IP67 стандартын цаг уур, 
орчны янз бүрийн нөхцөлд ажиллах 
зориулалт бүхий CAT-S50, Samsung 
T365 Tablet, Woosim WSP-R240-ийн 
загварын төхөөрөмжүүдийг ашиглах 
боломжтойг бусад байгууллагуудтай 
хамтран судлаад байна. 

Цаашид “Е-ПАТРОЛ” мэдээлэл 
дамжуулах цогц системийг өргөжүүлэн 
хэв журмын болон бусад албадад 
нэвтрүүлснээр иргэдээс цагдаагийн 
байгууллагад өгч буй гэмт хэргийн 
дуудлага мэдээллийг нутаг дэвсгэр 
хариуцсан жижүүрийн бүрэлдэхүүнд 
онлайн хэлбэрээр дамжуулах, хэрэг, 
зөрчлийн гарсан газраас шаардлагатай 
мэдээллийг /хэргийн газрын зураг, 
холбогдогчийн мэдээлэл г.м/ онлайн 
хэлбэрээр бүртгэх, төхөөрөмжийн GPS-
ийг ашиглан “Гэмт хэргийн зураглалын 
систем”-д холбон ашиглах зэргээр 
цагдаагийн ажил үйлчилгээг шуурхай 
хүргэх нөхцөл бүрдэж илүү “SMART” /
ухаалаг/ болох юм.

Цагдаагийн алба хаагчдыг бэлэн 
бус торгуулийн төхөөрөмжөөр хангахад 
9,8 төгрөг шаардлагатай бөгөөд үүнийг 

11 Засгийн Газрын 153 дугаар тогтоол.

нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны 
байгууллага гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зардлаас шийдьэрлэх 
боломжтой.

Яг ийм үед ажиллаж буй Нийтийн 
хэв журам хамгаалах чиг үүрэг бүхий 
алба хаагчдын ажлын хэт ачаалал 
нь алба хаагчдын албандаа хандах 
хандлагыг бууруулж, эрүүл мэнд, 
ажлын үр дүнд сөргөөр нөлөөлж байна.

Эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
алба хаагчид ямагт иргэдийн дунд 
тэдний анхаарлын төвд албан үүргээ 
гүйцэтгэж байдгаараа онцлогтой 
тул “Эргүүлийн үйл ажиллагааны 
стандарт, журмыг боловсруулан гаргах 
шаардлагатай байна.

• Гэмт хэрэг, зөрчлийн 
бүртгэл судалгаанд үндэслэн урьдчилан 
сэргийлэх, эргүүлийн үйл ажиллагааны 
стратеги, стандарт болон дүрэм, журам, 
заавар, зөвлөмжийг боловсруулах, 
боловсронгуй болгох, биелэлтийг 
хангах чиглэлээр: 

Төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар 
баримтлах бодлогын зарчимд төрийн 
бодлого, үйл ажиллагааны үндсэн 
зарчимтай уялдсан байх, бодит судалгаа, 
хэрэгцээ шаардлагад үндэслэгдэн, бүх 
талыг хамарсан, хэрэгжих боломж 
нөхцөлөөр хангагдсан байх, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг 
иргэд, олон нийт, төрийн ба төрийн 
бус байгууллагын бодит дэмжлэгт 
тулгуурлаж, тэдний үүрэг оролцоог 
тодорхой тусгасан байх, стратеги 
зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтийн нэгдмэл байдлыг хангасан 
байх, төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж, 
төлөвлөлтийг тасралтгүй хэрэгжүүлэх 
удирдлага, зохион байгуулалтаар 
хангагдсан байхаар тусгагдсан байдаг. 

Цагдаагийн байгууллагад хуулиар 
үүрэг болгосон “Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийтийн хэв журам хамгаалах, олон 
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нийтийн аюулгүй байдлыг хангах” 
мэргэжлийн үйл ажиллагааг өнөөгийн 
цаг үеийн шаардлагад нийцүүлж 
шинэчлэхэд улс орны эдийн засгийн 
хөгжил, бодит нөхцөл байдлууд, гэмт 
хэрэг, зөрчлийн тухай шалтгаан нөхцөл, 
чиг хандлага шууд хамааралтай. 

Гэвч гэмт хэргийн гаралт төдийлөн 
буурахгүй байгаа нь гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг улам 
идэвхжүүлж, ялангуяа гадаад орнуудын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр явуулж байгаа зарим ажлын 
арга хэлбэрийг өөрийн орны гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
нутагшуулвал тодорхой үр дүн гарах нь 
дамжиггүй. 

Дэлхийн улс орнуудын гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажлыг гол 
явуулдаг субъектууд нь иргэд, олон нийт 
өөрсдөө байдаг бөгөөд ингэж урьдчилан 
сэргийлэх ажилд оролцож байгаагаа 
нэр төрийн хэрэг гэж үзэх хандлага 
төлөвшиж чадсан байна. Харин манай 
улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд иргэдийн оролцох оролцоо сул, 
идэвхи муутай, иргэдийн сэтгэлгээнд 
урьдчилан сэргийлэх ажил нь “өөрөө 
өөрийнхөө төлөө хийж байгаа ажил” 
гэдгийг ухамсарлан ойлгох чадвар 
хараахан төлөвшиж чадаагүй, гагцхүү 
энэ ажил нь цагдаагийн байгууллагын 
үүрэг гэж үздэгтэй салшгүй холбоотой 
аж. 

Иймээс иргэд, олон нийт болон 
сууц өмчлөгчдийн холбоо, хувийн 
харуул хамгаалалтын байгууллагуудын 
оролцооны хэлбэр, эрх үүргийн талаар 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд тодорхой зохицуулсан хэм 
хэмжээг нэмж тусгаж өгөх шаардлагатай 
байна. 

Түүнчлэн урамшууллын 
хэмжээг амжиргааны баталгаажих 
түвшинтэй уялдуулан хамгийн багадаа 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй 
тэнцэх хэмжээтэй болговол үр дүн 
гарах болов уу.

Мөн иргэдийн гэмт хэрэг, зөрчилтэй 
холбоотой мэдээллийн үнэлэмжийг 
бодитой тогтоох нь зохих үр дүнгээ 
өгнө гэж судлаачид үздэг. 

Цагдаагийн байгууллагаас явуулж 
байгаа гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд иргэдийг татан 
оролцуулах чиглэлээр гадаад улс 
орнуудын практик туршлага, ололт 
амжилтыг өөрийн орны уламжлал, эрх 
зүйн орчинд тохируулан эрх зүйн хэм 
хэмжээ болгон тогтоох, хэрэглэх арга 
зүйг тодорхойлох, уг зохицуулалтанд 
тулгуурлан сургалт явуулах, хүний 
нөөцийг бэлтгэх, бэлэн байгаа нөөцийг12 
ашиглахад онцгой анхааран холбогдох 
арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж 
болно. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг хэвшмэл байдлаас гаргаж, 
өгөөжтэй, бүх нийтээр анхаарал тавьдаг 
болгоход Төр гол санаачлагч нь байвал 
зохистой юм.

Зөрчлийг шалгаж шийдвэрлэх үйл 
ажиллагаатай холбоотой дүрэм, журам, 
заавар, зөвлөмжийг боловсруулах, 
боловсронгуй болгох, биелэлтийг 
хангах чиглэлээр:  

Цагдаагийн байгууллагын 
мэдээллийн санд 2016 оны эхний 8 
сарын байдлаар 16956 гэмт хэрэг 
бүртгэгдсэнээс согтуугаар үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 3354 бүртгэгдсэн нь 19,8 
хувийг эзэлж байна.13

Согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 
нийт гэмт хэрэгт эзэлж байгаа хувийг 
авч үзвэл: 2012 онд 22,9 хувь, 2013 онд 
24.8 хувь,  2014 онд 25,3 хувь, 2015 онд 
21,2 хувь, 2016 онд 19,8 байна.

2016 онд бүртгэгдсэн захиргааны 
зөрчлийн 55480 зөрчил нь согтуугаар 
үйлдэгдсэн буюу нийт захиргааны 
зөрчлийн 3,9 хувийг эзэлж байна.

Архидан согтуурахтай тэмцэх 

12 Цагдаа, дотоодын цэргийн ахмад ажиллагсадыг 
хэлэв.
13  ЦЕГ-ын Нийтийн хэв журам хамгаалах албаны 
үйл ажиллагааны тайлангаас.
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тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан 
хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн 
байгууллагуудын /бүх шатны Засаг 
дарга, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
удирдлага,  эрх бүхий мэргэжлийн 
хяналтын байгууллага, хэрэглэгчдийн 
эрх ашгийг хамгаалах төрийн бус 
байгууллага/ уялдаа холбоо, оролцоо 
хангалтгүй, 16 дугаар зүйлд заасан хууль 
зөрчигчдөд хүлээлгэж буй торгуулийн 
арга хэмжээ эдийн засгийн хөшүүрэг, 
нөлөөлөл болдоггүйн дээр дээрх 
хуулийг зөвхөн цагдаагийн байгууллага 
хэрэгжүүлдэг, цагдаа л бар, цэнгээний 
газруудыг хаалгах ёстой мэтээр олон 
нийт ойлгодог, үүнээс үүдэн цагдаагийн 
албаны нэр хүнд иргэдийн дунд унах 
сөрөг үр дагаварууд үүссээр ирсэн.

Өөрөөр хэлбэл согтууруулах 
ундааны худалдаа, үйлчилгээний 
цэг буурахгүй, тэнд гарч буй зөрчил 
дутагдал таслан зогсоогдохгүй, тавьж 
буй хяналт үр нөлөө багатай, холбогдох 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, 
ажлын хариуцлага хангалтгүй, хэлбэр 
төдий, цагдаагийн хүчээр, механикаар 
тэмцсээр байна.  

Цагдаагийн ерөнхий газрын, 
Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд 
2016 оны эхний 7 сарын байдлаар 
архидан согтуурахтай холбоотой нийт 
89307 дуудлага, мэдээлэл ирснийг урьд 
оны мөн үетэй харьцуулахад 14658 
нэгжээр буюу 15 хувиар буурсан байна. 

Нийслэлийн хэмжээнд 2016 
оны эхний 7 сард нийт 11319 гэмт 
хэрэг,  121686 захиргааны зөрчил 
бүртгэгдсэнээс гэмт хэргийн 1642 буюу 
14,5, зөрчлийн 4370 буюу 5,8 хувь нь 
согтуугаар үйлдэгдсэн байгааг өмнөх 
оны мөн үетэй харьцуулахад хэрэг 6, 
зөрчил 5,8 хувиар тус тус буурсан. 

Мөн Нийслэлийн Засаг 
даргаас согтууруулах ундаагаар 
үйлчилдэг аж ахуй нэгж байгууллагын 
ажиллах цагийг 04.00 болгосон үеийн 
дүн мэдээнээс үзвэл 2016 оны эхний 
хагас жилийн байдлаар  архины 

хордлогоор нас барсан 138 хүн байгаа 
нь өмнөх оны мөн үеэс 3 хувиар буурсан 
зэрэг үр дүн гарсан байна.

Иймд архидан согтуурахтай тэмцэх 
тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлд заасан 
хяналт тавих чиг, үүрэг бүхий төрийн 
албадын оролцоог нэмэгдүүлэх, 
согтууруулах ундааг хүнсний 
худалдаанаас тусад нь дагнасан цэгээр 
худалдаалах, согтууруулах ундаа 
худалдан авах, үйлчилүүлэх иргэн 
иргэний бичиг баримтаа байнга биедээ 
авч явах заалтыг холбогдох хуулинд 
тусгах, хэвшүүлэх хэрэгтэй байна. 

Зарим үүргээс тоймловол: 
2016 оны эхний 9 сарын байдлаар 

3331 этгээдэд захиргааны хяналт 
тавьж ажилласнаас 2066 хүнд хувийн 
хэрэг нээж, 612 хувийн хэргийг хааж, 
хяналтыг зогсоосон бөгөөд хорихоос 
өөр төрлийн ял шийтгэлтэй 2337, хорих 
ялын хугацаа дуусч суллагдсан 330 
этгээд байна. Үүнээс захиргааны зөрчил 
гаргасан 15 этгээдийн ялыг биечлэн 
эдлүүлэх саналыг шүүхэд хүргүүлж 
4-ийг шийдвэрлүүлсэн байна. 

Энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг 
жишиж үзвээс Германы ял эдлэгсдэд 
тусгай боловсрол олгох, ажилд 
зуучлах хөтөлбөр, Оросын Холбооны 
Улсын  “Кримонологи хөтөлбөр”, 
Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс 
төрийн бус байгууллагуудыг сонгон 
шалгаруулж, төртэй гэрээ байгуулсаны  
үндсэн дээр хэрэгжүүлдэг тогтолцоо, 
Японы “Суллагдагсадад тусламж 
үзүүлэх тухай”, ”Насанд хүрээгүй 
ялтны ялыг эдлүүлэх байгууллагын 
тухай”, “Шоронгийн тухай хууль” 
болон бусад эрх зүйн актууд, Англи 
улсын Rehabilitation of criminal 
offender act-1974 буюу Гэмт хэрэгтэнд 
тусламж үзүүлэх тухай тусгайлсан 
хууль,  Шинэ Зеландын сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ ба нийгэмшүүлэх хөтөлбөр 
зэрэг гадаадын зарим улс оронд хорих 
ял эдлээд суллагдсан зарим хүмүүст 
тавьдаг захиргааны хяналт, тэдэнд 
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чиглэсэн олон төрлийн харьцангуй 
боловсронгуй нийгмийн үйлчилгээтэй 
харьцуулахад манай улсын хорихоос 
суллагдсан хүмүүсийг нийгмийн ажил, 
үйлчилгээнд зуучлах, туслалцаа үзүүлэх 
эрх зүйн орчин байхгүй байна. 

Харин Цагдаагийн албаны тухай 
хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
болон Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуулиудад хорих байгууллагад 
байгаа болон суллагдсан хүмүүст тавих 
хяналтын талаар дэлгэрэнгүй зааж, 
тусгаж өгсөн байна.

Ялтныг нийгэмшүүлэхтэй 
холбоотой ХЗДХ-ийн сайдын 2009 оны 
198 дугаар тушаал, ШШГЕГ-ын даргын 
2009 оны 10 дугаар сарын 14-ны №А/91 
тоот тушаалын хавсралтуудаар хөтөлбөр 
батлагдсан хэдий ч дөнгөж хэрэгжиж 
эхэлж байгаа, хэрэгжүүлэх чиглэлээр 
хамтын ажиллагаа байхгүй, мэдээлэл 
сурталчилгааны ажил явагдахгүй байна.   

Иймд захиргааны хяналтыг “хяналт-
дэмжлэгийн үйл ажиллагаа” гэж албан 
ёсоор нэрлэн, тохиолдож байгаа хүндрэл 
бэрхшээл, тулгамдсан асуудлуудыг 
аль болох шийдвэрлэх замаар тэднийг 
нийгэмшүүлэх арга хэлбэрийг сонгож, 
үүнийгээ хэрэгжүүлэхдээ төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудтай  хамтран 
ажиллах хэлбэрийг сонгож ажиллах нь 
зүйтэй. 

Цагдаагийн байгууллагаас тавьж 
байгаа захиргааны хяналт нь сард 
нэг удаа дуудаж, бүртгэдэг хэлбэрээс 
хэтрэхгүй байгаа ба захиргааны 
хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа цагдаагийн 
ажилтан, хяналтанд байгаа хүмүүсээс ч 
энэ арга хэмжээг тээр шаасан байдалтай 
хүлээн авдаг нь хяналтыг хэрэгжүүлж 
байгаа хэлбэр, түүнээс хүлээгдэж буй 
үр дүнгийн тухайд шинэлэг арга хэлбэр, 
зорилго, зорилтыг дэвшүүлэн гаргах 
шаардлагатай болсныг харуулж байна.

Өнөөдөр гэмт хэрэг үйлдээд 
шүүхийн таслан шийтгэх тогтоолоор 
зохих ялаа эдлээд суллагдсан иргэн дахин 

гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгаан 
нөхцлийг хуулийн байгууллагаас 
явуулах урьдчилан сэргийлэх ажил 
хангалтгүй, тавих хараа хяналт дутсан 
гэхээс илүүтэй, тэдэнд нийгэм, хамт 
олноос үзүүлэх иргэнээ гэсэн бодитой 
бодлого, туслалцаа, дэмжлэг хомсоос 
дахин гэмт хэрэг үйлдэх нөхцөл байдалд 
орж байна гэж үзэх нь  илүү бодитой. 

Захиргааны хяналтын үйл 
ажиллагааг цагдаагийн байгууллага, 
шүүхийн шийдвэр биелүүлэх 
байгууллага болон төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, нутаг дэвсгэрийн 
засаг, захиргааны нэгжийн оролцоонд 
тулгуурлан явуулах нь үр дүнтэй байдаг. 

Насанд хүрээгүй хүмүүс гэр, орон 
сууц, олон нийтийн газар, гудамж 
талбайд илүү ихээр гэмт хэрэг үйлдсэн 
мөн бусдын эд зүйлийг хулгайлах, 
бусдын бие махбодид гэмтэл учруулсан 
гэмт хэргийн тоо бусад хэргийн тооноос 
илүү  үзүүлэлттэй байна. Энэ нь гэмт 
хэргийг хүүхдүүд бүлэглэж үйлдэж, 
нэг хэрэгт олон хүүхдүүд холбогдох 
хандлага ихсэж байгааг харуулж байна. 

Эхний хагас жилд сургуулийн 
орчимд үйлдэгдсэн гэмт хэргийг  урд 
оны мөн үетэй харьцуулахад  буурсан 
үзүүлэлттэй байгаа нь “School police” 
эцэг, эхчүүдийн эргүүлийн үйл 
ажиллагааг эрчимжүүлэх, удирдлагаар 
хангах, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
сурталчилах зэрэг ажлуудыг Сурагчдын 
холбоо болон сургууль, эцэг, эхчүүдтэй 
хамтран зохион байгуулж ажилласны 
үр дүн гарч байна.  

Насанд хүрээгүй хүн үйлдсэн гэмт 
хэргийн тоо өссөн газар, хэлтсүүд  
хүүхдийн эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх,  
өөр өөрийн газар нутгийн онцлогт  
тохируулж  арга хэмжээг зохион 
байгуулах, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх шаардлагатай юм.
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Товч агуулга: Хорих ял эдлүүлэх дэглэмийн шинэчлэлтийн хүрээнд нээлттэй ба 
хаалттай хорих анги, харуул хамгаалалтын зэрэглэлийн хувьд “А”,”Б”,”В”,”Г”,”Д” 
байна. Харуул хамгаалалтын зэрэглэл гэдэг нь хорих ялаар шийтгэгдсэн этгээдийг 
үйлдсэн гэмт хэрэгт нь нийцүүлэн хорих байгууллагын тодорхой дэглэм бүхий 
нөхцөлд ял эдлүүлэх тухай асуудлыг ойлгоно.

Abstract: Prison systems are categorized to be either open or closed, and its level of 
security ranked “A”, “B”, “C”, “D” or “F”. The concept of “level of security” refers to 
punishing criminals in relation to the crimes they have committed by imprisoning them in 
the appropriate prisons.  

Түлхүүр үгс: Хорих анги, төрөл, дэглэм, зэрэглэл, нөхцөл.
Key words: Prison, prison systems, level of security.

Ардын хувьсгал ялж, анхдугаар 
Үндсэн хуулийг боловсруулах ажлыг 
эхлүүлсэн 1921 оноос хойш батлагдсан 
1931 оны Монгол Ард Улсын дотор 
аливаа хэрэгтэн, ялтныг засан 
сайжруулах ажлын тухай, 1966, 1981 
оны БНМАУ-ын Засан хүмүүжүүлэх 
хөдөлмөрийн тухай, 1993 оны Хорих 
байгууллагын болон хорих ял эдлүүлэх 
тухай, 1996 оны Шүүхийн шийдвэр 
биелүүлэх тухай, 2002 оны Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулиуд нь 
залгамж чанар, тухайн цаг үеийн улс 
төр, үзэл суртлыг агуулж, түүхэн үүргээ 
зохих ёсоор гүйцэтгэж иржээ.

2002 оны Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хууль батлагдсанаас 
хойш багагүй хугацаа өнгөрч нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийг дагасан шинэ 
харилцаа үүссэн, хуулийн хэрэгжилттэй 
холбоотой зарим хүндрэлийг арилгаж, 
зохих өөрчлөлт хийх шаардлага мөн 
урган гарчээ. 

Сүүлийн арван жилд буюу 2002 оны 
Эрүүгийн хууль мөрдөгдөж эхэлснээс 
хойш жилд дунджаар 6-7 мянган хүн 
хорих ялыг биечлэн эдэлж, цаашид 
хорих ангид ял эдэлж байгаа хүний 
тоо буурах шинжгүй байна. Улсын 
Их Хурлаас 2000, 2006, 2009 онуудад 
Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг тус тус 
батлан гаргаж, дунджаар 2500 орчим хүн 
суллагдаж, хорих ангид ял эдлэгсдийн 
тоо 4000 орчим болж буурдаг ч  жилийн 
дотор эргээд хорих ангийн дүүргэлт 
нэмэгддэг нь судалгаагаар тогтоогдсон.1 

Монгол Улсын хэмжээнд өнөөдрийн 
байдлаар үйл ажиллагаа явуулж буй 
24 хорих ангид /гяндан-1, онцгой 
дэглэмтэй-1, чанга дэглэмтэй-10, 
жирийн дэглэмтэй-12/ 2002-2012 оны 
хооронд давхардсан тоогоор 66228 

1 Монгол Улсын Засгийн газар.Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн танилцуулга.
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ялтны хорих ялыг холбогдох хууль, 
журмын дагуу албадан эдлүүлж, 
тэднийг нийгэмшүүлэх, иргэн, нийгэмд 
учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх 
талаар тодорхой арга хэмжээ авч 
ажиллажээ.2

Дээрх судалгаанаас үзэхэд, 
дунджаар нийт ял шийтгүүлэгчдийн 
60-70 орчим хувь нь хорих ялаар 
шийтгүүлсэн ба 2015 оны байдлаар 
нийт хорих ял эдэлсэн хүнээс 49 хувь 
нь давтан гэмт хэрэг үйлдэн хорих ял 
эдлэгсэд байна.

Түүнчлэн 2015 онд хорих ял эдэлж 
буй ялтны зүгээс 13 гэмт хэрэг (бусдын 
биед гэмтэл учруулсан 4, захиргааны 
журмын эсрэг гэмт хэрэг 4, оргох гэмт 
хэрэг 4, зам тээврийн эсрэг гэмт хэрэг 1/ 
үйлдэгдсэн, нийт 1462 зөрчил /бусдыг 
дарамталсан, эд зүйл булаасан 73, 
бусдын биед гэмтэл учруулсан 11, бие 
эрхтэндээ санаатай гэмтэл учруулсан 
6, албан хаагчийн тавьсан хууль ёсны 
шаардлага биелүүлээгүй, эсэргүүцсэн 
171, гар утас ашигласан 717, 
согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэсэн 
36, бусад зөрчил 394)3 гаргаснаас 
үзэхэд хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 
явцад нийгэмшүүлэх, аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээг зохицуулсан эрх 
зүйн зохицуулалт, хэрэгжилт төдийлөн 
хангалтгүй байгааг харуулж байна.

Хорих ял биечлэн эдлэгсдийн тоо 
өндөр байгаа нь хорих ангийн ачааллыг 
ихэсгэж, ялтанд зарцуулах зардлын 
хэмжээ жил бүр нэмэгдэж, улсын төсөвт 
ачаалал үүсгэж байна. Энэ нь хорих 
байгууллагын дотоод үйл ажиллагаа, 
үйлдвэрлэл, санхүүжилтийн оновчтой 
тогтолцоог хуулиар бий болгоогүйтэй 
холбоотой юм. 

Ялтан ажиллуулах байнгын ажлын 
байр дутмаг байгаагаас ял эдэлж байгаа 
ялтны гэм хорын хохирлыг барагдуулах 
боломж хязгаарлагдмал, ялтан, хорих 
ангийн дэглэмээс хамаарч хөдөлмөр 

2 ШШГЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлан.
3 Тогтоол гүйцэтгэх газрын 2015 оны үйл 
ажиллагааны тайлан.

эрхлэх боломжийг хязгаарласан, 
хөдөлмөр эрхлүүлэх, хохирол нөхөн 
төлүүлэх оновчтой тогтолцоо бүрдээгүй 
байна.

Улсын Их Хурлын 2012 оны 37 
дугаар тогтоолоор батлагдсан Засгийн 
газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт “эрүүгийн хэргийн болон 
иргэний хэргийн шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийг ялгавартай зохион 
байгуулах”, “ялын бодлогыг оновчтой, 
үр нөлөөтэй, олон сонголттой болгох” 
зорилтыг дэвшүүлсэн бөгөөд Засгийн 
газрын 2012 оны 193 дугаар тогтоолоор 
“Хорих ангийн төрөл, дэглэмийг 
нээлттэй болон хаалттай тогтолцоонд 
шилжүүлэх хөтөлбөр”-ийг баталсан 
юм.

Шинэ Эрүүгийн хуулийн 
төсөлд  ялын төрлийг торгох, нийтэд 
тустай ажил хийлгэх, зорчих эрхийг 
хязгаарлах, хорих, эрх хасах гэж 
шинээр тодорхойлж, хорих ялыг 
нээлттэй, хаалттай хорих байгууллагад, 
өсвөр насны хүнд оногдуулсан хорих 
ялыг сургалт-хүмүүжлийн тусгай 
байгууллагад эдлүүлэх, хуулийн этгээдэд 
ял оногдуулахаар тусгасныг харгалзан 
эрүүгийн хэргийн талаар гарсан 
шүүхийн шийтгэх тогтоол гүйцэтгэх 
ажиллагааг тухайн ялын онцлогт 
тохируулан хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 
зэрэг асуудлыг боловсруулсан байна.4

Эрүүгийн шинэ хуулийн төсөлд5 
заахдаа “Гэмт хэрэг үйлдсэн хүний эрх, 
эрх чөлөөг тодорхой хугацаагаар, эсхүл 
бүх насаар нь хязгаарлаж нээлттэй, 
эсхүл хаалттай хорих байгууллагад 
байлгахыг хорих ял гэнэ. Нээлттэй, 
хаалттай хорих байгууллагын нөхцлийг 
хуулиар тогтооно” гэж заажээ.

Эндээс үзэхэд гэмт хэрэг үйлдсэн 
хүнд оногдуулах хорих ял оногдуулах 
үндэслэлийг дараах байдлаар 
хуульчилсан байна.

4 Хууль зүйн яам. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 
үзэл баримтлал.
5 “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэл. 2016. №7.
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Гэмт хэрэг үйлдсэн хүн Төрөл Нөхцөл /дэглэм/ Зэрэглэл

Хүүхэд Сургалт хүмүүжлийн тусгай 
байгууллага - -

Эрэгтэй Хорих байгууллага Нээлттэй, хаалттай А-Д
Эмэгтэй Хорих байгууллага Нээлттэй, хаалттай А-Д

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн 104 дүгээр зүйлийн 104.1-т хорих байгууллагын төрлийг доорх байдлаар 
тогтоож өгсөн байна.

Хорих ял эдлүүлэх дэглэмийн 
тухай асуудал ял эдлүүлэх ажиллагааны 
онолын болон гол тулгуур асуудал 
бөгөөд дэглэмийн тухай манай нэрт 
эрдэмтэн, судлаачид үзэхдээ, тухайлбал 
академич  С.Нарангэрэл “Хорих ялыг 
засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 
байгууллагад тогтоосон дэглэмийн 
нөхцөлд хангана. Дэглэмийн эрх зүйн 
мөн чанар нь засан хүмүүжүүлэх 
хөдөлмөрийн эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
тохируулан зохицуулагдсан ял эдлүүлэх 
журам байдгаар тайлбарлагдана”6, 
профессор С. Жанцан, судлаач О. 
Энхбат нар “Хорих ял эдлүүлэх талаар 
засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 
байгууллагад тогтоогдсон дэглэм гэдэг 
нь засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 
эрх зүйн хэм хэмжээ болон бусад 
хуульчилсан актуудаар зохицуулагдан 

6 С.Нарангэрэл.БНМАУ-ын Засан хүмүүжүүлэх эрх 
зүйн үндсэн асуудал. УБ.,1985. 87 дахь тал.

биелэлээ олж байдаг. Нэг талаас 
засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 
байгууллагын захиргаа, ажилтнуудын 
ял эдлүүлэх, нөгөө төлөөс ялтан ял 
эдлүүлэх үйл ажиллагааны явцад ягштал 
дагаж мөрдөх ёстой журмуудын нийлбэр 
бөгөөд ялтанг засан хүмүүжүүлэх дахин 
хүмүүжүүлэх үндсэн хэрэгслүүдийн 
нэг юм”7, профессор Г.Совд: “Хорих 
ял эдлүүлэх дэглэм гэдэг нь ялтан 
этгээдэд шүүхээс оногдуулсан хорих 
ялыг эдлүүлдэг төрийн байгууллагад 
хоригдож байгаа этгээдийн ажиллах, 
амьдрах нөхцөл, журмыг хуульчилсан 
хэм хэмжээний нийлбэр мөн” 8, /Ph.D/, 
профессор А.Лхагва “Хорих ял эдлүүлэх 
дэглэм гэдэг нь энэ төрлийн ял эдлэх, 
эдлүүлэх үүрэг бүхий байгууллага, 

7 С.Жанцан, О.Энхбат..Хорих ял эдлүүлэх дэглэм, 
түүнийг хангах хэрэгсэл. УБ.,1989. 9 дэх тал.
8 Г.Совд. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн 
тайлбар”. УБ., 2002, 73 дахь тал.
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хүмүүсийн хооронд үүссэн хамтын 
ажиллагааны тодорхой хэсэг болох 
хяналт харуул хамгаалалт, албадлага, 
урамшуулан хүмүүжүүлэх ажил, түүнд 
хамаарах хууль тогтоомжийн хэм 
хэмжээний нийлбэр цогц юм”9 гэж тус 
тус  тодорхойлсон байна.

Дэглэм нь хорих ял эдлүүлэх, эдлэх 
үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотойн 
хувьд эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
зохицуулагддаг шинжээрээ өөрийнхөө 
агуулгыг илэрхийлэх хэд хэдэн 
онцлогтой. Эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
дэглэмийн агуулгыг илэрхийлэн 
бэхжүүлж байгаа нь юуны өмнө төрийн 
ялын бодлогыг амьдралд хэрэгжүүлэх, 
ялтнуудын амьдралын хэв маягийг 
нарийвчлан журамлах нөхцөл бүрдүүлж 
байна.

 Шинэ хуулийн үзэл санаанаас 
харахад "Хорих ял эдлүүлэх дэглэм" 
гэдгийг нийтлэг агуулгаар нь авч үзвэл 
хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад 
үүсч бий болсон эрхийн хязгаарлалт, 
ял эдлүүлэх нөхцөл, журам, ялтныг 
нийгэмшүүлэх болон аюулгүй байдлыг 
хангахтай холбогдсон өөр хоорондоо 
ялгаа, өвөрмөц байдал бүхий үйл 
ажиллагааг зохицуулсан хэм хэмжээний 
нийлбэр юм гэж  үзэж болохоор байна.

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хуулийн /шинэчилсэн найруулга/ 
агуулгаас харахад хорих байгууллагын 
дэглэм нь нээлттэй, хаалттай байх ба  
харуул хамгаалалтын зэрэглэлийн хувьд 
“А”,”Б”,”В”,”Г”,”Д” байна. Харуул 
хамгаалалтын зэрэглэл гэдэг нь хорих 

9 А.Лхагва. Монгол улсын Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх эрх зүй. УБ., 2008. 231 дэх тал.

ялаар шийтгэгдсэн этгээдийг үйлдсэн 
гэмт хэрэгт нь нийцүүлэн хорих 
байгууллагын тодорхой дэглэм бүхий 
нөхцөлд ял эдлүүлэх тухай асуудлыг 
ойлгож болно.

Эрүүгийн хуульд нийцүүлэн 
нээлттэй, хаалттай хорих анги, сургалт-
хүмүүжлийн тусгай байгууллагад хорих 
ял эдлүүлэх харилцааг нарийвчлан 
тусгаж, нээлттэй, хаалттай хорих ангийн 
харуул хамгаалалтын зэрэглэл, ялтныг 
аль зэрэглэлд ял эдлүүлэх, зэрэглэл 
өөрчлөх асуудлыг шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага шийдвэрлэдэг 
зүй тогтолтой.

Хорих ял эдлүүлэх дэглэмийн 
шинэчлэлтийн явцад анхаарвал зохих 
дараах асуудлууд байна гэж судлаачийн 
зүгээс үзэж байна.Үүнд:
1. Хорих ял эдлүүлэх харуул 

хамгаалалтын ямар зэрэглэлд 
хоригдлыг ял эдлүүлэхийг 
шийдвэрлэх Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх төв байгууллагын 
дэргэдэх хяналтын хороо, хорих 
ангид байх салбар хорооны чиг 
үүрэг, зэрэглэл тогтоох шаардлагыг 
нарийвчлан журамлаж өгөх;

2.  Хаалттай хорих ангиас нээлттэй 
хорих анги руу шилжих, зэрэглэл 
буурах үндэслэлийг хуульчилж 
өгөх;

3.  Хорих ял эдлүүлэх шинэчлэлтийн 
хүрээнд батлагдаж буй холбогдох 
хууль журмыг практик, алба хаагч, 
мөн хоригдлуудад сурталчлах 
ажлыг зохион байгуулах зэрэг 
саналыг гаргаж байна.
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Аннотация. В статье рассматривается один из методов арт-терапии – мандала. 
Дается краткое описание метода и основные направления его применения в практике 
пенитенциарного психолога при работе с сотрудниками и осужденными.

Abstract: This article considers one of the methods of art therapy – mandala, the author 
gives a brief description and main directions of its use in practice by penal psychologist in 
the work with staff and prisoners

Товч агуулга: Тус илтгэлд урлагаар эмчлэх аргын нэг болох мандала, түүний 
товч агуулга болон пенитенциар байгууллагын сэтгэл зүйч албан хаагч, ялтантай 
ажиллахад хэрэглэж болох үндсэн чилэлүүдийн талаар судласан болно. 
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Түлхүүр үгс: Урлагаар эмчлэх,  мандала, оношлох, сэтгэл засал, сэтгэцийн 

эмчилгээ.

Согласно Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 
года предполагается «…разработка 
и развитие психотерапевтического 

направления работы психолога…»1. 

1  Концепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации 14 октября 2010 года № 
1772-р.
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В связи с этим в практику психологов 
уголовно-исполнительной системы 
активно внедряются различные 
психотерапевтические направления, 
с целью оказания психологической 
помощи и поддержки сотрудникам 
и осужденным. Из многочисленных 
направлений психотерапии в практике 
пенитенциарных учреждений уже 
несколько лет используется арт-терапия. 
В рамках арт-терапии также существует 
множество методов. В данной статье 
будет рассмотрен один из них – метод 
мандала. 

Мандала (Mandala) – в переводе 
с санскрита «круг» или «центр». 
Круг является наиболее естественной 
формой, которая используется в 
арт-терапии, так как это наиболее 
важный образ, проходящий через всю 
человеческую историю, например, 
многие природные формы растут 
и развиваются из центра: цветы, 
снежинки, морские раковины. Обычно 
рисунок мандалы представляет собой 
круг с выраженным центром. Внутри 
круга более или менее обозначены 
основные направления-ориентиры, 
число которых варьируется. Вместе 
с тем, в сложной геометрической 
композиции мандалы, можно встретить 
самые разные элементы: квадраты, 
овалы, кривые линии, треугольники, 
спираль и др. В некоторых случаях 
рисунки содержат изображения 
реальных объектов (людей, животных, 
растений и т.д.). Большинство людей, 
несмотря на отсутствие у них опыта 
предшествующей изобразительной 
деятельности, достаточно легко 
создают абстрактные композиции. 
Подобные рисунки дают возможность 
по присутствующим в них символам 
определить глубинное состояние 
клиента, его экзистенциальную 
ситуацию, а также особенности 
психики. Например, два типа 
мандал, связанных с абстрактными 

и конкретными изображениями, 
в определенной мере отражают 
особенности мышления: в случае 
преобладания абстрактного мышления 
над конкретным мандалы имеют 
отвлеченный, геометрический характер; 
в случае преобладания конкретного 
мышления – более реалистический, 
фигуративный характер.

Карл Густав Юнг был одним из 
первых европейских учёных, кто 
очень внимательно изучал мандалы и 
познакомил с идеей мандалы западных 
исследователей-психоаналитиков. В 
своей автобиографии, «Воспоминания, 
сны, размышления», Юнг рассказывает 
о том, как в 1916г. он нарисовал 
свою первую мандалу, а спустя два 
года уже ежедневно зарисовывал в 
своем блокноте новые мандалы. Он 
обнаружил, что каждый рисунок 
отражает его внутреннюю жизнь на 
данный момент, и стал использовать 
эти рисунки, чтобы фиксировать свою 
«психическую трансформацию». Юнг 
пришел к выводу, что метод мандалы - 
это путь к нашему центру, к открытию 
нашей уникальной индивидуальности 
и считал мандалу чрезвычайно 
мощным символом, являющегося 
зримой проекцией психического мира 
и выражающей Самость человека. С 
юнгианской точки зрения символы 
отражают отношения между сознанием 
и бессознательным, а потому доступны 
для восприятия любого человека. Они 
включают как положительные, так и 
отрицательные значения2.

Рисовать мандалы можно как 
индивидуально, так и в группе. Для 
работы необходимо спокойное и 
уединенное место, где присутствие 
других людей не сможет помешать 
процессу рисования. Это поможет 
лучше установить связь со своими 

2 Диагностика в арт-терапии: метод «Мандала» / Под 
ред. А.И. Копытина. – М.: Психотерапия, 2009. С. 89.
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чувствами. Во время рисования 
допускается прослушивание музыки. 
Но, если мандалы рисуются в группе, 
это необходимо делать в тишине, так 
как работа в группе создает крепкие 
связи между всеми ее членами.

Выбор участниками материала 
для творчества имеет большое 
значение. Он указывает на области 
конфликтов и на степень готовности 
к эмоциональному самовыражению. 
Поэтому, желательно, предлагать 
широкий диапазон материалов: гуашь, 
темпера, пальчиковые и клейстерные 
краски, акварель, пастель, восковые 
мелки, фломастеры, цветные и простые 
карандаши. Предлагается бумага белого 
или черного цвета форма та А4, но 
допускается и размер А3. Тогда диаметр 
круга должен быть 20  или 27см 
соответственно. Пустой круг можно 
подготовить заранее или предложить 
клиенту бумажную тарелку, которую он 
должен будет обвести.

Вербальная инструкция по технике 
создания мандал, которая да ется в 
большинстве случаев заключается в 
кратком сообщении того, что нужно 
сначала начертить круг, а затем, начав с 
центра, заполнить изображением все его 
внутрен нее пространство. Если клиент 
не имеет достаточной мотивации, 
даже такая простая инструкция будет 
им проигнорирована. В арт-терапии 
считается приемлемой любая созданная 
клиентами продукция. 

Когда человек рисует мандалу, он 
рисует свой внутренний мир в настоящий 
момент, свое состояние. Потребность 
рисовать мандалы, особенно во время 
трудных периодов, возможно, означает, 
что бессознательное «Я» хочет быть 
защитником сознательного «Я». 
Свидетельством этого могут служить 
каракули, которые зачастую рисуют 
дети и взрослые в моменты кризиса, 
когда «Я» полно бессознательного 
тревожного содержимого. Мандалами 

являются те абстрактные рисунки, 
которые мы бессознательно рисуем 
на листе бумаги, например, за чашкой 
кофе, на собрании, совещании или 
конференции, во время разговора по 
телефону. Эти рисунки, так или иначе, 
являются попыткой компенсировать 
нашу умственную рассеянность и 
упорядочить наше существование в 
этот момент. С помощью рисования 
мандалы достигается гомеостаз и 
гармонизация личности.

В психокоррекционной и 
психотерапевтической работе 
психолога рисование мандал может 
применяться как с сотрудниками, так и 
с осужденными различного возраста в 
следующих случаях:
• с целью диагностики и коррекции 

конкретной проблемы;
• в целях диагностики актуального 

настроения;
• в целях коррекции эмоционального 

состояния, нормализации 
поведения (раскрашивание готовых 
мандал-раскрасок);

• при проблемах самооценки;
• при ощущении внутреннего 

дисбаланса;
• с целью активизации ресурсных 

состояний личности;
• при страхе потерять контроль над 

собой, а также при наличии других 
страхов и тревог;

• при пессимизме и депрессии;
• при психокоррекции накопившегося 

раздражения и агрессии;
• в целях коррекции эмоциональной 

гиперчувствительности или 
напротив, алекситимии;

• при ощущении жизненного тупика;
• преодоление кризисов в развитии 

(возрастные, личностные);
• сопровождение адаптации;
• сложные семейные ситуации;
• психосоматические проблемы;
• в целях изучения и коррекции 

групповых взаимоотношений 
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(создание индивидуальных мандал 
в группе с последующим созданием 
коллективной композиции);

• повышение концентрации и 
внутреннего равновесия;

• формирование уверенности в себе 
на основе спокойствия и стимуляции 
творческого потенциала.
Существуют определенные правила, 

которые психолог должен соблюдать при 
работе с данным методом. Например, 
если запланирована работа с мандалами-
раскрасками, то предлагается несколько 
– пусть клиент сам выберет по форме 
и орнаменту то, что ближе ему по 
настроению. Выбор мандалы, сюжет, 
материалы для работы и цветовую гамму 
клиент осуществляет самостоятельно. 
Процесс работы ограничен только 
степенью насыщения, пресыщения 
и удовлетворения работой (мандала 
считается завершенной, когда, по-
смотрев на нее, клиент чувствует удовле-
творение от созерцания). Психолог 
фиксирует состояния напряжения/
расслабленности, связанные с 
процессом работы. Осуществляется 
принцип невмешательства и принцип 
избегания оценочных комментариев 
по поводу работы. Клиент, при 
желании, даёт название своей мандале 
как раскрашенной, так и созданной. 
После работы важно дать возможность 
клиенту проговорить о своих чувствах, 
переживаниях по поводу работы над 
мандалой и отношениях к результату 
(допускаются корректные наводящие 
вопросы).

Для интерпретации рисунков имеет 
значение не только цвет и форма, но и 
их расположение в мандале. Так как 
состояние каждого из нас может быть 
изменчивым, используя мандалу как 

средство оценки процесса психического 
развития, следует быть готовым к тому, 
что характер изображения будет со 
временем меняться. Задача первичной 
оценки – определить, каково состояние 
человека в данный момент, допуская 
при этом, что через некоторое время оно 
может стать другим. Мандала становится 
эффективным средством работы лишь в 
том случае, если рассматривать ее как 
часть непрерывного процесса развития 
и изменений. При интерпретации 
мандал можно использовать пособия 
таких авторов, как М. Аргуэлес, Т.Ю. 
Колошина, А.И. Копытин, М. Шевченко 
и др. При раскрашивании мандал можно 
воспользоваться альбомами с готовыми 
рисунками таких авторов, как Грин 
Шиа, А. Цайри и др.

Таким образом, мандала – это 
нечто большее, чем просто рисунок, 
выполненный на бумаге, это способ 
обобщения и упорядочивания 
себя, своего внутреннего мира. 
Всякая мандала является продуктом 
индивидуального творчества, 
создаваемым в определенное время и 
в определенном месте. Поэтому она 
всегда уникальна и не может быть 
в точности повторена. Проблемы, 
радости, тревоги, аффекты, физическое 
состояние организма и многое другое 
– все это находит свое отражение 
в мандале.  Творческая работа с 
мандалой из-за её концентрической 
структуры привносит нужную 
энергию во внутренний мир человека 
для восстановления равновесия и 
спокойствия, чтобы человек чувствовал 
себя такими же «круглым» и цельным, 
как мандала. Это указывает нам, 
на большую ценность мандал, как 
на активный арт-терапевтический 
метод в психокоррекционной и 
психотерапевтической работе психолога 
с сотрудниками и осужденными.
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Аннотация: Объектом исследования в статье выступает правоохранительная 
деятельность исправительного учреждения по установлению административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. Предметом 
исследования являются внутриорганизационная и внешняя деятельность 
администрации исправительного учреждения по  установлению 
административного надзора  за  лицами,  освободившимися  из  мест лишения 
свободы. Статья предназначено для научных и практических работников 
пенитенциарной системы, а также сотрудников  полиции, занимающихся 
осуществлением административного надзора.

Abstract: The object of the research is law-enforcement activity of a correctional 
institution on establishment of administrative supervision of persons released from 
prisons. The subjects of the research are internal and external activities of prison 
administration on establishment of administrative supervision of persons who have 
been released from prison. The article is intended for researchers and practitioners of 
the penitentiary system, as well as the police officers involved in the implementation of 
administrative supervision.

Товч агуулга: Энэхүү өгүүллийн судалгааны обьект нь засан хүмүүжүүлэх 
байгууллагын зүгээс хорих газраас суллагдсан этгээдэд захиргааны хяналт тавихад 
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чиглэсэн  хууль сахиулах  ажиллагаа юм. Судлах зүйл нь засан хүмүүжүүлэх 
байгууллагын захиргааны зүгээс хорих газраас суллагдсан этгээдэд захиргааны 
хяналт тавихад чиглэсэн  байгууллагын гадаад болон дотоод үйл ажиллагаа болно. 
Өгүүлэл нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх системийн эрдэм шинжилгээний болон 
практик ажилтнууд,  захиргааны хяналтыг хэрэгжүүлдэг цагдаагийн ажилтнуудад 
зориулагдсан болно. 

Ключевые слова: Правоохранительная деятельность исправительного 
учреждения, административный надзор, лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, администрация исправительного учреждения, органы внутренних дел.

Keywords: Law-enforcement activity of a correctional institution, administrative 
supervision, persons released from prisons, prison administration, law enforcement 
bodies.

Түлхүүр үгс: Засан хүмүүжүүлэх байгууллагын хууль сахиулах үйл ажиллагаа, 
захиргааны хяналт, хорих газраас суллагдсан этгээд, засан хүмүүжүүлэх 
байгууллагын захиргаа, дотоод хэргийн байгууллагууд.

Начнем с внутриорганизационной 
деятельности администрации 
исправительного учреждения. 
Административный надзор в местах 
лишения свободы регламентирован 
статьей 173.1 УИК РФ. Однако до 
сих пор отсутствует ведомственный 
нормативный акт (например, 
приказ), определяющий процедуру  
установления административного 
надзора в исправительном учреждении. 
Например, в системе МВД России уже 
принят соответствующий подзаконный 
нормативный акт (Приказ МВД России 
от 8 июля 2011 г. N 818  «Порядок 
осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»). 

Как организационно должна 
строиться работа в исправительном 
учреждении по установлению 
административного надзора? 
Поскольку отсутствует ведомственный 
документ, авторы предлагают 
свою  процедуру установления 
административного надзора в местах 
лишения свободы.

 Данная модель, может выглядеть 
следующим образом. Прежде всего, 

администрацией исправительного 
учреждения, выявляются лица,  
которые по юридическим признакам 
подпадают под административный 
надзор.  В процессе выявления 
таких лиц сотрудники УИС обязаны 
руководствоваться статьей 173.1 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации, так как 
именно эта норма устанавливает 
административный надзор в 
отношении лиц, непосредственно 
освобождаемых из мест лишения 
свободы.

Далее (анализируем предлагаемую 
модель), администрация 
исправительного учреждения не 
позднее, чем за два месяца,  до 
истечения определенного приговором 
суда срока отбывания осужденным 
наказания подает в суд заявление об 
установлении административного 
надзора по основаниям,  указанным в 
статье 173.1 УИК РФ. Однако перед 
этим сотрудники УИС осуществляют 
организационную работу, связанную со  
сбором соответствующих документов 
на осужденного в суд. 

Поэтому в целях установления 
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за освобожденными лицами 
административного надзора работники 
исправительного учреждения 
выполняют следующие функции.

Специальные отделы (группы) – 
за четыре месяца до освобождения 
составляют списки лиц, юридически 
подпадающие под административный 
надзор. При этом необходимо 
руководствоваться статьей 173.1 УИК 
РФ. 

Кроме того специальные отделы 
(группы) осуществляют следующие 
направления деятельности: готовят 
списки лиц, подпадающих под 
административный надзор, а 
также копии  приговоров; сверяют 
соответствие сведений о наличии 
взысканий и поощрений; передают 
списки лиц, подпадающих под 
административный надзор, копии 
приговоров и характеристики в отдел 
безопасности; производят запись об 
установлении административного 
надзора (например, проставляют 
в справках об освобождении 
поднадзорных штамп «Установлен 
административный надзор»).

Оперативный отдел – совместно 
с другими службами исправительного 
учреждения: проводит  мероприятия 
по сбору оперативной информации 
об освобождаемых лицах; направляет 
необходимые сведения о них в органы 
внутренних дел (полицию).

Отдел безопасности – 
после получения и изучения 
соответствующих материалов 
(например, списка лиц, подпадающих 
под административный надзор) 
из специального и оперативного 
отдела готовит материалы, 
свидетельствующие о злостном 
нарушении установленного порядка 
отбывания наказания осужденным 
(эти материалы передают в комиссию 

исправительного учреждения);
Кроме того, отдел безопасности: 

вручает осужденному предписание 
о выезде к избранному им месту 
жительства или пребывания 
с указанием срока прибытия, 
установленного с учетом необходимого 
для проезда времени; предупреждает 
данное лицо об ответственности за 
уклонение от административного 
надзора; ведут журнал регистрации 
лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор.

Начальники отрядов – составляют 
характеристики на освобождаемых 
лиц, указанных в части 1 и 2 статьи 
173.1 УИК РФ. Согласовывают 
характеристики с заместителями 
начальника исправительного 
учреждения и утверждают их у 
начальника учреждения. Данную 
характеристику направляют в 
специальный отдел (группу).

Воспитательный отдел – в 
переделах своей компетенции 
осуществляет подготовку и 
направление в суд материалов для 
установления административного 
надзора за осужденными, отбывшими 
наказание, а именно: готовит проект 
заявления в суд об установлении 
административного надзора   (в 
нем указываются сведения о 
поведении лица, в отношении 
которого предлагается установить 
административный надзор, в 
период отбывания им наказания 
в исправительном учреждении); 
направляет (в течение семи дней) 
копию решения суда об установлении 
административного надзора в орган 
внутренних дел (полицию); высылает 
в органы внутренних  дел (полицию) 
другие необходимые материалы на 
лиц, в отношении которых установлен 
административный надзор; ведет 
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протоколы заседаний комиссии 
исправительного учреждения. 

Начальник исправительного 
учреждения – в рамках своей 
компетенции осуществляет в данной 
сфере деятельности следующие 
функции: руководит отделами и 
службами своего учреждения по 
установлению административного 
надзора за лицами, освобождаемыми 
из мест лишения свободы; выносит 
постановление  о признании 
осужденного злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания 
наказания; подписывает (от имени 
администрации исправительного 
учреждения) заявление в суд об 
установлении административного 
надзора; подает не позднее,  чем 
за два месяца до истечения 
определенного приговором суда срока 
отбывания осужденным наказания, 
заявление в суд  об установлении 
административного надзора.

Далее,  воспитательный 
отдел, собрав со всех служб 
(подразделений) исправительного 
учреждения  материалы на лиц, 
указанных в  части 2 статье 173.1 
УИК РФ, не позднее,  чем за один  
месяц до подачи в суд заявления об 
установлении административного 
надзора, выносит данные материалы на 
заседание комиссии исправительного 
учреждения. 

На заседание комиссии  
приглашаются освобождаемые, а 
также работники УИС, которые могут 
охарактеризовать поведение данных 
лиц в период отбывания наказания.

Под материалами, которые 
служат основанием для обсуждения 
на заседании комиссии учреждения 
вопроса о признании злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания, понимаются 

различные документы: характеристики, 
справки о взысканиях, тетради 
индивидуально-воспитательной ра-
боты, личные дела и т п. 

То есть в этих документах 
должны содержаться сведения 
о поведении лица, в отношении 
которого предлагается установить 
административный  надзор, в 
период отбывания им наказания в 
исправительном учреждении.

На наш взгляд, на заседание 
комиссии достаточно представить 
характеристику осужденного с 
обоснованным выводом, что отбывая 
наказание, он признавался злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания.

Заседание начинается обычно 
с доклада материалов работником 
воспитательного отдела. После ответов 
на вопросы (если они поступили) 
предоставляется  слово приглашенным 
лицам (например, начальнику отряда), 
которые могут дать характеристику 
осужденному. По нашему мнению, 
нужно, чтобы на заседании обязательно 
присутствовали начальники тех 
отрядов, об осужденных которых 
решается вопрос.

Комиссия, рассмотрев материалы 
и придя к выводу, что поведение 
освобождаемого  в период отбывания 
наказания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушителем 
установленного порядка отбывания 
наказания, принимает решение о 
направлении в суд заявления об 
установлении административного 
надзора по основаниям,  
предусмотренным федеральным 
законом. 

Заседание исправительной 
комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается председателем 
и секретарем.
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Таким образом, комиссия 
исправительного учреждения выносит 
решение о направлении в суд заявления 
об установлении административного 
надзора  за лицами,  указанными  
исключительно в части 2 статьи 173.1 
УИК РФ.

В отношении лиц, которые  
указаны в  части 1 статьи 173.1 УИК 
РФ данная  комиссия не собирается. 
По ним соответствующие материалы: 
1) списки лиц, подпадающих под 
административный надзор (часть 
1 статьи 173.1 УИК РФ);  2)  копии  
приговоров, заявления об установлении 
административного надзора; 3) 
имеющиеся постановления начальника 
исправительного учреждения,  о 
признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания (для данной 
категории лиц – это не обязательный 
критерий); 4) проект заявления в суд 
об установлении административного 
надзора,   а также иные необходимые 
документы воспитательный отдел 
передает начальнику учреждения на 
рассмотрение.

Начальник исправительного 
учреждения единолично рассматривает 
соответствующие документы, 
подписывает их  и подает не позднее,  
чем за два месяца до истечения 
определенного приговором суда срока 
отбывания осужденным наказания, 
заявление в суд  об установлении 
административного надзора  за лицами,  
указанными  именно в части 1 статьи 
173.1 УИК РФ.

Таким образом, в предложенной  
модели участвую все основные 
подразделения (службы) 
исправительного учреждения. 
Данные проект (модель) является 
примерной. Вышеизложенные функции 
(перечисленных отделов, служб),  

администрация исправительного 
учреждения может распределить по 
своему усмотрению.

Исследуем теперь внешнюю 
деятельность администрации 
исправительного    учреждения по  
установлению административного 
надзора  за  лицами,  освободившимися  
из  мест лишения свободы.

Данная деятельность 
регламентирована Кодексом 
административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее КАС 
РФ), а также (частично) статьей 173.1 
Уголовно-исполнительным кодексом 
Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 
270 КАС РФ административное 
исковое заявление об установлении 
административного надзора подается 
исправительным учреждением за два 
месяца до истечения определенного 
приговором суда срок отбывания 
осужденным наказания в виде лишения 
свободы.

Следует сказать, что 
административное исковое заявление 
об установлении административного 
надзора в отношении лица, 
освобождаемого из мест лишения 
свободы, подается в суд по месту 
нахождения исправительного 
учреждения. Административное 
исковое заявление исправительного 
учреждения должно быть подписано 
его начальником.

В административном исковом 
заявлении исправительного 
учреждения об установлении 
административного надзора 
указываются сведения о 
поведении лица, в отношении 
которого предлагается установить 
административный надзор, в 
период отбывания им наказания 
в исправительном учреждении, 
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предлагаемые к установлению виды 
административных ограничений и 
срок установления административного 
надзора. 

К административному исковому 
заявлению об установлении 
административного надзора 
прилагается копия приговора суда, а 
также копия постановления начальника 
исправительного учреждения, о 
признании осужденного злостным 
нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания.

Так, например, в заявлении 
исправительного учреждения об 
установлении административного 
надзора указываются сведения 
о поведении лица, в отношении 
которого предлагается установить 
административный надзор, в 
период отбывания им наказания в 
исправительном учреждении. Суд при 
необходимости может затребовать 
иные документы и материалы.

Дело об административном надзоре 
рассматривается и разрешается судьей 
единолично с обязательным участием 
лица (например, осужденного),  в 
отношении которого подано заявление,  
а также с участием представителей  
исправительного учреждения 
(например, руководства  учреждения, 
сотрудников воспитательного отдела), 
которым подано административное 
исковое заявление, и прокурора (статья 
272 КАС РФ). 

Как правило, на судебное 
рассмотрение  приглашают прокурора 
по надзору за исправительными 
учреждениями или соответствующего 
прокурора по месту нахождения 
исправительного учреждения.

Следует отметить, что неявка 
в судебное заседание заявителя 
или прокурора (если их известили 
надлежащим образом о времени 

и месте судебного заседания), не 
является препятствием к рассмотрению 
и разрешению дела. Обязанность 
доказывания обстоятельств по делу 
об административном надзоре лежит 
на заявителе, например, на лице 
(администрация исправительного 
учреждения), обратившимся с таким 
заявлением (часть 2 статьи 272 КАС РФ).

На наш взгляд, извещение 
прокурора и иных лиц надлежащим 
образом, предполагает отправка 
заказного письма, повестки или 
уведомления.

Таким образом, суд, в соответствии 
с часть 3 статьи 272 КАС РФ (а не 
администрация исправительного 
учреждения), обязан надлежащим 
образом известить прокурора, а 
также лицо, в отношении которого 
решается вопрос, связанный с 
административным надзором, 
соответствующее исправительное 
учреждение о времени и месте 
рассмотрения административного дела.

В случае неявки без уважительной 
причины представителя 
соответствующего исправительного 
учреждения, явка которого признана 
судом обязательной, на него может 
быть наложен судебный штраф.

Административные дела, 
связанные с административным 
надзором, подлежат рассмотрению 
в течение десяти дней со дня 
поступления административного 
искового заявления в суд.

Суд, рассмотрев административное 
исковое заявление  по делу об 
административном надзоре, 
принимает решение. В решении суда 
об установлении административного 
надзора указывается срок 
административного надзора, 
конкретные административные 
ограничения.
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Копия решения суда по делу об 
административном надзоре вручается 
под расписку лицам, участвующим 
в деле, и их представителям или 
направляются им незамедлительно 
после изготовления решения 
способами, позволяющими обеспечить 
скорейшую доставку.

 Кроме того, администрация 
исправительного учреждения 
после вступления в законную силу 
решения суда об установлении 
административного надзора в 
отношении лица, освобождаемого из 
мест лишения свободы, в течение семи 
дней направляет копию указанного 
решения в орган внутренних дел 
по избранному этим лицом месту 
жительства или пребывания (часть 4 
статьи 173.1 УИК РФ). 

Заметим, что такое взаимодействие 
администрации с органами 
внутренних дел рассматривается 
как часть управленческого процесса 
по реализации законодательства, 
регламентирующего  админи-
стративный  надзор за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы. 

При освобождении из 
мест лишения свободы лицу, в 
отношении которого установлен 
административный надзор, 
администрация исправительного 

учреждения вручает предписание 
о выезде к избранному им месту 
жительства или пребывания 
с указанием срока прибытия, 
установленного с учетом необходимого 
для проезда времени, и предупреждает 
данное лицо об уголовной 
ответственности за уклонение от 
административного надзора. 

В данном  предписании 
производится запись об установлении 
административного надзора и 
указывается адрес избранного места 
жительства или пребывания.

Таким образом, предложенная 
(внутриорганизационная) модель 
организационно-правовой де-
ятельности исправительного 
учреждения по установлению 
административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы, является примерной. Кроме 
того, она (то есть, модель) может 
быть востребована при разработке 
ведомственного нормативного 
акта, устанавливающего процедуру 
административного надзора в 
исправительном учреждении, что, 
в конечном счете, обеспечило бы 
законность в рассмотренной сфере 
общественных отношений. 
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ХИЙГДЭЖ БУЙ ШИНЭТГЭЛ, ТҮҮНИЙ 
ҮР НӨЛӨӨНИЙ ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН ХАНДЛАГА

THE CURRENT REFORM OF THE POLICE AND THE PUBLIC 
ATTITUDE TOWARDS ITS IMPACT

Б.БАЯНМӨНХ 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Цагдаа 
судлалын тэнхимийн дэд профессор, цагдаагийн хошууч 
BAYANMUNKH B.
Assistant professor of Police administrative department, Police 
Institute, Law Enforcement University, Police major

Товч агуулга: Орчин үеийн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны үндсэн 
зарчим нь авилга, ашиг сонирхлоос ангид байж, мэдээллийн ил тод байдлыг хангасан, 
иргэндээ ээлтэй үйлчилгээ үзүүлж, амар тайван аюулгүй орчинг бүрдүүлэх явдал 
гэж үзэж болно.

Цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлийг нийгмийн захиалга гэж судлаачийн 
хувьд үздэг бөгөөд энэ нь нийгмийн хөгжлийн зүй тогтлоо дагаж байнга өөрчлөгдөж 
шинэчлэгдэж байх ёстой. 

Өөрчлөлт, шинэчлэл тасралтгүй тогтмол явагдаж байж энэ байгууллагын үйл 
ажиллагаа нийгмийн дэвшилтэд хөгжлийн тэр түвшинд хүрч ажиллах боломжтой 
болно. Энэ үүднээс шинэчлэл, түүний үйл явцын үе шат, хүрэх үр дүн болон 
цагдаагийн байгууллагын шинэчлэл, түүний үр нөлөөнд олон нийтийн хандлага 
ямар байгаа талаар энэхүү илтгэлээр илэрхийлэхийг хичээлээ. 

Abstract: The current Mongolian police forceisexpected to operate with the following 
principles in mind; to be free from corruption and self-interests, to be transparent to 
the public, to provide citizens with a friendly service, and to create a safe and peaceful 
environment for its people. 

As a researcherthe current reform that is transpiring within the police force should be 
viewed as a shift that is being initiated by the changing needs of society and that in terms 
of social progress and development this is a necessary phase that should occur regularly.

In order to reach a point where social progress and development has reached an 
advanced level, reforms should be continuously implemented. In this regard, this article 
aims to explore how the public perceives this reform through analysis of the implementing 
stages, outcomes and impacts on society.

Түлхүүр үгс: Шинэчлэл, хандлага, үе шат, зүй тогтол, үр дүн, хууль сахиулах 
байгууллага, цагдаагийн байгууллага.

Key words: Reform, attitude, stage, rule/regimen, outcome, law enforcement 
organization, police.

УДИРТГАЛ
Зорилго: Энэхүү илтгэлийн зорилго 

нь аливаа нэг өөрчлөлт, шинэчлэлийн 
үйл явцын үе шат, дамжлагын талаарх 
судлаачийн хувьд үзэл бодлоо хүргэх, 
түүнчлэн цагдаагийн байгууллагад 
хэрэгжиж байгаа өөрчлөлт, 

шинэчлэлийн үр нөлөөнд хандах олон 
нийтийн хандлага ямархуу түвшинд 
байгааг тодорхойлох, түүнчлэн 
шинэчлэлийн үр дүнг дээшлүүлэх 
чиглэлээр санал гаргаж, холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд хүргэх 
явдал юм.
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Шинэлэг тал: Цагдаагийн 
байгууллагад шинэчлэлийн бодлого 
хэрэгжиж эхэлснээс хойш уг өөрчлөлт, 
шинэчлэлийн үр нөлөө иргэд, олон 
нийтэд ямархуу байдлаар хүрсэн болон 
түүний үр нөлөөнд хандах олон нийтийн 
хандлагын талаар дагнасан асуулгаар 
судалгаа авч байгаагүй бөгөөд анх удаа 
олон нийтийн хандлагыг тодорхойлохыг 
оролдсон нь энэхүү илтгэлийн  шинэлэг 
талыг тодорхойлж байна. 

Судлагдсан байдал: Цагдаагийн 
албаны тухай хууль батлагдахаас 
өмнө 2011, 2012, 2013 онд цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа иргэд, 
олон нийтэд хэрхэн хүрч байгаа талаарх 
“Хэрэглэгчийн судалгаа”, 2012 онд 
“Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүй, үйл 
ажиллагааны орчин, түүний шинэтгэл”, 
2014 онд Хууль зүйн үндэсний 
хүрээлэнгийн “Хууль зүй судалгааны 
төв”-ийн явуулсан “Цагдаагийн 
байгууллагын хэрэглэгчийн үнэлгээний 
судалгаа” зэрэг судалгаанууд явагджээ.

Гэхдээ “Цагдаагийн байгууллагын 
хэрэглэгчийн үнэлгээний судалгаа” 
нь Цагдаагийн албаны тухай хууль 
хэрэгжиж эхэлсэн 2014 онд явагдсан 
учир шинэчлэлийн бодлого, хуулийн 
хэрэгжилтийн үр нөлөө хэрэглэгчид 
хэрхэн хүрсэн нь төдийлөн бүрэн гүйцэд 
гараагүй байх магадлалтай билээ. 

Үндсэн хэсэг: Аливаа улс орон 
төрөө үргэлж шинэчилж, сайжруулах 
жамтай. Төр хэрхэн сайжирч буй 
нь Үндсэн хуулийн өөрчлөлтүүдээр 
харагддаг байна. Өмнөд Солонгосын 
үсрэнгүй хөгжлийн нууц нь төрийн 
шинэчлэлдээ байсан гэж олон орон 
үздэг нь тухайн улсын эдийн засаг 
нь биш төр нь шинэчлэгдэж хурдтай 
байснаараа үсрэнгүй хөгжлийг авчирсан 
гэж үздэгтэй салшгүй холбоотой юм.

Улс орны шинэчлэл төрийн 
шинэчлэлээс эхэлдэг, төрийн 
шинэчлэл нь Үндсэн хуулийн 
шинэчлэлээс эхэлдэг гэж үздэг. 

Төр гэдэг ард түмний хамтын 
ухамсрын суурин дээр бүтээгддэг 
байгууллага бөгөөд улс төрийн 

ухамсартай иргэдтэй үед л хөгжил дагаж 
байх учиртай. Ухамсартай иргэдтэй 
байна гэдэг ард түмнээ дээдэлсэн 
сайн Үндсэн хуультай, нийгмээрээ нэг 
хүсэлтэй бөгөөд хоорондоо хамтын 
гэрээгээр зохицуулагдсан орчин 
бүрдэнэ гэсэн үг юм. 

Ийм нөхцөлд л жинхэнэ нийгэм 
бүрэлдэн тогтдог. Адилхан ёс 
суртахуунтай, адилхан хүмүүжилтэй, 
нэг зүг рүү тэмүүлсэн тэмүүлэлтэй 
хүмүүсийг нийгэм гэж нэрлэдэг. Нийгэм 
бол зөвхөн хүмүүсийн бөөгнөрөл биш 
юм. 

Төр бол ухамсрын суурин дээр 
үндэслэгдэн мэдлэг дээр суурилан 
босож ирдэг. Төрөө шинэчлэх нь маш 
өргөн хүрээгээр яригдах асуудал билээ.

Шинэчлэл гэдэг шилжилт 
хөдөлгөөн хийж, цалинг нэмэгдүүлж, 
ажлын байрыг сайжруулаад болчих 
асуудал биш юм. Үүнд удирдлагын арга 
барил хамгийн голлох үүрэгтэй юм.

Бид өнөөдөр цөөхөн хүний 
хүрээнд асуудлыг шийддэг хурц босоо 
биш, багаараа хэлэлцэж асуудлыг 
шийдвэрлэдэг хамтын системийг 
нэвтрүүлсэн нь маш том ололт юм. 
Үүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд багийн 
гишүүдэд эрх шилжүүлэх, итгэл 
үзүүлэх, хамтдаа хариуцлага хүлээдэг 
байх системд шилжиж чадсан байх 
ёстой.

Өнөөдөр бид ши нэчлэл гэдэг 
нь чухам юу вэ гэд гийг  сайн бодох 
хэрэгтэй байна. Зарим хүн “Ши нэчлэл 
гэдэг нь сайтар мар тагдсан зүйлийг 
дахин сэргээж хэ рэг жүүлэх” гэж хэлсэн 
байдаг. Энэ нь ма гад гүй тухайн цаг үед 
ийм хэмжээний ши нэчлэл шаардлага 
бий болсонтой хол боотойгоор гарсан 
байх магадлалтай юм.

Хүн ч бай, улс ч байсан гурван 
цагийн хэл хээсэн дээр хөгждөг. Өөрөөр 
хэл бэл, ахмад, дунд, залуу үеийн ал тан 
хэлхээг авч  явах, алтан дун джыг олох, 
түүнийг тойр сон асуудлыг авч үзэх нь 
хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох маш 
чу хал үйл явц билээ.

Өнөөдөр бид ядаж 10-15 жилийн 



627

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

дараа Монгол Улсын хөгжилд хэрэгтэй 
зүйл хий хээс биш тулга тойрсон  хэ -
рүүлийг шинэчлэл гэж хэ лэх  гүй. Үүгээр 
юуг хэлэх вэ гэ хээр залуус маань их 
зүйл унш, олон улсын чиг хандлагыг 
суд лах, туршлагыг нь хуулах бус сайн 
судлах нь чухал болоод байна. 

Шинэчлэл гэ дэг нь алсыг харсан эх 
үйлсийн эхлэл гэж хэлж болно. Үнэ хээр 
аливаа нэг салбарт шинэчлэл хийх гэж 
байгаа бол  тухайн салбарын шат шат-
ны давхаргыг хамарсан цогц байдлаар 
хийвэл үр дүн нь өндөр байна.

Шинэчлэл  /reform/-ийг макро 
түвшний өргөн хүрээг хамарсан 
өөрчлөлт шинэчлэлтийг хэлдэг 
бол микро түвшинд өрнөж буй 
шинэчлэлүүдийг иноваци гэж ойлгож 
бас болно.

Шинэ санааг амьдралд 
хэрэгжүүлэхийн гол ач холбогдол нь 
илүү нэмүү өртөг, үр ашиг, бүтээмж, 
нийгмийн үнэ цэнэ бий болгодогт 
оршдог гэж товчхон хэлж болно. Энэ 
утгаараа инноваци нь хувь хүн, өрх 
гэр, байгууллагын түвшинд төдийгүй 
улс үндэстэн, бүс нутаг, дэлхийн 
хөгжлийн суурь гэж хэлж болохуйц ач 
холбогдолтой.

Харин шинэлэг зүйлийг хүмүүсийн 
сайн сайхан амьдралын төлөө, хүний 
хөгжлийг гол зорилгоо болгосон, 
нийгмийн эрх тэгш байдал, тогтвортой 
хөгжлийг хангахад чиглүүлэх нь чухал.

Шинэчлэлийг хэн дэмжинэ, тэр хүн 
энэхүү үйл явцын идэвхтэй оролцогч 
нь байх болно. Хандлага, харилцан 
буулт, хариуцлага, үүргээ ухамсарлах 
зориг, алсын хараа, алдаагаа ойлгож, 
зөв үнэлсэн ажил хэрэгч уур амьсгалд 
шинэчлэл амжилт олно.

Шинэчлэл бол ганц хүний зоргоор 
хийдэг ажил биш. Энэ бол нийгмийнхээ 
бодит шаардлагыг мэдэрсэн, үзэл 
санаа нэгтэй, жинхэнэ сорилтыг 
давах сэтгэлийн хаттай, хамтын 
зорилгоо тодорхойлсон хүмүүсийн 
хамтран манлайлж, олон түмний итгэл 
дэмжлэгийг олж хийх ажил юм.

Шинэчлэлийн зорилго нь 

захиргааны зардлыг хямдруулж, 
тогтворжуулах замаар үйл ажиллагааны 
үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх, 
үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, тэдний 
эрэлт хэрэгцээг хангах, захиргааны үйл 
ажиллагааг нээлттэй, ил тод болгоход 
чиглэгдэх ёстой. Энэ утгаараа төрийн 
захиргаа, төрийн албаны шинэтгэл 
нь улс төр, эдийн засаг, нийгмийн 
тогтвортой хөгжлийн хөтөч нь болдог 
байна.

Монгол Улсын хөгжлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
байгаа бэрхшээлүүдийг даван туулахын 
тулд хийх шаардлагатай шинэчлэлийн 
нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бол төрийн 
албаны шинэтгэл юм.

Өнөөдөр төрийн албаны 
шинэтгэлийн ихэнх хөтөлбөр нь 
мэргэшсэн тогтвортой байх (мeрит) 
зарчимд суурилсан, улс төрийн 
намуудаас хараат бус төрийн албыг 
байгуулах буюу бэхжүүлэх явдлыг гол 
зорилгоо болгож байна. 

Төрийн албаны шинэтгэлийн 
амжилт ололт, бүтэлгүйтэл нь 
засаглалын институцийн болон 
улс төрийн нөхцөл байдал, төрийн 
албан хаагчдын чадавхаас ихээхэн 
шалтгаалдаг.

Монгол Улсад 1990 онд эхэлсэн 
нийгмийн бүх хүрээг хамарсан 
ардчилсан өөрчлөлт шинэчлэлт дор 
дурдсан 4 шатыг дамжин өөрчлөгдөн 
шинэтгэгдэж байна. Энэхүү өөрчлөлт, 
шинэтгэлийн шат тус бүр нь өөрийн 
онцлогтой чиглэсэн тодорхой зорилго, 
зайлшгүй хэрэгжүүлэхийг шаардсан 
үйл ажиллагаатай байсны дээр төрийн 
албан хаагчдаас шинэ орчин нөхцөлд 
дасан зохицож ажиллах сэтгэлгээг 
шаардаж байлаа. Үүнд:

Дөрвөн үe шат1-тайгаар хэрэгжиж 

1 Төрийн байгууллын шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх 1-р 
шат (1990-1993), Төрийн захиргаа, төрийн албаны шинэ 
тогтолцоог бүрдүүлэх 2-р шат (1994- 2000), Төрийн 
албаны чадавхи, үйл ажиллагааных нь үр ашиг, үр 
нөлөөг дээшлүүлэх 3-р шат (2000 – 2008), Улс төрийн 
нөлөөллөөс ангид төрийн мэргэшсэн, тогтвортой албыг 
төлөвшүүлэх шат (2008 оноос хойшхи)
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байгаа Монгол Улсын Төрийн албаны 
шинэтгэлийн үр дүнд төрийн албан 
хаагчдын өгч байгаа үнэлгээ нь 
хэдийгээр эерэг тал руугаа хандаж 
байгаа хэдий ч төрийн албаны үйл 
ажиллагаа доголдолтой, нийгмийн 
болоод нийт иргэдийн нийтлэг эрх 
ашгийн төлөө бус хувин сонирхол, 
улс төрийн ашиг хонжооны төлөө 
ажилладаг, хариуцлагагүй, ажил 
мэргэжлийн ур чадвар сул, хээл 
хахуультай, хүнд суртал бүхий төрийн 
алба байна гэсэн шүүмжлэл нийгэмд 
байсаар байна.

Төрийн албаны шинэтгэлийн 
зарчим, үнэт зүйлс нь шинэтгэлийн 
бодлого, стратеги зорилтуудыг 
тодорхойлох суурь үндэс нь болно. 
Шинэчлэлийг дүр эсгэсэн байдлаар 
бус, сууриас нь харж салбар бүр дээр 
тогтсон бодлоготой байж хийнэ.

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллага 
дээр хэрэгжиж байгаа шинэчлэлийг 
хүмүүс янз бүрээр харж байна. 
Судлаачид, улс төрийн зүтгэлтнүүд, 
залуус, иргэд олон нийт өөр өөрийн 
мэдлэг, боловсрол, туршлага, 
төсөөллийн хэмжээнд харж байна. 

Нэг талаас дүрэм журмын шинэчлэл 
гэж харж байхад, нөгөө талаас сахилга 
бат, зохион байгуулалт, нээлттэй байдал 
гэж харж байна. Бүр зарим нь хүний 
нөөц, албан тушаалтанд хариуцлага 
тооцох, солих, огцруулахаас эхэлсэн 
гэж үзэж байна.

Цагдаагийн байгууллага дээр 
явагдаж байгаа шинэчлэгдэх үйл 
явц тодорхой үе шаттай, зохион 
байгуулалттай, үзэл бодлын харилцан 
буулт шаардсан үйл явц гэж хэлж болно. 

Шинэчлэлийг алсыг харж, ойрын 
бэрхшээлийг тооцож эрсдэл гаргаж 
хийдэг ажил гэдгийг олон орны жишээ 
харуулдаг. Шууд авч хэрэгжүүлдэг 
бэлэн жор гэж үгүй. Харин шинэчлэлийг 
орон орны туршлага, өөрийн орны 
нөхцөлийг нэг бүрчлэн сайтар тооцож, 
улс төр, нийгэм, эдийн засаг, тухайн 
байгууллагын үйл ажиллагааны онцлог 
нөхцөл байдал, хэтийн төлөвийг 

харгалзан үзэж хийх ажил юм. 
Үзэл, үзэл санаа, концепцын 

цоо шинэ шинэчлэл (платформ) 
салбар байгууллагад хэрэгтэй. Үйл 
ажиллагааны алдаа, дутагдал, эрх 
зүйн цоорхойг хэн нэгэн тодорхой 
хүнд бурууг тохон косметик шинэчлэл 
хийж хариуцлага тооцсоноор салбар 
байгууллагын шинэчлэл амжилт 
олохгүй.

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллагын 
шинэчлэл өөрчлөлтийг хийхийн тулд 
шинэчлэлийн бодлогыг цогц байдлаар 
хэрэгжүүлэх үе шаттай хөтөлбөр, 
төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх 
чадварлаг менежерүүдээс бүрдсэн баг 
шаардлагатай байна. Өөрчлөлт жижиг 
зүйлээс, хөгжил дотроосоо эхэлдэг.

Цагдаагийн байгууллага дан ганц 
хууль сахиулах үйл ажиллагааны 
бодлого, чиглэлээ өөрчлөөд хуучин арга 
барилаараа ажилбал энэ нь өөрчлөлт 
биш гэж үзэж болно.

Арга барилаа өөрчлөх хэрэгтэй ч 
дан ганц арга барилаа өөрчлөөд хуучин 
бодлогоороо ажлаад байвал бас өөрчлөлт 
биш, үр дүнтэй ажиллаж чадахгүй. 
Тиймээс бодлогоо өөрчлөх хэрэгтэй. 
Дан ганц бодлогоо өөрчлөхөөс гадна 
түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
бүтэц байхгүй бол бодлого хэрэгжихгүй.

Тиймээс бүтцээ өөрчлөх хэрэгтэй. 
Бүтцээ өөрчлөөд хүнээ хөгжүүлэхгүй 
бол бүтэц оновчтой байж чадахгүй. 
Тиймээс хүнээ хөгжүүлэх хэрэгтэй. 
Дан ганц хүнээ хөгжүүлээд орчинг 
нь бүрдүүлээгүй бол хүний нөөцөө 
ашиглаж чадахгүй. 

Тиймээс хүнээ хөгжүүлэхээс гадна 
үйл ажиллагаа, арга барил, бодлого, 
бүтэц, орчинг хамтад нь өөрчлөх 
хэрэгтэй. Өөрчлөлт эерэг, хөгжил цогц 
байх ёстой юм.2

Дээрх бүгдээс харахад шинэчлэл 
нь жижиг гэлтгүй бүхий л зүйлд хүрч 
өөрчилж байж жинхэнэ өөрчлөлт 
шинэчлэлт болно.

2 “Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн сэтгүүл. УБ., 
2014. №3
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Цагдаагийн байгууллагад явагдаж 
байгаа шинэчлэл нь дараах үе 
шаттайгаар явагдаж байгаа боловч 
зарим тохиолдолд алгасах, дутуу орхих 
байдал гарсаар байна.

Учир нь зарим тохиолдолд шинэчлэл 
нь хүссэн үр дүнд хүрэхгүй байх, 
хэрэгжүүлэх арга, хэлбэр нь оновчгүй 
байх явдал гарсан билээ. Тухайлбал: 
бүтэц оновчгүй, хувцасны чанар эдэлгээ 
муу гэх мэт. 

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллагад 
хэрэгжиж байгаа шинэчлэл олон нийтэд 
хэрхэн хүрч байгаа талаар 200 иргэнээс 
анкет асуулгын аргаар авч шинжилгээ 
хийж үзэхэд бидний хүссэн хариулт гарч 
ирсэнгүй нь бид нэгийг бодоход хүргэж 
байна. Өөрөөр хэлбэл иргэд, олон 
нийтэд цагдаагийн байгууллага дээрээ 
хэрэгжиж байгаа өөрчлөлт, шинэчлэлт 
муу мэдрэгдсэн, шинэчлэлийн үйл 
явцын талаарх мэдээллийг хүргэх тал 
дээр учир дутагдалтай байна  гэж үзэж 
болохоор байна.

Бид цагдаагийн байгууллага дээр 
хэрэгжиж байгаа шинэчлэл, түүнд 
олон нийтийн зүгээс хандаж байгаа 
хандлагын түвшинг тогтоож, цаашид 
хийх шинэчлэлийн бодлого, арга 
зүй дээрээ өөрчлөлт хийх хэрэгцээ 
шаардлагыг тодорхойлох нь өнөөдрийн 
шинэчлэлд чухал асуудал болоод байна.

Цагдаагийн байгууллага 
дээр хэрэгжиж байгаа өөрчлөлт, 
шинэчлэлийн талаар олон нийтийн 
хандлага ямар байгаа талаар бидний 
авсан судалгааг графикаар авч үзвэл: 
Судалгаанд оролцогчдын насны 
байдлыг авч үзвэл 15% нь 18-25, 38% 
нь 26-35, 25% нь 36-45, 22% нь 45-аас 
дээш насны иргэд эзэлж байна.

Хүйсийн харьцааг авч үзвэл 
судалгаанд оролцогчдын 38% нь 
эрэгтэй, 62% нь эмэгтэй иргэд байна.  
Харин ажил эрхлэлтийн байдлыг нь 
авч үзвэл 13% нь төрийн байгууллага, 

5% нь төрийн бус байгууллага, 47% 
нь хувийн компанид, 22% нь хувиараа 
хөдөлмөр эрхэлдэг, 13% нь ажилгүй 
иргэд хамрагдсан байна.

График №1

График №2

График №3

График №4
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График №5

График №6

График №7

Дээрх судалгааны дүнг нэгтгэн 
авч үзвэл цагдаагийн байгууллагын 
шинэчлэлийн үр нөлөө иргэд олон нийтийн 
дунд төдийлөн сайн мэдрэгдээгүй гэж 
үзэж болохоор байна. Судалгааны дүнгээс 
харахад судалгаанд хамрагчдын 17% нь 
“Буруу”, 16% нь “Цагаа олоогүй”, 24% 
нь “зөв боловч буруу арга хэлбэрээр 
явагдсан” гэж хариулж нийт оролцогчдын 
57% нь хангалтгүй үнэлсэн нь бид энэ тал 
руугаа анхаарлаа хандуулах шаардлагатай 
болсныг харуулж байна. /график №1/

Түүнчлэн судалгаанд хамрагчдын 
80% нь Цагдаагийн байгууллагад 
явагдаж байгаа шинэчлэлийн үр нөлөө 
бидний ажиллаж, амьдарч буй орчинд 
мэдрэгдээгүй гэсэн нь олон нийтийн 
хүсэн хүлээж байгаа тэр зүйл рүү  хүрч 
чадахгүй байгааг харж болохоор байна./

график №3/
Олон нийтийн 48% нь цагдаагийн 

байгууллагыг “үйлчилгээний”, 31% нь 
“цэрэгжсэн” байгууллага байхыг хүсч 
байгаагаа илэрхийлсэн байна. /график 
№4/

Энэ нь нэг талаараа цагдаагийн 
байгууллагыг иргэдэд хууль 
зүйн тусламж үйлчилгээг анхан 
шатанд үзүүлдэг гэсэн хандлагаар 
үйлчилгээний, харин гэмт хэрэг, 
зөрчилтэйтэй тэмцэх ажилд голлох 
үүрэгтэйгээр оролцдог гэдэг утгаараа 
эрх мэдэлтэй, хүчирхэг байхыг хүсэж 
цэрэгжсэн байхыг хүсдэг байна.

Нөгөө талаараа Дээрх 2 хандлагын 
аль алиных нь шинжийг тусгасан шинэ 
хандлага бий болгох хэрэгцээ шаардлага 
байгааг харж болно.

Мөн судалгаанд оролцогчдын 45% 
нь “бүх шатанд”, 37% нь удирдлагын 
түвшинд шинэчлэл түрүүлж хийгдэх 
ёстой гэж үзсэн нь өөрчлөлт, шинэчлэлт 
бодлого тодорхойлдог удирдлагын 
түвшинд түрүүлж явахыг хүсэж 
байгаагаас харж байна./график №6/

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ
Судалгаанд хамрагдсан иргэд, олон 

нийт цагдаагийн байгууллагад ямар 
шинэчлэлт явагдсан талаар төдийлөн 
сайн мэдэхгүй байгаа нь энэ ажлын цар 
хүрээ зөвхөн байгууллагын хэмжээнд 
явагдаад өнгөрөх магадлалыг бий 
болгож, үр нөлөө нь олон нийтэд 
төдийлөн  сайн хүрч чадахгүй байна гэж 
үзэж болохоор байна.

Шинэчлэл гэдэг урьд нь хийсэн 
ажлыг тэр чигт нь үгүйсгээд дахин 
шинээр хийх явдал биш, харин тэрхүү 
хийсэн ажлыг улам засан сайжруулж, 
зөв чиглэлд хөтлөн оруулах замаар 
тавьсан зорилгодоо хүрэх тасралтгүй 
хийгдэж байх ёстой ажил билээ.

Тиймээс бид шинэчлэлийг хүрэх үр 
дүнгээ сайтар тооцоолж, хэрэгжүүлэх 
арга зүйгээ зөв тодорхойлж, олон 
түмний дэмжлэг болон алба 
хаагчдын сэтгэлгээний өөрчлөлтийн 
тусламжтайгаар хийвэл зорилгодоо 
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хүрч болох гарц байгаа гэж үзэж байна.
Түүнчлэн цагдаагийн байгууллагад 

инновацийн бодлого амжилттай 
хэрэгжүүлэх замаар дэвшилтэт 
технологийг ашиглан, хууль сахиулах 
үйл ажиллагааны чанараа сайжруулж 
болно. Ингэснээр нийгмийн эрэлт 
хэрэгцээг хангах, амар тайван аюулгүй 
орчин бий болгох, зардал хэмнэх, аль 
болох бага хүч хэрэгсэлд тулгуурласан 
зөв оновчтой арга зүйг ашигласнаар 
гэмт хэрэг, зөрчлийг бууруулж, хүссэн 
үр дүндээ хүрч болох юм. 

Иймд цагдаагийн байгууллагын 
өөрчлөлт шинэчлэлийн үр нөлөөг 
дээшлүүлэх,  хүссэн үр дүнд нь хүргэх 
үүднээс дараах хэдэн саналыг дэвшүүлж 
байна. Үүнд:

1. Цагдаагийн байгууллагын 
өөрчлөлт, шинэчлэлийн үйл явц, түүний 
нөлөө, үр дүнд иж бүрэн шинжилгээ 
хийж, гаргасан алдааны оношыг зөв 
тогтоох судалгааны баг ажиллуулах;

2. Өөрчлөлт шинэчлэлтэд 
хандаж байгаа алба хаагч болон 
иргэдийн сэтгэлгээний хандлага, хүсч 
буй зүйлийг судалж тогтоох;

3. Өөрчлөлт шинэчлэлтэд 
нөлөөлж буй гадаад, дотоод хүчин зүйл, 

түүний шалтгаан нөхцөлийг судлан 
тогтоох судалгаа хийх;

4. Судалгаанд суурилсан 
өөрчлөлт, шинэчлэлтийн бодлогыг 
гаргаж, бүх шатны түвшинд нээлттэй 
байдлаар хэлэлцүүлэх замаар хэтийн 
төлөвөө зөв тодорхойлох;

5. Гадаад орнуудад хэрэгжсэн 
өөрчлөлт, шинэчлэлтийн чиглэлээр 
хийсэн ажлуудыг судалж, өөрийн орны 
хөрсөнд бууж болохуйц үр дүнтэй 
арга замуудыг  сонгон авч эрдэмтэн 
судлаачдаар хэлэлцүүлэх замаар 
оновчтой арга, хэлбэрийг эрэлхийлэх;

6. Цагдаагийн байгууллага 
өөрчлөлт, шинэчлэлтийн хүрээнд 
хийгдсэн олон дэвшилт ажлуудаа 
иргэд, олон нийтэд сурталчлах замаар 
нийгмийн байр сууриа бэхжүүлэх, үр 
нөлөөг түгээх ажлыг нутаг дэвсгэрийн 
цагдаагийн байгууллага бүр зохион 
байгуулах.
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-	 “Цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлийн 

үр нөлөөнд хандах иргэд, олон нийтийн 
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Ю.П.ГАРМАЕВ 
Ази-Номхон далайн бүс нутгийн орнуудын эрх зүйн харьцуулсан судалгааны 
лабораторийн эрхлэгч, Буриад улсын их сургуулийн Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх болон криминалистикийн тэнхимийн профессор, бэлтгэл хурандаа, 
хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, хууль зүйн ахлах зөвлөх

Аннотация: В статье описана сущность и сформулированы 
криминалистически значимые признаки «преступлений, связанных с 
коррупционным посредничеством». В криминалистическом значении, то 
есть для нужд предварительного расследования, данная группа посягательств 
представляется значительно более широкой, чем совокупность деяний, 
ответственность за которые предусмотрена ст. 291.1 (Посредничество во 
взяточничестве) и 204.1 Уголовного кодекса России (Посредничество в 
коммерческом подкупе). Так, рассмотрены криминалистически значимые 
аспекты преступления, смежного с упомянутыми составами. Речь идет о мнимом 
посредничестве, которое в России квалифицируется как мошенничество (ст. 
159 Уголовного кодекса России). Авторы доказывают, что все перечисленные 
преступления взаимосвязаны между собой, широко распространены, причем не 
только в России, высоколатентны и представляют повышенную общественную 
опасность.

Abstract: The article describes the essence and formulated forensically significant 
signs of "crimes related to corruption mediation." The forensic value, that is, for the 
needs of the preliminary investigation, this group of attacks seems much broader than 
the set of acts, responsibility for which is provided by art. 291.1 (mediation in bribery) 
and 204.1 of the Criminal Code of Russia (Mediation in commercial bribery). So, 
considered forensically significant aspects of the crime, adjacent to said structures. We 
are talking about an imaginary mediation, which in Russia is classified as fraud (Art. 159 
of the Criminal Code of Russia). The authors argue that all these crimes are interrelated, 
are widespread, and not only in Russia, high latency and provide improved public 
danger.
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Товч агуулга: Уг илтгэлд авилгалын зуучлалтай холбоотой гэмт хэргийн 
криминалистик ач холбогдол болох мөн чанарыг дүрсэлсэн болно. ОХУ-ын 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн Криминалистикт буюу мөрдөн байцаах үйл 
ажиллагаанд уг асуудал нь илүү өргөн хүрээтэй агуулагдсан байдаг. Түүнчлэн 
гэмт хэргийн ач холбогдолтой бусад чухал асуудлууд багтсан болно.  ОХУ-д 
залилангийн гэмт хэрэг нь зуучлалын хэлбэрээр өргөн явагддаг тухай хөндсөн 
болно. / ОХУ-ын Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль хуу. 159/. Бүртгэгдсэн хэргүүд 
дээр дүн шинжилгээ хийж үзвээс бүгд хоорондоо холбоотой ба ОХУ-аар өргөн 
тархаад зогсоогүй нийгэмд их хэмжээний аюул занал болоод байгааг бид нотлож 
байна. 

Ключевые слова: Взяточничество, посредничество во взяточничестве, 
мошенничество, посредничество в коммерческом подкупе, мнимый посредник, 
коррупционные преступления, криминалистическая методика расследования 
преступлений. 

Keywords: Bribery, mediation in bribery, fraud, mediation in commercial bribery, 
alleged middleman, corruption crimes, forensic methods of crime investigation.

Түлхүүр үгс: Авилгал, хээл хахуул, авилгал хээл хахуулд зуучлах, залилан, 
арилжааны хээл хахуулд зуучлах, зуучилагч сэжигтэн, авлигын гэмт хэрэг, гэмт 
хэргийг мөрдөх криминалистик арга зүй.

В Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 30 
ноября 2010 года глава государства, 
отмечая необходимость активизации 
борьбы с коррупцией, указал, что 
в стране «… сформировался такой 
вид преступного промысла, как 
посредничество во взяточничестве. 
Вокруг судов и других 
государственных органов, все это 
отлично знают, вьется множество 
проходимцев, заверяющих, что они 
знают, как решить любое дело, кому и 
сколько для этого “занести”. Я считаю, 
что посредничество во взяточничестве, 
так же как и кратный размер штрафа, 
необходимо внести в уголовный 
закон»1.
После этого выступления, как 
известно, Федеральным законом от 4 
мая 2011 года № 97-ФЗ в Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее 
- УК РФ) была введена ст. 291.1 

1  Послание Президента Федеральному Собранию // 
Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.
ru/events/president/news/9637. 

«Посредничество во взяточничестве»2. 
Федеральным законом от 3 июля 2016 
года № 324-ФЗ криминализировано 
посредничество в коммерческом 
подкупе (ст. 204.1 УК РФ), внесены 
и иные существенные изменения в 
конструкции составов коррупционных 
преступлений.
Понимание высшим руководством 
страны актуальности повышения 
эффективности борьбы с 
преступным посредничеством 
можно проиллюстрировать 
положениями «Национального плана 
противодействия коррупции на 2014–
2015 годы»3. В нем Следственному 

2  О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
в связи с совершенствованием государственного 
управления в области противодействия коррупции: 
Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 
2011 г. № 97-ФЗ // Российская газета. 2011. 06 мая. 
№ 5473.
3 В действующем Национальном плане 
посредничество во взяточничестве уже не 
упоминается. Смотрите Указ Президента РФ 
от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2016−2017 годы» 
// Собрание законодательства РФ. 2016. № 14. Ст. 
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комитету РФ и Министерству 
внутренних дел РФ (далее – МВД РФ) 
было дано поручение «провести в 2015 
году комплекс следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий 
по выявлению и пресечению 
взяточничества и посредничества 
во взяточничестве (выделено 
мной. – Авт.) в профессиональных 
образовательных организациях и 
образовательных организациях 
высшего образования…» (п. 17 «г»).
Между тем, как известно, в России 
официальная статистика не 
демонстрирует выдающихся успехов 
в борьбе ни с преступлениями 
коррупционной направленности 
в целом, ни со взяточничеством 
(включая посредничество) в частности. 
По данным МВД РФ, в 2015 году 
всего по России зарегистрировано 
26 033 преступления коррупционной 
направленности, что на 19,1 % 
меньше, чем в предшествующем 
году. В 2014 году этот показатель 
составил 32 204 преступления, в 
2013 году – 42 506 преступлений4.  
Однако наиболее странными 
и явно не соответствующими 
реальным показателям выглядят 
данные официальной статистики по 
уголовным делам о посредничестве 
во взяточничестве – ст. 291.1 УК РФ. 
Так, в 2015 году зарегистрировано 
лишь 455 таких преступлений, в 
2014 году – 462, в 2013 году – 599. 
Есть основания полагать, что эти 
данные указывают лишь на еще более 
высокую латентность преступного 
посредничества по сравнению с 
получением и дачей взятки. Столь 
незначительные показатели борьбы 
с указанными преступлениями 

1985; Российская газета. 2016. 13 апреля. № 78.
4 Справка о состоянии преступности в России за 
январь-декабрь 2015 года. Сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://xn--
b1aew.xn--p1ai/folder/101762/item/7087734/.

имеют ряд причин. Одна из них 
заключается в трудно разрешимых 
проблемах квалификации данного вида 
преступления, а точнее нескольких 
составов преступлений5. 
Однако помимо посредничества 
во взяточничестве и коммерческом 
подкупе (статьи 291.1 и 204.1 УК РФ. 
Далее, для краткости – коррупционное 
посредничество), в России широко 
распространен сходный по своим 
закономерностям вид криминальной 
коррупционной деятельности, 
игнорируемый официальной 
статистикой и малоисследованный 
науками антикриминального цикла. 
Речь идет о мнимом посредничестве, то 
есть о мошенничестве, когда предмет 
взятки (коммерческого подкупа) «под 
должностное лицо или управленца» 
и без ведома последних принимает 
(требует, вымогает) мошенник. Как 
показало проведенное анкетирование, а 
также изучение следственно-судебной 
практики, эти преступления широко 
распространены не только в России, 
но и в сопредельных государствах, 
а коэффициент их латентности 
представляется чрезвычайно высоким. 
Во многом, хотя, конечно, далеко не 
во всем, широко распространенные 
среди населения мнения о «повальном 
взяточничестве», «круговой поруке» 
во всех государственных органах – это 
результат преступной деятельности 
разнообразных мошенников, 
предлагающих услуги коррупционных 
посредников. «Слухи о том, что в 
конкретных регионах существуют 
“расценки” на взятки, “пирамида 
взяточников”, где каждое звено делится 
частью поборов с вышестоящим и т. 
п., очень часто формируется именно 
такими мошенниками»6. В результате 

5 Смотрите, например: Яни П. С. Проблемы 
квалификации посредничества во взяточничестве // 
Законность. 2013. № 2. С. 24.
6 Гармаев Ю.П. Незаконная деятельность 
адвокатов в уголовном судопроизводстве. Средства 
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в обществе формируется во многом 
гипертрофированное впечатление о 
тотальной коррумпированности власти, 
буквально каждого ее носителя. 
Актуальность проблемы 
подтверждают и результаты 
проведенного автором7 анкетирования 
граждан, в ходе которого было 
установлено, что на вопрос «Как 
Вы считаете, распространено 
ли мнимое посредничество 
(мошенничество) в следственных 
и иных правоохранительных, 
судебных органах, в вузах?» 48,57% 
респондентов ответили: «Да» и 
26,67% − «Да, но незначительно». На 
этот же вопрос 22,64% опрошенных 
государственных обвинителей дали 
положительные ответы; 62,18 % 
ответили «Да, но незначительно» и 
остальные указали отрицательный 
ответ.
Таким образом, коррупционное 
посредничество, мнимое 
посредничество (мошенничество) 
и сопутствующие им преступления 
– это сходные по закономерностям 
криминальной деятельности 
высоколатентные общественно 
опасные деяния, которые наносят 
существенный вред интересам 
общества и государства, а также чести, 
достоинству, деловой репутации 
конкретных должностных лиц, 
руководителей и работников различных 
организаций. Между тем, работники 

предупреждения и нейтрализации: монография. М.: 
Юрлитинформ, 2010. С. 184.
7  Проведено анкетирование: 154 следователей, 
127 сотрудников органов – субъектов оперативно-
розыскной деятельности, 82 работников 
прокуратуры, а также 1300 граждан – представителей 
широких слоев населения Иркутской области и 
других регионов Восточной Сибири. Смотрите: 
Гармаев Ю. П., Степаненко Р. А. Особенности 
расследования преступлений, связанных с 
посредничеством во взяточничестве: монография. – 
Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2016. – С. 229 
(приложения № 1 и 3). Здесь и далее приводятся 
эмпирические и иные данные из настоящего 
исследования. 

правоохранительных органов пока не 
располагают специальными частно-
методическими криминалистическими 
рекомендациями по противодействию 
этим криминально-коррупционным 
посягательствам. 
Эти обстоятельства указывают 
на непреходящее значение и 
актуальность проблемы повышения 
эффективности выявления, раскрытия 
и расследования преступлений, 
связанных с коррупционным 
посредничеством. К сожалению, 
частные криминалистические 
методики, специально 
посвященные расследованию 
преступлений, связанных с 
коррупционным посредничеством, 
в России до настоящего времени не 
разрабатывались8. 
Посредничество во взяточничестве 
российским законодателем определено 
как способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении 
либо реализации соглашения между 
ними о получении и даче взятки в 
значительном размере (ч. 1 ст. 291.1 УК 
РФ). Выделен и один из видов такого 
способствования: непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя9. 
Этот, отделенный от прочих, вид 
посредничества принято называть 
посредничеством физическим, а все 
прочие – интеллектуальным10. 
Коррупционное посредничество 
совершается во всех плоскостях 
общественной деятельности. По 

8 Одна из первых разработок – диссертация Р.А. 
Степаненко: Особенности методики расследования 
преступлений, связанных с посредничеством во 
взяточничестве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / 
Р.А. Степаненко. - Краснодар, 2015. - 261 с. 
9 Аналогичным образом сконструированы и составы 
посредничества в коммерческом подкупе (ч.1 и 4 ст. 
204.1 УК РФ).
10 Моисеенко М. Отличие физического 
посредничества во взяточничестве от дачи взятки / 
М. Моисеенко, Р. Шарапов // Уголовное право. 2013. 
№ 1. С. 71.
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мнению опрошенных в рамках 
упомянутого исследования 
следователей и оперативных 
сотрудников, наиболее распространено 
данное противоправное явление в 
сферах деятельности: муниципальных 
органов (77,5%); субъектов госзакупок 
(55,8%); здравоохранения (48,5%); 
правоохранительных органов (21,7%); 
образования (40,1%); судебных органов 
(6,4%). Схожие мнения высказали 
и государственные обвинители, 
принявшие участие в анкетировании11.
Анализ норм уголовного закона, 
материалов следственной и 
судебной практики показывает, 
что преступления, связанные с 
коррупционным посредничеством 
(как общественно опасные деяния, 
а не как состав преступления), 
квалифицируются органами 
предварительного расследования и 
судами не только по ст. 291.1 и 204. 
1 УК РФ. Соответствующие деяния 
подпадают под признаки других 
составов преступлений.
Так, из изученных нами 145 уголовных 
дел и 65 материалов доследственных 
проверок по признакам 
посредничества во взяточничестве 
чаще всего соответствующие деяния 
квалифицировались: по ст. 159 УК 
РФ как мошенничество (56 дел); по 
совокупности преступлений, включая 
ст. 291.1 УК РФ и иные составы (65 
дел), среди которых, естественно, 
наиболее распространены ст. 
290, 291 УК РФ; по совокупности 
преступлений, включая ст. 159 УК РФ 
и (34 дел), среди  которых наиболее 
распространены преступления, 
предусмотренные ст. 285, 292, 160 УК 
РФ; и др.
Приведем достаточно типичный 

11 Гармаев Ю. П., Степаненко Р. А. Особенности 
расследования преступлений, связанных с 
посредничеством во взяточничестве: монография. – 
Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2016. – С. 231 
(приложения № 2 и 3).

пример анализируемых преступлений. 
Так, собранные Следственным 
управлением Следственного комитета 
России по Волгоградской области 
доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения 
приговора адвокату Волгоградской 
областной коллегии адвокатов 
гражданке С. Она признана виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
3 ст. 159 УК РФ (покушение на 
мошенничество в крупном размере).
Следствием и судом установлено, 
что в середине июня 2012 года к 
заведующему филиалом одной из 
межрайонных коллегий адвокатов 
обратился мужчина, с 2001 года 
находящийся в розыске за совершение 
кражи, с просьбой оказать содействие 
в прекращении в отношении него 
розыскных мероприятий. Женщина 
согласилась помочь и передала его 
просьбу адвокату С., которая ранее 
работала в органах МВД, в связи c 
чем обладала определенными связями 
в правоохранительных органах. 
С. пояснила разыскиваемому, что 
сможет содействовать в решении 
указанного вопроса, но для этого 
ей необходимо передать 500 тысяч 
рублей, предназначенные якобы 
для дачи взяток должностным 
лицам органа внутренних дел. В 
действительности каких-либо мер 
по выполнению своего обещания она 
предпринимать не собиралась.
Преступная деятельность адвоката 
была пресечена оперативными 
сотрудниками регионального 
управления Федеральной службы 
безопасности России. 8 августа 
2012 года она была задержана при 
получении через посредника части 
требуемой суммы. Приговором суда 
виновной назначено наказание в виде 
3 лет лишения свободы условно с 
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испытательным сроком на 3 года12.
Повторимся, что подобных 
примеров в практике множество. 
Таким образом, для выделения 
анализируемой группы общественно 
опасных посягательств использован 
одновременно: 1) уголовно-правовой 
критерий – составы преступления, 
предусмотренные ст. 291.1 и 204.1 УК 
РФ; 2) криминалистически значимые 
признаки. Следует отметить критерии 
выделения преступлений, связанных с 
посредничеством во взяточничестве и 
коммерческом подкупе13. 
1. Данная группа преступлений 
является не самостоятельным видом 
криминальной деятельности, а 
лишь частью более общей группы 
посягательств, именуемых в уголовно-
правовой и криминалистической 
литературе как взяточничество, 
коммерческий подкуп и, так же как 
последние, относится к категории 
преступлений коррупционной 
направленности (коррупционных 
преступлений)14.
Так, Пленум Верховного суда 
Российской Федерации во вводной 
части своего Постановления 
от 9 июля 2013 года № 24 (в 
редакции от 3 декабря 2013 года) 
«О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных 

12 Уличенная в мошенничестве адвокат приговорена 
к лишению свободы условно // Официальный сайт 
Следственного управления Следственного комитета 
РФ по Волгоградской области [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.skprokvolga.
ru/index.php?module=news&task=show&search=1&
id=1638. 
13 Более полный перечень критериев смотрите: 
Гармаев Ю. П., Степаненко Р. А. Особенности 
расследования преступлений, связанных с 
посредничеством во взяточничестве: монография. – 
Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», 2016.
14 О введении в действие перечней статей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, используемых 
при формировании статистической отчетности: 
Указание Генпрокуратуры России № 744/11, МВД 
России № 3 от 31.12.2014 // СПС «Консультант плюс» 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174552/#p16. 

коррупционных преступлениях» 
использовал такую фразу: «В связи 
с вопросами, возникающими у судов 
при рассмотрении уголовных дел о 
взяточничестве (статьи 290, 291 и 
291.1 УК РФ) и об иных связанных 
с ним преступлениях, в том числе 
коррупционных (в частности, 
предусмотренных статьями 159, 
160, 204, 292, 304 УК РФ), и в целях 
обеспечения единства судебной 
практики <...> дать судам следующие 
разъяснения…». И хотя ни в этом, 
ни в каком-либо ином документе 
Верховный суд РФ не дал понятия 
коррупционных преступлений, не 
разъяснил, что он понимает под 
категорией «иные связанные со 
взяточничеством преступления», а 
также не обосновал отнесение к их 
числу (к числу «связанных с ...»), 
например, деяний, предусмотренных 
ст. 204 УК РФ, он, тем не менее, ясно 
выразил свою позицию. Верховный суд 
РФ тем самым определил: 
1) к категории взяточничества 
относятся только три статьи 
уголовного закона – 290, 291 и 291.1 
УК РФ15; 
2) существуют и широко 
распространены в судебной практике 
«связанные со взяточничеством 
преступления»; 
3) среди последних выделяются 
коррупционные и иные. К первым, 
в частности, относятся те, что 
предусмотрены статьями 159, 160, 204, 
292, 304 УК РФ. Но этот перечень не 
является окончательным.
Данная правовая позиция высшей 
судебной инстанции имеет важное 

15 Разумеется настоящее постановление не могло 
учесть принятие  Федерального закона от 03.07.2016 
N 324-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации", которым, как 
уже упоминалось выше,  криминализировано 
посредничество в коммерческом подкупе и другие 
составы коррупционных преступлений.
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значение как для уголовно-правовых, 
так и для криминалистических 
исследований.
2. Наблюдаются две важные и 
практически значимые закономерности 
посредничества во взяточничестве: а) 
они в основном совершаются серийно, 
неоднократно; б) при квалификации 
чаще всего подпадают под признаки 
различных, порой сложных 
совокупностей (реальных и идеальных) 
составов преступлений16. Причем не 
только под признаки преступлений, 
предусмотренных ст. 290–291.2 и 204-
204.1 УК РФ, но и под признаки других 
преступлений, среди которых наиболее 
распространен в практике состав 
мошенничества – ст. 159 УК РФ.
3. Важными криминалистически 
значимыми признаками выделения 
анализируемой группы посягательств 
являются общие отличительные 
признаки типичных преступников. В 
преступной деятельности участвуют, 
как правило, две или три основные 
категории лиц. В криминальных 
ситуациях мнимого посредничества 
фигурируют как минимум 
взяткодатель и мнимый посредник. В 
ситуациях реального посредничества 
– как минимум взяткодатель, 
посредник и взяткополучатель. В 
обеих криминальных ситуациях 
зачастую задействованы и иные 
заинтересованные лица: соучастники 
взяткодателя, посредника, 
взяткополучателя и др. Но при 
этом именно посредник является, 
как правило, наиболее активным 
действующим лицом, на которого, 
прежде всего, должно быть направлено 
внимание правоохранительных 
органов. Следует с высокой 

16 В основу данного признака взяты проверенные в 
рамках настоящего исследования тезисы о «феномене 
множественности» служебных преступлений. См. 
Гармаев Ю. П. Квалификация и расследование 
взяточничества: учебно-практич. пособие / Ю. П. 
Гармаев, А. А. Обухов. М.: Норма, 2009. С. 45–47.

степенью условности выделить 
три вида типичного преступника: 
«мнимый посредник» (мошенник); 
«посредник, скрыто от обеих сторон 
присваивающий часть взятки»; 
«реальный посредник». 
4. Преступления совершаются 
посредниками, мнимыми 
посредниками зачастую в связи с их 
профессиональной и иной хорошо 
известной им деятельностью, то есть 
в рамках общественных отношений и 
правоотношений, в которых они, как 
правило, являются специалистами, 
имеют определенный опыт.
Тяжесть указанных преступлений, 
высокая степень общественной 
опасности посягательств, 
причиняющих значительный вред 
правам и законным интересам 
граждан, отношениям собственности, 
а также интересам государственной 
власти, интересам службы в 
коммерческих и иных организациях, 
требует от всех представителей наук 
антикриминального цикла, прежде 
всего криминалистов, обратить 
особое внимание на необходимость 
формирования и внедрения в 
практику прикладных разработок 
по квалификации, выявлению, 
расследованию и предупреждению 
этих преступлений.
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ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН ҮЕИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

CONTEMPORARY ISSUES OF CRIMINAL LAW

Б.ӨНӨРМАА
Улсын Ерөнхий Прокурорын Газрын хяналтын прокурор, 
хууль зүйн ухааны доктор 
UNURMAA B.
Prosecutor, Prosecutor General’s Office of Mongolia, Ph.D in law 

Товч агуулга: Аливаа улсын эрүүгийн эрх зүйн хөгжилийн чиг хандлагыг 
тодорхойлох үндсэн нэг шалгуур нь тухайн улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль буюу Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх хууль юм.  Монгол Улсад эрүүгийн эрх зүйн хөгжил, шинэчлэлд 
ахицтай нааштай,  өөрчлөлт хийгдэж байсан эсэх, төр иргэнээ хамгаалсан эсхүл 
иргэндээ чиглэсэн эрх зүйн орчин бүрдүүлж чадаж байна уу гэдэгт дүгнэлт хийж 
жишээ баримтаар тодруулсан болно. 

Abstract: One of the fundamental criteria to define the development of any country's 
criminal legislation is the criminal law and criminal procedure law effective in that 
country. The  criminal code /2002 was reviewed whether it protects the human rights, is 
in line with international treaties and conventions, and its sentencing policy is directed to 
prevention from crime and correction, but not to retribution. 

 
Түлхүүр үгс: Үндсэн хууль, Эрүүгийн эрх зүй, эрх зүйн чиг хандлага, түүхэн 

явц, хүний эрх, “Ne bis in idem” зарчим, хүмүүнлэгийн зарчим, шударга ёсны зарчим, 
эрүүгийн хуулийг төсөөтэй хэрэглэх зарчим, Авилгын эсрэг конвенци, Улсын Дээд 
шүүх, хууль тайлбарласан тогтоол. 

Key words: Constitution, Criminal law, Tendency of Law, Historical background, 
human right, Double Jeopardy /“Ne bis in idem”/, Principles of Humanity, Principles of 
Equity, UN Convention against Corruption, Supreme Court, Court Interpretation. 

ТҮҮХИЙН ЖИМЭЭР
Эрх зүй гэдэг бол үндсэндээ 

нийгмийн зохион байгуулалтын үр 
дүнд аливаа улсын хүн амын нийтлэг 
хүсэл зоригийг эсхүл тэдгээрийн 
дотроос төрийн засаглалд ноёрхох 
байр суурьтай байгаа тэрхүү бүлгийн 
өвөрмөц хүсэл зоригийг төрийн хүчээр 
хуульчлан бататгасан нийгмийн хэм 
хэмжээнүүдийн тогтолцоо юм.1Эрх 

1 Эрх зүйн органик онолоор “Эрх зүй нь хүмүүс 
хамтран харилцах нийгмийн зохион байгуулалтыг 

зүйн хөгжлийн явцад шашны болон зан 
заншлын хэм хэмжээг зөрчих эсхүл ихэс 
дээдэс, хаад ноёдыг эсэргүүцэх хандлага 
аливаа нийгэмд бий болсоор ирсэн 

бий болгосны үр дүнд үүссэн” /Аристотель, 
Спенсер/. Жам ёсны онолоор “Эрх зүй нь хүний 
төрөлхийн заяамал эрхээр нөхцөлдөж ард түмэн, 
засгиййн хооронд нийгмийн гэрээг байгуулсны 
үр дүнд үүссэн. /Руссо/”. Хэм хэмжээний онолоор 
“Эрх зүй нь төрөөс тогтоосон заавал биелүүлэх 
хэм хэмжээнүүдэр дамжин үүссэн” /Кельзен, 
Штаммлер/ Эрх зүйн онолын үүсэл хөгжлийн 
талаар Д.Баярсайхан, Эрх зүйн онол, 2010 номноос 
дэлгэрэнгүй харах.
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бөгөөд энэхүү эсэргүүцэл буюу шашны 
болон зан заншлын хэм хэмжээгээр 
хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй, 
харшилсан үйлдлийг няцаахын тулд 
албадлагын арга хэмжээг бий болгох 
шаардлага үүссэн. 

 Эрүүгийн эрх зүй нь дундад 
зууны үеэс эхэлж хөгжсөн гэж үздэг 
бөгөөд тухайн цаг үед шашны эсрэг, 
ихэс дээдсийн эсрэг эсхүл бусдын 
амь насанд халдсан аливаа этгээдийг 
цээрлүүлэх, залхаах зэрэг албадлага, 
шийтгэлийн төрлийг хэм хэмжээ болгон 
тогтоосон байдаг.2Эрүүгийн эрх зүй 
үүсч хөгжих явцад тухайн үед шударга 
бус эсхүл хууль бусад тооцогдсон 
аливаа үйлдэлтэй тэмцэх, гэм бурууг нь 
хүлээн зөвшөөрүүлэхийн тулд тамлан 
зовоохыг зөвшөөрч байсан бөгөөд 
гэмтнийг цээрлүүлэх дахин ийм үйлдэл 
гаргуулахгүйн тулд түүнд оногдуулсан 
шийтгэлийг олон янзын харгис аргаар 
олны нүдэн дээр гүйцэтгэдэг байжээ. 3

Хүннү нарын үүсгэсэн анхны 
төр нь тухайн нийгэмд эрх зүйн бус 
үзэгдэл байсан зан заншилыг төрийн 
хамгаалалтанд оруулж, эрхийн хэм 
хэмжээг үүсгэсэн бөгөөд энэ нь 
нийгмийн зохион байгуулалтын 
хуульчилсан илэрхийлэл болж байсан 
байна.4

Эрүүгийн эрх зүй нь тухайн үеийн 
нийгмийн онцлог, төрийн хэв маягын 

2 1532 оны V Kaiser Karls-ийн “Хаант улсын хууль” 
нь Хаант засаглалын үеийн Эрүүгийн болон 
процессийн эрх зүйн анхны хууль гэж үздэг.Auszug 
aus der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. von 1532. 
1810 онд Францын Эрүүгийн хууль батлагдсан. 
Бичмэл болон төрөлжсөн хууль, харьцуулсан эрх 
зүйн хөгжлийн тухай Д.Баярсайхан, “Эрх зүйн 
онол” 2010 номноос дэлгэрэнгүй харах.
3 Auszug aus der Peinlichen Gerichtsordnung Karls V. 
von 1532; 
4 Г.Сүхбаатар. “Монголчуудын эртний өвөг”. УБ 
1980 он. “Ши Цзи” буюу “Түүхийн тэмдэглэл”-д 
Хүннүгийн эрх зүйн сурвалжийн талаар өгүүлэхдээ 
“Тэдний баримталдаг хуулиар ирт үзүүрийг гаргавал 
цаазаар аваачина, хулгайн ялтай хүний гэр бүлийг эд 
хөрөнгийг хураана, хөнгөнийг бэрээднэ, хүндийн 
цаазаар авна” хэмээн дурдьсан байдаг.

мөн чанарыг илэрхийлж хөгжлийнхөө 
явцад уламжилалаа хадгалсан, шашин, 
зан заншил болон ёс суртахууны хэм 
хэмжээнд тулгуурлан хөгжиж иржээ. 

VI-XIII дугаар зууны монголын 
ханлиг, аймгуудад хэв хууль голчлон 
үйлчилж байсан бөгөөд тусгай бичмэл 
хуульгүй байсан тухай “Судрын 
чуулган”-д тэмдэглэжээ.5 Их монгол 
улсын үед “Их Засаг” хууль гарсан 
баүүнийг хууль эрх зүйн эх сурвалж 
гэж үздэг. Эрдэмтдийн судалгаанаас 
үзэхэд Их Засаг хууль бол нийгмийн нэг 
төрлийн харилцааг зохицуулсан хууль 
биш, олон төрлийн харилцааг түүний 
дотор эрүүгийн эрх зүйн харилцааг 
давхар зохицуулсан нэгдмэл хууль 
байжээ.6

Монгол Улсын түүхийн тодорхой 
цаг үед нийгмийн харилцааг зохьцуулж 
байсан хэм хэмжээ нь төр, иргэн, 
эрүүгийн эрх зүйн хэм хэмжээг агуулж 
байсан олон хууль үйлчилж байснаас 
дурьдвал “Зарлигаар тогтоосон Манж 
чин улсын бүгд хууль”,монголчуудын 
өөрсдөө зохиосон 1795 оны “Халх 
журам”,1789 од манж нарын зохиосон 
“Гадаад монголын төрийг засах явдлын 
яамны хууль, зүйлийн бичиг” буюу 
Монголын цаазын бичиг зэрэг юм. 
Үүнээс хойш буюу 1911 онд Монгол 
улсыг тунхагласны дараа эрх зүйн 
шинэтгэл хийж эхэлсэн байна. 1915-
1918 онуудад “Зарлигаар тогтоосон 
Монгол улсын хууль зүйлийн бичиг”-ийг 
улсын дээд доод хурлаар хэлэлцүүлж, 
Богд хаанаар батлуулжээ. Энэ үеийн 
эрх зүйн хөгжил нь хамжлагын ёсыг 
халахад чиглэгдэж байв. 1921-1924 онд 
хэд хэдэн хууль батлагдсан.7 1924 онд 
Монгол улсын анхны Үндсэн хууль 

5 Г.Сүхбаатар. “Монголчуудын эртний өвөг”. УБ 
1980 он
6 https://mn.wikipedia.org/wikiИх Монгол Улс
7  Тухайлбал, “Монголын олон засаг ба засаг бус ван, 
гүнгүүдийн эрх хэмжээний дүрэм” 1922, “Монгол 
улсын нутгийн захиргааны дүрэм” 1923 зэргийг 
батлан гаргажээ
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батлагдснаар эрх зүйн бүхэл бүтэн 
тогтолцоо хөгжих үндэс тавигдсан юм.8

ДЭЛХИЙН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ 
ЗҮЙН ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ, ЧИГ 

ХАНДЛАГА
Эрүүгийн эрх зүйн түүхэн хөгжлийг 

үе шатаар авч үзвэл9

- Абсолют онолд үндэслэгдсэн ялын 
эрүүгийн эрх зүйн хөгжил /XIX 
зууны эхэн үеээс 1960-аад он/

- Харьцангуй онолд үндэслэгдсэн 
гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн 
хөгжил /1960-1970/

- Үл тэвчих онолд үндэслэгдсэн 
жишгийн эрүүгийн эрх зүйн хөгжил 
/1970-2010/

- Дэнслэх онолд үндэслэгдсэн 
хүмүүнлэгийн эрүүгийн эрх зүйн 
хөгжил /1990- өнөөг хүртэл/

Абсолютизмын үед, ялангуяа 
XVI болон XVII-р зуунд мөн XVIII-р 
зууны эхэн үед шүүгчийн давуу эрх 
мэдэл гэмт хэрэгтнийг шийтгэх, ял 
шийтгэл оногдуулахад давамгайлж 
байсан бөгөөд хүний жам ёсны эрх 
болон хүмүүнлэг зарчимын тухай 
дурьдагдаж байгаагүй юм. Шүүгч гэмт 
үйлдлийг өргөжүүлэх эсвэл онцгой ял 
шийтгэл өгч болдог байсан. XVIII-р 
зуунд чөлөөт иргэний эрхийн санаа 
хөгжиж эхэлсэнүеээс шүүгчийн эрх 
мэдэл хуулиар олгосон бүрэн эрхээр 
тодорхойлогдох болсон юм. 

Дэлхийн эрүүгийн эрх зүйн 
хөгжлийн сүүлийн үеийн чиг хандлага 
нь гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хүний эрхийг дээдлэх, 

8  1924-1940 оны хооронд  “Мал тариалингийн албан 
татварын хууль” 1932,  “Иргэний хууль” 1926, 1929, 
“Хөдөлмөрийн хууль” 1930, 1934, “Ойн хууль” 1931, 
1933, “Эрүүгийн хууль” 1926, 1929, 1934 түүнчлэн  
1940 онд хоёрдугаар Үндсэн хууль батлагдсан. 
1940-1960 оны хооронд  “Эрүүгийн хууль” 1942 
“Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль” 1949, “Иргэний 
хууль” 1952, “Иргэний байцаан шийтгэх хууль” 1952 
гэх зэрэг олон хуулиуд батлагдсан.
9 Дэлгэрэнгүйг Д.Баярсайхан, “Харьцуулсан 
эрүүгийн эрх зүйн орчин үеийн чиг хандлага, үзэл 
баримтлалын асуудал”, 2-р тал.

эрүү шүүлттэй тэмцэх, ялын 
бодлогыг хүмүүнлэгийн зарчимд 
нийцүүлэхэд чиглэж байна. Олон 
улсын хүмүүнлэгийн байгууллагууд 
1980-аад оны эхнээс өнөөг хүртэл 
хүний үндсэн болон жам ёсны эрхийн 
эсрэг аливаа үйлдэл мөн тухайн улс 
оронд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
үндэсний хууль тогтоомжид хүний 
эрхийг зөрчсөн олон зүйл заалт байгаа 
нь хүмүүнлэгийн зарчимтай харшилж 
байгаад шүүмжлэлтэй хандаж ирсэн нь  
эрүүгийн эрх зүйн хөгжилд шинэтгэл 
хийхэд том нөлөө үзүүлсэн юм. 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРҮҮГИЙН ЭРХ 
ЗҮЙН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН 

БАЙДАЛ
Монгол Улс 1990-ээд оноос 

ардчилсан тогтолцоонд шилжснээс 
хойш эрх зүйн хөгжилд дэвшил гарсан 
гэж үзэж болох ба үүний бодит жишээ нь 
1992 оны Монгол улсын шинэ Үндсэн 
хууль юм.10Олон Улсын эрүүгийн эрх 
зүйн зарчимаас нь зарим нь Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд тухайлбал 14 
дүгээр зүйлд тусгалаа олсон байдаг.11

Аливаа улсын эрүүгийн эрх зүйн 
хөгжилийн чиг хандлагыг тодорхойлох 

10 1917-1991 он хүртэл постсоциалист орнуудын 
холимог эрх зүйн системийн талаар Д.Баярсайхан, 
“Эрх зүйн онол” 2010 номны 120-122 дугаар талаас 
үзэх.
11 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр зүйл. 
Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан 
эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн гэж үзвэл уул эрхээ 
хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын 
хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, 
өөрийн болон гэр бүлийн гишүүд, эцэг эх, үр 
хүүхдийнхээ эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, өөрийгөө 
өмгөөлөх, хууль зүйн туслалцаа авах, нотлох 
баримтыг шалгуулах, шударга шүүхээр шүүлгэх, 
хэргээ шүүх ажиллагаанд биеэр оролцох, шүүхийн 
шийдвэрийг давж заалдах, уучлал хүсэх эрхтэй. 
Өөрөө өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхийг шаардах, 
мэдүүлэг гаргуулахаар шахалт үзүүлэх, хүч 
хэрэглэхийг хориглоно. Гэм буруутай нь хуулийн 
дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмт 
хэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно. Гэм 
буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүлийн гишүүд, 
төрөл саданд нь халдаан хэрэглэхийг хориглоно гэж 
заасан байдаг. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үндсэн нэг шалгуур нь тухайн улсад 
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хууль буюу Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх хууль юм. Гэвч 
Монгол Улсад эрүүгийн эрх зүйн 
хөгжил, шинэчлэлд ахицтай нааштай,  
өөрчлөлт хийгдэж байсан эсэх, төр 
иргэнээ хамгаалсан эсхүл иргэндээ 
чиглэсэн эрх зүйн орчин бүрдүүлж 
чадаж байна уу гэдэгт дүгнэлт хийхэд 
саарал дүрслэл бий болж байна.

Эрүүгийн хууль нь хүний эрхийн 
үнэт зүйлсийг хамгаалж, олон улсын 
гэрээ конвенцид нийцэн ялын бодлого 
нь залхаан цээрлүүлэх биш засан 
төлөвшүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглэгдсэн эсэхэд дүгнэлт 
хийхэд эрүүгийн эрх зүйн хөгжил 
зогсонги байдалд орсныгцөөхөн хэдэн 
жишээгээр харуулъя.Үүнд: 

 1. Монгол Улс 2002 онд 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийг шинээр батлан 
гаргаснаар эрх зүйн түүхэндээ томоохон 
алхам хийсэн юм. Гэвч өнөөдрийг 
хүртэл буюу 12 жилийн хугацаанд дээрх 
хуулиудыг хэрэглэх явцад олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн эрүүгийн эрх зүй 
дэх шударга ёсны зарчим буюу “Ne bis 
in idem12” зарчим /нэг гэмт хэрэгт нэг 
л удаа эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ 
гэсэн санааг агуулдаг/алдагдсанба 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд ч 
тусгалаа олоогүй байна.Эрүүгийн 
хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2 дахь 
хэсэгт “Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 
тухайн гэмт хэрэгт нь зөвхөн нэг удаа 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ” гэж 
заасан атлаа уг зарчимын эсрэг “давтан” 
гэдэг ойлголтын дор нийт 49 зүйлд гэмт 
хэргийг давтан үйлдсэн, 13 зүйлд урьд 
ял шийтгүүлсэн бол хүндрүүлж үзэхээр 
заажээ. Гэтэл дэлхийн олон оронд 
тухайлбал ХБНГУ дээрхи зарчмыг 

12 http://www.rechtslexikon.net/d/ne-bis-in-idem/ne-
bis-in-idem.htm. 

Үндсэн хуулийнхаа 103 дугаар зүйлийн 
3-т суулгаж өгсөн байдаг.13

2. Эрүүгийн хуулийн 2 дугар 
зүйлийн 2.1 дэхь хэсэгт “Эрүүгийн 
хууль тогтоомж нь Монгол Улсын 
Үндсэн хууль, олон улсын эрх зүйн 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим 
хэм хэмжээнд үндэслэнэ” гэж заасан 
байдаг боловч эрүүгийн эрх зүйн 
хүмүүнлэгийн зарчим алдагдсан. 
Тухайлбал шүүхээс оногдуулж буй 
нийт ялын 77 хувийг хорих ял эзэлж, 
хорих ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийн 
дунджаар 47 орчим хувь нь дахин 
гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгүүлсэн 
байна. Давтан гэмт хэрэгтэн, урьд ял 
шийтгүүлж байсан этгээд, онц аюултай 
гэмт хэрэгтэн, ялтай байдал зэрэг 
хүний эрх зүйн байдлыг дордуулсан ял 
шийтгэлийг хүндрүүлэх олон нөхцлийг 
хуульд тусгасан нь төр нэг удаа алдсан 
иргэнээ дахин “хазгай” гишгэхэд нь 
түлхэн унагаж нийгмээс хүчээр “шахан 
зайлуулж” буй хэлбэр юм. 

3. Эрүүгийн хуулийн 6 дугаар зүйлд 
шударга ёсны зарчимыг тодорхойлсон 
боловч энэ зарчим алдагдсан. Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 1 дэхь хэсэгт заасан “Монгол 
Улсад хууль ёсоор оршин суугаа хүн бүр 
хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байна” 
гэсэн заалт зөрчигдсөн. Тухайлвал 
жирийн иргэн нэг удаа 192,000 
төгрөгний эд зүйл хулгайлахад шууд 
эрүүгийн хариуцлага хүлээж байна. 
Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 170 
дугаар зүйлд “тусгай зөвшөөрөл олгох 
эрх бүхий байгууллагын ажилтан 
албан үүргийн дагуу ажил гүйцэтгэж 
үйлчилгээ үзүүлэх үүргээ далимдуулан 
хясан боогдуулах замаар удаа дараа 
буюу их хэмжээний шан харамж авсан 
нь албан тушаалын гэмт хэргийн 
шинжгүй бол.............шийтгэнэ….” 
гэж заасан бөгөөд албан тушаалтан нэг 

13  Grundgesetz des Bundsrepuplik Deutschland 8 Art. 
103 III. 



643

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

удаа бага бус эсхүл үлэмж хэмжээний 
шан харамж авсан бол захиргааны 
хариуцлага хүлээж их хэмжээний шан 
харамж авсан бол эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэхээр байгаа нь шударга бус юм.

Хууль тогтоогч авлигын хамгийн 
түгээмэл хэлбэр болох шан харамжийн 
авч болох хэмжээг тогтоон дээрх 
субъектүүдийг “их” хэмжээтэй л 
биш бол тодорхой хэмжээгээр албан 
тушаалаа ашиглан “боломжийн орлого” 
олж амьдралаа дээшлүүлэхийг хуулиар 
“зөвшөөрснийг” төрөөс бэлэглэсэн 
бэлэг гэж үзэхээс өөр яах билээ.

4. Эрүүгийн хуульд байгаа шан 
харамж болон хээл хахуультай холбоотой 
заалтууд 2003-10-31-нд Нэгдсэн 
Үндэстний байгууллагын Ерөнхий 
Ассамблейгаас баталсан Авилгын 
эсрэг конвенцэд14нийцээгүйбөгөөд 
манай улс конвенцоор хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэлгүй 10 жил болжээ. 
Тухайлбал:

a)	 Уг конвенцийн 16 дугаар зүйлд 
гадаадын төрийн албан тушаалтан 
болон олон улсын байгууллагын албан 
тушаалтныг хахуульдах үйлдлийг гэмт 
хэрэгт тооцох тухай мөн 21 дүгээр 
зүйлд хувийн хэвшил дэхь авилгыг 
гэмт хэрэгт тооцох тухай заасан 
боловч дээрхи заалтууд Монгол улсын 
Эрүүгийн хуульд бүрэн утгаараа 
тусгалаа олоогүй өнөөдрийг хүрчээ.
Авилгын хамгийн түгээмэл хэрэг 
болох шан харамжийн заалтыг хэт 
явцуу тодорхойлж, хүлээлгэж болох 
ял шийтгэлийн хэмжээг “толгой илэх” 
хэмжээнд тогтоон шан харамжийн 
хэргийг авилгын гэмт хэргийн төрөлд 
биш аж ахуйн эсрэг гэмт хэргийг 
бүлэгт оруулсан нь конвенцийн агуулга 
зарчимтай харшилж байна.  

b)	 НҮБ-ын конвенцийн 15 

14 2003-10-31-нд Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын 
Ерөнхий Ассамблейгаас  баталсан Авлигын эсрэг 
конвенцид Монгол улс 2005 онд нэгдэн орсон бөгөөд 
уг баримт бичгийг үндэсний хууль тогтоомжийн 
нэгэн адил дагаж мөрдөх үүрэг хүлээсэн юм.

дугаар зүйлд нийтийн албан тушаалтан 
эрхэлж буй ажлаа ашиглан аливаа 
давуу тал олж авсан үйлдэл эс үйлдэл 
болгоныг гэмт хэрэгт тооцохоор заасан 
боловч Монгол Улсын эрүүгийн хууль 
тогтоомжид энэ заалт өнөөдрийг хүртэл 
тусгалаа олоогүй байна. Тодруулвал 
хээл хахуулийн гэмт хэргийн объектив 
талын бүрэлдэхүүнийг ...Албан 
тушаалтан хээл хахууль өгөгчийн ашиг 
сонирхлын үүднээс албан үүргийн хувьд 
гүйцэтгэх үүргээ хэрэгжүүлэхгүй 
байх, эсхүл гүйцэтгэх ёсгүй үйлдлийг 
хийхээр….. гэсэн ерөнхий үйлдлээр 
хязгаарласан нь өндөр түвшний авлигыг 
илрүүлэх боломжгүй болгож хууль 
ёсны дагуу шийдвэр гаргаж, хуулиар 
хүлээсэн үүргээ биелүүлснийхээ төлөө 
хахууль, шан харамж, эдийн болон 
эдийн бус давуу тал олж буй этгээдүүдэд 
ял завшуулах боломжийг бүрдүүлж 
байна. Дээрхи заалтаар өндөр түвшний 
буюу бодлогын түвшинд15 үйлдэгдэж 
буй авилгын гэмт хэргийг шалгах 
боломжгүй, ялангуяа өндөр албан 
тушаалтан эрхэлж буй албан тушаалын 
нөлөөгөө ашиглаж олсон эдийн болон 
эдийн бус давуу талууд гэмт хэрэгт 
тооцогдохгүй байгаа нь шударга бус 
бөгөөд авлигын эсрэг манай улс бүрэн 
тэмцэж чадахгүй байгааг харуулж буй 
бодит жишээ юм. НҮБ-ын конвенцийн 
15 дугаар зүйлд нийтийн албан 
тушаалтан эрхэлж буй ажлаа ашиглан 
аливаа давуу тал олж авсан үйлдэл эс 
үйлдэл болгоныг гэмт хэрэгт тооцохоор 
үүрэг болгосныг дурьдах нь зүйтэй 

15 Grand Corruption /Strukturelle Korruption/: 
Өндөр түвшний буюу төрийн болон олон улсын 
байгууллагын өндөр албан тушаалтан , томоохон 
аж ахуйн нэгж оролцсон, улс төрийн нөлөө, хууль 
бус лоббигоор дамжиж эсхүл тодорхой бизнесийг 
далд аргаар дэмжихэд чиглэгдсэн, авилгын төрөл нь 
ихэвчлэн үнэт цаас, хөрөнгө оруулалт,  хөнгөлөлт, 
давуу тал байдаг бөгөөд хууль бусаар олсон зүйлийг 
эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах буюу мөнгө угаах 
гэмт хэрэг давхар үйлдэгддэг. Хууль бус харьцаа 
нь удаан хугацааны эсхүл үргэлжилсэн шинжтэй 
бөгөөд илрүүлэхэд бэрхшээлтэй байдаг. /Илтгэгчийн 
албан бус орчуулга/ 
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болов уу.
c)	 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

Аравдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
“Монгол улс олон улсын гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ сахин биелүүлнэ” 
мөн зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Монгол 
Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон 
баталсан буюу нэгдэн орсон тухай 
хууль хүчин төгөлдөр болмогц 
дотоодын хууль тогтоомжийн 
нэгэн адил үйлчилнэ“ гэж заасан 
байдаг. Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Аравдугаар зүйлийн 2 
дахь хэсэгт “Монгол улс олон улсын 
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ сахин 
биелүүлнэ” мөн зүйлийн 3 дахь 
хэсэгт “Монгол Улсын олон улсын 
гэрээ нь соёрхон баталсан буюу 
нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль 
тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ“ 
гэж заасан байдаг. Мөн хуулийн 
Хорин зургадугаар зүйлийн 3 дахь 
хэсэгт “Монгол Улсын хуулийг 
Улсын Их Хурал албан ёсоор 
нийтлэх бөгөөд хэрэв хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол ийнхүү нийтэлснээс 
хойш арав хоногийн дараа хүчин 
төгөлдөр болно” гэж заасан байдаг 
бол Олон улсын гэрэний тухай 
хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх 
хэсэгт “Монгол Улсын Их Хурлаар 
соёрхон баталсан олон улсын 
гэрээг нийтлэхдээ Монгол Улсын 
хууль нийтлэх....журам батална” 
гэжээ. Монгол Улсын Их Хурлын 
чуулганы хуралдааны дэгийн 
тухай хуулийн 53 дугаар зүйлийн 
53.10 дахь хэсэгт “Хууль, Улсын Их 
Хурлын бусад шийдвэрийг “Төрийн 
мэдээлэл” эмхтгэлд хэвлэн нийтлэх 
бөгөөд түүний албан ёсны эх гэж 
үзнэ” гэж заажээ. Тэгвэл Нэгдсэн 
Үндэстний байгууллагын Ерөнхий 
Ассамблейгаас баталсан “Авилгын 
эсрэг конвенци”-г соёрхон 
баталснаас хойш 4 жилийн дараа 
буюу 2012 онд НҮБ-ын шинжээчид 

Монгол Улсад ирж уг конвенцийн 
3, 4 дүгээр бүлгийн хэрэгжилтийг 
шалгах явцад англи хэлнээс монгол 
хэлрүү хөрвүүлэхдээ агуулгын 
алдаа гаргасан гэдэг үндэслэлээр 
дахин хөрвүүлэхээр болсон. Шинээр 
хөрвүлсэн конвенцийг Улсын Их 
Хурал өнөөдрийг болтол соёрхон 
батлаагүй байгаа тул өнөөдөр 
“Авилгын эсрэг конвенц”-ийг 
үндэсний хууль тогтоомжийн адил 
хэрэгжүүлэх заалт огт биелэгдэх 
боломжгүй болсон. Уг конвенцоос 
гадна олон гэрээг энд дурьдаж 
болно.16Монгол Улсын Үндсэн 
Хуулийн цэцийн Судалгааны 
төв 2015 оны нэгдүгээр улиралд 
нэгдэн орсон олон гэрээ, конвенц 
нийтлэгдсэн эсэх талаар судалгаа 
хийж нийт 348 хуулийг хамруулахад 
65 хуульд холбогдох Монгол Улсын 
олон улсын гэрээг соёрхон баталсан 
хууль гэрээний хамт “Төрийн 
мэдээлэл” эмхтгэлд нийтлэгдэж 
283 Монгол Улсын олон улсын 
гэрээг “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэлд 
нийтлээгүй байна.17Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Тавьдугаар 
зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Улсын дээд 
шүүх, бусад шүүх нь Үндсэн хуульд 
нийцээгүй, албан ёсоор нийтлээгүй 
хуулийг хэрэглэх эрхгүй” гэж заасан 
байдаг тул олон улсын гэрээг албан 
ёсоор нийтлээгүй бол хэрэглэх 
боломжгүй эрх зүйн хувьд сөрөг үр 
дагавар гарч байгааг тэмдэглэх нь 
зүйтэй бололв уу. 

5. Эрүүгийн хуулийн Ерөнхий 
ангийн 3 дугаар зүйлийн 3.2 дахь хэсэгт 

16 2000 оны НҮБ-ын “Үндэстэн дамнасан зохион 
байгууллалтай гэмт хэргийн эсрэг конвенц”-д 
Монгол Улс 2008 онд нэгдэн орж соёрхон баталсан 
боловч уг конвенцийг албан ёсоор нийтлээгүй тул 
хүчин төгөлдөр бус юм. 
17 “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдал ба 
олон улсын гэрээ” эрдэм шинжилгээний йхурлын 
эмхтгэл, 2015 он, Р.Мухийт, “Монгол Улсын Үндсэн 
хуулиййн цэц Монгол Улсын олон улсын гэрээг 
хянах, хэрэглэх асуудал”, 12 дугаар тал.
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

заасан “Эрүүгийн хуулийг төсөөтэй 
хэрэглэхийг хориглох ” зарчим 
алдагдсан. Тухайлбал их хэмжээний 
шан харамж, хахуулийг хэдэн 
төгрөгөөр тооцох тухай Эрүүгийн 
хуульд зохьцуулаагүй ба зөвхөн гэмт 
хэргийн улмаас учирсан хохирлыг яаж 
тооцохыг Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 
ангийн 29 дүгээр зүйлд зохицуулсан 
байдаг. Практикт дээрх заалтыг барин 
гэмт хэргийн замаар олдсон ашиг 
орлого, эд зүйл буюу шан харамж, хээл 
хахуулийн хэмжээг тооцож байгаа нь 
Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангийн 
3 дугаар зүйлийн хууль ёсны байх 
зарчим зөрчигдөж байна.

Шүүх иргэний журмаар гэм 
хорын хохирлыг шийдвэрлэхдээ 
Эрүүгийн хуулийн 59 дүгээр зүйлийг 
төсөөтэй хэрэглэж шийдвэр гаргаж 
байгаа тохиолдлууд байна.18Жишээ 
нь: Иргэний хуулийн 498 дугаар 
зүйлийн 498.4 дэх хэсэгт "Хууль 
бусаар яллагдагчаар татагдсан, 
ял шийтгүүлсэн, баривчлагдсан, 
саатуулагдсан буюу гадагш явахгүй 
гэсэн баталгаа өгсөн, захиргааны 
журмаар баривчлагдсан этгээдийн 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээсэн 
тохиолдолд түүнд учирсан хохирлыг 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор болон шүүгчийн буруутай 
эсэхээс үл хамааран төр хариуцан 
арилгана” гэж зааснаар иргэн өөрт 
учирсан гэм хорын хохирлыг төрөөс 
гаргуулахыг шаардах эрхтэй бөгөөд 
иргэний зөрчигдсөн эрхийг хамгаалах 
агуулгатай хуулийн дээрх заалтын 
дагуу шүүх нөхөн төлбөрийн хэмжээг 
тодорхойлж цагдан хоригдсон нэг 
хоногт хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээгээр тооцож гэм хорын 
хохирлыг гаргуулахдаа Эрүүгийн 
хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.3 дах 

18 Дүүргийн иргэний хэргийн анхан шатны 3 дугаар 
шүүх, 2015-05-16,  255 дугаартай шийдвэр, Иргэний 
хэргийн давж заалдах 10 дугаар шүүх, 2015-06-26, 
136 дугаартай магадлал.

хэсэгт заасныг төсөөтэй хэрэглэж 
шийдвэрлэдэг практик тогтжээ. 

Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 
ангийн 59 дүгээр зүйл нь эрүүгийн 
хэргийг шалгах, хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд шүүгдэгчид шүүхээс ял 
шийтгэл оногдуулахдаа шүүгдэгчийн 
цагдан хоригдсон хугацааг тооцоход 
хэрэглэгдэх заалт юм. Эрүүгийн 
хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
зохьцуулсан уг заалтыг  Иргэний 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
буюу гэм хор төлүүлэх асуудлыг 
шийдвэрлэхэд   төсөөтэй хэрэглэсэнийг 
Давж заалдах шатны шүүх зөв гэж 
дүгнэсэн нь Эрүүгийн хуулийг 
төсөөтэй хэрэглэж үл болох зарчимыг  
гажуудуулсан шийдвэр болжээ.  

Иргэний хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.3 дахь хэсэгт “тусгай 
харилцааг тусгайлан зохьцуулсанхэм 
хэмжээг бусад харилцаанд төсөөтэй 
хэрэглэж үл болно” гэж ззасан байдаг. 
Иргэний хууль болон Эрүүгийн хуульд 
энэ 2 хуулийг төсөөтэй хэрэглэхийг 
хориглосон байхад шүүх хуулийг 
буруу тайлбарлаж хуулийг төсөөтэй 
хэрэглэсэн байна.

6. Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 
Тавьдугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт Монгол 
Улсын Дээд шүүх нь ........“Үндсэн 
хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх 
талаар албан ёсны тайлбар гаргах” 
гэж заасан байдаг. Өнөөдрийг хүртэл 
Улсын Дээд Шүүхээс хууль тайлбарлаж 
гаргасан тогтоолуудад дүгнэлт хийхэд 
хууль тайлбарласан тогтоолын төгсгөл 
хэсэгт Улсын Дээд шүүхийн ерөнхий 
шүүгч, тайлбар гаргахад оролцсон 
нэгээс хоёр шүүгчийн нэр бичээстэй 
байдаг. Эрх зүйн онолын хувьд маргаан 
үүсгэж болох асуудал нь Улсын Дээд 
Шүүхийн Ерөнхий шүүгч, эрүү иргэний 
хэргийн танхимын зарим шүүгч Улсын 
Дээд Шүүхийг төлөөлж чадах уу гэдэг 
асуулт юм.19Монгол Улсын Шүүхийн 

19http://www.legalinfo.mn/law/details/679?lawid=679 
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тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 
дэх хэсэгт “Бүх шатны шүүх нь Ерөнхий 
шүүгч, шүүгчдээс бүрдэнэ” гэж заасан 
нь агуулгаараа Улсын Дээд Шүүхийн 
Ерөнхий шүүгч болон бусад бүх шүүгч 
нар Улсын Дээд шүүхийг бүрдүүлнэ гэж 
ойлгогдохоор байна. Тэгвэл Улсын Дээд 
шүүхээс хууль тайлбарлах хуралдаанд 
Улсын Дээд Шүүхийн Ерөнхий шүүгч, 
бүх шүүгч нар оролцон шийдвэр 
нь тогтоол хэлбэртэй байх бөгөөд 
хуралдаанд оролцсон бүх шүүгчид 
гарын үсэг зурснаар хүчин төгөлдөр 
болох ёстой. 

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ
Монгол Улсад эрүүгийн эрх зүйн 

хөгжлийг шинэ шатанд гаргах, үндэсний 
хууль тогтоомжийг олон улсын гэрээ 
конвенцид нийцүүлж эрүүгийн хуулийн 
заалтыг нэгмөр ойлгомжтой байдлаар 
томъёолох, ялын бодлогыг хүмүүнлэгийн 
зарчимд нийцүүлэх шаардлага бий болоод 
удаж байна. 

Нэгдсэн Үндэстний байгууллага 
болон Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй 
судлалын олон улсын хүрээлэн, дэлхийн 
олон орны шинжээч судлаачид хамтран 
2007 онд  Дэлхийн улсуудын эрүүгийн 
загвар хуулийг гаргасан ба уг хуулийн 
үзэл баримтлалыг олон улс орон үндэсний 
хууль тогтоомжиндоо тусгаж дэлхийн 
хөгжингүй болон хөгжиж буй улс орны 
эрүүгийн эрх зүйн хөгжилд нааштай 
өөрчлөлт гарч байна.20Эрүүгийн хуулийн 
ерөнхий ангид тусгасан боловч тусгай 
ангид заасан зарим зохьцуулалтаас болж 
хэрэгжих боломжгүй, өөр хоорондоо 
зөрчилдөөнтэй зарчимуудыг Олон Улсын 
Эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрэм, Авилгын 
эсрэг Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын 
конвенцид нийцүүлж шинээр томъёолох 
шаардлагатай байна. Улсын Их Хуралд 
өргөн барьсан шинэ Эрүүгийн хуулинд 
Дэлхийн улсуудын эрүүгийн загвар 
хууль болон Монгол Улсын нэгдэн орсон 

хуудаснаас Улсын Дээд Шүүхээс хууль тайлбарлаж 
гаргасан бүх тогтоолыг харах боломжтой. 
20 Д.Баярсайхан, “Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй”, 
2012, 17 дугаар тал.

конвенцийн зарчимуудыг тусгасан бөгөөд 
гэмт хэргийг зөрчлөөс ялгаж байсан 
гол шалгуур материаллаг шинж буюу 
хохирлын хэмжээг халсан.21ХБНГУ-
ын Эрүүгийн хуульд дээрх шалгуурууд 
огт байдаггүйг дурьдах нь зүйтэй болов 
уу. Давтан, ядтай байдал онц аюултай 
гэмт хэрэгтэн гэсэн хууль зүйн хувьд 
яллагдагч, шүүгдэгчийн эрх зүйн байдлыг 
шууд дордуулсан ойлголтыг хүндрүүлэх 
бүрэлдхүүн болгож авч үзэхгүй бөгөөд 
Дэлхийн эрүүгийн загвар хуулийн ялын 
бодлогын уян хатан сонголттой байх 
зарчимд тулгуурласан болно. Авилгын 
эсрэг НҮБ-ын конвенцид нийцүүлэн 
албан тушаалын гэмт хэргийг шинээр 
томъёолж шинээр гэмт хэрэгт тооцохоор 
олон үйлдлийг тусгасан. Зарчимын нэг 
том өөрчлөлт бол гэмт хэргийн төрлийг 
шинэр бүлэглэсэн бөгөөд хүний эрх, эрх 
чөлөө, нийтийн эрх ашгийг хамгаалах 
бодлогыг нэн тэргүүнд тавьсан, өөрөөр 
хэлбэл хуулийн төслийн “Тусгай анги” 
нь “Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт 
хэрэг” гэсэн бүлгээс эхэлж байгаа бөгөөд 
хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэргийн 
бүлгийг Олон улсын Эрүүгийн шүүхийн 
Ромын дүрэмд нийцүүлсэн юм.22

Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйг 
хөгжлийн шинэ шатанд гаргах, олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зарчимд 
тулгуурласан, хүний эрх, эрхэм чанарыг 
дээдэлсэн үндэсний онцлог бүхий хууль 
тогтоомжийг боловсруулж гаргахад эрхэм 
эрдэмтэн, судлаач, хуульч та бүхний санал, 
дүгнэлт, шүүмжлэл, зөвлөмжүүд судалгаа 
зэрэг нь асар үнэтэй хувь нэмэр болох 
тул та бүхнийг илтгэлтэй холбогдуулан 
нээлттэй хэлэцүүлэгт оролцохыг урьж 
байна. 

 

21 Эрүүгийн хуулийн шинэ төслийн үзэл баримтлалын 
хоёрдугаар хэсэг. Хуулийн төслийн зохицуулах 
харилцаа хамрах хүрээ, хуулийн төслийн ерөнхий 
бүтэц. Гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээллийг 
шалгах явцад Эрүүгийн хуульд заасан хохирлын 
хэмжээ буюу хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнд 
хүрээгүй гэсэн үндэслэлээр гэмт хэрэг биш гэж 
шийдвэрлэж байгаа нь хууль гажуудуулж буй хэлбэр 
юм. 2000 оноос хойш хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээ 13 удаа өөрчлөгдсөн. 
22 Хуулийн төсөл, үзэл баримтлалыг http://www.moj.
gov.mn/draft_law.html- хуудаснаас үзнэ үү. 
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CHINESE CASE LAW? PRACTICE AND THEORY OF THE  
CRIMINAL GUIDING CASE SYSTEM

ХЯТАДЫН ЖИШИГЧЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ? 
– ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙГ ЖИШИГЧЛЭН ШИЙДВЭРЛЭХ ТОГТОЛЦООНЫ 

ОНОЛ БА ПРАКТИК

ВЕНБО ПЭЭН
ХБНГУ-ын Гадаад орнуудын болон олон улсын эр¿¿гийн эрх 
з¿йн судалгааны Макс-Планкын институтын докторант
WENBO PAN
Ph.D student of the Max Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law in Freiburg, Germany

Abstract: In 2011, the Supreme People’s Court of China (SPC) introduced the concept 
of “guiding case system” into its judiciary practice. This establishment of a new system 
in China has begun a process of judicial reform which has streamlined the procedures of 
judiciary decisions in China. 

However, since this system is relatively new, there currently exists certain problems 
that must be addressed. As such this article aims to explore and analyze the problems that 
have arisen due to the creation of a “guiding case system” and to identify what the system 
should be like in the future. In other words, this article aims to propose recommendations 
for further improvement of the “guiding case system”.

Товч агуулга: 2011 онд БНХАУ-ын Ардын Дээд Шүүх “гэмт хэргийг жишигчлэн 
шийдвэрлэх тогтолцоо”-г өөрсдийн шүүх практикт нэвтрүүлсэн. Ийнхүү шинэ 
тогтолцоог байгуулснаар Хятад улс нь шүүхийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагааг 
оновчтой болгох шүүхийн шинэчлэлийг эхлүүлсэн.

Гэвч, тухайн тогтолцоо нь харьцангуй шинэ учраас одоогоор зарим нэг тодорхой 
асуудлуудыг зайлшгүй авч үзэх шаардлага тулгамдаж байна. Тиймээс тус өгүүлэл 
нь “гэмт хэргийг жишигчлэн шийдвэрлэх тогтолцоо”-г байгуулснаар тулгамдаж буй 
асуудлуудыг авч үзэх бөгөөд ирээдүйд ийнхүү тогтолцоо нь ямар дүр төрхтэй байхыг 
тодорхойлох юм. Өөрөөр хэлбэл, энэхүү өгүүлэл нь “гэмт хэргийг жишигчлэн 
шийдвэрлэх тогтолцоо”-г цаашид улам боловсронгуй болгох зөвлөмжүүдийг санал 
болгоно.

Key words: guiding case system, guiding case, judicial interpretation, adjudication, 
criminal case, criminal law.

Түлхүүр үгс: Гэмт хэргийг жишигчлэн шийдвэрлэх тогтолцоо, гэмт хэргийг 
жишигчлэн шийдвэрлэхэд баримтлах кейс, шүүхийн ойлголт, шүүхийн шийдвэр 
гаргах, эрүүгийн гэмт хэрэг, эрүүгийн хууль.

A. INTRODUCTION
In recent years, the Supreme People’s 

Court (“the SPC”) and the Supreme 
People’s Procuratorate (“the SPP”) of 

China issued several Guiding Cases which 
have raised public concerns. In terms of 
criminal offences, the SPC focused more 
on the criminal substantive law area, while 
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the SPP gave more detailed description 
of the criminal procedure in its cases. 
However, the process of the Guiding Case 
system is just at the beginning, and it is 
still in its initial stage. Only from these 
limited Guiding Cases (The researchers 
of criminal law often focus on the cases 
which were released by the SPC) to have a 
glimpse of the whole Guiding Case system 
may be bloated, but it is still necessary 
to find the problems and the trend in the 
possible future from these few Guiding 
Cases: (1) Is there any practical effect in 
line with people’s expectations of a new 
system at the beginning of creation? (2) Is 
it possible to run a better way and to avoid 
unnecessary detours? Although scholars 
have pointed out: “the establishment of 
the Guiding Case system has an important 
role in promoting the construction of 
the Rule of Law in China.”1 Or, “… the 
SPC’s guidance of trials through specific 
cases will help provide in a timely manner 
guidance for new types of cases, cases of 
broad relevance to society and difficult 
cases. This will further regulate judicial 
behavior, unify the scales of justice, and 
have an important effect on regulating 
the discretionary power of judges.”2 This 
article will pick up a few Guiding Cases, 
analyze potential problems, and try to 
point out, what the Guiding Case should 
be in the future.

B. THE SIMPLE REPETITION OR 
TO SOLVE THE PROBLEM?

To produce a new system is to solve 
old problems. The combination between 
the Guiding Case system and the existing 
judicial interpretation system must be 
taken into account. Whether these two 

1 CHEN Xingliang: To establish far-reaching Guiding 
Case system, in Legal Daily, April 10, 2013.
2 LUO Dongchuan (Director of China Applied Legal 
Science Research Institute of the SPC), in Legal Daily, 
May 18, 2011.

systems will play the same role or they 
will operate respectively in different 
areas is the most important issue that the 
Guiding Case system faces. For example, 
from the Guiding Case No. 3 “PAN Yumei 
and CHEN Ning bribery case” released by 
the SPC, researchers found that the 4 main 
points of the adjudication in this case (R 
1.1 – 1.4) completely overlap the existing 
judicial interpretations (R 2.1 – 2.4):3

R 1.1: A state functionary who 
exploits the advantages of office to seek 
benefits for an entrusting person and, 
together with the entrusting person, 
obtains “profits” in the name of “jointly 
organizing” a company but does not 
actually contribute capital or participate 
in the operation and management 
shall be punished for accepting bribes. 
  R 2.1: A state functionary who accepts 
“profits” in the name of jointly running 
a company or making any other jointly 
investment but does not make actual 
contribution and take part in the 
management and business operation in 
order to secure the benefit of the person 
by making use of his or her official status 
shall be punished for the acceptance of 
bribes.4

R 1.2: A state functionary who knows 
that a person has an entrusted matter and 
yet accepts his property shall be regarded 
as having promised to “seek benefits for 
others”. The determination of “accepting 
bribes” is not affected by whether benefits 
were actually sought for the other person 
or whether benefits were actually obtained. 
  R 2.2: The behavior “seek benefits for 

3 CHEN Xingliang: Normative Study on the Guiding 
Case System, in Law Review, 2012 (3); ZHOU 
Guangquan: The Criminal Guiding Case System: 
Challenges and Prospects, in Peking University Law 
Journal, 2013 (3).
4  The SPC / SPP: The Opinions on Issues concerning 
the Application of Law in the Handling of Criminal 
Cases involving the Acceptance of Bribes (July 8, 
2007), Article 3.
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others” includes three stages – commitment, 
implement and achievement. As long as 
the behavior involves one stage, such as a 
state functionary depends on an entrusted 
matter raised by a person, promises to seek 
benefits for him and accepts his property, 
it has met the requirement “seek benefits 
for others.” Knowing that a person has a 
concrete entrusted matter while accepting 
his property shall be regarded as having 
promised to “seek benefits for others.”5

R 1.3: A state functionary who exploits 
the advantages of office to seek benefits for 
an entrusting person and purchases goods 
like houses from the entrusting person 
at obviously below-market prices shall 
be punished for accepting bribes. The 
amount of bribes accepted is calculated 
in accordance with the difference between 
the local market price at the time of the 
transaction and the price actually paid. 
  R 2.3: A state functionary who accepts an 
item from a person in any of the following 
forms of transaction in order to secure 
benefits for such a person by making 
use of his or her official status shall be 
punished for the of acceptance of bribes: 
  (a) Purchasing any house, automobile or 
any other item from such a person at a price 
that is obviously lower than the market price; 
  … 
  The amount of bribe shall be calculated 
as per the difference between the local 
market price and the actual paid price at 
the time of transaction.6

R 1.4: The determination of the 
crime of accepting bribes is not affected 
by the fact that after a state functionary 
has accepted property, she, due to 

5 The SPC: The Summary of the Symposium on the Trial 
of Cases concerning Economic Crimes (November 13, 
2003), Article 3 (2).
6 The SPC / SPP: The Opinions on Issues concerning the 
Application of Law in the Handling of Criminal Cases 
involving the Acceptance of Bribes (July 8, 2007), 
Article 1.

the investigation of individuals and 
matters connected to her acceptance of 
bribes, returns it to conceal the crime. 
  R 2.4: The return or surrender of an item 
by a state functionary after acceptance of 
a bribe for the purpose of covering up the 
crime because of any investigation of him 
or her or a related person or matter shall 
not affect its determination as a crime of 
acceptance of bribes.7

We can say that these 4 main points 
of the adjudication in the Guiding Case 
No. 3 merely repeat previous judicial 
interpretations. It is worth mentioning that, 
the phrase “seek benefits for others” (in Rule 
1.2 and 2.2) has been always on the focus 
of controversy. Scholars summarized the 
understanding of “seek benefits for others” 
as subjective element theory, objective 
element theory, or the new objective 
element theory.8 Since then, other scholars 
put forward a new subjective element 
theory.9 According to the expression from 
Article 385 of the Chinese Criminal Law 
Code, “seek benefits for others” is actually 
more appropriate to be regarded as the 
objective element. However, in judicial 
practice “The Summary of the Symposium 
on the Trial of Cases concerning Economic 
Crimes” released by the SPC in 2003 has 
been pointed out: “Knowing that a person 
has a concrete entrusted matter while 
accepting his property shall be regarded 
as having promised to ‘seek benefits 
for others’.” Thus it has confirmed the 
subjective element theory. The second 
main point in “PAN Yumei and CHEN 

7 The SPC / SPP: The Opinions on Issues concerning the 
Application of Law in the Handling of Criminal Cases 
involving the Acceptance of Bribes (July 8, 2007), 
Article 9.
8 LI Hong: Criminal Law, Law Press, 2012, pp. 955.
9 See CHEN Xingliang: Judicial Determination of a 
New Type of Bribery: in the Light of Designating “PAN 
Yumei and CHEN Ning Bribery Case” as a Guiding 
Case, in Journal of Nanjing Normal University, 2013 
(1).
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Ning bribery case” (Rule 1.2) actually 
confirms it once again.

It would appear that “PAN Yumei and 
CHEN Ning bribery case” does not solve 
old problems, all its main points can be 
found in previous judicial interpretations 
and decisions. Therefore, are the Guiding 
Cases of necessity? Scholars believe that 
the choice of “PAN Yumei and CHEN Ning 
bribery case” itself expresses a “political 
correctness”10, just as the SPC has said 
in “The Notice of the SPC on Issuing the 
First Set of Guiding Cases” (December 
20, 2011): “This case is highly significant 
for the punishment of bribe-taking 
crimes, the effective investigation and 
punishment of new forms of bribery cases, 
and the furtherance of the fight against 
corruption.” However, if the Guiding 
Cases merely duplicate the existing judicial 
interpretations, when judges face the same 
problems, the citation of the Guiding Cases 
will be surely reduced, maybe they are no 
longer necessary to exist.

At this point, someone will argue: 
Even though the main points of the Guiding 
Case duplicate the judicial interpretations, 
the other parts of it still need to exist. This 
relates to the question below.

C. DISTINGUISHING TECHNIQUE 
OR THE MAIN POINTS?

The Guiding Cases which were 
released by the SPC include 7 parts in 
sequence: number and title, keywords, 
main points of the adjudication, related 
legal rule(s), basic facts of the case, results 
of the adjudication and reasons for the 
adjudication.11 Main points are really the 
core of the Guiding Cases. It sums up 

10 ZHOU Guangquan: The Criminal Guiding Case 
System: Challenges and Prospects, in Peking University 
Law Journal, 2013 (3).
11 HU Yunteng (Director of the Research Department 
of the SPC) etc.: The Style and Writing of the Guiding 
Cases, in People’s Court News, April 11, 2012.

abstract rules based on the reasons for 
the adjudication, in order for the citation 
and reference in future cases. It seems to 
indicate that only main points of the entire 
Guiding Case are the most critical content, 
and the other parts are negligible. In fact, 
as far as Chinese judges are concerned, for 
too long they have been using such abstract 
terms of the statutory law or the judicial 
interpretations to deal with concrete cases. 
For them, the main points are sufficient to 
meet these actual needs, and the reasons 
for the adjudication are just explanations 
of the main points, for reference purpose 
only.

In this kind of way, the Guiding 
Cases will make no difference with the 
judicial interpretations, because the main 
points which are provided by Guiding 
Cases can be expressed in form of the 
judicial interpretation, and the SPC / 
SPP does not require to make additional 
effort to summarize the other six parts. It 
is the same, whether the main points of 
the Guiding Cases reaffirm the existing 
judicial interpretations or they expand 
the original connotation of the judicial 
interpretations. For example, scholars 
have found that: “On the premise that the 
Guiding Case No. 13 does not modify the 
previous judicial interpretation, it expands 
hazardous substance from ‘banned, highly 
toxic chemical chemicals’ to ‘restricted, 
highly toxic chemical chemicals’. It makes 
sense for raising one reasonable opinion of 
all the dissensions and guiding the judicial 
practice.”12 However, this gap can be filled 
and the situation can be propelled entirely 
through the judicial interpretations (in 
form of the “interpretation” or “official 
reply”). The SPC / SPP has no need to 
express abstract provisions in form of the 
Guiding Case.

12 ZHOU Guangquan: The Criminal Guiding Case 
System: Challenges and Prospects, in Peking University 
Law Journal, 2013 (3).
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In Germany, to regard hydrochloric acid 
as a “weapon” is indeed propelled through 
the court and in the form of a case.13 But 
under the premise that in China there are 
a great number of judicial interpretations 
and there exists no difference between the 
abstract rules provided by either Guiding 
Cases or existing judicial interpretations, it 
would be better to use the form of judicial 
interpretation directly. Of course, as it is 
so close to the legislation the legality and 
rationality of the judicial interpretation 
have been always questioned. Radically 
speaking, when the judicial interpretations 
as a way to provide rules are fully 
abolished, the status of the precedent can 
be exposed. But the Guiding Case system 
do not go beyond the scope of the judicial 
interpretation, it is still the old way in 
providing abstract rules. They are only 
earlier examples but totally different from 
the precedents.

Of course, the Guiding Cases are 
released in the form of cases. Compared 
with the judicial interpretations, they are 
closest to the precedents, so the Guiding 
Case system may also be seen as a 
prelude to the reform of the precedent 
system in China. However, the common 
law tradition and precedent system rely 
on several principles and interpretive 
techniques.14 “While the SPC may have 
intended to introduce some elements of 
the common law tradition into the Chinese 
legal system through the Guiding Cases, 
the current Guiding Case system overlooks 
some most important and embedded skills 
and techniques of the common law and 
this may impair meaningful interpretation 
of the Guiding Cases in lower courts.”15 If 

13 BGHSt 15, 113; BGHSt 32, 130 (132 f.).
14 LI Honghai: The Distinguishing Technique in Case 
Law and Our Judicial Practice, in Tsinghua Law Review, 
Volume 6, pp. 195.
15 WANG Chenguang: System Construction and 
Technique Innovation: Challenges Our Guiding Cases 

the due role of the Guiding Case system is 
expected, the technical skills such as Stare 
decisis and the distinguishing technique 
between the holdings (ratio decidendi) and 
the dicta (obita dicta) should be cherished. 
The abstract main points will only make 
the Guiding Case a new bottle of old 
judicial interpretation wine.

What needs to add is that, since the 
establishment of the Guiding Case system 
is to pursuit “same cases with the same 
judgments”16, then for the same or similar 
cases with different judgments it requires 
judges to use distinguishing technique 
and explain the reason in their judgment 
why to overturn and get rid of the binding 
precedent, instead of the simple phrase 
“should refer to”17. So the training for 
reasoning process in the adjudication 
could become even more urgent task at 
this stage, which is also a higher demand 
on China’s judges.

Since this “Chinese characteristic” 
Guiding Case system has been established, 
the question to consider is that, what 
kind of judgment should be chosen as the 
Guiding Case?

D. WHAT SHOULD THE GUIDING 
CASE DEFINE?

To form a judgment is actually the 
process that the judge put his value into the 
statute. The value is possible to be expressed 

System Is Facing, in Journal of National Prosecutors 
College, 2012 (1), pp. 12.
16 Scholars have different attitudes to the “same cases 
with the same judgments”, for the view see LIU Shude: 
“Same Cases with the Same Judgments” in Criminal 
Justice Context, in China Legal Science, 2011 (1); 
against the view see WANG Chenguang: System 
Construction and Technique Innovation: Challenges 
Our Guiding Cases System Is Facing, in Journal of 
National Prosecutors College, 2012 (1).
17 Article 7 of the Provisions of the SPC concerning 
Work on Guiding Cases states that: “The People’s 
Courts at all levels should refer to the Guiding Cases 
released by the Supreme People’s Court when trying 
similar cases.”
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from the precedent but impossible through 
the main points, because so long as the 
rules are abstract, they need to be clarified 
continuously. The value filled into the 
judgment is precisely the vitality of the 
entire case. Scholars use the word “house” 
in a house robbery case to illustrate that 
despite its considerable detailed definition 
the judicial interpretation still requires 
the use of the value to reach a reasonable 
conclusion.18 This involves the following 
4 cases:19

C 1: the defendant MING Anhua 
committed robbery in his parents’ bedroom;20 
  C 2: the defendants LU Jiangang 
etc. entered the others’ residence and 
committed robbery where the people 
were engaged in gambling activities;21 
  C 3: the defendants YANG Tingxiang 
etc. committed robbery in an individually-
operated inn towards the innkeeper;22 
  C 4: the defendants HAN Wei etc. and 
the victim shared a rented house, where he 
entered and committed robbery.23

In Case 1, 2 and 3, although the 
definition of the “others’ house” is in 
line with the judicial interpretation, none 
of them was recognized as the “house 

18 See LAO Dongyan: Criminal Policy and Value 
Judgments in Interpretation of the Criminal Law, in 
Tribune of Political Science and Law, 2012 (4).
19 Article 263 of the Chinese Criminal Law Code: “… 
Those falling in one or more of the following cases are 
to be sentenced to 10 years or more in prison, given life 
sentences, or sentenced to death, in addition to fines or 
confiscation of property: (1) those intruding into others’ 
houses to rob; …”
20 No. 134, Criminal Tribunal of the SPC: Guiding Cases 
of China’s Criminal Trial (Criminal Trial Reference), 
Law Press, 2009, pp. 306.
21 No. 288, Criminal Tribunal of the SPC: Guiding Cases 
of China’s Criminal Trial (Criminal Trial Reference), 
Law Press, 2009, pp. 365.
22 No. 209, Criminal Tribunal of the SPC: Guiding Cases 
of China’s Criminal Trial (Criminal Trial Reference), 
Law Press, 2009, pp. 373.
23 No. 466, Criminal Tribunal of the SPC: Guiding Cases 
of China’s Criminal Trial (Criminal Trial Reference), 
Law Press, 2009, pp. 442.

robbery” because of its objective or 
functional reasons; but in Case 4, it does 
not meet the definition of “others’ house”, 
but because of the qualities as a living 
space, that can be regarded as “house 
robbery”.

So even if there exists one abstract rule, 
it may come to different conclusions in 
each particular case. Focused and based on 
the social issues, the Guiding Case system 
may show its talents in the field of the value 
orientation for subsequent judgments. It is 
not of freewill to give a definition what is 
the worthlessness of legal interests or what 
is the social ethics. Thus, the ordinary rules 
for people’s daily life would be concluded 
and summarized from the cases in a long 
historical period. Through all the cases, 
the criminal law can form a stable circle 
of crime, change general and abstract 
framework to concrete and perceivable 
category, retain the openness to the society 
and also achieve the stability itself. This of 
course should be a long-term task of the 
China’s Guiding Case system, it seems 
there’s still a long way to go.

In fact, in these 28 cases, the 
description of the evaluative elements 
can more or less be found. For example, 
what is the crime “in a cruel means” the 
defendant had committed? It appears in 
the SPC’s Guiding Case No. 4 “WANG 
Zhicai intentional homicide case”, No. 12 
“LI Fei intentional homicide case” and the 
SPP’s Guiding Case No. 2 “XIN Yuanlong 
kidnapping case”.

The “XIN Yuanlong kidnapping case” 
released by the SPP mentioned “in a cruel 
means” in a total of 3 times. It can be seen 
from proceedings of the case, all the views 
from Ningbo Intermediate People’s Court 
(January 17, 2006), Zhejiang High People’s 
Court (May 14, 2009) and the SPC were 
expressed by way of “… the defendant 
XIN Yuan Long committed kidnapping in a 
cruel means …” So “in a cruel means” has 
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become a general rhetoric and the courts of 
three instances have not explained what is 
“in a cruel means”. Re-examine the basic 
facts of the case, what relates to the killing 
plot is only “… killed YANG by the way 
that he put his hand over her mouth and 
nose and buried the body.”

Then see the two cases released by 
the SPC: (1) The main points of “WANG 
Zhicai intentional homicide case” 
mentioned 2 times “in a cruel means”. The 
corresponding basic facts are: “… (he) 
took a sharp single-edged knife in ZHAO’s 
dormitory and stabbed ZHAO in the neck, 
chest, abdomen, and back continuously, 
caused her death of hemorrhagic shock.” 
(2) In “LI Fei intentional homicide 
case”, the phrase “in a cruel means” are 
mentioned twice both in main points and 
in the reasons for the adjudication. The 
corresponding basic facts are: “… (he) 
took an iron hammer in the room, and 
struck XU on the head repeatedly, and also 
struck XU’s cousin WANG on the head, 
with both hands and repeatedly. Shortly, 
Li Fei struck XU and WANG on the head 
with an iron hammer once again, causing 
XU’s death at the scene, and WANG’s 
light injuries.”

These released Guiding Cases 
involving “in a cruel means” are the cases 
of death penalty. According to Article 48 
of the Chinese Criminal Law Code: “The 
death penalty shall only be applied to 
criminals who have committed extremely 
serious crimes.” Yet this “extremely serious 
crimes” need to be reflected through 
“the objective harm of the behavior is 
severe, the subjective viciousness and 
the dangerousness of the perpetrator are 
huge”24. Although “in a cruel means” is 
important to examine the above criteria – 
harm, viciousness and dangerousness, but 

24 LIU Zhiwei: The Path to Reducing death penalty with 
immediate execution by death penalty with a two-year 
suspension, in Politics and Law, 2008 (11).

it is still vague and uncertain. So, what is 
“in a cruel means”? The standard that the 
Guiding Cases have given is not consistent. 
In “XIN Yuanlong kidnapping case” and 
“LI Fei intentional homicide case”, all the 
means the defendant implemented consists 
of the whole criminal behavior, and it has 
been evaluated in both conviction and 
sentencing process. Whether it can be 
called as “in a cruel means” is probably 
debatable. In “WANG Zhicai intentional 
homicide case” the defendant poked the 
victim several times with a knife and may 
cause the victim enormous physical and 
psychological suffering, perhaps such 
behavior is appropriate to be evaluated as 
“in a cruel means”.

The blunt concise statute and the 
vivid complex social reality exist in stark 
contrast. Human beings are not able to 
work out abstract rules once and for all, 
which still need to be tested in concrete 
cases. To deal with each case, judges fill 
different values into judgments. When 
these decisions pile up for long years, 
the social ethics can be more stable, and 
the boundary of the crime can be clearer. 
Scholars believe that: “Compared with 
other guiding ways for trials, the Guiding 
Case system carries many functions such as 
to show the outcome of the trial, publicize 
judicial philosophy, summarize trial 
experience, deliver judicial information, 
and enhance judicial competence.”25 In 
fact, these features are irrelevant and the 
Guiding Case system should be towards 
the development of a long-term orientation.

25 HU Yunteng (Director of the Research Department 
of the SPC) etc.: The Understanding and Application 
of “The Provisions of the SPC concerning Work on 
Guiding Cases”, in People’s Justice, 2011 (3).
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замын хөдөлгөөн, зам  тээврийн хэрэг, тээврийн хэрэгсэл жолоодох.

Состояние опьянения достигается 
путём употребления особых веществ, 
обладающих психоактивными 
свойствами, к которым относится 
этанол, наркотические средства, 
психотропные и одурманивающие 

вещества1. В определенных дозах 
алкоголь снимает психическое 
напряжение, изменяет настроение, 
создавая чувство раскованности и 

1 Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 5 сентября 2011 г. N МД-1197/06 «О Концепции 
профилактики употребления психоактивных 
веществ в образовательной среде».
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веселости. Это состояние называется 
эйфорией (греч. eu хорошо + греч. phero 
нести) - повышенное благодушное 
настроение, сочетающееся с 
беспечностью и недостаточной 
критической оценкой своего состояния. 
Эти чувства временны и по мере роста 
дозы алкоголя сменяются состоянием 
возбуждения с утратой самоконтроля 
и критичной оценки ситуации, а часто 
агрессивным либо депрессивным 
настроением. Состояние наркотического 
опьянения характеризуется изменением 
самосознания с безразличием к 
окружающему миру, часто с развитием 
иллюзий и наступлением чуткого 
сна. Даже при лёгком опьянении 
значительно понижается способность 
к концентрации внимания, ассоциации 
становятся поверхностными, 
непоследовательными, ускоренными. 
Наблюдается падение или увеличение 
артериального давления, движения 
становятся неточными и замедленными, 
оценка собственных способностей 
завышается, нарушается восприятие 
времени и места. Именно специфическое 
воздействие психоактивных веществ на 
физиологию человеческого организма 
предопределило административно-
правовые запреты в области дорожного 
движения. Согласно п. 2.7 Правил 
дорожного движения2 водителю 
запрещается управлять транспортным 
средством в состоянии опьянения, 
под воздействием лекарственных 
препаратов, ухудшающих реакцию 
и внимание (не относящихся к 
наркотическим и психотропным), 
в болезненном или утомленном 

2 О Правилах дорожного движения: Постановление 
Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090  (ред. 
от 17.12.2013)  // Собрание актов Президента и 
Правительства РФ. 1993. № 47. Ст. 4531

состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения. При этом 
Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях3 
предусматривает наказание только 
за управление транспортным 
средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения (алкогольного, 
наркотического, иного). Необходимо 
добавить, что употребление 
наркотических, психотропных веществ 
без назначения врача и нахождение в 
состоянии наркотического опьянения, 
а также в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, влечёт наказание 
независимо от того, управляет лицо 
транспортным средством или нет.  

В современной России самым 
опасным видом транспорта считается 
автомобиль. По данным статистики, 
каждый год в стране фиксируется около 
двухсот тысяч дорожно-транспортных 
происшествий. Опасной тенденцией 
является увеличение количества 
аварий, причиной которых стало 
алкогольное опьянение водителя. На 
российских дорогах пьяный водитель 
– явление далеко не редкое. По 
данным ГИБДД, только за 2012 год к 
ответственности в административном 
порядке за управление авто в состоянии 
опьянения было привлечено более 
850 000 человек. Количество ДТП по 
вине пьяных водителей только за 5 
месяцев 2014 года составило около 
четырех тысяч, погибло  678 человек, 
а удельный вес аварий, произошедших 
по вине нетрезвых автомобилистов, 

3 Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 
г., № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. №1. (ч.1). Ст. 1.
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составил двенадцать процентов4.
Выявление и пресечение фактов 

управления транспортными средствами 
лицами, находящимися в состоянии 
опьянения, является профилактикой 
«пьяных» ДТП, предупреждением 
наступления тяжких последствий.  Кроме 
того, применение принудительных 
административно-правовых мер 
(предупредительных, пресекательных, 
мер обеспечения производства 
по делам об административных 
правонарушениях, наказаний) всегда 
связано с необходимостью, с одной 
стороны, борьбы с административными 
правонарушениями, с другой стороны, 
при их применении необходимо 
эффективное обеспечение законности, 
соблюдение прав и свобод граждан. 

Опьянение, ebrietas (лат. «ebrius» 
означает пьяный, опьянённый, 
хмельной; напоённый, напитанный; 
упоённый, преисполненный) имеет 
два значения. Первое имеет скорее 
переносный смысл, художественное 
понимание, то есть восторженное, 
возбуждённое состояние, возникающее 
от какого-то, чаще положительного, 
фактора (допустим, опьянён 
успехом, пьян от любви). Второе 
означает одурманивание, состояние 
острой интоксикации каким-либо 
психоактивным веществом или 
комбинацией таких веществ. Опьянение 
характеризуется психическими, 
соматоневрологическими, по-
веденческими и вегетативными 
нарушениями на период действия 
психоактивного вещества (средства). 
Опьянение – это безусловно 
патологическое состояние с изменённым 
состоянием сознания, проявляющимся 

4 Госавтоинспекция МВД России: официальный 
сайт. http://www.gibdd.ru/

значительным преобразованием 
всей системы отношений человека с 
окружающим его миром и самим собою. 
В плане психопатологии опьянение, 
как его обычно представляют, 
проявляется сменой следующих его 
фаз: а) фазы эйфории (с весёлым и 
несколько благодушным настроением, 
уменьшением чувства аффективного 
напряжения и ощущением 
облегчения); б) фазы психического 
возбуждения (с повышением 
активности, словоохотливостью, 
ощущением ускорения мышления 
и чувством прояснения сознания, 
расторможенностью побуждений и 
влечений) и в) фазы нарастающего 
оглушения сознания и психомоторной 
заторможенности с последущей 
гипомнезией периода опьянения, 
на время которого оглушённость 
приобретает клинически значимую 
степень выраженности. 

Содержание алкоголя в крови и в 
выдыхаемом воздухе определяется в 
промилле. Термин «проми́лле» (лат. per 
mille) — на тысячу5, одна тысячная доля, 
одна десятая процента. Обозначается 
символом ‰. Используется для 
обозначения количества тысячных 
долей. Происходит от написания 
простой дробью: 25/1000 = 25 ‰; 
количество нулей в обозначении (3 
нуля) соответствует количеству нулей в 
числе 1000.  Так, 1 ‰ = 0,1 % = 1⁄1000 
= 0,001 (одна промилле равна одной 
десятой процента или одной тысячной 
от целого числа).

В медицинской науке принято 
различать три степени алкогольного 
опьянения. Лёгкое опьянение может 

5 Большой энциклопедический словарь. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Большая Российская 
энциклопедия; СПб.: Норинт, 1998. 1456 с.
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наступить после приёма в среднем 30-
40 г чистого алкоголя (чистого спирта 
этанола), характеризуется умеренным 
возбуждением, ощущением тепла в теле 
и ухудшением качества работы, как в 
физическом плане, так и умственной 
деятельности. Опьянение средней 
тяжести наступает после приёма в 
среднем 50-100 г чистого алкоголя и 
характеризуется резко выраженной и 
длительной стадией возбуждения, во 
время которой опьяневший настойчиво 
стремится к общению с окружающими, 
назойливо требует к себе внимания, 
при этом часто появляется склонность 
к совершению правонарушений, 
человек становится неосторожным, 
может получить травмы, нередки 
несчастные случаи. Возбуждение 
сменяется угнетением (вялость, 
сонливость), протрезвление проходит 
обычно с признаками похмелья (общее 
недомогание, тошнота, головная боль). 
Тяжёлое опьянение наступает после 
приёма 100-300 г чистого алкоголя 
и характеризуется кратковременным 
(полчаса–час), но очень бурным 
возбуждением, переходящим в глубокий 
сон. Протрезвление наступает через 6–8 
часов и  сопровождается значительным 
недомоганием. Тяжёлое опьянение 
может привести к коме и закончиться 
смертью. Для взрослых смертельная 
доза алкоголя – 4–8 г на 1 кг массы тела, 
для детей – 3 г на 1 кг6.

      Для сравнения приведём мнение  
С.В. Аничкова и М.А. Беленького:   
норма – до 0,04‰, опьянение различной 
степени – от 0,2‰ до 2,0 ‰, угроза 

6 См., напр.: Балякин В. А., Токсикология и экспертиза 
алкогольного опьянения, М., 1962; Стрельчук И. В., 
Острая и хроническая интоксикация алкоголем. 2-е 
изд., М., 1973; Нerber F., Alkohol. Prozente. Promille. 
Probleme, В., 1971. (Гербер Ф. Алкоголь. Проценты. 
Промилле. Проблемы. 1971.)

жизни - 4 ‰, смерть - 7 ‰7. 
Сравнивая эти данные с критериями,  

предложенными В.И. Прозоровским, 
И.С. Карандаевым и А.Ф. Рубцовым в 
1967 г. для практической экспертной 
работы8:

– менее 0,3‰ - отсутствие влияния 
алкоголя;

– от 0,3‰ до 0,5‰ - незначительное 
влияние алкоголя;

– от 0.5 до 1,5‰ - легкое опьянение;
– от 1,5 до 2,5‰ - опьянение средней 

степени;
– от 2,5 до 3,0‰ - сильное опьянение;
– от 3,0 до 5,0‰ - тяжелое 

отравление алкоголем, может наступить 
смерть;

– от 5,0 до 6,0‰ - смертельное 
отравление, можно констатировать, что 
разница величин показывает, насколько 
разным бывает действие алкоголя на 
человеческий организм, и насколько 
разной может быть толерантность к 
нему.

Существует множество форм 
опьянения, так как оно может быть 
вызвано самыми разными химическими 
веществами, со временем появляются 
другие, ранее неизвестные. 

Различают следующие виды 
опьянения:

– алкогольное (этанол), 
– наркотическое, 
– опьянение, вызванное 

употреблением (применением) 
одурманива-щих веществ. 

Перечень наркотических 
веществ и психотропных средств 
утверждён федеральным законом9.  

7 Аничков С.В., Беленький М.А. Фармакология. 
Учебник. М.: МЕДГИЗ. 1955. Стр. 89.
8 Прозоровский В.И., Карандаев И.С., рубцов А.Ф. 
// Судебно-медицинская экспертиза. 1967. 1, С.3–8.
9 О наркотических средствах и психотропных веществах: 
Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 
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К одурманивающим веществам 
относятся вещества растительного 
или синтетического происхождения, 
соответствующие критериям для 
включения объектов в список 
одурманивающих веществ. Список 
одурманивающих веществ, а также 
критерии для включения объектов 
в указанный список утверждены 
Постоянным комитетом по контролю 
наркотиков при Минздраве России от 9 
октября 1996 г., протокол № 51/7-9610. 

Лучше всего описаны клинические 
структуры опьянения у зависимых 
пациентов. Определить по клинической 
картине опьянения, чем именно оно 
вызвано, нередко бывает достаточно 
трудно, необходимы лабораторные 
исследования. Строго говоря, 
опьянением обычно называют состояния 
намеренно вызываемой интоксикации, 
в иных случаях предпочитают термин 
острая интоксикации (с указанием 
химического вещества)11.

Итак, опьянение — это со во куп-
ность пси хи че ских, веге та тив ных 
и нев ро логи че ских рас стройств, воз-
ни кающих в ре зульта те острого отрав-
ле ния психоактивными веще ст вами; 
обыч но ха рак те ри зу ет ся сме ной пси-
хи че ского воз буж де ния торможе ни ем 
с яв ле ни ями на рас тающего оглу ше ния 
со з на ния. 

Согласно юридическому словарю 
опьянение в уголовном праве — это 
психическое состояние, вызванное 

25.11.2013) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
10 Список одурманивающих веществ (по состоянию 
на 1 ноября 2005 г.) (утв. на заседаниях Постоянного 
комитета по контролю наркотиков: 9 октября 1996 
г., протокол N 51/7-96, 22 апреля 1998 г., протокол 
N 2/64-98, 14 апреля 1999 г., протокол N 2/71-99, 13 
апреля 2005 г., протокол N 2/98-2005)
11 Жмуров В.А. Большая энциклопедия по 
психиатрии, 2-е изд., 2012. ULR: http://vocabulary.ru/
dictionary/978 

употреблением алкогольных 
напитков, наркотических или других 
одурманивающих веществ; выражается 
в снижении способности человека 
отдавать отчет в своих действиях или 
руководить ими. Согласно ст. 23 УК 
РФ лицо, совершившее преступление в 
таком состоянии, подлежит уголовной 
ответственности. В Уголовном Кодексе 
РСФСР 1960 г., где опьянение было 
включено в перечень обстоятельств, 
отягчающих ответственность (хотя и с 
оговоркой, что суд вправе в зависимости 
от характера преступления не признавать 
это обстоятельство отягчающим). В 
криминологии опьянение признается 
одним из важнейших криминогенных 
факторов, особенно сильно влияющих 
на уровень бытовой преступности12. 

Федеральным законом от 31.12.2014 
N 528-ФЗ  введена статья 264.1. 
Уголовного кодекса РФ «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию», в соответствии с 
которой за управление автомобилем, 
трамваем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
или за невыполнение законного 
требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение 
преступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или шестой 
статьи 264 уголовного Кодекса либо 
этой статьёй, была введена уголовная 

12 Большой юридический словарь // URL: http://law-
enc.net/word/opjanenie-4054.html
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ответственность .
В административном праве, 

напротив, в статье 4.3 КоАП 
РФ одним из обстоятельств, 
отягчающих административную 
ответственность, признаётся 
совершение административного 
правонарушения в состоянии 
опьянения.  При этом состояние 
опьянения лица при управлении 
транспортным средством по смыслу 
ст. 12.8  уже определено диспозицией 
статьи как квалифицирующий признак 
и предусматривает применение 
строгого наказания. Следовательно, 
состояние опьянения в этом случае не 
может учитываться как отягчающее 
обстоятельство. По смыслу настоящей 
статьи состояние опьянения может быть 
обусловлено употреблением спиртных 
напитков или (и) наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров или аналогов. 

В СССР запрещалось управлять 
автотранспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, причём 
концентрация алкоголя в крови не была 
единственным решающим фактором. 
Заключение о состоянии алкогольного 
опьянения врач-нарколог составлял 
на основании нескольких факторов: 
признаки опьянения и факт содержания 
алкоголя в крови (выдыхаемом 
воздухе). Пьян водитель или нет, в 
каждом конкретном случае определял 
медэксперт, исходя из состояния 
водителя. При отсутствии признаков 
опьянения человек признавался 
трезвым, даже несмотря на ненулевое 
содержание алкоголя13.

13 Методические указания «Медицинское 
освидетельствование для установления факта 
употребления алкоголя и состояния опьянения», утв. 
заместителем Министра здравоохранения СССР 
02.09.88 № 06-14/33-14

В 1967 г. в соответствии с 
критериями, предложенными 
В. И. Прозоровским, И. С. Карандаевым 
и А. Ф. Рубцовым, для практической 
экспертной работы были подготовлены 
методические указания Минздрава и 
рекомендована схема для определения 
степени выраженности алкогольной 
интоксикации, по которой отсутствие 
влияния алкоголя было установлено 
по величине до 0,5 промилле этанола 
крови. 

Фактически в большинстве случаев 
ответственность за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения наступала 
при концентрации алкоголя в крови 
выше 0,5-0,8 промилле, в зависимости 
от особенностей организма каждого 
конкретного водителя. Впрочем, в 
некоторых случаях эксперты-наркологи 
находили признаки опьянения и при 
гораздо меньших концентрациях.

В России до 1 июля 2008 г. 
придерживались сложившейся 
советской системы. Принимая во 
внимание признанные международные 
нормы, а именно рекомендации 
Венской Международной конвенции о 
дорожном движении 1968 года14, Россия 
учла, что в законодательстве каждой 
страны-участницы была четко указана 
предельно допустимая концентрация 
алкоголя в крови водителя, но не более 
0,8 промилле.

1 июля 2008 г. вступили в 
силу поправки к Кодексу РФ об 
административных правонарушениях 
(КоАП РФ). В примечании к статье 
27.12 КоАП РФ «Отстранение от 
управления транспортным средством, 

14 Конвенция о дорожном движении (Заключена 
в г. Вене 08.11.1968) // Сборник действующих 
договоров, соглашений и конвенций, заключенных 
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIII. 
М., 1979. С. 385-435.
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освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения и медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения» было сказано, что «под 
состоянием опьянения в настоящей 
статье следует понимать наличие 
абсолютного этилового спирта в 
концентрации 0,3 и более грамма на 
один литр крови или 0,15 и более 
миллиграмма на один литр выдыхаемого 
воздуха, наличие наркотических 
средств или психотропных веществ 
в организме человека, … а равно 
совокупность нарушений физических 
или психических функций человека 
вследствие употребления вызывающих 
опьянение веществ»15. Действие закона 
в редакции было закончено 5 августа 
2010 года, и максимально допустимая 
концентрация алкоголя опять была 
снижена вплоть до полного запрещения 
наличия этилового спирта в крови 
водителя. Его противники безуспешно 
ссылались не только на необоснованный 
запрет автомобилистам употреблять 
кефир, квас или иные напитки и 
даже продукты, но и на неточность 
используемых сотрудниками 
ГИБДД тестеров. Несколько 
водителей даже пытались доказать 
несоответствие российского закона 
требованиям Венской конвенции, 
но Конституционный суд России не 
нашел противоречий и признал норму 
о «нулевом промилле» справедливой. 
Конституционный суд признал этот 
запрет правомерным в 2011 году. Вопрос 
об обратном поднятии планки до 0,16 
промилле в выдыхаемом воздухе был 
положительно решен, закон вступил в 

15 О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 24.07.2007 № 210-ФЗ (ред. от 
09.11.2009) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4007.

силу с сентября 2013 г.16

Необходимо отметить, что 
существует распространённое и 
ошибочное мнение, якобы ненулевое 
промилле «разрешает употребление 
алкоголя при управлении транспортом». 
Разрешённый порог наличия этанола 
в крови и выдыхаемом воздухе вовсе 
не означает установление каких-либо 
норм на приём алкоголя и никоим 
образом не разрешает садиться за руль 
после того, как были употреблены 
спиртосодержащие напитки. Именно 
поэтому не следует пытаться перевести 
0,16 промилле в количество водки 
или пива, которые можно выпить 
перед поездкой. Таким образом, закон 
создан не для того, чтобы разрешить 
водителям чуть-чуть выпить перед тем, 
как сесть за руль, а для того, чтобы 
скорректировать физиологические 
погрешности вырабатываемого 
организмом эндогенного алкоголя и 
возможные погрешности показания 
специальных приборов.

16 ФЗ от 23.07.2013 г. № 196-ФЗ.
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ХАР ТАМХИ, МАНСУУРУУЛАХ БОДИСТОЙ ХОЛБООТОЙ 
ГЭМТ ХЭРГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ 

АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

CRIMINAL SITUATION AND PREVENTION FROM DRUG AND PSYCHOTROPIC 
SUBSTANCES-RELATED CRIMES

Ж.БОЛД
ЦЕГ-ын Эрүүгийн Цагдаагийн Газрын Хар тамхитай тэмцэх 
хэлтсийн Мөрдөн байцаах тасгийн дарга, цагдаагийн дэд 
хурандаа, докторант
BOLD J.
Head of drug Investigation Division, Criminal Police Department, 
National Police Agency, Police Lieutenant colonel, Ph.D student 

Товч агуулга: Монгол Улсын Эрүүгийн Хуулийн тусгай ангийн 188, 192, 193, 
дугаар зүйлд тусгагдсан Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой 
бүртгэгдсэн гэмт хэргүүдийн гэмт хэргийн тоон үзүүлэлт, нөхцөл байдлыг судлан 
Монгол Улс дахь хар тамхи, мансууруулах бодисын хэрэглэгч нарт дүгнэлт 
хийж цаашид Үндэсний аюулгүй байдалд хүртэл аюул учруулах хэмжээнд хүрч 
болох асуудлыг хөндөж хэрхэн урьдчилан сэргийлэх, Төрийн болон Төрийн бус 
байгууллагууд хэрхэн нэгдсэн бодлогоор хар тамхитай тэмцэх талаар тусгасан.

Abstract: The main content: Statistics of the use of drugs and psychotropic substances, 
registered in a criminal article 188, 192, and 193 of the Mongolian state criminal Law, it’s 
related crimes that are registered, raise the issue how to prevent it from becoming a threat 
to Mongolian National Security using the information based on the users of the drugs and 
psychotropic substances, how to combat with drugs with the unified policy of state and 
government.

Хар тамхи, мансууруулах бодис гэх 
ойлголт хүн төрөлхтөн анх үүссэн тэр 
л цаг үед бий болсон. Хүн байгаль 2 
өнөөгийнхөөс илүү ойр байсан тэр цагт 
буюу амьдралын баталгаагүй, зөвхөн 
ан амьтан, тохиолдлын олзоор амьдарч 
байсан эртний хагас зэрлэг хүмүүс 
голдуу уламжлалт зан үйлийн болоод 
өвчин намдаах зорилгоор мансууруулах 
буюу сэтгэцэд нөлөөт бодисыг их бага 
хэмжээгээр агуулсан, хар тамхины 
гэгдэх ургамлуудыг байгалиас нээн 
олж, түүнийг хэрэглэж иржээ. Өнгөрсөн 
зуунаас эхлэн буруу зорилгоор хэрэглэх 
нь эрс ихсэж, түүний нөлөөгөөр нийгэм 

гэмт хэрэг,  хараат байдал, хүчирхийлэлд 
улам ихээр автагдах болсон. Олон улсын 
зах зээлийн эрчимтэй харилцаа хөгжсөн 
өнөө үед хар тамхи, мансууруулах 
бодисын хууль бус үйлдвэрлэл, 
худалдаа, хэрэглээ нь дэлхийн өнцөг 
булан бүрт тахал мэт хурдацтай тархаж 
байна.

 Монгол Улсад одоогийн байдлаар 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт 
бодисын хэрэглээ нь бүх нийтийн 
нөхөн үржихүйн хүрээ,  бие махбодь 
болон сэтгэцэд бодитоор нөлөөлөхүйц 
нийгмийн сөрөг үзэгдлүүдийн дунд 
тэргүүлэх байр суурь эзлэхгүй байгаа 
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хэдий ч олон жилийн турш мэдэгдэхүйц 
өөрчлөлт гараагүй ч энэ гэмт хэргийн 
гаралт сүүлийн жилүүдэд богино 
хугацаанд эрчимтэй өссөөр байна. 
Тухайн гэмт хэргийн тоо жил ирэх 
тусам өсөж түүнийгээ дагаад гэмт 
хэрэгт холбогдогч этгээдүүдийн тоо 
өсөж байгаа нь Монгол Улсын хүн амын 
дунд хар тамхи, мансууруулах бодисын 
хэрэглээ нэмэгдсэн.

“Мансууруулах бодистой тэмцэх 
үндэсний хөтөлбөр”. 2000-2005 оны 
хооронд  Монгол Улсад мансууруулах 
бодистой холбоотой гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, мансууруулах 
бодист донтох шалтгаан ба үүслийг 
тодорхойлох, хууль ёсны хүрээнд 
мансууруулах бодистой холбоотой 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх зэрэг арга хэмжээ 
авах хөтөлбөр боловсруулсан хэдий ч 
хөтөлбөрийг цааш нь хэрэгжүүлээгүй  
зогсоосон байна.  2005 оноос өнөөдрийг 
хүртэл дахин хар тамхи мансууруулах 
бодистой тэмцэх нэгдсэн бодлого, 
хөтөлбөр манай улсын хэмжээнд 
боловсрогдоогүй байгаа нь энэ 
төрлийн гэмт хэрэг өсөж, хар тамхи, 
мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн тоо 
огцом өсөх хандлагатай байна. 

2002 оны 11 дүгээр сарын 28-ны 
өдөр  батлагдаж, 2011 оны 05 дугаар 
сарын 26-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлт 
орсон “Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих 
тухай” хууль нь зөвхөн мансууруулах, 
сэтгэцэд нөлөөт эмийн хууль ёсны 
эргэлтийг зохицуулсан хууль болсон 
тул энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
бие даасан тусгайлсан хуультай 
болох шаардлагатай. Мөн уг хуулийн 
14 дүгээр зүйлийн 14.5 дахь хэсэгт 
Мэргэжлийн хяналтын байгууллага, 
Гаалийн болон хил, хяналтын 
байгууллага, Цагдаа, тагнуулын 
болон холбогдох бусад байгууллага 
мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт 

бодисын хор хөнөөлөөс хүн амын эрүүл 
мэнд, удмын санг хамгаалах, урьдчилан 
сэргийлэх нийтлэг үүрэгтэй бөгөөд 
уг байгууллагуудын авч хэрэгжүүлэх 
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах, мансууруулах 
эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын зохисгүй 
хэрэглээг бууруулах, эргэлтэд хяналт 
тавих, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, 
олон улсын харилцааг хөгжүүлэх чиг 
үүрэгтэй Үндэсний хороо ажиллах 
бөгөөд уул Үндэсний хороо орон тооны 
ажлын албатай байна гэж заасан боловч 
дээрх заалтыг хэрэгжүүлж өнөөдрийг 
хүртэл энэ хороог байгуулаагүйгээс гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх нэгдсэн бодлогогүй 
явсаар өдийг хүрсэн. 

Манай хойд хөрш Оросын Холбооны 
Улсад  18 сая хар тамхи, мансууруулах 
бодис хэрэглэгч байна гэсэн судалгаа 
байдаг бол үүнээс  жилд 500,000 
донтогч сайн дураараа мэргэжлийн 
эмнэлгийн байгууллагад хандаж 50,000 
нь  эмчилгээгээ бүрэн хийлгэдэг. 
Харин хар тамхи, мансууруулах бодис 
хэрэглэгч дундаас 1 жилд  70,000 хүн 
буюу 1 өдөрт дунджаар 192 хүн  нас 
бардаг гэсэн судалгаа байна. Харин 
манай урд хөрш Бүгд Найрамдах Хятад 
ард улсад 2 345 000 хүн хар тамхи, 
мансууруулах бодисын хамааралтай 
болсон гэж албан ёсны бүртгэлтэй жилд 
дунджаар 243,000 мансуурагч, донтогч 
нэмэгддэг гэсэн тоо баримт байдаг 
байна. Бүртгэгдсэн донтогч нарын 
1,465,000 нь 35-аас доош насны, 870,000 
нь 36-59 насны, 11,000 нь 60-аас дээш 
насныхан гэсэн судалгаа байдаг бөгөөд 
тэдний эрчүүд нь эмэгтэйчүүдээсээ 6 
дахин их гэсэн тоон үзүүлэлт байна. 
Мөн судалгаагаар 18 нас хүрээгүй 
бага насны 43,000 хэрэглэгч  2014 онд 
бүртгэгдсэн нь өмнөх оныхоос 25,000 
хэрэглэгчээр илүү бүртгэгдсэн байна. 
Тэдний дундаас хамгийн бага нь 11 
настай хүүхэд байсан байна.  Дээрх 
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судалгаанаас үзэхэд манай улсад хар 
тамхины аюул маш ойрхон аюулын 
харанга дэлдэж байна, 

  Монгол Улсад мансууруулах, 
сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус 
эргэлт, түүнд нөлөөлж байгаа хүчин 
зүйлийг 3 хэсэгт авч үзэж байна. Үүнд:

1. Манай улсад ургаж байгаа 
мансууруулах үйлчилгээтэй ургамлын 
тархац их байна. Цагдаагийн 
байгууллагад бүртгэгдэж буй энэ 
төрлийн гэмт хэргийн 50-60 хувийг 
мансууруулах үйлчилгээтэй ургамалтай 
холбоотой гэмт хэрэг эзэлж байна.  

2. Зүүн өмнөд Азийн улс орнууд 
болон хил залгаа БНХАУ-аас Монгол 
Улсын хилээр хууль бусаар сентитик 
төрлийн мансууруулах бодис болох 
амфетамин, метамфетаминыг 
нэвтрүүлэх, зарж борлуулах, хэрэглэх 
үйлдэл нэмэгдсээр байна. Мөн Олон 
Улсын шуудан илгээмжийн үйлчилгээг 
ашиглан Хар тамхи, мансууруулах 
бодисыг Монгол Улсад нэвтрүүлэн 
худалдах, хэрэглэх нь нэмэгдэх 
хандлагатай байна. 

3.Монгол Улсад хар тамхи, 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт 
бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
нэгдсэн бодлого, хөтөлбөр, хууль эрх 
зүйн орчин муу байгаа зэрэг нь нөлөөлж 
байна.

Хөрш улсуудын хар тамхи, 
мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн 
тоон үзүүлэлт болон манай улсад 
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт 
бодисын хууль бус эргэлт, түүнд 
нөлөөлж байгаа хүчин зүйлд нэгдсэн 
үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд манай улс 
хар тамхи, мансууруулах бодистой 
тэмцэх асуудлыг Төрийн нэгдсэн 
бодлоготойгоор, байгууллагын уялдаа 
холбоог зангидан хамтран хэрэгжүүлэх 
шаардлага тулгарч байна. 

Дэлхийн хар тамхи, мансууруулах, 

сэтгэцэд нөлөөт бодисын нөхцөл 
байдлын талаар жил бүр зохион 
байгуулагддаг Олон улсын хурлыг 2016 
оны 04 дүгээр сарын 24-30-ны өдрүүдэд 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Хар 
тамхитай тэмцэх алба, Бүгд Найрамдах 
Перу Улсын Үндэсний цагдаагийн 
газартай хамтран зохион байгуулсан 
бөгөөд энэ удаа  “Үндэстэн дамнасан 
хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлт, мөнгө 
угаахтай тэмцэх асуудал нь дэлхий 
нийтийн тулгамдсан асуудал болох 
нь” сэдвээр ээлжит 33 дугаар хурал 
болж өнгөрсөн. Уг хуралд дэлхийн 127 
орны цагдаагийн болон хар тамхитай 
тэмцэх албаны 535 алба хаагч өөрсдийн 
орныг төлөөлөн оролцож өөрийн орны 
хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн 
нөхцөл байдал, хар тамхи тариалагч, 
үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгч, тээвэрлэгч 
гэмт бүлэглэл, синдикат, картелуудтай 
хийж буй тэмцэл, үр дүн, 2016-2017 онд 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хар тамхи, 
мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт бодисын 
хувьсал өөрчлөлт, шинэ төрлийн 
сэтгэцэд нөлөөт бодисын талаар 
мэдээлэл, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
туршлага солилцох зэрэг боломж 
олгосон уулзалт арга хэмжээг зохион 
байгуулж олон улсад хар тамхитай 
тэмцэх чиглэлээр үүрэг гүйцэтгэдэг 
албадын хамтын ажиллагааг бэхжүүлсэн 
хурал болсон байна. Хурлын тайланд 
дурдагдаж буйгаар 2015-2016 оны 
тайлант хугацаанд дэлхий дахинд үйл 
ажиллагаа явуулж буй хар тамхитай 
тэмцэх албад нь Өмнөд Америкийн 
бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулж буй 
гэмт бүлэглэлд 5 удаагийн томоохон 
цохилт өгч 69 тонн кокайн, 80 орчим 
тонн каннабисын ургамалыг хураасан, 
Европ, Африк, Хойд Америк, Азийн 
бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг гэмт 
бүлэглэлүүдэд мөн давхардсан тоогоор 
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30 орчим цохилт өгөх арга хэмжээ 
зохион байгуулж үр дүнтэй ажилласан 
байна. Монгол Улсын талаар хийсэн 
үнэлгээнд геройн, амфетамин, каннабис, 
экстазийн төрлийн мансууруулах 
бодисын хэрэглээ өсөлттэй, тархацын 
хувьд каннабис хамгийн их, намуугийн 
тархалттай, экстазийн урсгал БНХАУ-
аас чиглэсэн, геройн, амфетамины 
төрлийн бодисын худалдааны замууд 
дайран өнгөрч байна гэж дүгнэгдсэн. 

Манай улсын хар тамхи, 
мансууруулах бодистой холбоотой 
бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоон үзүүлэлт, 
хэрэглэгч нарын тоо бусад дэлхийн 
улс орныхтой харьцуулахад бага,  их 
хэмжээгээр зөрүүтэй харагдаж байгаа 
хэдий ч улсын хүн амын тоо, хөрш залгаа 
улс орнуудын хар тамхи, мансууруулах 
бодис хэрэглэгчийн тоо, тэдэнтэй 
тэмцэх аргачлал зэргийг харьцуулахад 
өнөөдрийн байдлаар манай улсад уг 
цагаан тахал гэгч зүйл хүн амын эрүүл 
мэнд, үндэсний аюулгүй байдалд аюул 
авчрахуйц нөхцөл байдал үүссэн байна. 

Монгол Улсад сүүлийн 3  жилд 
бүртгэгдсэн хар тамхи, мансууруулах 
бодистой холбоотой гэмт хэргийн тоон 
мэдээг авч үзвэл:

Тоон мэдээ: Өнөөдөр Монгол Улсад 
хар тамхи, мансууруулах бодис байнга 
хэрэглэдэг хэрэглэгчид бий болж, хууль 
бус эрэлт, нийлүүлэлт, хэрэгцээ өсөн 
нэмэгдсэн, төрөл зүйл нь олширсон, 
ашиг орлогын үндсэн эх үүсвэр болгох 
зорилгоор олж авах, зарж борлуулах 
зэрэг гэмт хэргийн нөхцөл байдал 
хүндэрч байгааг үйлдэгдсэн гэмт 
хэргийн тоон мэдээнээс харж болно.  

 2002-2006 оны хооронд дунджаар 1 
жилд 8 гэмт хэрэгт 21 хүн,

 2007-2011 оны хооронд дунджаар 1 
жилд 14 гэмт хэрэгт 50 хүн,

 2012-2016 оны 6  сарын 24-ны 
өдрийн байдлаар дунджаар 1 жилд 46 
гэмт хэрэгт 135 хүн шалгагдсан байгаа 

нь сүүлийн жилүүдэд бүртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоон үзүүлэлтийг 2002-2006, 
2007-2011 оны хооронд бүртгэгдсэн 
гэмт хэргийн дундажтай харьцуулахад:

2002-2006 оны дундажтай 
харьцуулахад гэмт хэрэг 5,8, холбогдогч 
6.5 дахин,

2007-2011 оны дундажтай 
харьцуулахад гэмт хэрэг 3,3, холбогдогч 
2.7 дахин тус тус өссөн үзүүлэлт 
харагдаж байна. 

2016 оны 06 дугаар 24-ны өдрийн 
байдлаар 97 хүнд холбогдох 40 гэмт 
хэрэгт мөрдөн байцаалтын ажиллагаа 
явуулсан нь  урьд оны мөн үетэй 
харьцуулахад 19 гэмт хэргээр буюу 75 
хувиар, холбогдогч 37 хүнээр буюу 61.6 
хувиар тус тус өссөн байна. 

Цагдаагийн байгууллагын бүтцээр 
хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг 
эрчимжүүлэн Хар тамхитай тэмцэх 
хэлтэс үүсгэн байгуулсан ч уг төрлийн 
гэмт хэргийн тоо, түүнийгээ дагаад 
гэмт хэрэгт холбогдох этгээдүүдийн 
тоо жил ирэх тусам өсөж байгаа нь гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх бусад арга хэрэгсэл, 
хөтөлбөрийг ашиглах шаардлагатай 
байгааг харуулж байна. 

Гэмт хэрэгт  холбогдсон 
этгээдүүдийн насны байдлыг харуулвал: 
2013 онд 00-18 насны 2, 19-25 насны 
64, 26-35 насны 23, 35-аас дээш насны 
7 хүн,  2014 онд 00-18 насны 3, 19-25 
насны 91, 26-35 насны 50, 35-аас дээш 
насны 9 хүн, 2015 онд 00-18 насны 10, 
19-25 насны 87, 26-35 насны 58, 35-аас 
дээш насны 14 хүн,  2016 онд  06 
дугаар сарын 24-ны өдрийн байдлаас 
00-18 насны 1, 19-25 насны 37, 26-35 
насны 32, 35-аас дээш насны 27 хүн   
хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгт шалгагдсан 
нь  2013 оноос 2016 оны 06 дугаар 
сарын 24-ны өдрийн дунджаар хэрэгт 
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холбогдсон 00-18 насны буюу насанд 
хүрээгүй хүүхдийн тоо 5 дахин, 19-
25 насны холбогдогч 35,9 хувиар, 26-
35 насны холбогдогч 2 дахин, 35-аас 
дээш насны холбогдогч 2 дахин өссөн 
байна. 

Дээрх тоон үзүүлэлтээс авч үзэхэд 
хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгт шалгагдсан 
насанд хүрээгүй этгээдүүдийн тоо  
өссөн үзүүлэлттэй байгаа тул хар 
тамхины хор хөнөөл болон хар тамхи 
мансууруулах бодистой холбоотой 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
чиглэлээр явуулах ажлыг Төрийн болон 
Төрийн бус байгууллага, Боловсролын 
байгууллагуудтай хамтран зохион 
байгуулвал дээрх төрлийн гэмт 
хэргийн гаралт буурах хандлагатай 
байна.  Үүнээс гадна насанд хүрээгүй 
этгээдүүдийн интернет орчинд 
чөлөөтэй хандах эрх, хэвлэл мэдээлэл, 
олон нийтийн хэрэгслээр хар тамхи, 
мансууруулах бодисын хэрэглээг 
сурталчилсан мэт мэдээ мэдээлэл, 
дуу клип, кино зэрэг бодит асуудалд 
анхаарал тавих цаг болсон байна.

Хар тамхи, мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгт холбогдогчдын 
40,9 хувь нь эрхэлсэн тодорхой ажилгүй, 
76,3 хувь нь 18-35 насны залуучууд  
байна.  Үүнд:

- Ажилгүй гэдэгт ямар нэгэн 
хөдөлмөр эрхэлдэггүй, амьжиргааны 
түвшнөөс доогуур орлоготой иргэд бус 
харин амьдрал, мөнгөний эх үүсвэр нь 
хувийн бизнес эсвэл эцэг, эхийн мөнгө, 
хөрөнгөөр хар тамхи мансууруулах 
бодисын хэрэглээг авдаг этгээдүүд 
дийлэнх нь 

- Мансууруулах болон сэтгэцэд 
нөлөөт бодис хэрэглэгч 18-35 насны 
залуучууд нь  ихэвчлэн гэр бүлтэй, 
тогтсон амьдралтай байдаг ба  хар 
тамхи, мансууруулах бодис нийлүүлж, 
борлуулж байгаа этгээдүүд нь тэднээс 

цөөн тооны байдаг учир  хэрэглэгч, 
худалдан авагч нарын дунд найз 
нөхдийн  харилцаа холбоо үүсдэг байна. 

2013-2015 оны хооронд дээрх 
төрлийн гэмт хэрэгт шалгагдсан 
этгээдүүдийг харилцаа холбоогоор нь 
авч үзвэл эхнэр нөхрийн харилцаатай 4, 
зүс мэдэх 44, найз нөхөд 235, урьд гэмт 
хэрэг хамтран үйлдэж байсан 2, огт 
танихгүй 20 хүн гэмт хэрэгт хамтран 
оролцсон байна. 

Хэрэгт холбогдон шалгагдсан 
төрийн алба хаагч нараас эрүүл мэндийн 
байгууллагын ажилтан 2, хуулийн 
байгууллагын ажилтан 2 хүн байна.

Гэмт хэргийн холбогдогч нарыг 
нас, хүйс, ажил эрхлэлтийн байдлаар 
ангилахад сүүлийн жилүүдэд насанд 
хүрээгүй хүүхэд, оюутан залуучууд 
хар тамхи мансууруулах бодистой 
холбоотой гэмт хэрэгт холбогдох 
тохиолдол ихэссэн тул дунд сургуулийн 
сурагчид, их дээд сургуулийн оюутан 
залуучууд дунд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг түлхүү явуулах 
шаардлагатай байна. 

Гэмт хэрэг үйлдэгчдийг хүйсийн 
байдлаар авч үзвэл 2013, 2014, 2015, 
2016 оны 06 дугаар сарын 24-ны өдрийн 
байдлаар  цагдаагийн байгууллагад 
бүртгэгдэж шалгагдсан насанд 
хүрээгүй хүмүүс дунд эмэгтэй хүүхэд 
бүртгэгдээгүй байна. 

Дээрх төрлийн гэмт хэрэг үйлдсэн 
насанд хүрээгүй хүмүүс нь хар тамхи, 
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт бодисын 
талаарх мэдээллийг интернет, цахим 
хуудас, кино болон найз нөхдөөсөө олж 
авсан байна. Түүнчлэн хүүхдүүдийн ар 
гэр тогтворгүй, анхаарал халамж сул, 
чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх 
газар хомс, хууль, эрх зүйн мэдлэг 
дутмаг, суурь хүмүүжил, ухамсар зэрэг 
нь гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлж байна. 
Судалгаанаас үзэхэд 2013, 2014 онд хар 
тамхи, мансууруулах бодисыг ихэвчлэн 
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сургалтын төлбөр өндөр, улсын 
тэргүүний гэх тодотголтой  сургуулийн 
сурагч  нар хэрэглэдэг байсан бол 2015 
оны судалгаанаас харахад нийгмийн 
давхарга харгалзахгүйгээр уг гэмт 
хэрэгт холбогддог болсон байна. 

Иймд насанд хүрээгүй хүмүүсийг 
дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс сэрэмжлэх 
зорилгоор дараах арга хэмжээг авах 
шаардлагатай байна гэж үзлээ. Үүнд: 

• Өрхийн орлого бага, өрх 
толгойлсон эцэг, эхтэйгээ амьдардаг, 
зан төрхийн өөрчлөлттэй мэтийн гэмт 
хэрэгт холбогдож болзошгүй эрсдэлт 
бүлгийн хүүхдүүдийн судалгаануудыг 
бүхий л шатанд гаргаж байх.

• Гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй 
хүүхдүүдийг хүүхдийн байгууллага 
болон харъяалагдах засаг захиргааны 
нийгмийн ажилтан анхааралдаа авч, 
бусад байгууллагуудтай хамтран 
хүүхдүүдэд зориулан хувь хүний 
хөгжил, төлөвшил, амьдрах ухааны 
сургалтууд, олон нийтийн янз бүрийн 
арга хэмжээнүүдийг байнга авч явуулж 
хэвших. Үүнд, хүүхдүүдэд сэтгэл 
зүй, харилцаа, зөрчлийг шийдвэрлэх 
чадварыг сайжруулах практик 
сургалтууд явуулж байх.

• Хүүхдүүд хууль эрх зүйн 
мэдлэггүйгээс болж гэмт хэрэгт 
холбогдож  байгаа  учраас тэдэнд хууль 
эрх зүйн мэдлэг олгохын тулд бүх шатны 
сургуулиуд болон хүүхдүүд олноор 
цугладаг газруудад (PC тоглоомын 
газруудад гэх мэт) янз бүрийн таниулан 
сурталчлах арга хэмжээнүүдийг 
сонирхолтой хэлбэрүүдээр авч явуулах 
шаардлагатай. Хүүхдүүд чөлөөт цагаа 
сонирхолтой, үр бүтээлтэй өнгөрөөхөд 
зориулсан газруудын тоо болон тэнд 
хамрагдах хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх.

• Гэмт хэрэгт холбогдсон 
хүүхдүүд стресс,сэтгэл түгшилттэй 
байгаа учраас сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, 
сэтгэл засал эмчилгээнд хамруулах

• Бүх шатны сургуулиудын 
сурагчдад, ялангуяа гэмт хэрэг үйлдэж 
болзошгүй, эрсдэлт бүлгийн хүүхдүүдэд 
зориулан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, 
сэтгэл засал эмчилгээ хийдэг мэргэшсэн 
сэтгэл зүйчдийг бэлтгэж ажиллуулах.

• Сургуулийн нийгмийн 
ажилтнууд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг тогтмол зохион 
байгуулах, хүүхдүүдэд хар тамхины 
хор хөнөөл, учрах үр дагаврыг таниулж 
ойлгуулах, хүүхэд тус бүртэй тулж 
ажилладаг байхад анхаарах

• Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
эрх чөлөөнөөс үүдэлтэй сүүлийн үед 
интернет цахим хуудсууд болон сонин, 
сэтгүүл, телевиз, радиогоор хар тамхи 
мансууруулах бодисын талаар хэт 
дэлгэрэнгүй, сурталчлах өнгө аястай 
мэдээ мэдээлэл гарч байгаа нь өсвөр 
насны хүүхдүүд эсрэгээр ойлгох, 
сонирхох сэтгэгдэл төрүүлж тэднийг 
гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлж байгаа 
учир хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд 
хяналт, хэмжүүр тогтоох. 

Гэмт хэргийн өсөлт болон амьдрал, 
гэр бүлийн тогтворгүй байдал зэргээс 
шалтгаалан уг  төрлийн гэмт хэрэгт 
холбогдсон эмэгтэй хүний тоо өсөж 
байна. Гэмт хэрэгт холбогдсон 
эмэгтэйчүүд нь хар тамхи, мансууруулах 
бодис зарж, борлуулдаг этгээдүүдтэй 
байнгын харилцаа холбоотой байдаг 
ба ихэвчлэн гэмт хэрэгт хар тамхи, 
мансууруулах бодисын хэрэглэгч, 
зуучлагч хэлбэрээр холбогдож байна. 

Улсын хэмжээнд 2013 онд: 4979,9 
грамм каннабис, 198,8 грамм гашиш, 
61,7 грамм мөс, 2014 онд: 13841 грамм 
каннабис, 15,5 грамм гашиш,  140,74 
грамм мөс, 2015 онд 9808,21 грамм 
каннабис, 24,51 грамм гашиш, 344,164 
грамм мөс, 2016 оны 06 дугаар сарын 
24-ны өдрийн байдлаар 658,72 грамм 
каннабис, 86,9 грамм гашиш, 0,4 грамм 
Кокаин, 285,44 грамм мөс тус тус 
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хураагдсан. 
Дээрх үзүүлэлтүүдээс харахад 

онц хүнд гэмт хэрэг болон “мөс”-тэй 
холбоотой гэмт хэргийн тоо ихээр 
өссөн. Мөс гэх бодисыг хууль бусаар 
Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх, 
бусдад давтан үйлдлээр зарж борлуулах 
гэмт хэргийн гаралт өссөөр байна. Мөн 
сүүлийн жилүүдэд 2013 онд Монгол Улс 
эмчилгээнд хэрэглэх эмийн жагсаалтаас 
хассан, 2015 оны 02 дугаар сарын 
24-ний өдрийн Эрүүл мэнд, спортын 
яамны сайдын 68 дугаартай тушаалаар 
хяналтад авсан сэтгэцэд нөлөөт 
Залеплон гэх бодис агуулсан “Анданте” 
гэх эмийг дунд сургуулийн сурагч, их 
дээд сургуулийн оюутан залуучууд 
хэрэглэж донтох өвчнөөр өвчлөх болсон. 
Анданте гэх эм нь Оросын Холбооны 
улсад худалдаалагддаг тул хууль бусаар 
Монгол Улсын хил нэвтрүүлэх гэмт 
хэрэг 2015 онд 1, 2016 оны 06 дугаар 
сарын 24-ны өдрийн байдлаар 2 хэрэг 
тус тус  бүртгэгдсэн байна.  

Гэмт хэрэгт холбогдсон манай 
улсын иргэдийг энэ төрлийн хууль 
бус үйл ажиллагаа эрхэлдэг зохион 
байгуулалттай гэмт бүлгүүдийн зүгээс 
ихэвчлэн интернет сайтуудаар /wechat, 
yahoo, facebook, tagged.com/ танилцан 
судлах, тэдний Зүүн өмнөд Азийн 
орнуудад визгүй зорчих боломжтой 
байдал, гэнэ итгэмтгий зан, амар хялбар 
аргаар мөнгө олох зэрэг сул талуудыг 
нь ашиглан  хууль бус эргэлтэд татан 
оруулж тээвэрлэлт хийлгэн БНХАУ-аас 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт 
бодис олж авч, хууль бусаар Монгол 
Улсын хил нэвтрүүлж тээвэрлэсэн 
гэмт хэргийн тоо өссөн  байна. Үүнд 
нөлөөлж буй хүчин зүйлийн нэг 
бол тухайн улсын их дээд сургуульд 
суралцаж төгссөн, олон жил ажил 
хөдөлмөр эрхэлсэн эсвэл тухайн улсад 
биеэ үнэлж байсан этгээдүүд   хар 
тамхи борлуулагч этгээдүүдтэй хань 

харилцаатай болж мансууруулах болон 
сэтгэцэд нөлөөт бодисыг хууль бусаар 
Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэх гэмт 
хэргийн захиалагч, гүйцэтгэгч болж 
байгаа явдал юм.   

Хууль Зүйн Яам, Цагдаагийн 
байгууллагын зохион байгуулсан ажлын 
талаар:

Монгол Улсын Хууль Зүйн Сайдын 
тушаалаар батлагдсан Монгол Улсын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 
орсон “Мансууруулах үйлчилгээтэй 
ургамлын тархац тогтоогдсон аймгийн 
нутаг дэвсгэрт ургаж буй ургамлыг 
устгах” ажлыг 3-н жил хэрэгжүүлж  
Цагдаагийн Ерөнхий Газрын даргын 
баталсан удирдамж төлөвлөгөөний 
дагуу Төв, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Орхон, 
Хэнтий, Дорнод аймгийн хогийн 
олсны ургамал /каннабис/-ын тархац 
тогтоогдсон, 2013, 2014, 2015 онуудад 
“Устгал ” арга хэмжээг зохион явуулсан.

“Устгал” арга хэмжээг 3 жил 
дарааллан нэг газар зохион явуулснаар 
устгал хийж байсан талбайн хэмжээ 500 
орчим га-аас 157 орчим га талбай болж 
багассан. Зарим газарт хогийн олсны 
ургамал устаж үгүй болсон, тархац 
багасч, сийрэгжсэн үр дүн гарсан.  

Хогийн олсны ургамал ихээр 
ургадаг Орхон аймгийн Жаргалант 
сумын нутагт 50 га, Дархан аймгийн 
Дархан сумын төмсний бригадын нутагт 
20 га талбайг хүнсний ногоо, тэжээлийн 
ургамал тариалах зориулалтаар иргэдэд 
эзэмшүүлж, орон нутгийн цагдаагийн 
байгууллагаас хяналт тавин ажиллаж 
байгаа нь иргэдийн хүчийг ашиглан 
хялбар аргаар устгах, хүн хүч, зардал 
хэмнэсэн үр дүнтэй ажил болсон.   
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ДҮГНЭЛТ
1.  2015 онд Цагдаагийн байгууллагын 

бүтцийн өөрчлөлтөөр Эрүүгийн 
цагдаагийн газрын Хар тамхитай 
тэмцэх хэлтэс байгуулагдан 
Гүйцэтгэх ажил хариуцсан 
тасаг, Мөрдөн байцаах тасгийн 
зохион байгуулалттай болж 
мөрдөн байцаагч, эрүүгийн 
төлөөлөгч нарын хоорондын 
хамтын ажиллагаа сайжирч, дээрх 
төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажил, нууц далд аргаар 
үйлдэгдсэн гэмт хэргийг илрүүлэх, 
мэдээ мэдээлэл солилцох, нэгэнт 
үйлдэгдсэн гэмт хэргийг эцэслэн 
шийдвэрлэх хүртэл 2 тасаг хамтран 
ажиллаж байгаа нь үр дүнтэй, 
ахицтай  байгаа хэдий ч Монгол 
Улсын хэмжээнд  энэ төрлийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
тэмцэх нэгдсэн бодлогогүй, Хар 
тамхи, мансууруулах бодисын эсрэг 
нэгдсэн иргэд, холбоо, Төрийн 
болон Төрийн бус байгууллагуудын 
уялдаа холбоо байдаггүй зэрэг нь 
гэмт хэргийн гаралт буурахгүй, жил 
ирэх тусам өсөж байгааг харуулж 
байна. 

2. Хар тамхи, мансууруулах бодис 
хэрэглэгч, донтогч нарын судалгаа 
нэгдсэн тоо баримт байхгүй нь энэ 
төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг хаана, хэзээ 
оновчтой зохион байгуулах нэгдсэн 
төлөвлөгөө гаргахад хүндрэлтэй. 
Хүмүүсийг хар тамхи, мансууралд 
оруулж байгаа гол шалтгааны 
нэг бол түүний талаар тодорхой 
мэдлэггүй байх явдал юм. Хар 
тамхи, мансууруулах бодис муу 
нөлөөтэй гэдгийг бараг хүн бүр 
мэддэг боловч чухам ямар их хор 
нөлөөтэй, аймшигтай үр дагавар 
авчирдгийг нь төдийлөн сайн 
мэддэггүйгээс болж хэрэглэгчдийн 
тоо өссөөр байна.

3. Дүүрэг, орон нутгийн цагдаагийн 

газар, хэлтсийн алба хаагч нар 
энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
мэдлэг, аргачлал дутмаг, энэ төрлийн  
гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиглэл 
хариуцсан алба хаагч, ажилтны 
орон тоо байдаггүй, энэ төрлийн 
гэмт хэрэг үйлдэгчид өдрөөс өдөрт 
өөрчлөгдөн шинэчлэгдэж, шинэ 
хүмүүсээр хүрээгээ тэлж байдаг 
тул тэдэнтэй бүрэн дүүрэн тэмцэж, 
нөхцөл байдлыг бүрэн хяналтадаа 
оруулж чадахгүй байна. 

4. Монгол Улсад байнгын болон 
улирлын чанартай үйл ажиллагаа 
явуулдаг хилийн боомтод хар 
тамхи, мансууруулах бодис 
илрүүлэх техник тоног төхөөрөмж 
дутагдалтай, хяналт, шалгалт сул, 
мэргэшсэн ажилтан дутмаг байна.

5. Хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын уламжлалт нэр 
томъёо, түүнд агуулагдах бодисын 
найрлага молекулын бүтцийг 
өөрчлөх замаар шинэчлэгдэж, хил, 
гаалийн байгууллагын ашиглаж 
байгаа илрүүлэгч техник хэрэгслээр 
илрүүлэхэд хүндрэлтэй болсон. 

5. Мансууруулах бодис хууль бусаар 
хэрэглэгч, донтогчдыг эмчлэх, тэдэнд 
туслалцаа үзүүлэх, эмчилгээний 
арга зүй практикт тогтоогүй, 
стандарт байхгүй, мэргэшсэн эмч 
ажилтан, наркологийн кабенит, төв 
дутагдалтай байна.

6. Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт 
бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд одоо Монгол Улс хууль 
эрх зүйн орчинг боловсронгуй 
болгох шаардлагатай зүй ёсоор гарч 
байна. 2002.11.28-нд батлагдаж, 
2011.05.26-ны өдрийн нэмэлт 
өөрчлөлт орсон “Мансууруулах эм, 
сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд 
хяналт тавих тухай” хууль нь 
зөвхөн мансууруулах, сэтгэцэд 
нөлөөт эмийн хууль ёсны эргэлтийг 
зохицуулсан хууль болсон тул энэ 
төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх бие 
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даасан тусгайлсан хуультай болох 
шаардлагатай байна. Мөн хуулийн 
хүрээнд “Мансууруулах бодистой 
тэмцэх үндэсний хөтөлбөр”-ийг 
шинээр дахин гаргаж төрийн болон 
төрийн бус байгууллагуудын уялдаа 
холбоог сайжруулан энэ төрлийн 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээг зохион байгуулах 
шаардлага тулгарч байна.

7. Цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж 
буй энэ төрлийн гэмт хэргийн 50-60 
хувийг мансууруулах үйлчилгээтэй 
каннабисийн төрлийн ургамалтай 
холбоотой гэмт хэрэг эзэлж байна. 
Энэ төрлийн  ургамал Монгол 
Улсын 14 аймгийн 40 гаруй сумын 
15.000 орчим га талбайд ургадаг, 
үрээ цацахаас өмнө (5, 6 дугаар 
сард) 3 жил дараалан устгавал бүрэн 
устах боломжтой гэж мэргэжлийн 
байгууллагын мэргэжилтнүүд 
дүгнэдэг тул  устгах арга хэмжээг 
байнга явуулах

8. Хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтэд 
голлох үүрэг гүйцэтгэдэг гэмт 
бүлэглэл, синдикатууд /гэмт 
бүлэглэл/-ын хар тамхийг хүн 
төрөлхтөнд нийлүүлж буй арга 
хэрэгсэл боловсронгуй болсон, үйл 
ажиллагаа нь илүү энгийн бизнесийн 
зарчмаар явагддаг, гэмт бүлэглэл 
нь дангаар үйл ажиллагаагаа 
явуулахаас илүүтэйгээр картел /
нэгдсэн монополууд/-ийн зарчмаар 
ажиллах болсон. 

9. Хар тамхитай тэмцэх үүрэг, 
чиглэл бүхий албад хар тамхи, 
мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт 
бодистой холбоотой гэмт хэрэг, 
бүлэглэлүүдийг мөрдөн шалгахдаа 
хураагдсан бодисоос бусад гэмт 
хэргийн шинжтэй ялангуяа мөнгө 
угаахтай холбоотой, хууль бус 
орлогийг давхар мөрдөн шалгахгүй 
байгаа гэмт этгээдүүдийн дараа 
дараагийн хууль бус ажиллагаанд 
санхүүжилт болж байна.

10. Хар тамхи, мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодистой холбоотой 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, ухуулга сурталчилгаа 
нийгмийн эмзэг хэсэгт хангалттай 
хүрэхгүй байгаа нь эдгээр 
иргэдийг мансууруулах сэтгэцэд 
нөлөөт бодисын хэрэглэгч улмаар 
хамааралтай болгох, тээвэрлэгч, 
борлуулагч болгох, гэмт 
бүлэглэлийн гишүүн болгох зэрэг 
олон тооны эрсдлийн нэмэгдүүлж 
байна.

11. Олон улсын хамтын ажиллагааг 
эрхэмлэж хөгжүүлэх өндөр 
шаардлага бий болсон ялангуяа 
хөрш орнуудтайгаа гүйцэтгэх 
ажлын шугамаар авагдсан хар 
тамхины гэмт бүлэглэлүүдийн 
талаарх болон өөрийн оронд албан 
болон албан бусаар бүртгэгдэж 
буй шинэ төрлийн сэтгэцэд нөлөөт 
бодисын талаарх мэдээллийг 
солилцож хамтран ажиллах хамтын 
ажиллагаа хангалтгүй байна.      
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Abstract: In recent years, attention attached to police law-enforcement has increased 

significantly either in theoretical or practical field. Therefore, issues on regulating and 
supervising law-enforcing acts, and establishing a healthy operating mechanism for 
police law-enforcement within the structure of rule of law have become the topics of 
most concern. In this paper, the author would like to discuss with other attendees of the 
conference some issues regarding police administrative enforcement in China. 

Товч агуулга: Сүүлийн жилүүдэд, хууль сахиулах үйл ажиллагаатай холбоотой 
онол болон практикийн асуудлуудад маш их анхаарал хандуулах болсон. Тиймээс, 
хууль сахиулах үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль тогтоомжийг чанд мөрдүүлж, 
хуулийн засаглалын дагуу цагдан сэргийлэх үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах оновчтой механизмыг бий болгох асуудлууд хамгийн чухал сэдвүүд болж 
хувирсан. Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд тус өгүүллийг бичсэн зохиогч нь 
Хятадын цагдаагийн захиргааны хариуцлага хүлээлгэхтэй холбоотой асуудлыг авч 
хэлэлцэхийг зорьжээ.

1. POWER OF PUBLIC SECURITY 
PUNISHMENT

According to Chinese administrative laws 
such as Public Security Administration 
Punishments Law and Road Traffic 
Safety Law, Public Security Punishment 
is regulated as one kind of administrative 
punishments. The configuration of Public 
Security Punishment is carried out both 
from a horizontal and vertical perspective. 
Longitudinally, the principle for public 
security organs at or above the county level 
to exercise Public Security Punishment 
is explicitly formulated. The law endows 
the public security organs at all levels 
with the right to exercise Public Security 

Punishment.
However, regarding the distribution of 
the enforcement power between different 
levels of public security organs, the 
law failed to give a clear answer. For 
example, in the Terms and Applicability 
of Acts Violating the Public Security 
Administration issued by the Ministry of 
Public Security in 2010, 152 acts violating 
public security administration are listed 
and are grouped into four main categories. 
Since the Public Security Administration 
Punishments Law specifically authorizes 
local police stations to exercise warning 
or pecuniary penalty (under 500 yuan) 
in practice, the author found that, local 
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police stations are endowed with the right 
to exercise punishments against 86 illegal 
acts of the total 152 ones as listed by the 
Ministry of Public Security. As a matter 
of fact, the local police station in China 
is just a county-level police agency rather 
than a first class public security organ. 
However, as the authorization subjects, 
the local police stations in China are given 
great power in exercising Public Security 
Punishment, which seems unreasonable, 
inappropriate and worthy of great attention 
especially when we recalled a number of 
previously known abuses of power and 
inaction by the local police stations. 
Horizontally, Chinese law also failed to 
explicit the allocation of power in imposing 
Public Security Punishment within the 
public security system as compared to 
the situation with traffic management 
authority, fire forces, frontier inspection 
body and other authorized subjects of 
specific laws. In fact, the enforcement 
of Public Security Punishment is widely 
scattered throughout the functional 
departments such as police stations, public 
security forces, traffic police department, 
fire brigade and frontier inspection 
station within the public security system. 
Furthermore, individual member of each 
functional department would exercise his/
her own administrative enforcement power 
in accordance with his/her very own duty 
in the practical work. However, the public 
security environment has always been 
complicated. To fulfill the goal of enforcing 
Public Security Punishment, different 
functional departments of public security 
system shall coordinate and cooperate 
when carrying out the punishment. It is 
clearly that such a horizontal mechanism 
for law-enforcement would do a poor job 
in this regard. No wonder there’s been 
cases where traffic police neglected street-
fighting on purpose, patrolmen felt not 
obliged to stop traffic illegal acts and so 
on.  
Generally speaking, the allocation of 

the power to impose Public Security 
Punishment should be based not only 
on policeman’s duty and job function, 
but also on the current situation of the 
public security and people’s need for the 
punishment. Thus, either an unrestrained 
expansion or contraction of the degree of 
law’s execution would fail to protect or 
guarantee people’s civil rights. 

2. POWER OF INTERROGATION 
AND INSPECTION1

Except from the article 92 of People’s 
Police Law of the People’s Republic of 
China, Rules for Further Interrogation 
by Public Security Organs and other 
documents also stipulate police’s right of 
interrogation and inspection. A case-based 
research by the author shows that there are 
mainly three issues related to this aspect. 
Firstly, excessive use of interrogation 
right. According to People’s Police Law, 
the interrogated person could be taken 
to a public security organ for further 
interrogation only on certain premise and 
under four circumstances3. However, in 
practice, the scope of the interrogation is 
often expanded. For instance, the interested 
parties involved in a civil dispute would 
be held up for interrogation. Secondly, 
exercising interrogation right over time 
limit. For example, the investigation 

1  Gao Wenying, “Operation and Theoretical Research 
Status of Police’s Interrogation Right in China”, 
Academic Journal of People’s Public Security University 
of China,no.4 (2006).
2 Article 9 of People’s Police Law: In order to maintain 
public order, the people's policemen of public security 
organs may, upon producing an appropriate certificate, 
interrogate and inspect the person suspected of having 
violated law or committed a crime. After interrogation 
and inspection, the person may be taken to a public 
security organ for further interrogation upon approval of 
this public security organ, if he or she is under any of the 
following circumstances:(1) being accused of a criminal 
offense;(2) being suspected of committing an offense on 
the scene;(3) being suspected of committing an offense 
and being of unknown identity;(4) carrying articles that 
are probably obtained illegally.
3 See Article 9 of People’s Police Law of the People’s 
Republic of China.
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department would hold up the person 
suspected of having violated law or 
committed a crime in the first place, and 
then subpoena and detain the interrogated 
person for more time. Sometimes the 
investigation department would also 
reverse the two phases so that the suspect 
could be held up for 60 hours (48 hours for 
interrogation and holding up, and 12 hours 
for subpoenaing or criminal summoning). 
Thirdly, violating the interrogation 
procedure. Though the interrogation of the 
person is approved, his or her family or the 
organization in which he or she works are 
not notified in some cases4.
There are two priorities to be addressed 
regarding interrogation and inspection. 
Firstly, the properties of police’s right of 
interrogation and inspection should be 
clarified and distinguished from other 
functions and powers during lawmaking. 
To tell the power of interrogation and 
inspection from others, it is necessary to 
provide actions in relation to interrogation 
and inspection, holding up, and criminal 
detention with distinctive definitions 
and scopes of application in the current 
People’s Police Law of the People’s 
Republic of China. Secondly, reexamine 
the regulations in terms of the subjects 
of interrogation and inspection. The 
law should stipulate that the subjects of 
interrogation and inspection are police 
agencies of all levels while policemen are 
only executors. This is to elucidate that the 
power of interrogation and inspection is 
exclusively for public security organs rather 
than any others including procuratorate 
and courts, and specifically for the police 
in the public security organs rather than 
other staff like auxiliary police and logistic 
staff within. Therefore, the infringement 
of people’s personal and property rights 
can be gradually avoided by putting a ban 
on unlawful interrogation, question and 

4 See Paragraph 2 of Article 9 of People’s Police Law of 
the People’s Republic of China.

inspection carried out by auxiliary police 
and security guards.

3. LIEN
In China, lien by the police has been 
considered as a coercive measure taken 
by the police during case investigation. 
Laws and regulations in China, such as 
the Law on Punishment in respect of 
Public Security Management, Regulations 
for Procedures of Administration Cases by 
Public Security Organs, Regulations for 
Procedures of Criminal Cases by Public 
Security Organs, and Law on Road Traffic 
Security, establish similar stipulations that 
agree with domestic viewpoints on police 
detention. 
As stipulated in laws. Lien by the police 
can be used in both administration 
cases and criminal ones. Specifically 
speaking, detainment of the possession 
of criminal suspects and administrative 
relative persons sometimes occurs for 
the need of criminal investigation or to 
verify administrative legal facts. Some 
researchers hold that natures of lien by the 
police can be different in specific cases 
and should be defined through analyses 
of subjects, legal basis, and purposes of 
the action. But this opinion is still open to 
question, as the author believes that police 
power is an executive authority in nature. 
Police actions of lien can be rebutted by 
requesting administrative remedy once 
beyond statutory limits.
As to purposes and scope of application, 
lien by the police should meet the following 
conditions. First, objects detained are 
dangerous or worth preventing from 
becoming a danger. Dangerous objects can 
be those that are prohibited or controlled, 
for example, firearms. They are detained 
provisionally at first and will be confiscated 
once found being illegal possessed. Objects 
that are necessary to prevent a danger refer 
to those that are creating or will create in 
the near future interference and dangerous 
situation, for example the car key of a 
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drunk. Second, objects detained are for the 
use of proof in case investigation. Chinese 
laws on criminal and administrative 
penalties stipulate in detail the procedure 
and time limit of lien. Besides, specific 
laws explicitly define objects of seizure by 
the police. For instance, the Law on Road 
Traffic Security gives traffic police the 
power to detain vehicles in accident for the 
need of evidence collection.
Generally speaking, there are three forms 
of lien by the police. First is to hold objects 
in custody. Police organs are bound to take 
good care of objects detained. Custody 
relation under the protection of public law 
are formed as soon as an object is detained 
and at the same time it denies persons of 
interest the right to use it. The object can be 
taken in custody by police or a third party. 
The police, as the author believes, should 
be given discretion when deciding whether 
a third party, appointed or not, requested 
by persons of interest can hold the object. 
Moreover, the police is responsible to take 
care of detained objects in a reasonable 
way and to prevent them from loosing 
value. In other words, the police should 

be held legally responsible if loses caused 
to detained objects due to misconduct or 
improper actions during custody. Second 
is selling off detained objects. In cases 
where detained objects are not allowed 
to be confiscated and are prone to spoil, 
depreciate, request immense storage cost, 
or cause other problems when in custody, 
the police has the right to sell them and 
keep the money instead. In principle, the 
objects should be sold by public auction 
which the police is bound to inform the 
persons of interest.Third is to damage or 
destroy detained objects. By “damage”, it 
means that the objects are broken to the 
degree that they can no longer be used. 
By “destroy”, it means that the objects 
are ruined totally in physical. The premise 
for a detained object to be damaged or 
destroyed is that it cannot be sold or 
still needs detaining even if it is sold to 
others, for example, prohibited objects. 
As financial loses caused by damaging 
or destroying cannot be compensated, 
it is obligatory for the police to inform 
beforehand the persons of interest about 
the procedure and consequences.
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ҮР НӨЛӨӨ, 
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ, БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗАРИМ АСУУДАЛ
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Товч агуулга: Гадаадын зарим орны практик “хууль сахиулах үйл ажиллагаа”-
ны талаарх уламжлалт ойлголт өөрчлөгдсөн, энэхүү салбарын байгууллагуудын 
чиг үүрэг өргөжиж “нийгмийн үйлчилгээний чиглэл”-д илүү анхаарал хандуулах 
болсноор иргэн, олон нийттэй итгэлцэх харилцаа өсөж буйг харуулж байна.  

“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр нөлөө” гэдэг ойлголтын 
агуулгыг тодорхойлоход “цагдаа”-гийн институтийн төрөл, чиглэл, агуулга, шинж 
чанарыг харгалзсан үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах нь чухал юм. 

Abstract: Best practices of law enforcement authorities in some foreign countries 
show that traditional view on the law enforcement is changing, the functions of the law 
enforcement authorities are expanding, and the trusting relationship between the police and 
community is strengthening as a consequence of the policy focusing on “the community-
oriented policing.” 

In order to determine the concept of the police effectiveness, it is important to develop 
a system of performance evaluation criteria taking into account such factors as a type, 
functions, nature and characteristics of a police institution.            

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, хууль сахиулах байгууллага, 
нийгмийн чиг баримжаатай цагдаагийн үйл ажиллагаа, цагдаагийн байгууллага, 
шинэчлэл, чиг хандлага, үр нөлөө,  үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт.

Keywords: Law enforcement, law enforcement authorities, socially-oriented police 
activity, police, reformation, concept, police effectiveness, evaluation criteria of the police 
performance.
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нийтийнхээ аюулгүй байдлыг хангах 
чиг үүрэг  чухал ач холбогдолтой бөгөөд 
төрийн гол байгууллага - хууль сахиулах 
байгууллагуудын нийгэмд эзлэх байр 
суурь улам бүр өсөн нэмэгдэж, эрх 
зүй, бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд 

шинэчлэгдэж байна. 
Гадаадын зарим орны практикаас 

харахад “хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа”-ны талаар нэгдсэн ойлголт 
тэр бүр байхгүй хэдий ч “хууль сахиулах” 
уламжлалт ойлголт өөрчлөгдөн шинэ 
чиг баримжаагаар хөгжин, хууль 
сахиулах байгууллагуудаас иргэнд 
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үйлчлэх үйлчилгээний нэр төрөл 
нэмэгдэж нэлээд өргөн хүрээг хамрах 
болжээ.

Үйл ажиллагааны төрөл бүр 
зорилго, үр дүнд хүрсэн арга хэрэгсэл, 
эцсийн үр дүнгээрээ ялгаатай бөгөөд 
цагдаагийн байгууллагын шинэчлэл 
нь түүний үйл ажиллагааны үр нөлөөг 
дээшлүүлэх зүй ёсны нөхцөл мөн.

ҮНДСЭН ХЭСЭГ
Судалгаа шинжилгээний 

ном бүтээлд1 хууль сахиулах 
байгууллагуудыг нийгмийн тогтолцоо, 
байгууллага талаас нь авч үзэж, өөрийн 
зорилго чиг үүргээс хамаараад янз бүр 
байдаг: хууль ёс, дэг журмыг сахиулах; 
хувь хүн, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалах; гэмт явдалтай тэмцэх 
гэсэн гурван зорилтыг хэрэгжүүлдэг, 
цэргийн, иргэний, захиргааны 
байгууллагаас онцлог ялгаа бүхий 
бөгөөд тэдний дундаас иргэдэд шууд 
мэдрэгдэх хууль сахиулах, аюулгүй 
байдлын хосолсон шинжтэй үйлчилгээг 
цагдаагийн байгууллага гүйцэтгэдэг 
гэж тэмдэглэжээ. Мөн цагдаагийн 
байгууллага нь хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны 70-80 хувийг дангаараа 
хариуцдаг, үйл ажиллагааных нь хоёрны 

1 Аврутин А.Ю. Полиция и милиция в механизме 
обеспечения государственной власти в 
России: теория, история, перспективы. – СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003.; Бунов Е. 
Г. Сотрудники органов внутренних дел об 
эффективности их деятельности //Социологические 
исследования. – 2011. – № 11.; Егорышев С. 
В. Органы внутренних дел как социальная 
организация: проблемы их реформирования и 
повышения эффективности деятельности: дис. док-
ра соц. наук. – Уфа, 1998.; Ипакян А. П. Оценка 
деятельности органов внутренних дел в механизме 
налаживания их взаимодействия с населением // 
Проблемы взаимодействия органов внутренних 
дел с общественными объединениями по охране 
правопорядка и обеспечению общественной 
безопасности: материалы «круглого стола» 27 
января 2006 года в Академии управления МВД 
России. =– М.: Академия управления МВД России, 
2006.; Ю. П. Соловей http://www.omui.ru/structure/
institute/index.php?ELEMENT_ID=3443

нэгийг иргэнд үйлчилдэг захиргааны 
шинжтэй, нөгөө хэсгийг хууль сахиулах 
чиг үүргийн ажлууд тус тус эзэлдэг. 
Иргэнд үйлчлэх, хууль сахиулах чиг 
үүргийн биелэлт ямар байгааг илүү 
тодорхой болгох /судлах/ шаардлагатай 
гэжээ. 

“Социалист” эрх зүйн тогтолцооны 
үндсэн шинжүүдийг залгамжилсан 
гадаад орнуудын хууль сахиулах 
байгууллагуудад шүүх, прокурор, 
өмгөөллийг оруулдаг онцлог байна2.

Манай улсын хувьд хууль сахиулагч 
гэдэг шинэхэн ойлголт. Уламжлалт 
ойлголтоор хуулийн чиглэлийн сургууль 
төгссөн хүн бүрийг “хуульч” гэж 
нэрлэдэг байсан бол 2007 оноос3 хуульч 
гэдэгт албан ёсны тусгай зөвшөөрөл 
авсан, шүүн таслах үйл ажиллагаанд 
оролцож маргаан шийдвэрлэх явцад 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулдаг 
шүүгч, нотариатч, өмгөөлөгч, прокурор, 
захиргааны хуульчдыг оруулж4, харин 
шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүй, 
шүүхэд нотлох баримтыг бүрдүүлж 
өгдөг, гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, 
нийгмийн хэв журам хамгаалах, аюулгүй 
байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж буй (Цагдаа, Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх, Хил хамгаалах, 
Иргэний гадаад шилжилт, харьяалал, 
Онцгой байдлын алба) алба хаагчдыг 
“хууль сахиулагч” гээд, Тагнуул, 
Авилгатай тэмцэх, Прокурорын 
байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж буй алба хаагч нь 

2 Развитие правоохранительных органов. //http://
revolution.allbest.ru/law/00259469_0.html
3 2007 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдөр батлагдан 
хэрэгжиж байсан “Хуульч сонгон шалгаруулах 
журмын тухай хууль”-ийг 2012 оны 03 сарын 07-ны 
өдрийн “Хуульч сонгон шалгаруулах тухай хууль 
хүчингүй болсонд тооцох тухай” хуулиар хүчингүй 
болгосон.
4 2012 онд батлагдсан Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 3.1.1.-д "хуульч" гэдэгт хуульчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй 
этгээдийг ойлгоно гэсэн.
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мөн хууль сахиулагч байна гэсэн.
Мөн шинээр батлагдсан, өдгөө 

шинэчлэгдэн найруулагдаж буй Хууль 
сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн 1.5 
дүгээр зүйлийн 1.6 дахь хэсэгт: “Хууль 
сахиулах ажиллагаа гэж гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх5, таслан 
зогсоох, нийтийн хэв журмыг сахиулах,  
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, 
зөрчил шалган шийдвэрлэх хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор явуулах энэ хуульд заасан  
ажиллагааг хэлнэ” гэж тодорхойлоод, 
харин “хууль сахиулагч” гэдэгт хэн хэн 
хамаарахыг тодорхойлоогүй байсан. 
Тэгвэл уг хуулийн дахин засварлагдаж 
буй төсөлд6 “хууль сахиулагч” гэдэг 
нэр томьёог мөн тайлбарлаагүй боловч, 
1.3 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсэгт: Энэ 
хуульд заасан тохиолдолд хил хамгаалах 
байгууллагын алба хаагч, улсын 
байцаагч, байгаль хамгаалагч хууль 
сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ” 
гэжээ. Мөн төслийн “Хуулийн нэр 
томьёоны тодорхойлолт” гэсэн 1.5 
дугаар зүйлийн 1.6. дахь хэсэгт: “хууль 
сахиулах ажиллагаа” гэж гэмт хэрэг, 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох, нийтийн хэв журмыг сахиулах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, 
зөрчил шалган шийдвэрлэх, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор явуулах энэ хуульд заасан 
ажиллагааг хэлнэ гэжээ. 

2013 онд батлагдсан Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 3.1-д: 
“Цагдаагийн алба нь гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 

5 Цагдаагийн хэв журмын албаны  алба хаагчдын 
ажлын ачаалал өндөр, дээрээс нь чиг үүргийн бус 
элдэв ажилд дайчлагддагаас урьдчилан сэргийлэх 
үндсэн ажил шаардлагын хэмжээнд явагдахгүй, 
тухайн газар нутгийн онцлог, нөхцөл байдлыг 
судлан шинжлэх ухааны үндэстэй явуулах, шалтгаан 
нөхцөлийг арилгах арга, аргачлал хэрэгжихгүй 
байгаагаас үр дүн багатай байна.
6 Ажлын хэсгээс боловсруулсан төсөл. УБ., 2016.

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үндсэн чиг үүрэг бүхий хууль сахиулах 
байгууллага мөн” гэж заасан. Эрх зүйн 
шинэчлэлийн хүрээнд боловсруулагдаж 
буй уг хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн 3.1-д: Цагдаагийн алба нь гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг энэ 
хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх төрийн тусгай алба мөн” 
гэж заасан нь анхаарал татаж байна. 

Гадаадын олон оронд7 цагдаагийн 
байгууллагын иргэдэд үзүүлэх 
нийгмийн үйлчилгээ өсч, цагдаа-
иргэдийн итгэлцүүр сайжирч байна. 
Барууны мэргэжилтнүүд цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
ирээдүйг залхаан цээрлүүлэх, 
хүмүүнлэгийн гэсэн хоёр хувилбартай 
байна гэж үзжээ. Эхний хувилбар нь 
– гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хоёрдахь нь – 
иргэдэд тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх, 
үйлчилгээ үзүүлж буй газар нутгийнхаа 
бүх хүмүүстэй итгэлцэт харилцаа 
тогтоох, нэг талын хяналтыг арилгахад 
илүү анхаарах явдал аж. Тэдний 
төсөөллөөр цагдаагийн олон нийтийн 
дундах нэр хүнд өсөх тусам нийгмийн 
чиг үүрэг улам нэмэгдэнэ, тухайлбал, 
эцэг, эх, сургуулийн зүгээс анхаарал 
тавиагүйгээс үүссэн  асуудлууд, хар 
тамхичны, эрүүл мэндийн асуудал ч 
цагдаагийн чиг үүрэгт орж ирэх ажээ8. 

Эрдэмтэн, судлаачдын зүгээс 
олон нийтийн үзэл бодолд үндэслэн 
цагдаагийн байгууллагыг нийгмийн 
үйлчилгээний байгууллага талаас 
нь авч үзэхийн зэрэгцээ “цагдаагийн 

7 Гадаадын зарим орны (Англи, Герман, Япон) 
цагдаагийн албан үүрэгт настангуудын асуудлыг 
шийдвэрлэх, ганц бие хүмүүст туслах зэрэг иргэдэд 
нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх асуудал ордог байна.
8 Аналитический обзор зарубежных исследований о 
практике изучения и формирования общественного 
мнения о полиции. – М.: ВНИИ МВД России, 2003. 
– С. 72.
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байгууллагын үйл ажиллагааны үр 
нөлөө” гэдэг ойлголтын агуулгыг 
тодорхойлох, үүний тулд цагдаагийн 
ажлын төрөл, чиглэл, агуулга, шинж 
чанар, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсруулахад анхаарлаа хандуулж 
байна. 

Тухайлбал: ОХУ-ын нийгмийн 
шинжлэх ухааны доктор С. В. Егорышев 
өөрийн бүтээлдээ9 хууль сахиулах 
байгууллагад явагдаж буй шинэчлэлтэй 
уялдуулан нийгмийн байгууллага 
гэдэг утгаар “шинэ” нөхцөл байдалд 
тохируулан зорилго, зорилтуудыг 
хянан засварлах; нийгмийн чиглэлийг 
түлхүү оруулан чиг үүргийн агуулгыг 
шинэчлэх;  удирдлагын үр ашгийг 
дээшлүүлэх; удирдах хил хязгаарыг 
өргөтгөх; зохион байгуулалтын болон 
удирдлагын бүтцэд шинэлэг зүйлүүдийг 
нэвтрүүлэх; удирдлагын хэв загвар, үйл 
ажиллагааны үр дүнгийн үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсронгуй 
болгох шаардлагатай гэжээ. 

Харин доктор Ю. В. Трунцевский10 
цагдаагийн шинэчлэлийн үндсэн зорилт 
нь нийгмийн хэв журам сахиулах 
албаны алба хаагчдын тоог цөөрүүлэх, 
түүний зарим салангид хэсгүүдийг 
татан буулгах (тухайлбал, штабын хэсэг, 
мэдээлэл-дүн шинжилгээний хэлтэс), 
ар тал, боловсон хүчин, мэдээлэл-дүн 
шинжилгээний төв, профессор-багш 
нарын бүрэлдэхүүн зэрэг хэд хэдэн 
албан тушаал, албадыг аттестатчилах, 
яамдын алба хаагчдын тоог багасгах, 
гэмт хэрэг, бусад зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх чиг үүргийг болиулах, чиг 
үүргийн бус үүрэг гүйцэтгүүлэхээс 

9 Егорышев С.В. Органы внутренних дел 
как социальная организация: проблемы их 
реформирования и повышения эффективности 
деятельности: дис. док-ра соц. наук. – Уфа, 1998. – 
С. 344
10 Трунцевский Ю. В. Реформа органов внутренних 
дел: наука и практика об их модернизации //
Российский следователь. – 2010. – № 4. – С. 32–34.

чөлөөлөх, хүний нөөцийн хангалтыг 
боловсронгуй болгох, цагдаагийн 
алба хаагчдыг “нийгмийн багц”-аар 
хангах, алба хаагчдын урамшуулал 
хүртэх хууль ёсны эрхийг хүлээн 
зөвшөөрөх, цагдаагийн алба хаагч 
бэлтгэх сургалтын байгууллагыг 
өөрчлөн шинэчлэх, боловсролд хандах 
хандлагыг өөрчлөх, түүний материал 
техникийн хангалтыг нэмэгдүүлэх, 
цагдаагийн “мэргэжлийн бус” (хувийн 
хамгаалалтын алба, насанд хүрээгүй 
хүмүүсийн түр саатуулах төв, гэрчийг 
хамгаалах хэлтэс) албадын алс хэтийг 
төлөвлөх гэж үзсэнээрээ шинэчлэлийн 
агуулга талыг авч үзэх шаардлага буйг 
тэмдэглэсэн байна.     

Үр нөлөө ба үр дүн хоёр нь өөр 
хоорондоо утгын хувьд ялгаатай, 
ойролцоо утга бүхий ойлголтууд ба 
“үр нөлөө” гэдгийг гарсан зардал ба 
үр дүнгийн хамаарлын тоон үзүүлэлт, 
түвшин, удирдлагын өмнө тавьсан 
зорилгод хүрэх хэмжүүр гэж ойлгож 
байна. 

ОХУ-ын “Цагдаагийн байгууллагын 
тухай” хууль (2011) батлагдсан нэг 
жилийн ойгоор ДХЯ-ны сайд тус 
байгууллагын үйл ажиллагааг дүгнэн 
ярилцлага11 өгөхдөө цагдаагийн 
байгууллагыг “үүсэн буй аюул занал”-
ыг сөрөн зогсох, нийгмийн эрэлт 
хэрэгцээ, иргэдийн хүлээлтэд нийцсэн 
хууль сахиулах шинэ байгууллага 
болгон өөрчлөн байгуулах үндсэн 
зорилтын хүрээнд шинэчлэлийн 7 
үндсэн чиглэлийг тодорхойлсон байна. 
Үүнд:

1) эрх зүйн хэм хэмжээний бааз 
суурийг шинэчлэх;

2) чиг үүргийн бус 
үйл ажиллагаанаас 
чөлөөлөгдөхөд чиглэсэн 
зохион байгуулалт-орон 

11 Полиции – год. Реформа продолжается // 
Российская газета. – 2012. – 1 марта. – С. 6.



678

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

тооны арга хэмжээ авах, 
“илүүдсэн” удирдлагаас 
салах, гүйцэтгэх албаны 
үүргийг дээшлүүлэх;

3) цагдаагийн ажлын 
хэлбэр, арга барилыг 
хүмүүнлэгжүүлэх, цагдаа 
ба олон нийтийн харилцан 
хамтын ажиллагааг 
түншлэлийн загварт 
шилжүүлэх

4) “иргэний нийгмийн зүгээс 
цагдаагийн үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих үр дүнтэй 
тогтолцоо”-г бий болгох, 
нэвтрүүлэх;

5) бүх бие бүрэлдэхүүний 
ээлжит бус аттестатчиллыг 
явуулах

6) цагдаагийн алба хаагчийн 
эрх зүйн байдлыг хуульчлан 
бэхжүүлэх, хээл хахуулийн 
эсрэг стандартуудыг /
туршлага/ нэвтрүүлэх

7) мэргэжлийн болон ёс 
суртахууны зан чанарт тавих 
шаардлагыг өндөржүүлэх12;

8) цагдаагийн алба хаагч, 
тэтгэвэрт гарагчдын мөнгөн 
урамшууллыг шинэчлэх, 
нийгмийн хамгааллыг 
дээшлүүлэх13, албан үүргээ 

12 Улаанбаатар хотын ЦГ-ын хэмжээнд 2016 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар 210 алба хаагч 
сахилга, ёс зүйн зөрчил гаргасан (140 буюу 66.6 
хувь нь офицер, 70 буюу 33.3 хувь нь ахлагч)  
байгааг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад алба 
хаагчийн тоо 78 буюу 13 хувиар өсчээ./УБ хотын 
ЦГ-ын тайлан. http://www.ub.police.gov.mn/news/
contentNews?id=1879&type=63Ажлын байран дээр, 
дүрэмт хувцастай согтууруулах ундаа хэрэглэх бол ёс 
зүйн асуудал биш, сахилга дэг журамтай холбоотой 
асуудал. Тиймээс цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн 
асуудлыг иргэнтэй харьцаж байгаа харьцаа, иргэдэд 
үйлчилж байгаа үйлчилгээ болон албаны нэр хүнд 
болоод мэргэжлийн ёс зүйгээ хир барьж ажилласан 
талаас нь авч үзэх шаардлагатай. 
13 Монголд цагдаагийн албан хаагчид долоо хоногт 
70 цаг ажилладаг, харин ОХУ-д 40 цаг ажилласан 
байхыг шаарддаг ажээ”// http://www.news.

гүйцэтгэж байгаад нас 
барсан алба хаагчдын гэр 
бүлд зориулсан төрийн 
баталгааг тогтоох зэрэг 
болно.

Иргэдэд нийгмийн үйлчилгээ 
үзүүлэх чиг хандлага нь цагдаагийн 
байгууллагын практик үйл ажиллагаанд 
шинэ “эргэлт”-ийг авчирч байгаа 
бөгөөд шинэчлэн найруулсан 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 
4.1.-д: “Цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагч нь үйл ажиллагаандаа Үндсэн 
хууль, Хууль сахиулагчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуульд14 зааснаас гадна 
хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, ил тод, 
нээлттэй байх, нууцыг чанд хадгалах, 
олон нийтийн итгэлийг хүлээж, иргэний 
дэмжлэгийг авах, төрийн болон төрийн 
бус байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага, иргэдтэй харилцан 
хамтран ажиллах, ... үндсэн зарчмыг 
баримтална” гэж заасан нь хүчний 
байгууллага гэхээс  илүү нийгмийн 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага болохыг 
баталж байна. 

Цагдаагийн байгууллагын удирдах 
ажлаас цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр нөлөө шууд хамаарна.

Цагдаагийн байгууллагын 
удирдлагын үйл ажиллагааны үр 
ашгийг судлаач А. Ю. Аврутин15: а) 
цагдаагийн байгууллагыг бүхэлд нь 
удирдах удирдлагын үр нөлөө б) гэмт 
хэргийн гаралтыг хянах гадагшаа 
чиглэсэн үйл ажиллагааны удирдлагын 
үр нөлөө в) дотоод зохион байгуулалтын 
удирдлагын үр нөлөө гэж ангилан авч 
үзжээ. 

Цагдаагийн байгууллагын 

mn/r/131989
14 УИХ-аас эргүүлэн татаж, дахин боловсруулалтын 
шатанд байгаа.
15 Аврутин А. Ю. Полиция и милиция в механизме 
обеспечения государственной власти в России: 
теория, история, перспективы. – СПб.: Юридический 
центр Пресс, 2003. – С. 79–80
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удирдлагын үр нөлөөг нэмэгдүүлэхийн 
тулд цагдаагийн байгууллагын 
тогтолцоонд орчин үеийн удирдах 
харилцааг олон өнцгөөс тайлбарлах 
удирдлагын олон ургальч арга барилыг  
бий болгох,  ажлын чиглэл, нөхцөл 
байдал, удирдлагын үйл ажиллагаанд 
хамаарах бусад хүчин зүйлсийг16 судлах 
нь дараах өөрчлөлтийг авчирна гэж 
үзэж байна. Үүнд:

1. Эрх зүйн шинэчлэл нь 
нэгж, албадын чиг үүргийн агуулгад 
нийцсэн, залгамж чанар, төлөвлөлт, 
дэс дараалалтай явагдаж боломжит, уян 
хатан зохион байгуулалтын бүтэц бүхий 
удирдлагыг бий болгох, төрөл албадын 
чиг үүрэг, хуваарилалт тодорхой болно.

2. Нэгж, албадын уялдаа 
холбоо, чанар, түүнд тавигдах 
шаардлага чанаржина. 

3. Удирдаж буй 
байгууллагынхаа хэрэгцээ шаардлага, 
нутаг дэвсгэрийн эрүүгийн болон хэв 
журмын нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг 
мэдрэх, уг өөрчлөлтөд тохируулан 
шуурхай арга хэмжээ авах; бие 
бүрэлдэхүүний хэвшмэл хоцрогдсон 
сэтгэл зүй, үзэл бодлыг өөрчлөх, 
даван туулах чадвар, удирдлагын арга, 
хэлбэр бүхий шат шатны удирдлагын 
аппараттай болно.

4. Мэдээллийн хангалт 
(удирдлагын шийдвэрийг шат шатанд 
нь шуурхай хүргэх, үр дүнг эргэн 
мэдээлэх, ажлын гүйцэтгэл, түүнийг 
үнэлэх)-ын ажил сайжирна. 

5. Шинжлэх ухааны үндэстэй 
хөдөлмөр зохион байгуулалт, ажлын 
бодит төлөвлөлт; хүний нөөцийн 

16 Тухайлбал: удирдах ажилтнуудын мэргэжлийн 
ур чадвар, туршлага, сахилга батын түвшин, ажлыг 
үнэлэх арга барил, нэгж байгууллагын зохион 
байгуулалтын ба удирдлагын бүтэц, загвар, эдийн 
засгийн боломж, хамт олны нийгэм-сэтгэл зүйн уур 
амьсгал, тухайн байгууллага ба удирдах үйл явцыг 
журамласан хэм хэмжээ, удирдагчийн нэр хүнд, 
иргэд олон нийтээс ирүүлсэн гомдол мэдээлэл, 
түүнийг үнэлэх цэгнэх асуудал г.м. 

сонголт, байршуулалт; цалин хөлс 
ба хөнгөлөлтийн зохист түвшин 
бүхий цаг үеэ олсон, чанартай ажлын 
үнэлгээтэй болж, алба хаагчдын урам 
зориг, идэвх  нэмэгдэх,  мэргэжлийн 
үйл ажиллагаагаа явуулах, албан 
үүргээ ухамсарлан биелүүлэх хамгийн 
тохиромжит нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

6. Гэмт явдлыг бууруулах 
чухал хүчин зүйл болох цагдаа- иргэд, 
олон нийтийн итгэлцэт (түншлэлийн) 
харилцаа бий болно: цагдаагийн 
алба хаагчдын ёс зүй, цагдаагийн 
байгууллага-иргэдийн итгэлцүүр, 
цагдаагийн албаны нэр хүнд улам 
дээшилнэ.

 Монголын цагдаагийн 
байгууллагын ажлын үр дүнг хууль, 
дэг журмыг хэрхэн сахиулсан, тэр 
дундаа гэмт хэрэг, зөрчлийн илрүүлэлт, 
өсөлт бууралт, захиргааны зөрчил 
үйлдсэн этгээдэд шийтгэл ногдуулах 
зэрэг талаас нь харж үнэлж ирсэн ба 
хохирогч, гэрчийн аюулгүй байдлыг 
хангах, гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирлыг цаг тухайд нь нөхөн төлүүлэх, 
эрх зүйн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх17 
зэрэг иргэдэд нийгмийн үйлчилгээ 
үзүүлэх талын олон төрлийн ажлууд үйл 
ажиллагааных нь үндсэн үзүүлэлт биш 
байсаар ирсэн. Түүнчлэн цагдаагийн 
зарим албан тушаалын ажлын байрны 
тодорхойлолт тодорхой бус, ажлын чиг 
үүрэг өөрчлөгдсөн ч хуучнаараа хэвээр 
байгаа нь тухайн чиг үүргийн ажлын 
чанар, олон нийтийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцэж байгаад зарим талаар эргэлзээ 
төрүүлж байна. Тухайлбал: нийслэлийн 
дүүргүүдийн цагдаагийн хэлтсүүдийн 

17 Философи социологи эрхийн хүрээлэнгээс 
2008 онд явуулсан “Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, боловсронгуй 
болгох чиглэл” судалгаанд оролцогчид цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулж, бүтэц, 
зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх талаар 20 гаруй 
санал дэвшүүлсний 24 хувийг  “Иргэдэд хандсан, 
тэдэнтэй хамтран ажиллах” талаарх санал эзэлж 
байна.
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гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 
гэмт хэргийн асуудал хариуцсан 
байцаагч нар “хэв журмын ажилтан”-ы 
ажлын байрны тодорхойлолтоор 
ажил үүргээ гүйцэтгэх; “жижүүрийн 
цагдаа” гэж орон тоо байхгүйгээс 
байгууллагууд дотооддоо зохицуулалт 
хийж, уг чиг үүргийг нэг алба хаагчийн 
нэмэгдэл үүрэг болгон гүйцэтгүүлэх 
(жишээ нь: мэдээлэл хүлээн авагч 
цагдааг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэсний 
дараа 8 цагаар конторын цагдаагийн 
үүргийг гүйцэтгүүлэх, эсхүл эргүүлийн 
цагдааг 24 цагаар үүрэг гүйцэтгэсний 
дараа маргааш нь 8 цагаар конторын 
цагдаагийн үүргийг гүйцэтгүүлэх) зэрэг 
нь байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах асуудал учир дутагдалтай, 
“угтах, үдэх үйлчилгээ”, орсон гарсан 
хүмүүсийг бүртгэх ажлын чанар үр 
дүнг муутгасан, стандартын бус, 
хөдөлмөрийн хуулийн зөрчил болж 
байна18.

Цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэхэд 
зохион байгуулалт-удирдлагын 
шинэлэг хэлбэр, арга хэрэгсэл, арга 
барил шаардлагатайгаас гадна ажлыг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг шинэчлэх 
шаардлагатай байна. Уг үзүүлэлтэд 
цагдаагийн гол хэрэглэгч болох иргэд, 
олон нийтийн санаа бодлыг тооцон гол 
үзүүлэлт болгон авч үзэх  нь зүйтэй 
болов уу. Учир нь цагдаа бол нийтийн 
эрх, ашиг сонирхол (төр, иргэн, хувь 
хүний)-ыг хамгаалах, аюулгүй байдлыг 
хангах, нийгмийн дэг журам сахиулах 
нийгмийн нэг институт. Цагдаагийн 
байгууллагаас иргэдийн аюулгүй, 
амар тайван амьдралыг хангаж буйг 
хэмжихэд иргэд, шүүгч, прокурор, 

18 Н.Мөнхзул. Гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудал.; 
Ж.Жанболат. Цагдаагийн байгууллагын  барилга 
байгууламжийн аюулгүй байдлыг хангах зарим 
асуудал. Магистрын ажил /ХСИС/. УБ., 2016. 

өмгөөлөгч, бизнесийнхэн, улс төрчид, 
нэр хүндтэй хүмүүс, сэтгүүлчдийн 
санаа бодол чухал юм. 

Мөн бүтцийн өөрчлөлтийг 
хийхэд дэлхий нийтийн чиг хандлага, 
нийгмийн нөхцөл байдлыг харгалзах, 
үйл ажиллагааны ерөнхий загварт 
сонгодог өөрчлөлтүүдийг оруулах, 
төрийн засаглалын бодлогоос буулт 
хийх, харилцан ойлголцох буюу аль 
болох нээлттэй19, уян хатан тогтолцоо 
руу шилжих тал руу хэлбийх асуудал 
бас яригдах ёстой. 

Орчин үеийн ардчилсан нийгэмд 
цагдаагийн үйл ажиллагаа зохион 
байгуулалтын хувьд 2 үндсэн загвартай 
байна: “эх газрын-европын”, “англи-
саксоны”. Эхний загвар нь төрийн зүгээс 
цагдаагийн байгууллагыг удирдах  чанд 
төвлөрсөн, босоо удирдлага, өргөн 
бүрэн эрхтэй (Австри, Герман, Итали, 
, Испани, Франц) байдгаараа шинж 
чанар нь тодорхойлогддог бол Британы 
(англи-саксоны) загвар нь (Англи, АНУ) 
удирдлагын хувьд төвлөрсөн бус, орон 
нутгийн байгууллагуудад эрх мэдэл 
илүү өгсөн, цагдаагийн чиг үүргийн цар 
хүрээ бага байдгаараа ялгаатай байна.

Шийдвэрлэж байгаа асуудлаар 
нь цагдаагийн байгууллагыг “нийтийн” 
(чиг үүрэгт нь янз бүрийн нийгмийн 
үйлчилгээ үзүүлэх багтдаг) ба 
“эрүүгийн” (хууль сахиулах) гэж 
ангилдаг байна. 

Community Policing20-н үзэл 
баримтлалын үүсэл хөгжлийг 1960-аад 
оны үед баруун Европ, хойд Америкийн 
хөгжингүй орнуудад өрнөсөн иргэний 
эрхийнхээ төлөөх олон нийтийг 
хамарсан хөдөлгөөний үеэс эхтэй, 
нийтийн засаглалын харилцааны 
хүрээнд гарсан томоохон ардчилсан 
өөрчлөлтүүдийн ул мөр гэж үздэг 

19 Максима судалгааны төвийн тайлан. УБ., 2008.
20 Олон нийтийг түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагаа
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байна21. Уламжлалт “мэргэжлийн” 
(нийгмээс тусгаарлагдсан, залхаан 
цээрлүүлэх чиг үүрэгтэй) цагдаагийн 
байгууллага гэх өмнөх хагас зуун жилд 
яригдаж, тэмүүлж байсан цагдаагийн 
байгууллагын тогтолцоонд анх удаа улс 
орнууд эргэлзэж (олон нийтийн хүсэл 
зорилгод нийцэж буй эсэх) эхэлсэн 
байна. Нөгөөтээгүүр гэмт явдалтай 
тэмцэх цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа боловсронгуй бус байгаа 
талаар олон нийтийн зүгээс шүүмжлэлд 
(хүч хэрэгслийг буруугаар ашиглах, 
иргэдийн үндсэн хуульт эрх, эрх чөлөөг 
зөрчих) өртөх болсон байна. Эцэст нь 
цагдаагийн тогтолцоо нь олон нийтийн 
засаглалын нэг институт гэдэг утгаараа 
байгуулагдсан цагаасаа хойш анх удаа 
(гүн ухааны талаас) гүнзгий хямралд 
орсноор шинэ (ардчилсан ) загвар луу 
шилжих үйл явц эхэлжээ. 

Цагдаагийн байгууллагын 
хуучин тогтолцооноос салж, олон 
нийттэй харилцах харилцааг өргөтгөх 
үзэл санааг английн профессор 
Майкл Бентон өөрийн бүтээлдээ анх 
дэвшүүлсэн22 ба цагдаагийн хагас 
зуун жилийн тусгаарлалыг арилгаж, 
олон нийттэй харилцах харилцааг 
өргөтгөх санааг дэвшүүлжээ. Тэгвэл 
Америкийн нийгмийн ухааны судлаач 
профессор Жон Кларк23 “цагдаагийн 
тусгаарлал” гэх ухамсар дахь үзэгдлийг 
цагдаагийн офицер алба хаагчид 
нийгмээс тусгаарлагдах мэргэжлийн 

21 Е. А. Зимин. Концепция «community 
policing»:Общие предпосылки возникновения, 
доктринальная и практическая неопределенность. 
/ h t t p : / / w w w. p r o b l e m y p r a v a . r u / p p _ 1 ( 2 0 1 4 ) /
criminal%20legal%20doctrine/zimin.pdf 
22 Banton M. The Policeman in the Community. 
Tavistock, 1964.(орос. Майкл Бентон. 
Полицфейский в обществе). /дам ишлэв. Дээрх 
бүтээл. 89 дэх тал. 
23 Мөн тэнд.Clark J.R. Isolation of the Police: A 
Comparison of the British and American Situations
The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police 
Science, 1965, Vol. 56, No. 3. 

“шалтгаантай” байдаг, харин цагдаагийн 
үйл ажиллагааны дийлэнх салбар нь 
олон нийттэй сайн дурын хамтын 
ажиллагаатай байдаг гэжээ. 

Австралийн судлаач Лоррэйн 
Бейер 1960-д оны дунд үед сommunity 
(нэгдэл, орон нутгийн холбоод, олон 
нийт) гэдэг үгийг рolicе гэдэг үгтэй 
холбон хэрэглээнд оруулсан байна.

Цагдаагийн хоцрогдсон 
“мэргэжлийн” (дарангуйлсан, 
залхаан цээрлүүлэх) цагдаагийн 
үйл ажиллагааны загварыг шинэ 
(ардчилсан) загвар луу шилжүүлэх 
анхны практик оролдлого 1980-
аад оны дунд үеэс АНУ-д хийгдсэн. 
Америкийн судлаач Уэсли Скоугэнийн24 
тэмдэглэснээр энэ нь ямар нэг том 
төлөвлөгөөт, нэгтгэн системчлэгдсэн 
онол дээр тулгуурлагдаагүй ба АНУ-ын 
муж хотууд “цагдаагийн хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа нь олон нийтээс 
салангид, бие даасан байдлаар үр 
дүнтэй явагдах боломжгүй” гэсэн үзэл 
санаанд тулгуурлан өөр өөрийн онцлог 
хандлагаар төрөл янзын загвараар 
хэрэгжүүлсэн. Эдгээр туршилт бүр сул 
тал, хязгаарлалттай байсан хэдий ч 
орчин үеийн25 цагдаагийн тогтолцооны 
маш чухал ололт болох Community 
Policing-н номлолыг  хөгжүүлсэн байна. 

ДҮГНЭЛТ:
1. Дэлхийн ардчилсан 

улс орнуудад хууль сахиулах, тэр 
дундаа цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагааны тухай уламжлалт ойлголт 
өөрчлөгдөж, хамрах хүрээ нь өргөжиж 
байна. Цагдаагийн байгууллага нь 
төрийн нэрийн өмнөөс ажилладаг, 

24 Skogan W.G. Police and Community in Chicago: A 
Tale of Three Cities. Oxford: Oxford University Press, 
2006.
25 Орчин үеийн цагдаагийн үйл ажиллагаа нь шинэ 
үзэл бодол (философи) бөгөөд байгууллагын 
шинэ стратеги юм.//ЦЕГ. Орчин үеийн цагдаагийн 
байгууллага. УБ., 2004. 13 дахь тал. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хууль сахиулах зорилгоор тусгай хүч, 
албадлага хэрэглэдэг (тухайлбал: 
иргэний хувийн эрх чөлөөг хязгаарлах-
түр саатуулах, баривчлах; орон байр, 
хувийн өмчийн халдашгүй байдалд 
халдах-үзлэг, нэгжлэг, баривчилгаа 
явуулах; тээврийн хэрэгслийг ашиглах; 
биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл хэрэглэх 
г.м.), захиргаа-хяналтын өвөрмөц үйл 
ажиллагаа явуулдаг хэдий ч “хүчний” 
байгууллага гэхээс илүүтэйгээр иргэнд 
үйлчилдэг нийгмийн үйлчилгээний 
байгууллага болон өөрчлөгдөх чиг 
хандлагатай байна. 

2. Манай улсын хувьд 
“хууль сахиулах ажиллагаа”-ны талаар 
хуульчилсан тодорхойлолт байхгүй 
хэдий ч тодорхой нэг ойлголт буй 
болсон, харин “хууль сахиулагч” гэдэгт 
цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, 
хил хамгаалах, иргэний гадаад 
шилжилт, харьяалал, онцгой байдлын 
албаны алба хаагчдыг хамааруулаад, 
тагнуул, авилгатай тэмцэх, прокурорын 
байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй алба 
хаагчид болон  улсын байцаагч, байгаль 
хамгаалагчийг мөн хамруулан ойлгож 
байна. 

3. Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааны үр нөлөөг сайжруулах 
нь зөвхөн цагдаагийн байгууллагын 
асуудал бус улс орны дотоод аюулгүй 
байдал, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг ханган 
хамгаалахад нэн тустай. Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны үр 
нөлөө гэдэг нь гадаад болон дотоод 
хэмжүүрээр тодорхойлогдох нийгмийн 
чанартай зорилго, зорилтуудын түвшин, 
хүрэх хэмжээ бөгөөд дотоод хэмжүүрт 
үнэлгээ өгөх субъект нь удирдлагын 
төв байгууллага, төр; гадаад хэмжүүрт 
иргэд, нийгэм хамт олон байна. 

4. Цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг сайжруулахад нийгмийн 
зориулалтыг26 хангасан, чиг үүргийн 

26 Хэний ашиг сонирхлын төлөө үйл ажиллагаагаа 

агуулга, үйл ажиллагааг үр дүнтэй 
байлгахад хамааралтай асуудлуудыг 
бүхэлд нь авч үзсэн “үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлт”-ийг боловсруулах 
шаардлагатай.

5. Орчин үеийн цагдаагийн 
үүрэг нь зөвхөн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
бус иргэдэд нийгмийн үйлчилгээ 
үзүүлэх янз бүрийн арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэж буй тул 
цагдаагийн өөрчлөн байгуулалтын чухал 
тал нь нийгэмд чиглэсэн баримжаатай 
цагдаагийн үйл ажиллагааны загвар 
буюу иргэдийн амгалан тайван амьдрах 
зохион байгуулалт-удирдлагын бүтцийг 
бий болгох явдал. 

Community Policing гэдэг нь 
ардчилсан нийгэм дэх цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаа ямар 
байдлаар хэрэгжих ёстой вэ? гэдэгт өгөх 
“орчин үеийн” хариулт юм. Community 
Policing-н үзэл баримтлал хөгжлийнхөө 
30 гаран жилд олон арван судлаачдын 
ном бүтээлээр арвижигдан судлагдсаар 
байгаа ч олонд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, 
нэг утгатай тайлбар байхгүй, улс 
орнууд өөр өөрөөр орчуулан27 төрөл 
бүрийн загвараар28 хэрэгжүүлж байна. 

явуулж байгаа гэдэг утгаар, нийгэм, иргэдийн өмнө 
хүлээж байгаа үүргээ биелүүлэхдээ ямар бодлого, 
үйл ажиллагааны чиглэлийг баримтлах вэ, ЦБ-
ын хөгжлийн чиг хандлага нь ямар байх вэ  гэдэг 
асуудал.
27Англ. community-oriented police,  community-based 
policing, socially-oriented police activity, орос.работа 
полиции с населением по месиу жителльства, работа 
полиции с общественностью, квартальная или 
коммунальная полиция концепция коммунально- 
ориентированнрй полицейской деятельности, 
социально-ориентированная полицейская 
деятельность, общественный полисинг. /Харах. 
Е. А. Зимин. Концепция «community policing»: 
Общие предпосылки возникновения, доктринальная 
и практическая неопределенность., Егорышев 
С. В. Органы внутренних дел как социальная 
организация: проблемы их реформирования и 
повышения эффективности деятельности: дис. 
док-ра соц. наук. – Уфа, 1998., The most successful 
practice of building cooperation between police and 
society.OSCE, 2008. 21 дэх тал. 
28 АНУ-д 1994 оноос “Community Oriented Policing 
Services” хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа, ХЗЯ-д 
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Түүний хэрэгжилтэд төр засгийн болон 
олон улсын байгууллагуудын29 дэмжлэг 
чухал, түүний үндсэн ойлголт, зарчмыг 
судлан цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг шинэчлэх нь үндсэн 
хуулийн үзэл санааг бүрэн утгаар нь 
хэрэгжүүлэх, нийгмийн харилцааг 
бүхэлд нь ардчилах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх боломж гэж үзэж байна. 

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ:
Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэхэд 
дараах тодорхой хэдэн асуудлуудад 
анхаарал хандуулах шаардлагатай гэж 
үзлээ. Үүнд:

Нэг. Ажлын ачааллыг30 багасгах. 
Цагдаагийн алба хаагчдын (нийтийн 

хэв журам хамгаалах31, мөрдөн шалгах 

хариуцсан хэлтэстэй. 
БНСУ-д цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдыг 
бэлтгэх сургалтыг энгийн их, дээд сургуулиудыг 
түшиглэн явуулдаг нь боловсролоор дамжуулан 
цагдаагийн үйл ажиллагааны ойлголт өгдөг,  олон 
нийтийн эерэг хандлагыг төрүүлэхэд чухал нөлөөтэй  
Community Oriented Policing-н нэг илрэл юм байна. 
ХБНГУ-д хууль хэрэглэх, иргэдэд үйлчлэх, дэг 
журам сахиулах удирдлагын үйл ажиллагааны 
3”Д” /орос. - демократизации, демилитаризации, 
децентрализации; монг.- ардчилал, цэрэггүй байх, 
төвлөрлийг сааруулах/ хөтөлбөр хэрэгжиж, оршин 
суугчидтай байнгын харилцаатай байх, тэдэнд 
туслалцаа үзүүлэх, тэвчээртэй хандахыг зөвлөдөг 
ажээ. 
Гадаадын орнуудад шийдвэр гаргалтын шинэ 
технологиуд- SARA, PROCTOR, CAPR;  “Хөршийн 
хяналт” (орос. Соседский надзор, Neighborhood 
Watch), “Хагархай цонх” (англ. broken windows, 
орос. Разбитые окна), “Гэмт явдлыг зогсооё” (орос. 
Остановим преступность, англ. crime stoppers) зэрэг 
хөтөлбөрүүд хэрэгждэг байна. 
29 ОБСЕ-Европын аюулгүй байдлын хамтын 
ажиллагааны байгууллага. (Наилучшая практика 
построения сотрудничества между полицией и 
обществом. 2008.) 
30 Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 120 
гаруй хуулиар цагдаагийн байгууллагад үүрэг (230 
гаруй) болгож хууль сахиулахыг даалгажээ. 
31 Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын 
14 дүгээр илтгэлд дурдсанаар нийтийн хэв журам 
хамгаалах чиг үүрэг бүхий алба хаагч жилд 352-
оос дээш цаг, замын цагдаагийн алба хаагч 528 цаг 
буюу ажлын 66 өдөр илүү ажиллаж байна. Энэ тоонд 
шуурхай цугларалт, албаны бэлэн байдал, хүчлэн 
хамгаалалт зэрэг орж тооцогдоогүй байна. Нийтийн 
хэв журам хамгаалах албаныхан 220 гаруй хуулиар 

албаны32) ачаалал нэн өндөр байгаагийн 
шалтгаан нь хүн хүч хүрэлцэхгүй33 
байгаад оршиж байна. Ийм байдал нь 
цагдаагийн үйл ажиллагааны багагүй 
хувийг эзэлдэг гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, шалтгаан, 
нөхцөлийг арилгуулах ажлын чанар 
сулрах, бүрэлдэхүүний дунд өвчлөл 
ихсэх, ажиллах урам зориг мохох, 
үүргийг ор нэр гүйцэтгэх, гэр бүлийн 
дотор таагүй уур амьсгал бүрдэх, стресс 
хуримтлагдаж зан авирын өөрчлөлтөд 
орох, иргэдтэй харилцахад алдаа 
гаргах зэрэг байдлыг буй болгож, алба 
хаагчдын нэлээдгүй хувь нь ажилдаа 
сэтгэл ханамж “дунд” болж, ажлаас 
халагдахыг хүсэгчдийн тоо буурахгүй, 
харин ч нэмэгдэхэд магадлалд хүргэж 
байна34. 

зохицуулагдаж байсан 600 орчим зөрчлийг шалгаж 
шийдвэрлэхээр шинэ хуульд орсон ба тэдгээрийн 
13.8 хувь нь материаллаг бүрэлдэхүүнтэй байна. 
Нийслэлийн замын цагдаагийн алба хаагчид гэртээ 
битүүлэхгүй, цагаан сарын өглөө золгож чадахгүй 
гудамжинд өнгөрүүлсээр, нийтийн хэв журам 
сахиулах албаныхан шинэ жилээр төв талбай, 
хотын гудамжинд эргүүл зохицуулалт хийж хонох, 
сонгуулийн санал хураах хар машин манахаар 
томилогддог. 
32 Манай улсад жилд 16 ба түүнээс дээш насны 
100.000 хүнд дунджаар 1125 гэмт хэрэг, 18 ба 
түүнээс дээш насны 100.000 хүнд 1191 гэмт хэрэг 
ногдож байгаа нь гэмт хэргийн гаралтын түвшин 
өндөр улсын тоонд орж байна. Энэ статистик 
үзүүлэлт огцом нэмэгдэнэ. Учир нь Эрүүгийн 
хуульд эд хөрөнгийн хохирлын доод хэмжээ зааж 
байсныг (Жишээ нь Эрүүгийн хуулийн 145 дугаар 
зүйл) Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгаар 
заахгүй болсноос жилд дунджаар 8500 бүртгэгддэг 
байсан хулгайлах гэмт хэрэг 34000 болж өсөх 
магадлалтай, мөн гэр бүлийн хүчирхийллийн 
үйлдэл бүрт эрүүгийн хэрэг үүсгэх болж байгаатай 
холбоотойгоор энэ гэмт хэргийн тоо 7-8 дахин 
нэмэгдэх, цаашид жилд 10000 орчим үйлдэгдэж 
болохыг судлаачид анхааруулж байна. 
33 Засгийн газрын 2011 оны 153 дугаар тогтоолд 
заасан нормативаар бодвол улсын хэмжээнд 
орон тоог 2175 офицер, 1138 ахлагч, 104 энгийн 
ажилтнаар нэмэгдүүлэх буюу уг тогтоолоор 
тогтоосон норматив нь дэлхийн дунджаас (100 
мянган хүн амд ноогдох цагдаагийн ажилтны тоо) 
83,1 хувиар бага тоо юм байна.
34 “Хэрэв таны хүүхэд цагдаа болохыг хүсвэл 
та дэмжих үү?” гэсэн асуултад 66,1 хувь нь 
“Дэмжихгүй” гэж хариулжээ. Дэмжихгүй байгаа 
шалтгаанаа цагдаагийн ажлын нөхцөл хүнд, ачаалал 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

- төсвийн боломж муу байгаа ч гэсэн 
орон тоог бага боловч нэмэгдүүлэх

- хүн хүчийг арай хямд зардлаар 
нэмэгдүүлэхийн тулд олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтны орон тоог 
нэмэгдүүлэх, сайн дурын ажилтнуудыг 
авч ажиллуулах (туршлагатай, сайн 
мэргэшсэн ахмадууд, энгийн иргэдийг 
оролцуулах) зэрэг хэлбэрүүдийг 
хуульчлах

- цагдаагийн алба хаагчдаар хуулиар 
хүлээлгээгүй үүрэг гүйцэтгүүлэхийг 
хатуу хориглож таслан зогсоох (Хуулиар 
хүлээлгэсэн үүрэгт нь үл хамаарах ажил, 
үүрэг, даалгаврыг гүйцэтгүүлэхгүй 
(биелүүлэхээс татгалзах эрх олгох) 
байх35 хууль зүйн нэмэлт баталгаа-
заалт хуулинд оруулах (“Цагдаагийн 
албаны үйл ажиллагаа, удирдлагын 
үндсэн зарчим” хэсгээс цагдаагийн алба 
хаагчийн эрх, үүрэг хэсэгт тусгаж өгөх), 
зарим дүүрэг, орон нутагт туршилт 
судалгаа явуулах)36

ихтэй, баяраар амардаггүй, эрсдэл ихтэй, цалин 
бага, нийгмийн хангамж, орон сууцны хангалт муу 
гэж дурдсан нь дийлэнх байна. 1993 онд хийсэн 
судалгаагаар асуулгад оролцогчдын 71 хувь нь 
хүүхдээ цагдаад оруулах хүсэлтэй гэж хариулж 
байсан ажээ.
35 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.2.5.алба хаагч удирдлагаас өгсөн хууль 
ёсны үүрэг, даалгаврыг хуульд заасны дагуу 
биелүүлэх, хууль бус үүрэг даалгаврыг биелүүлэхээс 
татгалзах; 4.3.Цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагчаар хуульд зааснаас өөр ажил, үүрэг 
гүйцэтгүүлэхийг хориглоно./http://legalinfo.mn/law/
details/9288?lawid=9288
36 Аливаа хянах шалгах ажилд цагдаагийн алба 
хаагчдыг татан оролцуулж тэднээр халхавч хийх 
оролдлого 1990-1993 онд их байсан бол сүүлийн 
жилүүдэд энэ хандлага дахин сэргэж байна. 
Тухайлбал: Нийслэлийн цагдаагийн газрын 
2014 оны 01 дүгээр сарын 30-ны 14/198 тоотод 
дурдсанаар “барилгын ажил явуулж байгаа аж 
ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд тавих хяналтыг 
сайжруулж, мэргэжлийн хяналтын байгууллагатай 
хамтарч ажиллах” даалгаврыг дүүргийн цагдаагийн 
хэлтсүүдэд өгсөн, Налайх дүүргийн засаг дарга 
золбин нохой устгах хүсэлт тавьж байжээ. Мөн 
“хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын 
үсэг зурж хийдэг болсон жишээ бий. Санал хураах 
машиныг манах нь цагдаагийн ажил мөн үү, 
сонгуулийн комисс, нутгийн засаг захиргааны алба 
хаагчид, сонгогчид өөрснөө хийж болохгүй юу?
Л.Бат-эрдэнэ. Нийтийн хэв журам хамгаалах чиг 

-хуулиар зохицуулсан ч 
шийдэгдэдгүй асуудал болох 
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн 
хэрэглэсэн этгээдийг37 “эрүүлжүүлэх” 
асуудалд төр засгаас анхаарч “албадан 
саатуулах байр”-ны нөхцөлийг 
стандартын шаардлагад нийцүүлэх, 
эсхүл эрүүл мэндийн байгууллагыг 
түшиглэсэн “эрүүлжүүлэх байр”-ыг 
байгуулах, түүнд цагдаагийн алба 
хаагчийн үүрэг, оролцоог хуульчлан 
зааж өгөх.

Хоёр. Санхүү төсвийг нэмэгдүүлэх, 
хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Цагдаагийн байгууллагын төсөв 
хүрэлцэхгүй, харин дутагдаж байна. 
Орон нутгийн удирдлагаас холдуулах 
бус 1993-2013 оны  хооронд байсан 
байдалд нь эргэж оруулбал нутаг 
дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн газар, 
хэлтсүүдийн бие даасан байдал, санхүү, 
орон тоо болон шүүх, прокурор, 
Түүнчлэн нутгийн захиргааны 
байгууллага, бусад хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажлын үр 
дүн (үл ойлголцол) сайжрах, улам 
бүр мэргэжлийн түвшинд хөгжихөд 
эерэгээр нөлөөлнө үзэж байна38. 
Цагдаагийн байгууллагыг хэвийн 
ажиллах нөхцөлөөр хангах асуудлыг 
хуульчилан журамлах:
-	 албаны бэлэн байдлыг хангахад 

үүргийг хэрэгжүүлэхэд нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн 
байгууллагад тулгамдаж буй асуудал. Магистрын 
ажил /ХСИС/. УБ., 2015.
37 Эдгээр этгээдүүд нь эрх зүйн зөрчлийн субъект, 
эсхүл объект болох, эцсийн дүнд эрүүл мэнд, амь 
насаараа хохирох магадлалтайг хэн бүхэн мэднэ, 
зарим тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч буруутаад 
өнгөрөх нь бий. 
38 НАХЯ байхад аймагт түүний бүрэлдэхүүнд цагдан 
сэргийлэх анги байсан. Тэгэхдээ ”аймгийн АДХ-
ын Гүйцэтгэх захиргааны Цагдан сэргийлэх анги” 
гэж байж, даргыг нь аймгийн АДХ-ын чуулганаар 
баталдаг байж. 1992-1993 онд аймаг, хотын 
цагдаагийн байгууллагын төсвийг аймаг, хотод нь 
шилжүүлж, зөвхөн хөрөнгө оруулалтын зардлыг 
төвлөрүүлж авч үлдсэн, харин 2013 оноос хойш 
төсвийг нь буцаагаад төвлөрүүлсэн. Аймаг, хотын 
Засаг даргын дэргэдэх цагдаагийн газар, хэлтэс 
байсныг 2013 оны хуулиар өөрчилж одоо аймаг дахь 
цагдаагийн хэлтэс болсон. 
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нэн чухал үүрэгтэй шатахууны 
зардлыг зөв тооцож төсөвлөх, 
төсөвлөсөн хэмжээгээр 
хуваарилах39. 
-	 улсын төсвөөс материал, 

санхүүгийн  хангамжийг 
сайжруулах боломж хомс 
байгааг харгалзан цагдаагийн 
байгууллагын харьяанд аж ахуйн 
ажил эрхлэх нэгжийг (хэрэг, 
зөрчилтэй тэмцэх үүрэг бүхий 
албадаас хол хөндий байдлаар) 
ажиллуулж, орлого, ашиг олох 
ажил эрхлүүлэх40.

Гурав. Алба хаагчдын нийгмийн 
хамгааллын асуудал.

Амь биеийг хайрлаж байж л алба 
хаана. Цагдаагийн албаны тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд цагдаагийн алба хаагч “амь биеэ 
үл хайрлан зүтгэхээ” тангараглахаар 
оржээ. 1993 оны хуулийн 30 дугаар 
зүйлд “шаардлага гарвал амь насаа 
үл хайрлах” гэж байсан, 2013 оны 
хуулийн 8 дүгээр зүйлд амь биеийн 
тухай байхгүй. Өдөр бүр амь биеэ үл 
хайрлан зүтгэх, өвөл дулаацах, өдөр 
хооллох боломж олголгүй “тангарагаа 
биелүүл” гэх болох уу? Цагдаагийн 
алба хаагчийн тангарагт “амь биеэ үл 
хайрлан зүтгэхээ” гэснийг өөрчлөх. 

Гэмт хэргийн шинж бүхий байдал 

39 Шатахууны зардлыг 2012 оноос жил бүр 
бууруулан баталж байгаагаас алба, ажилд олгож 
байгаа шатахууны хэмжээ Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2011 оны 153 тоот тогтоолд зааснаас 33 
хүртэл хувиар бага байна. Үүн дээр бичиг хэргийн, 
утсан харилцааны зардлыг нэмж ярьж болно. 
40 Өөрийн хэрэгцээт хувцас, хүнснийхээ зарим 
хэсгийг өөрөө бэлтгэх, байгууллагынхаа байранд 
цайны газар түрээсээр ажиллуулах, ерөнхий 
боловсролын болон их дээд сургуульд сургуулийн 
байцаагч ажиллуулах, тусгай хэрэгслийн худалдаа 
наймаа, тээврийн хэрэгслийн оношлогоо, хуулийн 
зөвлөгөө эрхлэх, зарим төсөл хэрэгжүүлэх 
(дотоодын болон гадаадын ижил төрлийн аж 
ахуйн нэгжүүдтэй харилцах, захиалгаар арай 
хямд бүтээгдэхүүн хийлгэх /худалдан авах/, зарим 
тоног төхөөрөмж, автомашиныг тусламжаар авах 
г.м.) зэрэг нь санхүүгийн байдлыг сайжруулах 
боломжийг нэмэгдүүлэх магадлалтай.

буй болсон тохиолдолд цагдаагийн 
алба хаагч бусдын орон байранд шууд 
нэвтрэн орох эрх олгосон хуулийн шинэ 
заалт нь гэмт үйлдлийг цаг алдалгүй 
таслан зогсоох, хохирогчид яаралтай 
тусламж үзүүлэх зэрэг ач холбогдолтой 
хэдий ч цагдаагийн алба хаагчаас 
маш хянуур, мэргэжлийн түвшинд 
ажиллахыг шаардаж байна гэсэн үг. 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 28 
дугаар зүйлд заасан агсамжаар алба 
хаагч бүр хангагдахгүй, зарим олгосон 
хамгаалах хэрэгсэл чанарын шаардлага 
хангахгүй байгааг шаардлагын 
хэмжээнд хүргэх. 

Алба хаагчдын цалинг нэмэгдүүлэх. 
Жил бүрийн төсвийн төсөлд цагдаагийн 
алба хаагчийн цалинг уг тогтоолын 
дагуу нэмэгдүүлэх саналыг тусгадаг 
боловч дорвитой алхам хийгдэхгүй 
байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 
2014 оны 99 дүгээр тогтоолоор 
батлагдсан алба хаагчийн цалингийн 
нэмэгдэл, урамшуулалд зориулж 2014-
2016 оны төсөвт мөнгө тусгаагүйгээс 
ганцхан удаан жилийн нэмэгдлийг 
батлагдсан төсөвтөө багтаан олгож, 
бусад заримыг хагас дутуу олгосон 
байна. Мөн шинэчилсэн найруулгын 
төслийн 74.5-д өөр ажил орлон давхар 
гүйцэтгэсэн бол 40 хувь олгохоор 
заасан нь ажлыг 100 хувь хийлгүүлээд 
хэтэрхий шударга бус байх тул ядаж 60 
хувь олгодог болох41.

Илүү цагийн цалин олгох (илүү 
цагийг ээлжийн амралт дээр нь нэмж 
олгох, илүү цагийг бүртгэж ажилласан 
хугацаанд нь нэмж тооцох мэт аргуудыг 
судлах). 

Дөрөв. Үйл ажиллагааны 
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг 
боловсронгуй болгох.

Уг шалгуур үзүүлэлт нь дээр 
өгүүлсэнчлэн олон хүчин зүйлсийг 
харгалзсан, төрөл, албад тус бүрийн 

41 Цагдаагийн алба хаагчдын 46 орчим хувь нь 
өөрийн гэсэн орон сууцгүй, 90 гаруй хувь нь цалин, 
орон сууцны зээлтэй ажээ. /ЦЕГ-ын мэдээлэл. 2015.
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онцлог, эрүүгийн болон хэв журмын 
нөхцөл байдлыг өргөн утгаар үзүүлсэн 
заалтууд бүхий тоон болон чанарын 
шалгуур үзүүлэлтүүд байж болох ба 
нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн 
газар, хэлтсүүдийн хувьд дараах 
асуудлуудыг харгалзан авч үзэх нь 
зүйтэй байна. Үүнд:

1) иргэдийн гомдол мэдээллийг цаг 
тухайд нь шийдвэрлэсэн байдал;

2) гэмт хэргийн гаралт, тэр 
дундаа “шинэ төрөл”-ийн гэмт 
хэрэг, зөрчлүүд болон дийлэнх 
үйлдэгддэг хэрэг, зөрчлийн 
үзүүлэлт;

3) санхүүгийн болон материал-
техникийн хангалтын түвшин 
(алба хаагчдын ажиллах 
нөхцөл, нийгмийн хамгааллыг 
дэс дараатайгаар дээшлүүлэх 
зорилгоор байгууллагын  нөөц, 
хангалтыг сайжруулахыг 
чармайсан байдал)

4) “шилэн цонх”-ны механизмыг 
нэвтрүүлсэн байдал /ил тод, 
нээлттэй байдал-иргэдийн 
итгэлцүүрийн хэмжээ/

5) эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, 
илрүүлэхэд албад, нэгжийг татан 
оролцуулж байгаа хир хэмжээ; 

6) хувь хүн, иргэдийн аюулгүй 
байдлын хангалтын түвшин; 

7) ажлын эцсийн үр дүн, өгөгдсөн 
үүрэг даалгаврын биелэлт

8) хүн хүчний тэнцвэржүүлэлт /нэг 
цагдаагийн алба хаагч хичнээн 
хүнд үйлчлэх зохистой хэмжээг 
нутаг дэвсгэрийн онцлогийг 
харгалзан тогтоох, ачааллыг 
тооцох/;

9) иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
түвшин; 

10) орон нутгийн байгууллагууд 
(нутгийн захиргаа, хамтран 
ажилладаг байгууллагууд)-
ын тайлан, мэдээ (цагдаагийн 
байгууллагын талаарх);

11)  байгууллагын болон удирдлагын 
үйл ажиллагаанд үндэсний болон 
гадаад орнуудын туршлагыг 
харгалзсан орчин үеийн 

арга барил, механизмуудыг  
нэвтрүүлсэн байдал; 

12) албан тушаал ахих журмын 
хэрэгжилт (албан тушаалд 
тавигдах шаардлагыг чанд 
мөрддөг байх);

13)  алба хаагчдын мэргэжлийн 
мэдлэг, ур чадварын түвшинг 
дээшлүүлэх болон тэдний  ёс 
зүйн байдал,  эрүүл мэнд, бие 
бялдрын хөгжилд голлон анхаарч 
албандаа хоёргүй сэтгэлээр 
ажиллах, нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулах чиглэлээр зохион 
байгуулсан ажил;

14)  дотоод ба гадаад хяналт 
шалгалтын дүн 

15) төрийн, орон нутгийн 
байгууллагууд,  иргэдийн 
мэдээлэл

16)  иргэд, бусад иргэний нийгмийн 
байгууллагуудыг татан 
оролцуулсан42 байдал зэрэг 
болно.

42 Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах 
ажилд олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, Хөршийн 
хяналтын бүлэг, Сургуулийн эргүүл, Оюутан-
цагдаа эргүүл ажиллуулах, сайн дурын иргэн, 
ахмад ажилтнуудыг татан оролцуулсан “Хамтарсан 
эргүүл” зохион байгуулах, Хамтарсан багт орж 
ажиллах, иргэний зөвлөл, оршин суугчдад тайлангаа 
тавих, нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах, 
цахим хуудас, фэйсбүүк, твиттер хуудсанд мэдээ 
мэдээллийг байршуулах зэргээр олон нийтэд 
түшиглэсэн хамтын ажиллагаанд анхаарч 
байна. Гэвч цагдаагийн байгууллагыг нийгмийн 
үйлчилгээний байгууллага руу нь чиглүүлэх, 
иргэдтэй түншлэлийн харилцаа тогтоох олон улсын 
өөр туршлагыг нэвтрүүлж болно. Тухайлбал: Эцэг, 
эх, сургууль, эмнэлгийн зэрэг ажилтнуудтай хамтран 
ЕБС, хороодод “Эвлэрүүлэн зуучлал”; /мини/-шүүх; 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг тусгай төлөвлөгөө /
хорт зуршил, хар тамхинаас татгалзах, тусгай арга 
хэмжээнд оролцох, нөхөн сэргээх байгууллагуудад 
очиж хамрагдах г.м./-г  мөрдүүлэх “Хянан харгалзах 
албадлагын арга хэмжээ”  (probation)-г хэрэгжүүлэх 
г.м.
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Тав. Цагдаагийн стратеги43 зорилтот 
төлөвлөлтүүд.

Community Policing (Олон 
нийтэд түшиглэсэн цагдаагийн үйл 
ажиллагаа), Problem Oriented policing 
(Aсуудалд суурилсан цагдаагийн 
үйл ажиллагаа), Team policing and 
Neighborhood Policing   (хөршөө хянах 
цагдаагийн үйл ажиллагаа), Zero-
tolerance policing   (хуулиар хүлээлгэсэн 
үүрэг болгоныг хатуу чанд сахиулах 
бодлого), Intelligence –led policing 
(мэдээлэлд суурилсан хууль сахиулах 
бодлого), Strategic policing зэрэг орчин 
үеийн цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд шинэ ухагдахуунаар 
хэрэглэгдэж буй үзэл баримтлал, 
стратеги зорилтот төлөвлөлтүүдийг 
сайтар судлан, өөрийн орны хөрсөн дээр 
буулган /зарим нь манай улсын хувьд огт 
шинэ бус, харин өмнө нь “цагдаа-олон 
нийтийн хамтын ажиллагаа, “хөршийн 
холбоо” хэлбэрээр хэрэгжиж байсан/ 
нэвтрүүлэх шаардлагатай. 

Гэмт хэрэгтэй тэмцэх төрийн 
бодлогыг зөв тодорхойлох, цагдаагийн 
байгууллага ямар бодлого, арга зүйгээр 
чиг үүргээ хэрэгжүүлдэг, цаашдын чиг 
хандлагыг судлан тогтоох шаардлагатай. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ЭРҮҮГИЙН ХУУЛИЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА ХӨӨН ХЭЛЭЛЦЭХ ХУГАЦАА

THE CRIMINAL LAW REFORM AND THE STATUTE OF LIMITATIONS ON 
CRIMINAL CASES

О.АМАРСАЙХАН 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Мөрдөх 
албаны тэнхимийн дэд профессор, цагдаагийн дэд хурандаа 
AMARSAIKHAN O.
Assistant Professor of Investigations faculty, Police Institute, Law 
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Товч агуулга: Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх хөөн хэлэлцэх хугацааны 
нэг төрөл нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа юм.

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа гэдэг нь 
гэмт хэргийн нийгмийн хор аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, оногдуулж болох 
ялын хүнд, хөнгөнийг харгалзан хийсэн гэмт хэргийн ангиллаар ялгамжтай бөгөөд 
тодорхой нөхцөлтэйгөөр тогтоосон, Эрүүгийн хуулийн 72-р зүйлд заасан, гэмт 
хэрэг үйлдсэн үеэс хойш гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн хариуцлагад татаж 
болох хугацааг хэлнэ. 

Хөөн хэлэлцэх хугацааны энэхүү төрлийг Эрүүгийн хуульд хуульчлах үндэслэл, 
түүнийг тоолох нөхцөл, журам болон бусад асуудлыг зөв тодорхойлох нь онолын 
болон практик чухал ач холбогдолтой юм.

Abstract: In the Mongolian Criminal Law, the kind of the limitation period is the 
period for bringing to justice the perpetrators of the crime.

The term of bringing to justice those who have committed crime is the period during 
which it is possible to prosecute the perpetrators, as well as taking into account the social 
danger of the act, its extent, mitigating or aggravating nature of the punishment set 
differently according to the classification of crimes with certain conditions in Art. 72 of 
the Criminal Code.

The correct definition the grounds of this variety of limitations for  the establishment in 
the Criminal Code, the conditions and the order of its frames of reference have important 
theoretical and practical significance.

Түлхүүр үгс: Хөөн хэлэлцэх хугацаа, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн 
хариуцлагад татах хугацаа, хөөн хэлэлцэх хугацаа тасрах, хөөн хэлэлцэх хугацаа 
зогсох, яллагдагчаар татах, шүүхийн шийтгэх тогтоол

Key words: The limitation period, the period of criminal responsibility of the 
perpetrators, failure of the statute of limitations, a stop of limitation period, indictment, 
court verdict

Монгол Улсын Эрүүгийн хууль нь 
тус улсын тусгаар тогтнол, үндэсний 
аюулгүй байдал, хүний эрх, эрх чөлөө, 
нийтийн болон хувийн өмч, үндэсний 

баялаг, байгаль орчин, эрх зүйн журам, 
энхтайван, хүн төрөлхтний аюулгүй 
байдлыг гэмт халдлагаас хамгаалах 
зорилтын үүднээс хүн, төр, нийгэмд 
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аюултай ямар үйлдэл, эс үйлдэхүйг  
гэмт хэрэгт тооцох, түүнийг үйлдсэн 
гэм буруутай нь шүүхээр тогтоогдсон 
этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн 
хариуцлагын төрөл, хэмжээг тогтоодог 
бөгөөд энэ нь шударга, энэрэнгүй, 
хууль ёсны, түүнчлэн гэм буруутай 
нь тогтоогдсон тохиолдолд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэх, хүн бүр хууль, 
шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэм буруутай этгээд зөвхөн 
өөрөө хариуцлага хүлээх, эрүүгийн 
хариуцлага гарцаагүй байх зарчимд 
үндэслэдэг.

Энэрэнгүй ёсны зарчмын нэг 
илэрхийлэл нь эрүүгийн хариуцлага, 
ялаас чөлөөлөх тухай асуудал бөгөөд 
энэ талаар хуульд тодорхой нөхцөл 
байдлуудыг урьдчилан заасан байдаг 
нь гэмт хэргийн тухай жинхэнэ 
материаллаг тодорхойлолт өгч гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, 
хүмүүжүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай эрүүгийн 
хариуцлагын зорилгоос урган гардаг 
юм.

Эрүүгийн хариуцлага, ялаас 
чөлөөлөх тухай хуульд заасан тодорхой 
нөхцөл байдлуудын нэг нь хөөн 
хэлэлцэх хугацаа бөгөөд нийгэмд 
аюултай гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 
тодорхой хугацааны дотор хариуцлага 
хүлээлгээгүй буюу түүнд оногдуулсан 
ялыг эдлүүлж чадаагүй бол дахин 
тэр хэрэгт нь хариуцлага хүлээлгэх 
буюу оногдуулсан ялыг эдлүүлэх 
шаардлагагүй гэсэн ерөнхий үзэл 
баримтлалын үүднээс Эрүүгийн хуульд 
хөөн хэлэлцэх хугацааг тогтоожээ.

Иймд хөөн хэлэлцэх хугацааны мөн 
чанар, төрөл, тэдгээрийн нийтлэг ба 
ялгаатай тал, тоолох нөхцөл, журам, эрх 
зүйн үр дагавар болон бусад асуудлыг 
зөв ойлгож хэрэгжүүлэх нь гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх эрх зүйн гол хэрэгсэл 
болсон Эрүүгийн хуулийн зорилтыг 
шийдвэрлэхэд тус дөхөм үзүүлнэ.

Гэвч 2015 оны 12 дугаар сарын 03-ны 

өдөр батлагдсан шинэчлэн найруулсан 
Эрүүгийн хуульд хөөн хэлэлцэх 
хугацааны талаар тогтоосон зарим хэм 
хэмжээ ойлгомжгүй, хоорондоо уялдаа 
холбоогүй, түүнийг амьдрал практикт 
нэг мөр ойлгож зөв хэрэглэхэд хүндрэл 
учруулж болохоор байгаа зэрэг нь хөөн 
хэлэлцэх хугацааны тухай асуудлыг авч 
үзэх, энэ талаар тогтоосон хэм хэмжээг 
шинжлэн үзэж боловсронгуй болгох 
арга замыг эрэлхийлэхийг зүй ёсоор 
шаардаж байна.

Нэг. Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
эрүүгийн хариуцлагад татах хугацааны 
талаар:

Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх 
хөөн хэлэлцэх хугацааны нэг төрөл нь 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн 
хариуцлагад татах хугацаа юм.

Нийгэмд аюултай гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдэд хуульд заасан хугацааны дотор 
хариуцлага хүлээлгээгүй өнгөрсний 
дараа дахин тэр хэрэгт нь хариуцлага 
хүлээлгэх нь ашиггүй байдаг. Энэ нь 
юуны урьд тэр өнгөрсөн хугацаанд 
гэмт этгээдийн үйлдсэн хэрэг нь цаг 
хугацааны хувьд хууль зүйн үр дагавраа 
алдаж, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд засарч 
хүмүүжсэн байж болох талтайгаас гадна 
үйлдэгдсэнээс хойш удаан хугацаа 
өнгөрсөн хэрэгт хариуцлага хүлээлгэх 
нь эрүүгийн хариуцлагын /ял/ урьдчилан 
сэргийлэх, цээрлүүлэх, хүмүүжүүлэх 
болон бусад зорилгыг бууруулахад 
хүргэдэг, мөн үйлдэгдсэнээс хойш удаан 
хугацаа өнгөрсний дараа илэрч байгаа 
гэмт хэргийн нотлох баримтууд зарим 
талаар баларч бодит үнэнийг тогтооход 
бэрхшээл учруулдаг тул шүүгдэгчийн 
эрх ашигт муугаар нөлөөлөх тал гарч 
болзошгүй зэрэг байдлыг харгалзан 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг эрүүгийн 
хариуцлагад татах хугацааг дэлхийн улс 
орнууд Эрүүгийн хуульдаа хуульчлан 
тогтоодог. 

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
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эрүүгийн хариуцлагад таталгүй 
хуульд заасан хугацаа өнгөрсөн бол 
түүнийг нэхэн эрүүгийн хариуцлагад 
татах ажиллагаа зогсоогдож эрүүгийн 
хариуцлагаас чөлөөлдөг бөгөөд энэ 
нь нэг талаас гэмт хэргийг илрүүлэх 
ажиллагаанд хойрго хандсанаас болж 
эрүүгийн хариуцлага гарцаагүй байх 
зарчимд харшилдаг сөрөг талтай хэдий 
ч нөгөө талаас эрүүгийн хариуцлагын 
зорилгоос үндэслэн хэдийгээр гэмт хэрэг 
үйлдсэн боловч түүнээс хойш тодорхой 
хугацаанд засарч хүмүүжсэнээ зан 
төлөв, үйл ажиллагаагаараа харуулсан 
этгээдийг хариуцлагаас чөлөөлж байгаа 
энэрэнгүй ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэх 
эерэг талтай эрүүгийн эрх зүйн онолын 
болон практикийн чухал асуудал юм.

Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, 
эрх зүйт, ардчилсан нийгмийн 
харилцааг боловсронгуй болгох, 
хууль зөрчсөн аливаа үзэгдлийг цаг 
тухайд нь илрүүлэн эрс шийдвэртэй 
тэмцэх зорилттой холбоотойгоор гэмт 
этгээдийг эрүүгийн хариуцлагад татах 
хугацаа өнгөртөл илрүүлэхгүй байж 
хариуцлагаас чөлөөлөх асуудлыг аль 
болохоор гаргахгүй байх шаардлага 
өндөр тавигдаж байгаа өнөө үед төр нь 
нийгэм, иргэдийнхээ өмнө гэмт хэргийг 
Эрүүгийн хуульд заасан хугацаанд 
илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 
зохих эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх 
/ял оногдуулах/ үүргийг хуулиар 
хүлээдэг бөгөөд энэ тухай Монгол 
Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 21.1-т: “Гэмт хэргийн шинж 
тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хэрэг 
бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурор 
өөрийн бүрэн эрхийнхээ хүрээнд гэмт 
хэрэг гарсан байдал, түүнийг үйлдсэн 
этгээдийг олж тогтоохын тулд хуульд 
заасан бүхий л арга хэмжээ авах 
үүрэгтэй...” гэж заажээ.

Эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа 
өнгөрснөөр эрүүгийн хариуцлагаас 

чөлөөлөх асуудлын үндэслэлийн 
талаар эрүүгийн эрх зүйн мэргэжлийн 
эрдэмтдийн дотор зөрүүтэй саналууд 
байдаг. Тухайлбал:

- Зарим эрдэмтэд гэмт хэрэг 
үйлдсэнээс хойш өнгөрсөн 
хугацаанд хэрэгтэн байнгын 
аймшиг, сэтгэл санааны 
зовлонд байдаг учраас энэ нь 
ялтай тэнцүү төлбөр болдог 
гэж үздэг1.

- А.Н.Трайнин, А.А.Герцензон 
нарын 2 дахь хэсэг эрдэмтэд 
удаан хугацаа өнгөрөхөд гэмт 
хэргийн нийгмийн хор аюул 
арилдаг гэж үздэг2.

- В.П.Малков нарын 3 дахь 
хэсэг эрдэмтэд дээрх 
үзлийг үндэслэл муутай 
гэж шүүмжлээд зарим 
гэмт хэргийн нийгмийн 
хор аюул үйлдэгдсэнээс 
хойш тодорхой хугацаа 
өнгөрөхийн хэрээр багасдаг 
боловч бусдыг санаатай алах, 
зандалчлах, эх орноосоо 
урвах зэрэг онц хүнд гэмт 
хэргүүд үйлдэгдээд хэдий 
хугацаа өнгөрч хуучирлаа 
ч нийгмийн хор аюул нь 
хэвээрээ хадгалагдана гэж 
үздэг3.

- П.М.Мшвенерадзе нарын 
4 дэх хэсэг эрдэмтэд гэм 
буруутай анхны гэмт 
хэргээс хойш гэмт хэрэг 
шинээр үйлдэлгүйгээр удаан 
хугацаагаар байж чадсан, 
түүний улмаас урьд үйлдсэн 

1  Г.Совд. “Эрүүгийн хариуцлага, түүний уламжлал, 
шинэчлэлийн асуудал”. Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
докторын диссертаци. УБ., 1992. 224 дэх тал.
2 Г.Совд. “Эрүүгийн хариуцлага, түүний уламжлал, 
шинэчлэлийн асуудал”. Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
докторын диссертаци. УБ., 1992. 224 дэх тал.
3 С.Жанцан. “Гэмт хэргийн олонлог”. УБ., 1990. 34 
дэх тал.
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гэмт хэрэгт нь түүнд ял 
хэрэглэх шаардлагагүй 
болсон явдал нь эрүүгийн 
хариуцлагад татах хугацааны 
тухай хэм хэмжээг хэрэглэх 
гол үндэслэл гэж үздэг4.

- В . Д . Ф и л и м о н о в , 
В.Е.Смольников нарын 5 
дахь хэсэг эрдэмтэд гэмт 
хэрэг үйлдсэнээс хойш удаан 
хугацаа өнгөрсөн учир хэрэг 
үйлдсэн этгээд нийгэмд 
аюултай биш болдог гэж 
үздэг5.

- М.Тосюр-Издат нарын 6 
дахь хэсэг эрдэмтэд хэрэг 
үйлдсэнээс хойш удаан 
хугацаа өнгөрсөн үед нотлох 
баримт балран алга болж 
гэрчүүд үйл явдлыг мартдаг 
учир эрүүгийн хариуцлагад 
татах хугацаа өнгөрснөөр 
хариуцлагаас чөлөөлөх 
үндэслэл нь процессын 
асуудал гэж үздэг6.

- С.Г.Келина, Ю.М.Ткачевский 
нарын 7 дахь хэсэг эрдэмтэд 
тодорхой хугацаа өнгөрч 
улмаар үйлдэгдсэн гэмт 
хэрэг нийгмийн хор аюулгүй 
болох явдал нь эрүүгийн 
хариуцлагад татах хугацааг 
хэрэглэх үндэс юм7 гэж тус 
тус үздэг байна.

Гэвч эдгээр үзэл баримтлалаар 
эрүүгийн хариуцлагад татах хугацааны 
хэрэглэх үндэслэлийг зөвхөн анхны 

4 С.Жанцан. “Гэмт хэргийн олонлог”. УБ., 1990. 34 
дэх тал.
5 Г.Совд. “Эрүүгийн хариуцлага, түүний уламжлал, 
шинэчлэлийн асуудал”. Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
докторын диссертаци. УБ., 1992. 224 дэх тал.
6 Г.Совд. “Эрүүгийн хариуцлага, түүний уламжлал, 
шинэчлэлийн асуудал”. Хууль зүйн шинжлэх ухааны 
докторын диссертаци. УБ., 1992. 224 дэх тал.
7 С.Жанцан. “Гэмт хэргийн олонлог”. УБ., 1990. 34 
дэх тал.

хэргээс хойш нэлээд хугацаа өнгөрсөн, 
үүний улмаас ял хэрэглэх шаардлага 
нэгэнт үгүй болсон явдал гэж үзэх 
нь учир дутагдалтай байна. Учир 
нь үйлдсэн гэмт хэргийн буюу гэм 
буруутай этгээдийн нийгмийн хор аюул 
эрс багассан, эсхүл нийгэмд аюулгүй 
болсон явдал эрүүгийн хариуцлагад 
татах хугацааг хэрэглэх гол үндэслэл 
болох ёстой.

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа нь 
эрүүгийн хариуцлагын зорилгоос урган 
гардаг материаллаг шинжтэй ойлголт 
тул эрүүгийн хариуцлагын мөн чанараас 
үндэслэн гэмт хэрэг үйлдсэнээс хойш 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх /ял 
оногдуулах/ хүртэлх хоорондын хугацаа 
нь хэдий чинээ богино байх тусам 
эрүүгийн хариуцлагын /ялын/ үр нөлөө 
төдий чинээ ашигтай байх ба гэмт хэрэг 
үйлдсэнээс хойш өнгөрсөн хугацаанд 
гэм буруутай этгээд хүмүүжсэн байдал 
нь түүнд ял оногдуулах /хэрэглэх/ 
шаардлагагүй болохыг харуулна.

Иймд гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
эрүүгийн хариуцлагад татах хугацаа 
өнгөрснөөр эрүүгийн хариуцлагаас 
чөлөөлөх тухай хэм хэмжээг тогтоох 
гол шалгуур үндэслэл бол:

Нэгдүгээрт: Гэмт этгээд хуульд 
зааснаар тодорхой хугацааны ял 
хэрэглэж болох гэмт хэрэг үйлдсэнээс 
хойш тодорхой хугацаа өнгөртөл гэмт 
хэрэг шинээр үйлдээгүй байх

Хоёрдугаарт: Энэ хугацааны дотор 
тухайн этгээд болон урьд үйлдсэн гэмт 
хэрэг нь нийгмийн хор аюулгүй болсон

Гуравдугаарт: Дээрх нөхцөл 
байдлуудын улмаас түүнд ял хэрэглэх /
оногдуулах/ бодит шаардлагагүй болсон 
байх явдал мөн.

Шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн 
хуульд хөөн хэлэлцэх хугацааны энэхүү 
төрлийг тогтоохдоо дээрх шалгуур 
үндэслэлийг харгалзсан боловч анхаарч 
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боловсронгуй болгох дараах асуудлууд 
байна. Үүнд:
1.	 Одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж 

байгаа Эрүүгийн хуульд заасан 
“Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
эрүүгийн хариуцлагад татах 
хугацаа”-г шинэчлэн найруулсан 
хуульд “Гэмт хэргийг хөөн 
хэлэлцэх хугацаа” гэж томьёолсон 
нь оновчгүй болжээ гэж үзэж 
байна. Учир нь Эрүүгийн хуулиар 
гэмт хэргийг хөөн хэлэлцэх тухай 
асуудлыг авч үздэггүй харин 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, ял 
оногдуулах, эрүүгийн хариуцлагаас 
чөлөөлөх тухай асуудлыг л авч 
үздэг. Иймд энэ нэр томьёог “Гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдэд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэх хугацаа”, 
эсхүл “Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 
ял оногдуулах хугацаа” гэж өөрчлөх

2.	 Энэхүү хугацааг тогтоох гол 
үндэслэл нь гэмт хэрэг үйлдсэнээс 
хойш тодорхой хугацаа өнгөрсний 
дараа гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх 
явдал байтал түүнийг “Нийтлэг 
үндэслэл” гэсэн бүлэгт хуульчилсан 
нь энэхүү хугацааны агуулга, мөн 
чанартай нийцэхгүй байна гэж 
үзэж байна. Иймд энэ талаарх хэм 
хэмжээг “Ял оногдуулах, чөлөөлөх, 
үндэслэл, журам” гэсэн 6-р бүлэгт 
хуульчлах

3.	 Шинэчлэн найруулсан хуулийн 
1.10-р зүйлийн 2-т: “Гэмт хэргийг 
хөөн хэлэлцэх хугацааг гэмт хэрэг 
үйлдсэн өдрөөс эхлэн яллагдагчаар 
татах өдрийг хүртэл тоолно...” гэж 
заасан нь мөн учир дутагдалтай 
болжээ гэж үзэж байна. Ингэж 
энэхүү хөөн хэлэлцэх хугацааны 
төрлийг гэмт хэрэг үйлдсэн үеэс 
эхлэн яллагдагчаар татах өдрийг 
хүртэл тоолохоор, өөрөөр хэлбэл 

яллагдагчаар татсан л бол хэдэн 
жилийн дараа ч хамаагүй, магадгүй 
40, 50, 60... жилийн дараа тухайн 
гэмт хэрэг, гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд нь нийгэмд аюулгүй болж ял 
оногдуулах шаардлагагүй болсон 
үед эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэж 
болох боломжтой байдлаар заасан 
явдал нь хөөн хэлэлцэх хугацааны 
мөн чанарт харшилсан, эрүүгийн 
хариуцлага /ял/-ын зорилготой 
зөрчилдсөн, түүний эрүүгийн эрх 
зүйн болон процессын ач холбогдлыг 
бууруулсан зохицуулалт болжээ гэж 
үзэж байна. Иймд хөөн хэлэлцэх 
хугацааг гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс 
эхлэн шүүхийн шийтгэх тогтоол 
хуулийн хүчин төгөлдөр болох 
хүртэл тоолох тухай зохицуулалтыг 
тусгах нь зүйтэй гэж үзэж байна.

4.	 Шинэчлэн найруулсан хуулийн 
1.10-р зүйлийн 2-т: “Яллагдагчаар 
татсанаар гэмт хэргийг хөөн 
хэлэлцэх хугацааг зогсооно” 
гэж заасан нь мөн ойлгомжгүй, 
тодорхойгүй байдлыг үүсгэж байна. 
Учир нь хөөн хэлэлцэх хугацаа 
зогсох гэдэг нь тодорхой үндэслэл 
байгаа үед хугацаа тоологдохоо 
болихыг илэрхийлэх ойлголт бөгөөд 
эндээс хугацаа тоолохыг зогсоосон 
бол хэзээнээс үргэлжлүүлэн тоолох 
вэ гэдэг асуудал урган гарна. Гэтэл 
энэ талаар хуульд ямар нэгэн 
зохицуулалт байхгүй байна. Бидний 
үзэж байгаагаар ийм заалт Эрүүгийн 
хуульд байх шаардлагагүй юм.

5.	 Үүнтэй шууд холбоотой өөр нэг 
асуудал бол гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд оргон зайлсан бол хөөн 
хэлэлцэх хугацааг хэрхэн тоолох 
тухай авч үзээгүй явдал анхаарал 
татаж байна. Одоо хүчин төгөлдөр 
үйлчилж байгаа Монгол Улсын 
Эрүүгийн хууль, ОХУ, ХБНГУ 
зэрэг олон орны эрүүгийн хууль 
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тогтоомжид шүүхийн өмнөх шат 
болон шүүхийн шатнаас гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээд оргон зайлсан бол 
хөөн хэлэлцэх хугацаа тоолохыг 
оргон зайлсан өдрөөс зогсоож уг 
этгээд баригдсан буюу хэргээ өөрөө 
илчилж ирсэн өдрөөс хөөн хэлэлцэх 
хугацааг сэргээн тоолох, харин 
оргон зайлсан үйлдэл нь бие даасан 
өөр гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг 
агуулж байвал хөөн хэлэлцэх 
хугацаа тасарч, шинээр тоолохоор 
зохицуулсан байдаг. Гэтэл 
шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн 
хуульд энэ тухай заагаагүй 
учир баривчлагдсан, цагдан 
хоригдсоноос бусад яллагдагч оргон 
зайлсан бол хөөн хэлэлцэх хугацаа 
зогсохгүй8 ба түүнд хэдэн жилийн 
дараа ч ял оногдуулах боломжтой 
болж байна. Энэ нь ял гарцаагүй 
байх зарчмын үүднээс зөв мэт 
харагдавч ялын цээрлүүлэх болон 
бусад зорилго хангагдахгүйд хүрнэ 
гэж үзэж байгаа тул энэ талаарх 
зохицуулалтыг зайлшгүй хуульчлах 
шаардлагатай юм.

6.	 Шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн 
хуулиар хөөн хэлэлцэх хугацааг 
оногдуулж болох хорих ялын 
хугацаатай л харгалзуулан тогтоож, 
бусад ялын төрлийг авч үзээгүй 
явдал нь хуулийн этгээдийн 
үйлдсэн гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх 
хугацааг тоолоход тодорхойгүй, 
ойлгомжгүй байдал үүсгэж 
байна. Учир нь хуулийн этгээдэд 
торгох, эрх хасах, татан буулгах 
ял оногдуулахаар хуульд заасан ба 
ийм ял оногдуулахаар заасан гэмт 
хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааг 

8 Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон яллагдагч оргох 
нь шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуулийн 21.11 
дүгээр зүйлд заасан Оргон зайлах гэмт хэрэг учир 
хуулийн 1.10 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт зааснаар 
хөөн хэлэлцэх хугацааг сүүлчийн гэмт хэрэг үйлдсэн 
үеэс гэмт хэрэг тус бүрд шинээр тоолно. 

хэрхэн авч үзэх талаар хуулийн 
1.10 дугаар зүйлд заагаагүй байна. 
Иймд энэ талаарх зохицуулалтыг 
оновчтой байдлаар хуульчлах нь 
зүйтэй. 
Хоёр. Шүүхийн шийтгэх тогтоол 

биелүүлэх хугацааны талаар:
Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй дэх 

хөөн хэлэлцэх хугацааны нэг төрөл нь 
шүүхийн шийтгэх тогтоол биелүүлэх 
хугацаа юм.

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулиар 
Эрүүгийн хуулийн Тусгай ангид 
заасан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний 
бүх шинжийг агуулсан хэрэг үйлдсэн 
этгээдэд эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэх /ял оногдуулах/ ба эрүүгийн 
хариуцлага /ял/ нь иргэн, нийгмийг гэмт 
халдлагаас хамгаалах, гэмт хэргийн 
улмаас зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, 
хүмүүжүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилготой байдаг.

Иймд гэмт хэрэг үйлдсэн гэм 
буруутай этгээдэд шүүхийн шийтгэх 
тогтоолоор оногдуулсан ялыг 
цаг алдалгүй эдлүүлж эрүүгийн 
хариуцлагын зорилгыг хангах нь 
нийгмийн амин чухал харилцааг 
гэмт халдлагаас хамгаалах Эрүүгийн 
хуулийн зорилтыг шийдвэрлэхэд 
чухал ач холбогдолтой бөгөөд гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдэд ял оногдуулсан 
шүүхийн тогтоолыг биелүүлэлгүй 
он удаан жил өнгөрсний дараа 
түүнийг нэхэн биелүүлэхэд эрүүгийн 
хариуцлагын /ялын/ дээр дурдсан 
зорилго хангагдах боломжгүй болдог, 
түүнчлэн энэ хугацаанд ялтан засарч 
хүмүүжсэн байж болох талтай зэрэг 
байдлыг харгалзан шүүхийн шийтгэх 
тогтоол биелүүлэх хугацааг улс орнууд 
Эрүүгийн хуульдаа хуульчлан тогтоодог.

Шүүхийн шийтгэх тогтоол 
биелүүлж болох хугацаа гэдэг нь гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдийг гэм буруутайд 
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тооцож, түүнд ял оногдуулсан шүүхийн 
шийтгэх тогтоолыг биелүүлж болох, 
шүүхийн шийтгэх тогтоол биелэгдэх, 
хуулийн хүчинтэй байх, уг тогтоолоор 
оногдуулсан ялыг хөөн эдлүүлж болох 
Эрүүгийн хуулийн 76 дугаар зүйлд 
заасан хугацааг хэлнэ.9

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд ял 
оногдуулсан шүүхийн тогтоолыг 
биелүүлэлгүй хуульд заасан хугацаа 
өнгөрсөн бол түүнийг нэхэн биелүүлэх 
ажиллагаа зогсож ялтан ялаас 
чөлөөлөгдөх бөгөөд шүүхийн шийтгэх 
тогтоолыг биелүүлээгүй явдал нь 
гагцхүү ялтны хүсэл зоригоос үл 
хамаарах нөхцөл байдлаас шалтгаалсан 
байх ёстой.

Байгалийн гамшиг, гэнэтийн 
бусад аюул тохиолдсон, ялтан ял 
эдлэхэд саад болох өвчнөөр өвчилсөн, 
шүүхийн шийтгэх тогтоолыг биелүүлэх 
байгууллага, албан тушаалтны хууль 
бус үйл ажиллагаа зэрэг ялтны хүсэл 
зоригоос үл хамаарах амьдралд 
гарсан тодорхой өөрчлөлт, нөхцөл 
байдлын улмаас шүүхийн шийтгэх 
тогтоолыг биелүүлэх хугацаа өнгөрсөн 
үндэслэлээр ялаас чөлөөлж байгаа нь 
эрүүгийн эрх зүйн энэрэнгүй ёсны 
зарчмын бодит илрэл юм.  

Шүүхийн шийтгэх тогтоолоор 
оногдуулсан ялыг оногдуулсан дор 
нь биелүүлэх юм бол сая түүний 
хүмүүжүүлэх болон урьдчилан 
сэргийлэх үр дүн мэдэгдэхүйц сайн 
байна. Учир нь ял оногдуулах үед гэм 
буруутай этгээд нийгэмд аюултай, 
өөрөөр хэлбэл ялын дэглэмийн 
нөхцөлд байлгаж урьдчилан сэргийлэх, 
хүмүүжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 
байдаг тул ялыг тэр дор нь биелүүлэх 
нь ач холбогдолтой. Хэрэв ял 
шийтгэсэн шүүхийн тогтоол хуулийн 

9 С.Жанцан. “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн 
онол” /Ялын тухай сургааль/. II боть. УБ. 2014. 367 
дахь тал.

хүчин төгөлдөр болсон үеэс ялтны 
хүсэл зоригоос үл хамаарах нөхцөл 
байдлын улмаас урт удаан хугацааны 
турш ял эдлээгүй ч гэсэн ял эдлэхээс 
зайлсхийх оролдлого хийхгүй, гэмт 
хэрэг шинээр үйлдэхгүй байж чадвал 
түүнд оногдуулсан ялыг эдлүүлэх 
шаардлагагүй болно. Ял эдлээгүй ч гэсэн 
удаан хугацаагаар гэмт хэрэг шинээр 
үйлдэхгүй байгаа нь тухайн этгээд 
нийгэмд аюулгүй болсныг гэрчлэх гол 
үндэслэл юм. Иймд шүүхийн шийтгэх 
тогтоол биелүүлэх хугацааг хэрэглэх 
гол үндэслэл бол ялтан нийгмийн 
хор аюулгүй болж засарч хүмүүжсэн 
байх явдал бөгөөд энэ бүхэн урьд ял 
шийтгэсэн тогтоолыг нөхөн биелүүлэх 
явдал зогсоогдох, ялтанг ялаас чөлөөлөх 
үндэслэл болох ёстой10. 

Манай улс дээр дурдсан үндэслэл, 
шалгуурыг баримтлан 1926, 1929 
оны Шүүх цаазын бичгээс бусад бүх 
Эрүүгийн хуульдаа энэхүү хугацааг 
хуульчлан тогтоож байсан ба гадаад 
орнуудаас  ОХУ, ХБНГУ, БНХАУ, Япон, 
БНСУ зэрэг олон орны эрүүгийн хууль 
тогтоомжид шүүхийн шийтгэх тогтоол 
биелүүлэх хугацаа хуульчлагдсан хэвээр 
байна.

Гэтэл шинэчлэн найруулсан 
Эрүүгийн хуульд шүүхийн шийтгэх 
тогтоол биелүүлэх хугацааг 
хуульчлаагүй нь онцгой анхаарал 
татаж байгаа бөгөөд энэхүү хугацааг 
шинэчлэн найруулсан Эрүүгийн хуульд 
хуульчлан тодорхойлолгүй шууд хассан 
явдал нь ялын зорилготой зөрчилдсөн, 
бүдүүлэг алдаа гэж үзэж байна. Учир нь 
энэ хугацаа байхгүй бол ял шийтгүүлсэн 
л бол ялыг хэдэн жилийн дараа ч 
эдлүүлэх боломжтой болно. Шинэчлэн 
найруулсан Эрүүгийн хуулийн хүрээнд 
зүйрлүүлж хэлбэл 1 сарын хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах ял шийтгэсэн 

10 С.Жанцан. “Гэмт хэргийн олонлог”. УБ., 1990 он. 
37 дахь тал. 
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шүүхийн тогтоолыг 50 жилийн дараа 
биелүүлэх нь ямар ч ач холбогдолгүй 
байх нь ойлгомжтой. 

Иймд хөөн хэлэлцэх хугацааны 
нэг төрөл болох шүүхийн шийтгэх 
тогтоол биелүүлэх хугацааг шинэчлэн 
найруулсан Эрүүгийн хуульд хуульчлан 
тодорхойлоогүй явдал нь гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх эрх зүйн гол арга хэрэгсэл 
болсон Эрүүгийн хуулийн зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлөх тул 
хөөн хэлэлцэх хугацааны энэ төрлийг 
тогтоох шаардлага, үндэслэл, ач 
холбогдлыг дахин судалж, Эрүүгийн 
хуулийн зорилт, эрүүгийн хариуцлага /
ял/-ын зорилготой уялдуулан оновчтой 

байдлаар хуульчлах нь зүйтэй гэж үзэж 
байна.
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О СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ

THE WAYS OF COMMITTING VIOLENT CRIMES IN THE PENAL COLONIES

ЗАСАН ХҮМҮҮЖҮҮЛЭХ ГАЗАРТ ҮЙЛДЭГДЭЖ БУЙ ХҮЧ ХЭРЭГЛЭХ 
ТӨРЛИЙН ГЭМТ ХЭРГИЙН ҮЙЛДЛИЙН АРГА     

АКЧУРИН А.В.
Кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Академии ФСИН России
AKCHURIN A.V.
Associate Professor, Head of the Department of Criminal Procedure 
and Criminalistics Academy, Ph.D in law
А.В.AКЧУРИН 
ОХУ-ын Ял шийтгэл хэрэгжүүлэх холбооны албаны академийн 
эрүүгийн процессын эрх зүй ба криминалистикийн тэнхимийн 
эрхлэгч, дэд профессор, хууль зүйн ухааны доктор

Аннотация: В статье изложены результаты проведенного исследования 
относительно способов совершения осужденными насильственных действий в 
отношении других осужденных в период отбывания наказания в виде лишения 
свободы.

На основе анализа материалов уголовных дел за 2010-2014 гг. выявлены 
особенности способов совершения преступления, связанных с ними орудий 
преступления и оставляемых в результате преступных деяний следов.

Приведены примеры наиболее характерных случаев убийств или умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, совершенных осужденными в период 
отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях. 

Abstract: The article presents the results of the study on how the Commission 
condemned violent acts against other prisoners while serving a punishment of deprivation 
of liberty.

Based on the analysis of materials of criminal cases for 2010-2014 identifies the 
features of the methods of committing crimes related instruments of crime and leave the 
criminal acts of the tracks.

Examples of the most typical cases of murder or deliberate infliction of grievous bodily 
harm, committed by convicts in the period of serving punishment in form of imprisonment 
in correctional colonies.

Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд ялтнуудын зүгээс хорих ял эдэлж байх 
хугацаандаа бусад ялтаны эсрэг хүч хэрэглэж үйлдсэн гэмт хэргийн үйлдлийн аргад 
барилд хийсэн судалгааны үр дүнг нэгтгэн тусгав.  

Судалгааны явцад, 2010-2014 онд бүртгэгдсэн эрүүгийн хэргийн материалуудад 
хийсэн дүн шинжилгээн тулгуурлан гэмт хэрэг үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, гэмт 
үйлдлийн улмаас үүссэн ул мөр болон гэмт хэргийн үйлдлийн арга, тэдгээрийн 
онцлог зэргийг тодорхойлсон болно.          

Засан хүмүүжүүлэх газар хоригдож байгаа ялтнуудын зүгээс ял эдэлж байх 
хугацаанд бусдын эрүүл мэндэд хүнд гэмтэл санаатай учруулсан болон онцлог буюу 
өвөрмөц аргаар үйлдсэн гэмт хэргүүдийг жишээ болгон татсан болно.   

Ключевые слова: Осужденный, исправительная колония, пенитенциарный 
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преступник, убийство, тяжкий вред здоровью, способ совершения преступления, 
ранение.

Keywords: Convict penal colony, Penitentiary offender, murder, serious bodily harm, 
the methods of committing crimes, injury.

Түлхүүр үгс: Ялтан, засан хүмүүжүүлэх колони, пенитенциар гэмт хэрэгтэн, 
хүн амины гэмт хэрэг, эрүүл мэндэд хүнд хохирол учруулах, гэм хэрэг үйлдэх арга, 
шархдах.

В исправительных колониях 
ежегодно совершается около 700-
800 преступлений, из которых не 
менее трети имеют насильственную 
направленность, в том числе убийство, 
причинение вреда здоровью и т.п.

Анализ материалов возбужденных 
в 2010-2014 гг. уголовных дел в 
отношении осужденных, отбывающих 
наказание в исправительных колониях 
и совершивших в период лишения 
свободы насильственные действия, 
квалифицированные как убийство 
или умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, позволил выявить 
некоторые особенности, присущих 
пенитенциарным преступлениям 
данной категории.

Проведенное исследование 
показывает, что абсолютное 
большинство противоправных 
деяний, допускаемых осужденными 
в исправительных колониях и 
квалифицируемых по ст.105 и ст. 111 УК 
РФ совершается без предварительной 
подготовки. 

Однако, при этом, Н.Г. Шурухновым 
было совершенно точно подмечено, 
что большинство лиц, отбывающих 
наказание, заранее готовится оказать 
противодействие притеснениям, 
оскорблениям, вымогательствам, 
унижениям человеческого достоинства, 
которые не редкость и осуществляются 
осужденными, принадлежащими 
к группировкам отрицательной 
направленности, имеющими физическое 
превосходство, отличающимися 
хамством, хитростью, изворотливостью 

и т. п. Традиции мест лишения свободы 
таковы, что если осужденный не сможет 
в конкретной ситуации противостоять 
перечисленному (дать отпор, ответить 
действиями на высказанное в его адрес 
оскорбительное слово), то он (как не 
доказавший обратное) может быть 
переведен в другую страту (группу), к 
лицам, которые в среде осужденных 
являются бесправными. Такой перевод 
– самая печальная веха в жизни 
осужденного, поэтому каждый старается 
не допустить этого, в противном случае 
дальнейшее отбывание наказания 
(положение «бомжа» в исправительном 
учреждении) становится вообще 
невыносимым. Чтобы не допустить 
этого, осужденные подыскивают или 
похищают с рабочих мест различные 
предметы, одновременно являющиеся 
средством обороны – нападения 
(ножи, заточки из кусков металла, 
проволоки, гвоздей, электродов), 
производственный инструмент 
(молотки, топоры, ломики); прячут их 
в различных местах производственной 
и жилой зон исправительного 
учреждения с тем, чтобы в любой 
момент и в любой ситуации ими можно 
было воспользоваться1.

Проведенный нами анализ показал, 
что из-за личной неприязни или внезапно 
возникшей ссоры совершается более 90 
% всех насильственных преступлений. 
Оставшаяся часть совершается в виду 

1 См.: Шурухнов Н.Г. Личность пенитенциарного 
преступника // Социологические исследования. 
1993. № 3. С.77.
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мести, из-за корыстных или хулиганских 
побуждений.

Ссоры возникают, как правило, 
в результате оскорблений, 
распространения порочащих сведений, 
избиений, на почве мужеложества и т.п.

Способ совершения убийства 
(покушения на убийство) 
в исправительной колонии 
обусловливается теми видами орудия 
преступления, которые доступны 
осужденным в исправительных 
колониях.

Анализ материалов уголовных 
дел показал, что около 60 % 
убийств (покушения на убийство) 
было совершено путем нанесения 
проникающих ранений с помощью 
ножа или так называемой «заточки» 
(специально заточенный черенок от 
ложки, кусок металлического полотна, 
электрода, кусок проволоки и т.п.). 

Каждое третье убийство 
совершалось с использованием 
рабочего инструмента (молоток, топор, 
гвоздодер, отвертка, резак для обрезки 
ткани). 

Редким способом убийства в 
условиях пенитенциарных учреждений 
является удушение. При этом в качестве 
орудия преступления использовалась 
веревка, проволока, подушка, либо шея 
сдавливалась просто руками.

В качестве случайных орудий 
преступления можно назвать кирпич, 
металлическую дужку от кровати, 
деревянную палку.

При анализе способов совершения 
убийств характерным можно назвать 
нанесение потерпевшему вреда  
целенаправленно в жизненно важные 
органы. Характерным является 
следующий пример. Осужденный 
Ш., находясь в помещении душевой 
комнаты цеха изготовления сетки-
рабицы промышленной зоны 

исправительной колонии, на почве 
возникших личных неприязненных 
отношений к потерпевшему И., в 
ходе ссоры с ним, умышленно нанес 
осужденному И. отверткой не менее 19 
ударов в шею, грудную клетку, область 
сердца, позвоночника от которых 
последний скончался2.

Что касается умышленного 
причинения вреда здоровью, то 
результаты нашего исследования 
подтверждают отмеченное Н.Г. 
Шурухновым.  Абсолютное 
большинство случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью 
в исправительных колониях связано 
с использованием различного рода 
орудий и средств, либо предметов, 
которые могут быть применены в целях 
причинения такого вреда (69,9 %):

заточка (специально заостренные, 
либо заточенные металлические 
пластины, черенки от столовых ложек, 
супинаторы ботинок, куски стальной 
проволоки и т.п.)  – 34,7%;

нож – 13,3 %;
молоток – 4,2 %;
производственный резак – 4,0 %;
отвертка – 1,3 %;
иной производственный инструмент 

(ножницы, шило, лом и т.п.) – 1,1%;
подручные средства (металлический 

прут или труба, деревянный брусок, 
кирпич, металлическая дужка от 
кровати,  черенок от лопаты или иного 
инвентаря и т.п.) – 11,3 %.

Вместе с тем треть преступлений 
(30,1 %) совершается путем 
использования непосредственно 
мускульно-физической силы человека 
без применения каких либо орудий и 
средств причинения вреда, как правило, 
в форме нанесения ударов руками и 

2 Уголовное дело 12052471 возбуждено 03.12.2012 
Следственным отделом по Ленинскому району г. 
Кемерово СУ СК РФ по Кемеровской области.
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ногами по телу потерпевшего. 
Анализ материалов уголовных 

дел показал, что имеющийся 
преступный опыт предопределяет 
выбор осужденными не только орудий 
преступления, но и закономерно связан с 
некоторыми другими обстоятельствами 
умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью.

Об умышленном характере 
активных действий пенитенциарных 
преступников говорят следующие 
результаты анализа материалов 
уголовных дел. Половина из всех 
следов (51,4 %), оставленных на 
теле потерпевшего в результате 
умышленного причинения ему 
тяжкого вреда здоровью, были связаны 
с резанными, рубленными, либо 
колотыми ранениями:

проникающее ранение брюшной 
полости - 25, 4 %;
проникающее ранение в область 
грудной клетки - 20,4 %;
проникающее ранение в различные 
части тела (шея, плече и т.п.) - 5,6 
%;
открытая черепно-мозговая травма  
- 4,2 %;
закрытая черепно-мозговая травма - 
26, 8 %;
тупая травма брюшной полости - 
9,9 %;
переломы костей и суставов - 3,5 %;
тупая травма грудной клетки - 2,1 

%;
иные травмы (ожог лицевой части 
головы, повреждение глазного 
яблока, повреждение внутренних 
органов и т.п.) - 2,1 %.
Кроме того в большинстве  случаев 

указанные следы на теле потерпевшего 
в результате  умышленного причинения 
осужденными тяжкого вреда здоровью 
сопровождались многочисленными 
ушибами, кровоподтеками, ссадинами, 
а также осаднениями кожи.

Зачастую анализ способов и 
следов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, совершенного 
осужденными в исправительных 
колониях  позволяет сделать вывод 
об особой жестокости, цинизме и 
пренебрежении жизнью и здоровьем 
других осужденных. Характерными 
примерами являются следующие. 
Осужденный Ш., испытывая личную 
неприязнь к осужденному В., нанес 
ему не менее десяти ударов кулаками и 
ногами по различным частям тела, после 
чего, облив его легковоспламеняющейся 
жидкостью, поджег его, причинив тем 
самым телесные повреждения в виде 
термических ожогов головы, шеи, 
туловища, конечностей, с развитием 
ожогового шока третьей степени и 
ожоговой болезни3.

3 Уголовное дело № 090180 возбуждено 31.05.2013 
МО МВД России "Гвардейский".
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МОНГОЛ УЛСАД ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН  
ТУХАЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ӨНӨӨГИЙН 
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RECENT CITUATION OF IMPLEMENTATION OF LAWS ON ROAD SAFETY IN 
MONGOLIA

Р.МӨНХБАЯР 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тэнхимийн эрхлэгч, 
цагдаагийн хурандаа
MUNKHBAYAR R.
Police colonel, Head of Traffic safety faculty, Police institute, Law 
Enforcement University

Товч агуулга: Монгол Улсад замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг “ХҮН - ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ - ЗАМ – ОРЧИН” гэсэн 
чиглэлээр системчлэн харуулахыг зорьсон. 2015 оны 7-н сард “Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай” хууль батлагдсан бөгөөд мөн оны 9 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс мөрдөж эхэлснээс хойш 2016 оны  эхний хагас жил хүртэл гэмтсэн, амиа 
алдсан хүний тоо оны мөн үетэй харьцуулахад 18%-иар буурсан байна. Энэ байдал 
нь нэг талаасаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль, тогтоомжийн 
хэрэгжилт сайн байгаа мэт боловч нөгөө талаасаа "ХҮН - ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ 
- ЗАМ - ОРЧИН" –ны хувьд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” хуульд 
тусгагдсан ажлын гүйцэтгэлээс харахад учир дутагдалтай байна. 

Abstract: The purpose of the scientific report is to determine the implementation 
of laws of road safety of Mongolia in systematical direction of PERSON-DIRECTION-
ROAD-ENVIRONMENT. The law on road safety has recently been approved in July, 
2015. Since September, 1st, it has been in force. During that short period of time, the 
number of victims who suffered injury and death because of road accidents has been 
decreased by 18 percent compared to last year’s statistics. 

It shows how the newly adopted law on road safety works in practice in a positive way, 
however, some lacks and deficiencies have been recognized during it’s implementation 
which we chose to talk about and suggest useful solutions.

Дэлхий нийтийн нас баралтын үндсэн шалтгаанд зам тээврийн осол, гэмтэл 
наймдугаар байр эзэлж, 15-29 хүртэлх насны залуучуудын амь эрсдэх үндсэн 
шалтгаан нь болж байна. Нэг жилд дэлхий нийтэд зам дээр 1,24 сая хүн амиа алдаж, 
зам тээврийн ослоос шалтгаалсан хохирол 500 тэрбум ам долларт хүрчээ. Хэрэв 
2020 он хүртэл яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол зам тээврийн осол, гэмтэл дэлхий 
дээр амь эрсдэх үндсэн шалтгааны тавдугаар байр хүртэл дээшлэх магадлал байгааг 
судалгаа харуулж байна.1 

1 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/ru/
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À Á 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Íиéт д¿н 578 486 -15.9 654 556 -15.0 503 429 -14.7

Зам, тээврийн ослын улмаас учирсан эд материалын хохирол2

Он
Эд материалын хохирол /төг/

Улсын хэмжээнд Нийслэлд
2014 10 291 748 070 6 526 601 070
2015 9 815 456 740 8 390 265 940

Зам тээврийн ослыг бууруулах 
стратеги нэлээд улс оронд хэрэгжиж 
зам тээврийн ослоос үүдсэн амь 
эрсдэлтийг бууруулж чаджээ. Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ), 
Дэлхийн банк (ДБ) 2004 онд “Дэлхий 
нийтийн зам тээврийн ослоос сэргийлэх 
тухай илтгэл” нийтэлсэн. Илтгэлийн 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх явцыг 
дэлхийн замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай  “Хийх, ажиллах цаг 
илтгэл”-д нийтэлсэн (2009) байна.  

2010 онд НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблей 2011-2020 онуудад явуулах 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах арван жилийн үйл ажиллагааны 
болон үндэсний, нийт түвшинд 
арван жилийн үйл ажиллагааг хянах 
зорилготой дэлхий нийтийн замын 
хөдөлгөөний байдлын тухай дараагийн 
илтгэлийг бэлтгэхэд уриалсан тогтоолыг 
нэгэн дуугаар баталсан. “Дэлхий 
нийтийн замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай” 2013 оны илтгэл нь 
2009 оны илтгэлд тулгуурласан, өөртөө 
нэлээд чухал чиглэлүүдийн нэмэлт 
мэдээллийг агуулсан. 

Түүнд дурдсан мэдээллүүд нь арван 
жилийн хүрээн дэх арга хэмжээнүүдийн 
явцын хяналтын тайлангийн тулгуур нь 

болно.1

Дэлхийд бүртгэгдсэн тээврийн 
хэрэгслийн тооны өсөлтийн 15%-тай 
байгаа нь зам тээврийн осол гарах нэг 
нөхцөлтэй холбоотойгоор авч үзэж 
болох юм2. Монгол Улсад 2015 онд 
789706 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй 
байгаа бөгөөд 2014 онтой харьцуулахад 
6,8 хувиар өссөн ба үүнээс суудлын 
автомашин 8%, мотоцикл 11,9% өссөн 
байна.3

Энэ нь дэлхийн улс орнуудад 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
дээшлүүлэх арга хэмжээнүүд нь 
тохиолдож болох амь эрсдэх тохиолдлыг 
бууруулахад хүргэж байна гэсэн дүгнэлт 
хийх бололцоо олгож байна. 2007-2010 
онуудад бараг 1,6 тэрбум хүн оршин 
суух 88 улсад зам тээврийн ослоос 
үүдсэн амь эрсдэх явдал буурсан. Энэ нь 
байдлыг сайжруулах бололцоо байдаг 
тухай, тэрчлэн хэрвээ улс орнууд энэ 
чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллах юм 
бол илүү их олон амь насыг аварч чадна 
гэдгийг батлан харуулж байна1. 

2 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_
safety_status/2013/ru/
3 “Монгол Улс дах зам тээврийн осол, зөрчлийн 
статистик үзүүлэлт” №5. УБ., 2015.
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Өнөөдрийн байдлаар 87 улс 
оронд зам тээврийн ослоос үүдэлтэй 
нас баралт нэмэгдсэн,  үүнээс дунд 
түвшний орлоготой улс орнууд, 
ялангуяа Африкийн бүсэд зам тээврийн 
ослоос үүдсэн амь эрсдэх явдлын 
коэффициент хамгийн өндөр байгаа 
нь харагдаж байна. Бүх зам тээврийн 
ослоос үүдэлтэй амь эрсдэлтийн ¾-өөс 
илүү нь залуу насны эрэгтэйчүүд 
байна. Илтгэлд зам тээврийн ослоос 
үүдсэн амь эрсдэх тухай мэдээнүүдийн 
стандартчилсан цуглуулалт болон 
хүнд гэмтэл ба хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болсон тухай мэдээнүүдийн  чанарыг  
дээшлүүлэх  зайлшгүй шаардлагатай 
тухай тэмдэглэсэн байна1. 

Монгол Улсад зам тээврийн ослын 
улмаас гэмт хэрэгт холбогдогсдын 
60,1% нь, өртөгсдийн 37,9% нь 18-34 
насны хүмүүс байна2. 

Зам тээврийн осолтой холбоотой 
сөрөг үр дагаврыг бууруулах зорилгоор 
зам тээврийн осолд өртөгсдөд ослын 
дараах  тусламжийг түргэн шуурхай 
үзүүлэх, эмнэлгүүдийн гэмтлийн 
тасгийн мэргэжилтнүүдийг зохих ёсоор 
мэргэшүүлэх талаар төлөвлөх нь чухал 
болохыг онцолсон. “Дэлхий нийтийн 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай” анхны илтгэлд зам тээврийн 
ослын үндсэн эрсдэлт хүчин зүйлүүд 
(хурд, согтууруулах ундаа хэрэглэсэн 
үедээ  тээврийн хэрэгсэл жолоодох, 
хамгаалах малгайн ашиглалт, хамгаалах 
бүс, хүүхдэд зориулсан аюулгүй 
суудал буюу хүүхдийг унагахгүй 
байх төхөөрөмж)-эд хамаарах бүгдийг 
багтаасан цогц хууль тогтоомж байхгүй 
тухай онцлон дурдсан байна.

Зөвхөн 449 сая хүн оршин суудаг 
(дэлхийн хүн амын 7%) 28 улс оронд 
бүх таван эрсдэлт хүчин зүйлүүд (хурд, 
согтууруулах ундаа хэрэглэсэн үеийн 
тээврийн хэрэгсэл жолоодох хамгаалах 
малгай ашиглах, хамгаалах бүс, хүүхдэд 
зориулсан аюулгүй суудал)-эд хамаарах 
зохих хууль тогтоомж үйлчлэж байна1.

2008-2011 онуудад  дэлхийн хүн 
амын бараг 10%-ийг төлөөлөх 35 

улс оронд нэг буюу хэд хэдэн хүчин 
зүйлийг хамруулсан хууль тогтоомж 
гаргасан. Эдгээр улс орон заасан хууль 
тогтоомжийн арга хэмжээг хэрэгжүүлж 
байгаа нь магадгүй улс орнуудыг дагах 
зохих нөхцөлийн  дэвшил байж болно. 
Гагцхүү таван эрсдэлт хүчин зүйлийг 
бүгдийг хамааруулсан зохих ёсны 
хууль тогтоомж үйлчлэж байгаа улс 
орны тоо нэмэгдээгүй байна. Бүгдийг 
хамааруулан хэрэглэж байгаа улс орны 
тоо 2009 онд хийсэн хяналт шалгалтын 
үеэс нэмэгдэж өөрчлөгдөөгүй,  28 улс 
(дэлхийн хүн амын 7%) хэвээр байна4. 

Осолд холбогдсон жолоочийн 
буруутай үйлдэл2 /Монгол/

Он
Согтуугаар 

а/м 
жолоодсон

Хурд 
хэтрүүлсэн

2014 тоо 1565 1287
хувь +5,2 +4,3

2015 тоо 1178 1320
хувь +2,7 +3,0

1. Хүн
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай хууль”-ийн 7.6.6-д 
“замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
талаарх мэдлэг олгох сургалтыг 
сургуулийн өмнөх болон ерөнхий 
боловсролын сургалтын үндсэн 
хөтөлбөрт тусгуулах, хэрэгжилтэд 
хяналт тавих”, 9.4.3-д “иргэдэд замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 
хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах 
ажлыг зохион байгуулах” гэж заасан. 

Хүүхдийг зам тээврийн ослоос 
урьдчилан сэргийлэхэд сургалт 
зайлшгүй бөгөөд энэ талаар хийгдэж 
байгаа ажил төдийлөн мэдрэгдэхгүй 
байна. “School police” эргүүлийг 
сургууль орчим ажиллуулж байгаа 
боловч хүүхэд өртсөн зам тээврийн 
осол өссөөр байна.

4 http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_
safety_status/2013/ru/
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Монгол Улсад 2015 оны байдлаар 

Он Зам тээврийн ослын тоо Хохирсон хүүхдийн 
тоо

Үүнээс
Амиа алдсан Гэмтсэн

2014 1195 1212 48 1164
2015 1112 1143 54 1089

Зам тээврийн осолд өртсөн нийт хүүхдийн 65,7 хувь нь явганаар, 31,8 хувь 
нь тээврийн хэрэгслээр, 2,5 хувь нь унадаг дугуйгаар зорчиж явсан байна.5

“Дэлхий нийтийн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” илтгэлд замын 
хөдөлгөөнд явган болон дугуйгаар оролцогчдын хэрэгцээнд зайлшгүй анхаарал 
хандуулах талаар Засгийн газруудад сэрэмжлүүлэг, анхааруулга өгсөн байна. Зам 
тээврийн ослоор бүх амь эрсдэлтийн 27%-ыг явган болон дугуйгаар зорчигчид 
эзэлж байна. 

Монгол Улсад 2015 оны байдлаар

Хэрэг Амь алдсан
Үүнээс

жолооч зорчигч явган дугуй
2010 429 154 162 112 1

Гэмтсэн
Үүнээс

жолооч зорчигч явган дугуй
1382 140 494 727 21

Монгол Улсад унадаг дугуйн хэрэглээ цөөн байгаагаас шалтгаалан амь эрсдэх 
явдал бага байх талтай боловч унадаг дугуйн хэрэглээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байгаа бөгөөд энэ талаар санал, санаачлага их гарч заримыг нь нэвтрүүлж байна. 
Гэхдээ унадаг дугуй, явган зорчигчийн хөдөлгөөнд оролцох орчныг бий болгох 
буюу сайжруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа.

Гагцхүү 68 улс оронд л үндэсний, үндэстэн доторх түвшинд явган, дугуйгаар 
хөдөлгөөнд оролцоход дэмжлэг үзүүлэх бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлж, 79 улс 
орон л явган болон дугуйгаар зорчигчдыг хамгаалахын тулд тэднийг механикжсан 
тээврийн хэрэгслээс тусгаарлах бодлогыг амьдралд хэрэгжүүлж байна6. 

Засгийн газрууд хөдөлгөөний альтернатив хэлбэрт дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, 
тэдний аюулгүй байдлыг хангахад анхаарал тавихыг эрчимжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг 
улам бүр хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. Явган, дугуй, мотоциклоор зорчигчдын 
аюулгүй байдлыг хангах нь зам тээврийн ослоос үүдэлтэй амь эрсдэлтийн дэлхийн 
үзүүлэлтийг амжилттай бууруулахад  ач холбогдолтой байх болно. 

Цааш нь илтгэлд замын хөдөлгөөнд оролцогчид, тэрчлэн явган, дугуй, 
мотоциклоор зорчигчдын дундах зам тээврийн ослыг бууруулахад замын дэд 
бүтцүүд чухал үүрэгтэйг онцлон тэмдэглэсэн1.

Хуульд заагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл” 
байгуулагдаагүй байгаа нь тухайн зөвлөлийн хуулиар хүлээсэн үүрэг эзэнгүйдэж 
байна.

Хүүхдийн сургалтаас гадна дунд насны болон ахмад насны иргэдийн сургалтын 
талаар хариуцагчгүй, цагдаагийн байгууллагаас явуулж байгаа сурталчлан таниулах 
үйл ажиллагаанаас хэтрэхгүй байна.

Монгол Улсад зам тээврийн ослын 99,9 хувь нь хүний буруутай үйлдлээс болсон 
тоон мэдээ байгаагаас, жолооч 96,5 хувь, явган зорчигч 3,4 хувийг эзэлж байна. 
Зам тээврийн ослын шалтгаан, нөхцөлийг тогтоож байгаа арга учир дутагдалтай 

5 “Монгол Улс дах зам тээврийн осол, зөрчлийн статистик үзүүлэлт” №5. УБ., 2015.
6http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/ru/
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боловч жолооч нарыг хариуцлагжуулах асуудал зайлшгүй болох нь харагдаж байна7. 
Хуулинд жолооч бэлтгэх асуудлыг заасан боловч тогтолцоо төдийлөн өөрчлөгдөхгүй 
байна. 

Зорчигч тээврийн болон хүнд даацын автомашин жолоодох эрх олгох сургалт 
өнөөгийн шаардлага хангахгүй, энэ чиглэлийн мэргэшсэн жолоочийн сургалт 
хэлбэрийн төдий байгаа нь замын хөдөлгөөнд аюултай байдал үүсгээд байгааг 
анхаарах шаардлагатай.

2. Тээврийн хэрэгсэл
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай” хуулийн 21.2-д “Импортоор 

оруулж ирсэн тээврийн хэрэгсэл, түүний хөдөлгөөний аюулгүй байдалд нөлөөлөх 
хийцийн бүрэлдэхүүн хэсэг, нэмэлт тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл нь зохих 
техникийн норм, дүрэм, стандарт, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шаардлагыг 
бүрэн хангасан байх бөгөөд холбогдох хууль, тогтоомжид заасан журмын дагуу 
техникийн хяналтын үзлэг, оношилгооны дүгнэлт буюу  гэрчилгээгээр баталгаажсан 
байна” гэж заасан боловч энэ заалт хэрэгжихгүй байна.

Монгол Улсад тээврийн хэрэгслээс шалтгаалсан зам тээврийн осол бүртгэгдээгүй 
байна. Гэхдээ бүртгэлтэй нийт суудлын автомашины 46,7 хувь нь баруун талдаа 
жолооны хүрдтэй байна. Зам тээврийн ослын шалтгаан, нөхцөлөө зөв тодорхойлж 
чадахгүй байгаагаас жолооны хүрдний байрлал, даац хэтрүүлсэн, автомашины 
техникийн нөхцөл зэргээс гарсан ослыг жолоочийн буруутай үйлдэл гэж үзэж байна. 

Монгол Улсад 2015 оны байдлаар тээврийн хэрэгслийн насжилт
Тээврийн хэрэгслийн тоо 21687 70262 64079 205612 208512 219554
Нийт тоонд эзлэх хувь 2,7% 8,9% 8,1% 26,0% 26,4% 27,8%
Тээврийн хэрэгслийн 
насжилт жил

0-3 4-6 7-9 10-14 15-19 20-с дээш

10 ба түүнээс дээш жил ашиглагдаж байгаа тээврийн хэрэгсэл 80,2 хувийг эзэлж 
байна. 

Зурагт үзүүлсэн автомашины даац 65 тн, улсын бүртгэлийн дугаар олгосон тул 
нийтийн хэрэгцээний замаар хөдөлгөөнд оролцох эрхтэй. 

7http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/ru/
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“Авто тээврийн хэрэгслийн 
техникийн байдалд тавигдах ерөнхий 
шаардлага” MNS 4598-2011 стандартад 
“1.1. Энэхүү  стандартын зорилго  нь 
автотээврийн хэрэгслийн техникийн  
байдалд тавих аюулгүйн   шаардлага,  
замын   хөдөлгөөний  аюулгүй   
байдал,  хүрээлэн  буй орчинд  
нөлөөлөх техникийн  үзүүлэлтүүдийн 
зөвшөөрөгдөх  дээд хэмжээг  тогтоох, 
энэ талаар төрөөс  тавих хяналтыг 
хэрэгжүүлэхэд оршино.

1.2. Энэ стандартын шаардлагыг 
бүрэн хангасан автотээврийн 
хэрэгсэлд Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэр дээр замын  хөдөлгөөнд 
оролцох гэрчилгээ олгоно” гэж 
заасан. Энэ стандартаар 6-н тэнхлэг 
бүхий автомашины 

бүх жин 44 тн-оос хэтрэхгүй байхаар 
заасныг зөрчиж зурагт үзүүлсэн 
автомашинуудад замын хөдөлгөөнд 
оролцох эрх олгосон байна. Ингэснээр 
шинээр тавигдаж байгаа бүх зам нэг 
жил хүрэхгүй хугацаанд эвдэрч байна. 

Тээврийн хэрэгслийн оврын 
хэмжээний хяналт хангалтгүй байна. 
Монгол Улсын замын хөдөлгөөний 
дүрмийн 22.5-д “Хүнд ачаа тээвэрлэх, 
мөн тээврийн хэрэгслийн ачаатай 
буюу ачаагүй өндөр нь 4 метр, 
өргөн нь 2.5 метр, урт нь 20 метр, 
ачаа нь тээврийн хэрэгслийн овроос 
арагшаа 2 метрээс илүү түүнчлэн 
хоёр буюу түүнээс олон чиргүүлтэй 
бол хөдөлгөөнд оролцохдоо Замын 
цагдаагийн албанаас зөвшөөрөл авна” 
гэж заасан боловч хэрэгжихгүй байна. 

Мөн тээврийн хэрэгслийн техникийн 
байдалд тавих хяналт хангалтгүй 
байгаагаас автомашины урд бамперийг 
төмрөөр хийх, дуу ихтэй хөндий яндан 
суурилуулах, ослын дараах аюулгүй 
байдлыг алдагдуулах зэрэг зөрчил их 
гаргаж байна.

3. Зам
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай” хуулийн 19 дүгээр 
зүйлд “19.1.Зам, замын байгууламжийг 
төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, 
арчлан хамгаалах ажил замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
шаардлагад нийцсэн байна.

19.2.Зам, замын байгууламжийг 
төлөвлөх, барих, өргөтгөх, засварлах, 
арчлан хамгаалах ажил нь замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад чиглэсэн хууль, техникийн 
норм, дүрэм, стандартад нийцэж байгаа 
эсэхэд тухайн холбогдох хяналтын 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
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байгууллага хяналт тавина”гэж заасан 
боловч замын тэмдэг, тэмдэглэл, 
гэрлэн дохио хоорондоо авцалдахгүй 
зөрчилдөх байдлаар тавигдаж байгаа 
боловч хэнтэй ч хариуцлага тооцохгүй, 
эзэнгүй айл мэт байна.

2015 онд замын нөхцөлөөс 
шалтгаалсан осол нийт ослын 49 
буюу 0,1 хувийг2 эзэлж байгаа нь 
гадаадын өндөр хөгжилтэй орнуудтай 
харьцуулахад маш сайн замтай мэт 
ойлгогдохоор байгаа боловч бодит 
байдал дээр өөр гэдгийг бид мэдэж 
байгаа.

Улаанбаатар хотод замын 
гэрлэн дохионы зохицуулгыг хийхдээ 
явган зорчигч зам хөндлөн гарахыг 
зөвшөөрсөн ногоон гэрлийг автомашин 
явахыг зөвшөөрсөн нэмэгдэл гэрэлтэй 
байнга давхцуулан хийж байгаа нь 
аюулгүй байдлын түвшинг бууруулж 
байна.

“Дэлхий нийтийн замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай” илтгэлд замын дэд бүтцүүдийн 
шинэ төсөлд болон байгаа объектод 
холбогдох аюулгүй байдлын түвшинд 
үнэлгээ хийх замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эксперт явуулж 

байхыг Засгийн газруудад зөвлөсөн. 
Түүнд, тэрчлэн тээврийн хэрэгслүүдийн 
аюулгүй байдлын минимум 
стандартуудыг хэрэглэх талаар хүрсэн 
амжилтыг тэмдэглэсэн ба автомашины 
паркийн аль болох их хувь энэ 
стандартад тохирохоор байхыг хангах 
талаар Засгийн газруудыг автомашин 
үйлдвэрлэгчтэй хамтран ажиллахыг 
уриалсан агуулга оруулсан. 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг сайжруулах, амь насыг 
хамгаалах талд бодит  дэвшилд хүрсэн, 
гагцхүү олон хүний амь нас ямар ч 
утга учиргүй үрэгдэж байгааг арилгах 
зорилгоор илүү эрчтэй, өөр хоорондоо 
зөвшилцсөн үйл ажиллагаа явуулахын 
зайлшгүйг илтгэлд дэлгэн харуулсан. 
Иймд илтгэлд дараах зөвлөмж өгсөн:

	- Засгийн газрууд гэмтэл, 
хүнд гэмтэл, амь эрсдэх шалтгааныг 
арилгахын төлөө үйл ажиллагаа 
явуулах зорилгоор бүх үндсэн эрсдэлт 
хүчин зүйлээр хамгийн сайн, практикт 
тохирох, цогц хууль тогтоомж яаралтай 
гаргах хэрэгтэй.

	- Засгийн газрууд  хууль 
эрхийн баримт бичгүүдийг хэрэглэхэд 
хүний нөөц, санхүүгийн талаар 
хангалттай хөрөнгө оруулах ёстой, 
энэ нь амжилтын үндэс болно. Хүн 
амыг мэдээлэлтэй болгох нь энэ хууль 
тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээний талаар хүмүүсийн дэмжлэг, 
ойлголтыг сайжруулах чухал стратеги 
болж болно 

	- Явган, дугуйгаар зорчигчдын 
илүү аюулгүй замын дэд бүтцийг бий 
болгохын тулд санаа нэгдсэн хүчин 
чармайлт чухал. Энэ бүлгийн замын 
хөдөлгөөнд оролцогчдын хэрэгцээ 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
бодлогыг боловсруулах шийдвэр гаргах, 
газар ашиглалт ба тээврийн хэрэгслийн 
төлөвлөлтийн үед урьдчилан тооцогдсон 
байх ёстой. Тухайлбал, Засгийн газрууд 
хөдөлгүүргүй тээврийн хэрэгслүүдийг 
яаж илүү тогтвортой, аюулгүй тээврийн 
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хэрэгслийн тогтолцоонд нэгтгэж болох 
асуудлыг авч үзэх хэрэгтэй.

ДҮГНЭЛТ
“Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлын тухай” хууль батлагдан 
хэрэгжиж эхэлснээр иргэд зөрчил 
гаргах нь харьцангуй багассан боловч 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангахад оролцдог байгууллага, аж 
ахуйн нэгжүүдийн хариуцлага, хайнга 
ажиллагаа ихээр нөлөөлж байна. Мөн 
энэ байдалд тавих төрийн хяналт учир 
дутагдалтай гэж үзэж байна. 

Дээрх хариуцлагагүй ажиллагааны 
цаад мөн чанар нь замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын мэргэжилтэй 
боловсон хүчин бүх салбарт дутагдалтай 
байгааг харуулж байна.

САНАЛ

1. Улсын мэргэжлийн хяналтын 
газраас утга болон байрлалын 
зөрчилтэй, стандартын шаардлага 
зөрчсөн замын тэмдэг, тэмдэглэл, 
гэрлэн дохионд хяналт тавьж 
засуулах;

2. Шинээр тавигдаж байгаа замуудад 
тэмдэг, тэмдэглэлийг стандартын 
дагуу тавихад анхаарах;

3. Монгол Улсад замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын мэргэжилтэн 
бэлтгэхэд анхаарах;

4. Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангах үүрэг бүхий 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
мэргэжилтэнг сургаж байх 
тогтолцоог бүрдүүлэх.
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэл нь төмөр замын салбарын үүсэл, тэнд үйлдэгдэж 
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Abstract: The report is to be proposed conclusions origin of the railway sector, 
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Манай эх орны төмөр замын түүхийн 
хуудас 1938 оноос эхлэн бичигджээ. 
Анх 1938 онд Улаанбаатар - Налайхын 
хооронд нарийн төмөр зам тавигдаж, 
түүн дээгүүр уурын галт тэрэг давхиж 
эхэлжээ. Улаанбаатар - Налайхын 
төмөр замын гол үүрэг нь нийслэлийн 
үйлдвэр аж ахуйн газрууд, байгууллага, 
хүн амыг нүүрсээр хангах явдал байсан 
юм. Өнгөрсөн зууны 1938-1939 онуудад 
манай улсын дорнод хязгаарт цэргийн 
зориулалттай төмөр зам баригдсан. Энэ 
нь одоогийн Эрээнцав - Баянтүмэнгийн 
төмөр зам юм. Энэ төмөр зам Халх голын 
байлдааны үйл ажиллагаанд стратегийн 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Эрээнцав - 
Баянтүмэнгийн салбар замын одоогийн 
урт нь 268 гаруй км болно. 1946 онд 
БНМАУ болон ЗСБНХУ -ын хооронд 
байгуулсан хамтын ажиллагааны 

тухай гэрээний дагуу ЗХУ-ын Наушки 
өртөөнөөс БНМАУ-ын нийслэл 
Улаанбаатар хот хүртэл тавигдах төмөр 
замын барилгын ажил 1947 онд эхэлсэн. 
Төмөр замын барилгын ажил 1947 онд 
эхлээд хоёр жилийн хугацаанд Наушки 
- Улаанбаатарын 400 км урт шугамыг 
барьж дуусгажээ. Энэ цаг үеэс эхлэн 
салбарын хэмжээнд гарч буй гэмт хэрэг 
зөрчлийн илрүүлэн  шалгах чиглэл 
бүхий нэгж байгуулан ажилласан 
нь өнөөдөр бие даасан хэлтэс болон 
өргөжиж, үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Криминологийн шинжлэх ухаанд 
гэмт хэргийг олон төрөл болгон ангилж 
судалж үздэг, эдгээр ангиллыг олон 
эрдэмтэн мэргэд өөрсдийн судалгаандаа 
үндэслэн хувааж бататгасан байдаг.  
Үйлдлийн арга, халдлагын зүйл, обьект 
субьект гэх зэргээс хамааран ангилсан 
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байдаг1. АНУ-ын эрдэмтэн Л.Фридманы 
хэлснээр “ бүх улс гүрэнд гэмт хэрэгт 
тооцогддог үйлдэл гэж байдаг уу, тийм 
бас үгүй. Бусдыг алахыг хориогүй улс 
байдаг гэж төсөөлшгүй ч тэд бүгд бусдыг 
алах гэмт хэргийг өөр өөрсдийнхөөрөө 
тодорхойлолсон байдаг2”. Энэ санааны 
үргэлжлэл болгон гэмт хэргийн төрөл 
ангилал нь хөгжлийн шинэ цаг үетэй 
зэрэгцэн хувьсан өөрчлөгдөж байна. 
Эдийн засаг нийгмийн үсрэнгүй 
хөгжлийг дагаад гэмт хэргийн төрөлд 
өөрчлөлт орох төлөв байдал дэлхий 
нийтэд ажиглагдаж байна. Учир нь  хүн 
төрөлхтний соёл иргэншил хөгжихийн 
зэрэгцээ гэмт хэрэг нь тэр шинэ салбар, 
давхаргад хүртэл орон зай эзлэн оршин 
тогтож байна. Сүүлийн үед гэмт 
хэргийг нийгмийн салбар бүрт гарч 
буй байдлаар нь судлах чиг хандлага 
давамгайлж байна, энэ нь судалгааны үр 
дүн сайтай, ач холбогдолтой байна. Зам 
тээврийн, мэдээлэл технологийн болон 
төмөр замын салбарт гарч буй гэмт 
хэргүүд нь өөрийн гэсэн онцлог хэв 
загварыг агуулж байна гэж гадаадын 
эрдэмтэд өөрсдийн судалгааны үр 
дүнд тогтоосон байна. Эдгээр онцлог 
байдлыг судалснаар тэдгээртэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
боловсруулах туйлын ач холбогдолтой 
байна3 -гэж В.Э.Эминов өөрийн 
бүтээлдээ чухалчилсан байна

Аливаа гэмт этгээдийн болон 
гэмт үйлдлийн криминологи болон 
криминалистик шинжийг тодорхойлох 
нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд 
эдгээр нь олон шинжүүдийн нийлбэр 
цогцоос бүрдэнэ. Төмөр замын 

1 Кудрявцев В.Н., Лунеев В.В. О криминалогиеской 
классификации преступлений. Государство и право. 
2005. №6. С.52-58
2 Тайбаков А.А. Преступность  в США. СПб. 2002. 
С.5
3 Криминология: учеб. Под ред. В.Н.кудрявцева, 
В6Е. Эминова. 4-е изд., перераб. И доп. М.Норма. 
2009. С.211

салбарт үйлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг, 
түүнийг үйлдэгч нар нь өөрийн гэсэн 
онцлогтой байдаг талаар ОХУ-ын 
эрдэмтэд тодорхойлсон байна4. Үндсэн 
онцлогуудын нэг нь бол “төмөр 
замын салбарт гарч буй гэмт хэрэг нь 
үйлдсэн газар, гэмт хэрэг үйлдэгчийн 
хөдөлгөөн”гэж тодорхойлсон байна. 
Төмөр замын хэлтэст харьяа болон  
хариуцдаг нутаг дэвсгэрт нь үйлдэгдсэн 
гэмт хэргийн байдлыг судлавал: төмөр 
замын хэлтсийн хэмжээнд эхний 
2015 онд 98 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн 
өмнөх оны мөн үеэс 9 буюу 10,1%-иар 
өссөн  байна. Нийт гэмт хэргийн 20 
согтуугаар, хүүхэд оролцсон 6, эмэгтэй 
хүн оролцсон 33 тус тус байна.

Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж 
буй гэмт хэргийн статистик мэдээлэлд 
дүн шинжилгээ хийхэд нийт гэмт 
этгээдүүдийн 84.6% нь эрэгтэй, 
эдгээрийн 54.1% нь гэр бүлгүй, 
26.3% бага болон бүрэн бус дунд 
боловсролтой, 43.6% нь 18-24 насны, 
30.8% нь 30-49 насны, 19.2% нь 25-29 
насны иргэд байна. 18-24 насны гэмт 
этгээдүүд ихэвчлэн хөнгөн хүндэвтэр 
гэмт хэргүүд үйлдсэн байхад 25-39 
насны этгээдүүд ихэвчлэн урьдчилан 
бэлдэж, бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн 
байна. Эдгээр насны 63.1% нь дунд 
боловсролтой 36.9% нь мэргэжлийн 
боловсролтой, 72.3% нь гэр бүлтэй 
хүүхэдтэй байна5. Насны хэмжээ бага 
байх тусам гэмт этгээдүүдийн халдаж 
буй хохирогч нарын насны хэмжээ мөн 
бага байгаа байдал ажиглагдаж байна. 
Идэр насны гэмт этгээдүүд урьдчилан 
бэлдэж, үгсэн хуйвалдаж, бүлэглэн 
гэмт хэрэг үйлдэхдээ догшин хэрцгий, 
хүч хэрэглэх замаар үйлддэг байна. 
Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэргийн тоо 
нийт гэмт хэргийн 46.6% эзэлж байгаа 

4 Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб.
Питер. 2004. С.44
5 Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн тайлан мэдээ.
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нь нэлээд өндөр үзүүлэлт ба гэмт 
этгээдийн криминалистик шинжийн 
үндсэн хэсгийг бүрдүүлж байгаа болно. 
Төмөр замын өртөө буудлаар иргэдийн 
хөл хөдөлгөөн ихтэй байдлыг ашиглан 
халаасны хулгайн гэмт хэрэг үйлдэгч 
этгээдүүд маш ихээр бүлэг бөөгнөрөл 
үүсгэн зохион байгуулалттайгаар гэмт 
санаа бодлоо хэрэгжүүлдэг байдал 
зөвхөн манай улсад төдийгүй олон 
улсад баттай оршин байна. Энэ төрлийн 
гэмт хэргийг ихэвчлэн удаа дараа ял 
шийтгэгдэж байсан гэмт этгээдүүд 
зохион байгуулж үйлдэж байгаа нь 
олон баримт нотолгоогоор батлагдана. 
Энэ байдал нь эрүүгийн эрх зүйн, 
криминологийн болон гүйцэтгэх ажлын 
анхаарлын төвд зайлшгүй байх нэгэн 
асуудал мөн. Халаасны хулгайгаас гадна 
төмөр замын салбар нь эд бараа, ачаа 
тээшний эргэлтийн болон тээвэрлэлтийн 
үйл ажиллагаа эрхэлдгийн хувьд шууд 
утгаараа гэмт этгээдүүдийн шунал 
хөдөлгөсөн талбар байдаг нь үнэн 
бөгөөд бүлэглэн хулгайн гэмт үйлдэх, 
үгсэн хуйвалдан ашиглалтын гэмт 
хэрэг үйлдэх нь нэгэнт тодорхой юм.  
Төмөр салбарт үйлдэгдсэн нийт гэмт 
хэргийн 43.2% нь хоёр ба түүнээс дээш 
тооны этгээд хамтран үйлдсэн байна. 
Үүнээс дээрмийн гэмт хэрэг 26.2% 
эзэлж байхад булаалт 20.3% эзэлж 
байна. Төмөр замын салбарт гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэмт этгээдүүдийн дунд хийсэн 
судалгаагаар тэдгээрийг  таван хэсэгт 
хуваан үзэж болохоор байна. Нэгдүгээрт 
тохиолдлын-нийт гэмт этгээдийн 8%, 
нөхцөл байдлын- нийт гэмт этгээдийн 
15%, тогтмол биш-нийт гэмт этгээдийн 
42%, байнгын-нийт гэмт этгээдийн 
32%, онц аюултай-нийт гэмт этгээдийн 
3% тус тус эзэлж байна. 

Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж 
байгаа гэмт хэргийн нөхцөл байдлын 
судалгаа хийж үзэхэд дийлэнх хохирогч 
нарын үйл хөдлөл, зан авир зэргээс 

хамааран гэмт хэрэгт өртсөн байдал 
тодорч байна. Гэмт этгээд гэмт хэргийн 
хохирогч хоёрын хооронд тасралтгүй 
холбоос байдаг6. Хохирогчийн үйл 
хөдлөл, зан үйл нь гэмт хэрэг үйлдэх 
механизмд чухал байр суурь эзэлдэг7. 
Хохирогч судалд нөхцөл байдлын 
улмаас гэмт хэргийн хохирогч болох 
байдал түгээмэл байдаг. Үүний нэг 
сонгомол  жишээ бол огт архи уудаггүй 
иргэнийг нөхцөл байдлын улмаас - найз 
нөхдийн шахалтаар их хэмжээний архи 
ууж согтон гэмт халдлагад өртөх явдал 
. Улаанбаатар өртөөнд ирж байгаа явж 
байгаа нийт 300 зорчигчдоос судалгаа 
авч үзхэд 187 зорчигч буюу 62,3% нь 
хотын оршин суугч, 113 зорчигч буюу 
37.4% аймаг сумын оршин суугч, 166 
зорчигч буюу 55.3% нь эмэгтэй, 134 
зорчигч буюу 44.7% нь эрэгтэй байна. 
Эдгээр зорчигчдын 27% нь сүүлийн 3 
жилийн дотор ямар нэг байдлаар гэмт 
халдлагын хохирогч болж байсан гэж 
хариулсан нь маш их анхаарууштай 
зүйл болж байна. Гэмт хэргийн 
хохирогч болсон шалтгааныг  нийт 
асуулгад оролцогчдын 33.9% нь салан 
задгайгаас, 20.4% итгэмтгий байдлаас, 
14,8% нь хайхрамжгүйгээсээ болсон 
гэж хариулсан байна. Мөн түүнчлэн 
18.5%-ийн  хохирогч зорчигчдын 
идэвхгүй байдлаас гэмт хэрэг гарах 
нөхцөл бүрдсэн гэсэн судалгаа гарч 
байна. Нийт хохирогчдын 12.4% нь 
идэвхтэй эсэргүүцэл үзүүлсэн, 16.2% 
нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх иргэний үүргээ 
биелүүлэхэд чиглэсэн үйлдэл хийсэн 
гэсэн  дүн байна. Дээрх байдлуудад 
дүн шинжилгээ хийхэд төмөр замын 
салбарт гарч буй гэмт хэргүүдийг 
үйлдэгч гэмт этгээдүүдийн  дунд байнга 

6 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М. 
1990. С.518
7 Сафиуллин Н.Х. Преступник-жертва: 
социологический анализ. Российская юстиция. 
1996.С.36
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гүйцэтгэх ажлын тодорхой арга ашиглан 
үйл ажиллагаа идэвхтэй хэрэгжүүлж 
байх шаардлагатай байдал байна гэж 
үзэж байна. Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ерөнхий болон тусгай 
ажил хэрэгжүүлэхтэй хамт  зорчигч- 
иргэдэд чиглэсэн нэг бүрчилсэн ажил 
хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ гүйцэтгэх 
ажлын урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ тогтмол авч хэрэгжүүлэх нь 
үр дүнтэй байх байдал илэрч байна. 
Төмөр замын салбарт үйлдэгдсэн эд 
зүйлээ хулгайд алдагдсан эрүүгийн 
хэргүүдийг судлан үзэхэд8 тэдгээрийн 
77.5% нь хохирогчийн буруутай үйлдэл, 
зан авир зэргээс болсон байдал байсан 
нь ОХУ-ын доктор А.Л.Репецкаягийн9 
өөрийн нэр бүхий бүтээлдээ дурьдсан 
асуудал нь манай улсад тохирч байгааг 
баталж байна гэж үзлээ.  Энэ нь төмөр 
замын салбарт гарч байгаа гэмт хэргийн 
үндсэн онцлогийн нэг бөгөөд үүнд 
түшиглэн тэдгээрийг илрүүлэх арга 
зүйн боловсруулагдах нь зүйн хэрэг 
болно.

Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн 
харьяалах нутаг дэвсгэрт үйлдэгдсэн 
хулгайн гэмт хэргүүдийн нөхцөл 
байдлыг судлан үзэхэд дийлэнх 
хулгайн гэмт хэргийн нийтлэг шинж нь  
үйлдлийн арга биш үйлдэгдсэн газар 
орон болон хохирогчийн үйл хөдлөл 
болох нь ажиглагдсан. Иймээс эдгээр 
онцлох шинжийг түшиглэн төмөр замын 
салбарт үйлдэгддэг хулгайн гэмт хэргийг 
илрүүлэх араг зүйн нийтлэг байдлыг 
тодорхойлж болох байна. Иргэдийн эд 
зүйлийн болон ачаа тээшийн хулгайн 
илрүүлэлтийн хувь бага байгаа нь 
мөрдөн байцаах алба эрүүгийн алба 

8 Нийт Төмөр замын цагдаагийн хэлтсийн мөрдөн 
байцаах тасагт шалгагдсан 50 эрүүгийн хэрэгтэй 
биечлэн танилцсан.
9 Репдецкая А.Л. Виновное поведение поторпевшего 
и дпринцип спдраведливости в уголовной политике. 
Иркутск. 1994. С.94

хороондын уялдаа холбоо сул, хулгайн 
гэмт хэрэг илрүүлэх нийтлэг аргачлал 
байхгүй, шинэлэг зүйл нэвтрээгүй, 
төмөр замын анги байгуулагтай хамтын 
ажиллагаа сул зэргээс үүдэлтэй гэж 
нийт судалгаанд оролцсон төмөр замын 
цагдаагийн алба хаагчдын 76% нь 
үзсэн байна. Төмөр замын цагдаагийн 
харьяаллын нутаг дэвсгэрт сүүлийн үед 
үйлдэгдэж байгаа хулгайн  гэмт хэргийн 
үйлдлийн аргууд улам нарийн арга 
барилтай болж байгаа нь шинжлэх ухаан 
техникийн ололт амжилт нэвтрүүлэх, 
гүйцэтгэх ажлын сүлжээ байгуулах, 
мэдээ мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, 
криминалистик шинжээчийн үүрэг 
оролцоог нэмэгдүүлэх зэрэг идэвхтэй 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй 
байгааг нотлон харуулж байна. Төмөр 
замын салбарт үйлдэгдсэн хулгайн гэмт 
хэргийг илрүүлэхэд чиглэсэн гүйцэтгэх 
ажлын хэрэгжүүлэхэд энэ салбарын 
онцлогийг харгалзах нь туйлын чухал 
гэж эрдэмтэд үзсэн байна. ОХУ-ын 
нэрт эрдэмтэн Р.С.Белкин хэлэхдээ 
“зарим нэг эрүүгийн хэрэгт цаг мөч 
өдөр сарыг тодорхойлж болдог байхад 
заримд  нь сар жилийг тогтоох боломж 
л байдаг” гэсэнтэй санал нийлэхгүй 
байхын аргагүй юм. Төмөр замын 
тээвэр нь ямагт хөдөлгөөнд оршиж 
байдаг онцлогтой учир энэ салбарт 
үйлдэгдсэн хулгайн гэмт хэргийн орон 
зай цаг хугацааны хэмжээстэй холбож 
үзэх нь маш чухал юм. Үүнийг даган 
гэмт хэргийн гэрч хохирогч нар  хүртэл 
орон зай цаг хугацааны хэмжүүрээр 
хөдөлгөөнд оршин гэмт хэрэг илрүүлэх 
үйл ажиллагаанд бэрхшээл учруулдаг. 
Хулгайн гэмт хэрэг илрүүлэхнийтлэг 
арга зүйг ашиглахын зэрэгцээ төмөр 
замын салбарын онцлогт хашигдан 
хийгдэх арга хэмжээнд хүртэл зайлшгү 
тогтоож шалгах зүйл гэж байна. Үүнийг 
нэг нь бол хэзээ хаан ямар өртөөний 
дараа өмнө эд зүйлээ хулгайд алдсанаа 
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мэдэх, цаг хугацаа маш чухал байдаг 
байна. Гүйцэтгэх ажлын хүрээнд бол 
төмөр замын вагоны үйлчлэгч нарын 
тусламжийг өргөнөөр авах нь үр дүнгээ 
өгдөг  нь практикаас харагдаж байна. 

Төмөр замын салбарын харьяа нутаг 
дэвсгэр, обьектод хүнийг санаатайгаар 
алах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн тохиолдолд 
илрүүлэх ажиллагаа мөн өөрийн гэсэн 
онцлогтой байна. Эдгээр онцлогуудад: 
нэг доор тодорхой цэгт их хэмжээний 
хүний урсгал бий болдог, төмөр 
замын техникийн аюултай байдал, 
их хэмжээний бараа эд зүйлийн 
бөөгнөрөл, цаг агаарын өөрчлөлтийн 
хэлбэлзэлд өртөмтгий, 24 цагийн үйл 
ажиллагаатай байдал, нөхцөл байдлын 
хурдан өөрчлөлттэй байдал, төмөр 
замын обьектуудын хоорондын хол зайн 
байрлал нь засаг захиргааны нэгжийн 
хуваарьлалтай зөрдөг байдал  зэрэг нь 
маш их төвөг учруулж байдаг байна.

Цогцос олдсон орон зайн байрлал 
нь маш чухал мэдээлэл агуулсан 
байдаг10. Төмөр зам нь байнгын 
хөдөлгөөнд байдаг ба иргэд-зоригчид 
нь өөрийн байнгын хэвийн орчин болох 
орон гэр, ажил сургуулиас хол байдаг 
ба хөдөлгөөнд байгаа нь урьдчилан 
таамаглашгүй, гэнэтийн шинж агуулдаг 
онцлогтой байдаг байна. Үүнээс 
үүдэн хохирогчийн тухай мэдээлэл нь 
нэн тэргүүнд ач холбогдол агуулсан 
байдаг. Криминалистик шинжээр энэ 
салбарт үйлдэгдсэн хүн амины хэргийн 
хохирогч нарыг гурван төрөлд ангилсан 
байна11. 

• Гэмт этгээдийн хууль бус 
үйлдэлтэй тэмцсэн хохирогч

• Ямар нэг холбоосгүй хохирогч

10 Степанов А.А. Общие положения методики 
расследования убийств, совершенных на железных 
дорогах: автореф.дисс.канд.юрид.наук. М.1086. С.4  
11 Мөн тэнд. 18 хуудас.

• Хохирогчийн буруутай 
үйлдлээсээ болж хохирсон 
хохирогч

Энэ аргачлалаар төмөр замын 
цагдаагийн газарт шалгагдсан хүн амины 
хэргүүд, болон осол аваарын хэргийг  
судлан үзэхэд 74.1% нь хохирогчийн 
буруутай үйлдлээс, 25,9% нь ямар 
нэг холбоосгүй, 83.3% нь эрэгтэй, 
эдгээрийн 86.8% нь согтууруулах зүйл 
хэрэглэсэн байна. Нийт хохирогчийн 
43.8% нь төмөр замын харьяа нутаг 
дэвсгэрт, 2,2% нь төмөр замын вагонд 
үүнээс 10.8% нь өөр газар үйлдэгдсэн 
боловч төмөр замын нутаг дэвсгэрт зөөж 
авчирсан,  15,6% нь төмөр замын гарам 
зөрлөг дээр тус тус хохирсон байна. Хүн 
амины гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдүүд 
гэмт хэргээ нуун далдлахыг оролдох 
үзэгдэл сүүлийн жилүүдэд зарим тооны 
хэрэгт баримтжуулагдсан байна.  Төмөр 
замын салбарт үйлдэгдсэн хүн амины 
хэргийг илрүүлэхэд цогцост хийх үзлэг, 
хэргийн газрын үзлэгийн мэдээлэл маш 
их үүрэгтэй байдаг ба сэжиг таамаглал 
дэвшүүлэн шалгах чиглэлийг тогтоох 
үндэс болдог. Мөн түүнчлэн гэмт 
хэргийн гэрчийг олж тогтоох нь туйлын 
хүндрэлтэй байдаг. Учир нь зам дагуу 
хориотой зурвас, хүний хөдөлгөөн 
байхгүй, эсвэл маш их хүний хөдөлгөөн 
байдаг  ба эдгээр хүмүүс ямагт 
хөдөлгөөнд оршдог учир гэрчлэх гээд 
байрандаа байж байх нь тун ховор12. 
Гэмтлийн шинж тэмдгээс хамаарч галт 
тэрэгнээс унасан, зөөвөрлөсөн, газар 
дээрээ алагдсан, талт тэрэгний чиглэл 
гэх мэт зүйлүүд тодорхой болдог учир 
эдгээр байдлуудыг сайтар тогтоох нь 
зүйн хэрэг мөн. Төмөр замын салбарт 
үйлдэгдсэн хүн амины гэмт хэргийг 
илрүүлэхэд чиглэсэн туслах хүчийг 
байгуулснаас нийтлэг чиг үүргийн 

12 Мөн тэнд. 23 хуудас.
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төмөр замын обьектод байрлах, орж 
гарах боломжтой болон төмөр зам 
дагуу үйл ажиллагаа эрхэлдэг ажилтан 
албан хаагч иргэдээс туслалцаа вах нь 
чухал зүйл байдаг. Төмөр замын аваарь 
осол нь санаатай хүн амины хэргийг 
далдлах оролдлогын илрэл байж болох 
тал байдаг. Энэ тохиолдолд гүйцэтгэх 
ажлын шугамаар шалгаж үнэн мөнийг 
тогтоох нь төмөр замын цагдаагийн 
эрүүгийн албаны үндсэн үүрэг болно.

Төмөр зам нь улс орны эдийн 
засгийн чухал салбар болохын хувьд, 
тухайн улсын хөгжлийн үндсэн 
хөдөлгөгч хүч болдог. Энэ салбарын үр 
өгөөж ашиг нь түүний амгалан тайван 
байдал, хэвийн үйл ажиллагаанаас 
шууд хамаардаг. Төмөр замын салбарт 
үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн нөхцөл 
байдлыг нарийвчлан үзэх зорилгоор 
тодорхой нэгж хэсэг газрын нөхцөл 
байдлыг судлан үзвэл дараах байдал 
тодорч байна. Төмөр замын салбарын 
онцлог байдлыг хамаарч гарч буй гэмт 
хэргийн бүтэц нутаг дэвсгэрээс хамаарч 
өөр өөр байна. Хилийн боомттой төмөр 
замын хэсэгт гарч буй гэмт хэрэг нь 
нутгийн гүнд байрлах төмөр замын нэгж 
талбайд гарч буй гэмт хэргээс өөр байгаа 
байдал ажиглагдаж байна. Тийм учир 

Замын –Үд сумын төмөр замын өртөө 
зам анги тухайн нутаг дэвсгэр дээр гарч 
буй гэмт хэрэг зөрчилд судалгаа хийх 
замаар тэдгээрийн онцолого шинжийг 
гаргахыг оролдсон болно.

Газар зүй: Замын-Үүд нь 48.6 
мянган га нутаг дэвсгэртэй, үүний 70 
хувийг улсын тусгай хэрэгцээний газар 
буюу хилийн зурвас газар, төмөр замын 
зурвас газар эзэлдэг. Улаанбаатар хотоос 
урагш 730 км, Монгол улсын урд хилээс 
4.5 км-т оршдог ба Монгол улсын 
хилийн байнгын ажиллагаатай олон 
улсын авто зам, төмөр зам, агаарын зам 
давхацсан томоохон боомт юм.

Хүн ам: Тус сум нь засаг захиргааны 
3 багтай 15863 суурин хүн ам, 4599 
өрхтэй. Түр оршин суугчидтайгаа 20 
мянга гаруй хүн амтай. Нийт хүн амын 
32.1% нь 0-15 насны хүүхэд, 65.5% нь 
16-59 насны, 2.2% нь ахмад настангууд 
тус тус эзэлж байна.

Замын-Үүд өртөө нь Монгол улс, 
БНХАУ-г холбосон төмөр замын цорын 
ганц боомт бөгөөд БНХАУ талын Эрээн 
хоттой холбогдоно. Тус боомтоор 2004 
онд 950,000 хүн хил нэвтэрсэн тооцоо 
бий. Чойр хотоосСайншандаар дайран 
Замын-Үүд орох 432 км урттай засмал 
замтай. 

С¿¿лийн таван жилийн зарим тоон ººрчлºлт 

Үз¿¿лэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Суурин х¿н амын тоо 6,681 7,763 9,665 11,527 13,799 15,863

Малын тоо толгой 10,378 3,361 6,967 8,249 14,000 19,921
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Тус өртөө нь өргөн царигаараа галт тэрэг хүлээн авах явуулах 779-1512м 

ашигтай урт бүхий 13 замтай  «А» парк, 
тус бүр нь 1250м урттай 8-н замтай 
Замын-Үүд-2 өртөө, галт тэрэг хүлээн 
авах явуулах 6 замтай «Б» парк-нарийн 
царигаас бүрддэг бөгөөд ачилт, буулгалт, 
шилжүүлэн ачилтын зориулалт бүхий 
1,3-р талбай, вагон засварлах ТҮГазар, 
зүтгүүрийн депо зэрэг 40 гаруй салбар 
замууд дээр сэлгээний ажиллагааг 
гүйцэтгэдэг. Замын-Үүд өртөө нь хоногт 
тэгш чиглэлээс ачааны 11 хос, суудлын 
3 хос галт тэрэг хүлээн авч явуулж 
2000 хүртэл вагон боловсруулах хүчин 
чадалтай. 

Замын-Үүд сум дахь сум дундын 
Цагдаагийн хэлтсийн хэрэг бүртгэх, 
мөрдөн байцаах хэсэгт төмөр замтай 
холбоотой ихээр гарч буй тодорхой 
төрлийн гэмт хэргийн байдлыг авч 
үзвэл: Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 175 дугаар зүйлд заасан 
“Улсын хилээр эд зүйл хууль бусаар 
нэвтрүүлэх” гэмт хэргийн шинжтэй 
гомдол мэдээллийг хүлээн авч шалгаж 
шийдвэрлэсэн байдлыг хүснэгтээр 
харуулав.
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2013 2014 2015 2016-1-3 сар
Хүлээн авсан гомдол 

мэдээлэл 66 37 14 3

Эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 42 13 2 0
ЭХҮ-с татгалзсан 24 19 11 3
Харьяаллын дагуу 

шилжүүлсэн 0 5 1 0

Гэмт хэрэг зөрчил, тэдгээрийн тухай гомдол мэдээлэл буурсан үзүүлэлт нь 
Монгол Улсын эдийн засаг, бараа товарын нийлүүлэлтийн бууралттай холбоотой 
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байх магадлал байна гэж үзэж болохоор байна. Нөгөөтээгүүр гэмт хэрэг нь далд 
хэлбэрт орсон байх магадалал байна гэж үзэн нарийвчилсан судалгаа хийх  шаардлага 
байгааг тодорхой харуулж байна.

Зарим гэмт хэргийн баримтыг дурдвал:
2012 оны 12 сарын 30-нд 2224 цагт Өртөө–2 паркийн 3-р замд байсан тэгш 

чиглэлийн галт тэргэнд үзлэг хийхэд 55160733 вагонд ачигдсан гуалингийн 
хажуугаар 3 ш хөлдөөсөн чоно, 22 ш бугын эвэр байсныг илрүүлсэн. 

2014 оны 3 сарын 5-нд 06 цаг 50 минутад “Б” паркд 5 пл-д боодолтой зүйл 5 
вагоноос нийт 84 боодол эд зүйл байсныг илрүүлэн шалгахад 800 ширхэг тарваганы 
арьс, 3 ширхэг чононы арьс, 1 боодол нь мах (1 ширхэг хаа, 2 ширхэг зүрх) байсан. 
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Төмөр замын салбарт үйлдэгдэж байгаа зарим гэмт хэргүүдийг судлан үзэхэд 
тухай салбарын онцлогос хамааран өөрийн гэсэн онцлогтой байгаа нь түүнтэй тэмцэх 
ерөнхий арга зүгээс гадна тусгайлсныг боловсруулах шаардлагыг нэгэнт шаардаж 
байна гэж үзлээ. Тиймээс энэ чиглэлийн судалгааны ажлыг дэмжих, ач холбогдлын 
үнэлэх цаг үе ирсэн байна. Төмөр замын удирдах газартай хамтын ажиллагааны 
хүрээнд Хууль сахиулахын их сургууль нь судалгааны ажлын санхүүжилтийн 
асуудлыг шийдвэрлүүлж хэрэгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна.
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ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГАД ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ҮЕИЙН 
ХУУЛЬ САХИУЛАХ БАЙГУУЛЛАГЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ 

БЭХЖҮҮЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

ISSUES FACING THE STRENGTHENING OF PARTNERSHIPS BETWEEN LAW 
ENFORCEMENT AGENCIES DURING EMERGENCY SITUATIONS IN PRISONS

Б.БАЯСГАЛАН 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургуулийн Харуул хамгаалалтын тэнхимийн 
эрхлэгч, хурандаа
BAYASGALAN B. 
Head of the Prison Guard Faculty, Court Decision Executions 
Institute, Law Enforcement University, Colonel

Товч агуулга: Ýнэх¿¿ илтгэлээр ш¿¿хийн шийдвэрээр хорих ял эдэлж буй 
ялтны з¿гээс ¿йлдэгдэж болзошг¿й ноцтой гэмт хэрэг, зºрчил, бусад онцгой нºхцºл 
байдлын ¿ед ¿¿сч бий болсон аюул, эрсдэл б¿хий нºхцºл байдлыг хэрхэн даван 
туулах, бусад хууль сахиулах байгууллагын хамтын ажиллагааны оролцооны 
агуулга, хэлбэрийг тодорхой болгох талаар ººрийн саналыг дэвш¿¿лэхийг зорилоо. 

Abstract: The purpose of this paper is to identify the possible methods for partnership 
between other law enforcement agencies when dealing with the risks and dangers 
associated with criminal activities, violations and other emergency situations that result 
from the actions of inmates who have been imprisoned.

Түлхүүр үгс: Хорих байгууллага, онцгой нºхцºл байдал, хамтын ажиллагаа, 
ялтан, хоригдогч, урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа. 

Key words: Prison facility, emergency situation, partnership, inmate, prisoner, 
preventive action.

Даяаршлын эрин зуунд терроризмийн 
аюул, зохион байгуулалтай гэмт хэрэг, 
мансууруулах бодис, зэвсгийн наймаа, 
¿ндсэрхэг ба шашны хэт даврах ¿зэл, 
шинэ аюул занал бий болж байна. 
Өнººдºр манай улсад терроризмийн 
аюул, заналхийлэл шууд н¿¿рлээг¿й 
хэдий ч террор шинж чанартай гэмт 
хэрэг гарч болзошг¿йг ¿г¿йсгэх аргаг¿й 
юм. Тэр тусмаа гэмт хэрэг ¿йлдэж 
хорих ялаар шийтг¿¿лсэн этгээд¿¿дийн 
дундаас гарах магадлал ºндºр юм. 
Тухайлбал: 1996 оны 1 д¿гээр саын 
04-ний ºдºр Авдрантын хорих ангид 
болсон аллага, хорих ангийн харуул 
хамгаалалтанд халдаж, албан хаагчийг 

барьцаанд авсан, зэвсэглэж, б¿лэглэн 
оргосон ¿йл явдлыг санахад ил¿¿дэхг¿й 
бизээ. Тэгэхээр Ш¿¿хийн шийдвэр 
г¿йцэтгэх байгууллага болон хууль 
сахиулах байгууллагууд нь хамтран 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, 
хор хохиролыг саармагжуулахад 
бэлтгэлтэй байх нь з¿йн хэрэг.

Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх тухай 
хуулийн 8 дугаар з¿йлийн “8.2.2. ... 
ялтны аюулг¿й байдлыг хангаж, тэдний 
дунд хууль ёс, дэг журмыг сахиулах, 
ялтнаас нийгэм, иргэдэд хохирол 
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учруулахаас урьдчилан сэргийлэх”1 гэж 
заасан нь тус байгууллагын онцлогыг 
тодорхойлж байна. Өºрººр хэлбэл 
ялтан, хоригдогсдын аюулг¿й байдлыг 
хангах, тэднийг ямар ч ¿ед нийгмээс 
баттай тусгаарлах ¿ндсэн ¿¿ргээ л 
хэрэгж¿¿лэх тухай ойлголт юм. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулг¿й 
байдлыг хангахад хорих байгууллага нь 
ш¿¿хийн тогтоолоор гэмт хэрэг ¿йлдэж 
нийгэмд аюултай нь тогтоогдсон 
этгээд¿¿дийг тодорхой хугацаагаар 
нийгмээс тусгаарлах, ял эдл¿¿лэх, 
цээрлэл ¿з¿¿лэх чиг ¿¿ргийг амжилттай 
хэрэгж¿¿лж байгаа тºрийн тусгай 
чиг ¿¿рэг б¿хий байгууллага билээ. 
Тус байгууллагын энэх¿¿ онцлогоос 
хамаарч хорих байгууллагад онцгой 
нºхцºл байдал ¿¿сэх магадлал ºндºр 
юм.

Академич С.Нарангэрэлийн “Ýрх 
з¿йн эх толь бичиг”-т “Онц байдал” гэж 
тухайн улс орны амьдралд нºлººлºх¿йц 
онцгой нºхцºл байдал бий болсныг эрх 
з¿йн ¿¿днээс тодорхойлсон нэр томъёо, 
“Онцгой нºхцºл байдал”-тодорхой 
нутаг дэвсгэрт осол, байгалийн аюулт 
¿зэгдэл, с¿йрэл, байгалийн бусад 
гамшгийн улмаас х¿ний амь нас ¿рэгдэх, 
х¿м¿¿сийн эр¿¿л мэнд буюу х¿рээлэн 
буй байгаль орчинд гэм хор учруулах, 
материалын ¿лэмж хохирол бий болгох, 
х¿м¿¿сийн амьдралын хэвийн ¿йл 
ажиллагаа алдагдахаар нºхцºл байдал 
¿¿сэх2 гэж тайлбарласан байна.

Онцгой нºхцºл байдлыг эрдэмтэн 
судлаачид х¿ний ¿йл ажиллагааны 
х¿чин з¿йлээс хамаарах, ¿л хамаарах 
байгалийн гамшигт ¿зэгдэл гэж хоёр 
ангилан авч ¿зсэн байдаг. Гамшгийн 
тухай хуулинд “гамшиг”  гэж аюулт 
¿зэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, 
алан хядах ажиллагаа, дэлбэрэлтийн 

1 Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх тухай хууль.
2 С.Нарангэрэл. “Ýрх з¿йн эх толь бичиг”. УБ., 2008. 
339 дэх тал.

улмаас олон х¿ний эр¿¿л мэнд, амь нас 
хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, 
эд хºрºнгº, х¿рээлэн байгаа орчинд улс, 
орон нутгийн дотоод нººц боломжоос 
давсан хохирол учрах3-ыг гэж заасан.

Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх 
байгууллагын хувьд онцгой нºхцºл 
байдал гэсэн ойлголтыг байгууллагын 
¿йл ажиллагааны онцлогтой 
холбогдуулан “Хорих ангийн харуул 
хамгаалалтын болон ялтанд хяналт 
тавих журам”-д ялтны з¿гээс гэмт хэрэг 
(албан хаагч, иргэдийн амь бие эрх 
чºлººнд х¿ч хэрэглэн халдах, хориотой 
б¿сийн байгууламж, тºхººрºмжийг 
эвдэн с¿йтгэх, нийтийг хамарсан эмх 
замбарааг¿й байдал бий болгох, бусдыг 
барьцаанд авах, оргох)4 ¿йлдэхийг 
хамааруулан ¿знэ гэж тодорхойлсон 
байна.

Хорих байгууллага нь гэмт хэрэг 
¿йлдэж, нийгэмд аюултай этгээд¿¿дийг 
тºвлºр¿¿лэн хорих ял эдл¿¿лж 
байгаа нь х¿ний х¿чин з¿йлээс 
хамаарах онцгой нºхцºл ¿¿сч болох 
хамгийн эрсдэлтэй орчин юм. Хорих 
байгууллагад 2011-2015 онд ялтан, 
хоригдогчийн з¿гээс нийт 9577 зºрчил 
б¿ртгэгдсэн ба т¿¿ний 97%-ийг ялтан, 
3%-ийг цагдан хорих байранд хоригдож 
байгаа хоригдогч этгээд¿¿д ¿йлдсэн 
байна5. Цаазаар авахуулах ялаар 
шийтг¿¿лж амь ºршººгдºж хугацааг¿й 
хорих ял эдэлж байгаа, удаа дараа онц 
аюултай гэмт хэрэг ¿йлдэж улмаас 20-
25 жилийн хорих ялаар шийтг¿¿лсэн 
ялтнууд нь гэмт санаа бодол агуулж 
байдаг нь дээрхи судалгаанаас харагдаж 
байна. Тэдний з¿гээс ¿йлдэж нийгмийг 
айдаст автуулж болзошг¿й х¿ний х¿чин 
з¿йлээс шууд хамаарах онцгой нºхцºл 
байдал нь:

3 Гамшгийн тухай хууль. УБ., 2003. 1 дэх тал.
4 Хорих ангийн харуул хамгаалалтын болон ялтанд 
хяналт тавих журам.
5 ШШГЕГ-ын Тогтоол г¿йцэтгэх газрын тайлан.



719

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

- албан хаагчийн амь биед халдан 
б¿лэглэн буюу зэвсэглэн оргох:

- хорих байгууллагын харуул 
хамгаалалтанд х¿ч хэрэглэн халдан 
довтлох:

- обьект болон бусдыг барьцаанд 
авах:

- хорих анги, цагдан хорих байранд 
эмх замбарааг¿й байдал ¿¿сгэх, ¿ймээн 
самуун дэгдээх:

- байгууллагын эд хºрºнгийг галдан 
шатаах зэрэг ялтан з¿гээс ¿йлдэх 
санаатай ¿йлдл¿¿дийг  хэлнэ.

Хорих байгууллагад х¿ний х¿чин 
з¿йлээс ¿¿сэх онцгой нºхцºл байдлыг 
ялтан, хоригдогсод нь ººртºº ашигтай 
цаг хугацаа, орон зайг тооцоолж хорих 
байгууллагын харуул хамгаалалтын 
х¿ч хэрэгслийн сул талыг ашиглан 
гэмт санаа бодлоо хэрэгж¿¿лдэг. 
Ýдгээр х¿ний х¿чин з¿йлээс хамаарах 
онцгой нºхцºл байдал ¿¿сэхээс хорих 
байгууллага нь харуул хамгаалалтын 
х¿ч, хэрэгсэл бусад /г¿йцэтгэх ажил, 
нийгэмш¿¿лэх ажил/ аргаар урьдчилан 
сэргийлэн ажиллаж ирсэн. Өнººдºр 
хорих байгууллага нь шинжлэх ухаан, 
техник, технологийн дэвшилтэй хºл 
нийл¿¿лэн алхаж харуул  хамгаалалтын 
¿йл ажиллагаандаа с¿¿лийн ¿еийн 
х¿чин чадал, ¿з¿¿лэлт сайтай дэвшилтэт 
техник, тоног тºхººрмж¿¿дийг 
ашиглаж байна. Мºн дээрхи онцгой 
нºхцºл байдал ¿¿сэхэд таслан зогсоох 
чиг ¿¿рэгтэй Ш¿¿хийн шийдвэр 
г¿йцэтгэх ерºнхий газрын Аюулг¿й 
байдал, тусгай ажиллагааны газрын 
байнгын бэлтгэлтэй тусгай томилгоот 
б¿лэг бааз суурийн хувьд бэхжиж, 
ажилтнуудын хувьд ч ур чадвар нь 
ºндºр тºвшинд бэтгэгдэж байна. Ýнэх¿¿ 
тусгай томилгоот б¿лэг нь удирдлагын 
шийдвэрээр ялтан, хоригдогсдын з¿гээс 
гаргасан гэмт ¿йлдэл, эсэрг¿¿цлийг 
таслан зогсоох, сºрºг тусгай ажиллагаа 
явуулах ¿¿ргийг г¿йцэтгэдэг нь 

практикт зохих эерэг ¿р дагварыг бий 
болгож байна.

Харин  х¿ний ¿йл ажиллагааны 
х¿чин з¿йлээс ¿л хамаарах бàéãàëèéí 
ãàìøèã гэж:

-газар хºдлºлт
-¿ер
-х¿чтэй салхи, шуурга
-нийтийг хамарсан х¿н, малын гоц 

халдварт ºвчин гарах зэрэг байгалийн 
болон биологийн ¿зэгдэл хамаарна. 
“Áàéãàëèéí ãàìøèã” гэдэг нь харьцангуй 
томоохон нутаг дэвсгэрийг хамарсан 
байгаль, цаг уурын аюулт ¿зэгдэл 
тохиолдсоны улмаас х¿ний амь нас 
осолдох болон материаллаг баялгийн 
ихээхэн хохирол учирч нийгэм, эдийн 
засгийн хэвийн ¿йл ажиллагаанд 
ноцтой бэрхшээл учрахыг хэлнэ6 гэж 
тодорхойлсон байна.

Хорих байгууллагад гамшгийн аюул 
н¿¿рлэсэн ¿ед байгууллагын хэвийн ¿йл 
ажиллагаа алдагдаж болохуйц аюултай 
бодит нºхцºл бий болно. Хорих ял 
эдэлж байгаа этгээд¿¿д нь гамшиг 
тохиолдсон ¿еийг ашиглан оргох, эмх 
замбарааг¿й байдал бий болгох, дахин 
гэмт хэрэг ¿йлдэх магадлал ºндºр юм. 
Хэрэв хорих байгууллага нь гамшигийн 
нºхцºл байдлаас улмаас олон тооны 
ялтан, хоригдогсдыг нийгмээс 
тусгаарлах ¿ндсэн ¿¿ргээ хэрэгж¿¿лж 
чадахг¿й болох тохиолдолд улс орны 
хэмжээнд эмх замбарааг¿й байдал ¿¿сч 
болно. Тэгэхээр хорих байгууллагад 
¿¿сч болох онцгой нºхцºл байдал нь 
зºвхºн хорих байгууллагын асуудал 
бус болох нь газар хºдлºлтийн гамшиг 
тохиолдсон зарим гадаад орнуудад 
бий болсон нºхцºл байдлаас харагдаж 
байгааг судлаачид мэдэж байгаа нь 
дамжигг¿й.

Геологийн гаралтай аюулт ¿зэгдлийн 

6Засгийн газрын 1999 оны 25 дугаар тогтоол 
“Байгалийн гамшгийн аюулыг бууруулах ¿ндэсний 
хºтºлбºр”.
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дотроос газар хºдлºлт нь урьдчилан 
мэдэх боломжг¿йгээр гэнэт тохиолдож, 
ихээхэн хохирол учруулдаг байгалийн 
хамгийн аюултай ¿зэгдэл юм. Монгол 
Улс Тºв Азийн газар хºдлºлтийн 
хамгийн идэвхитэй б¿сэд оршдог7. 
Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх ерºнхий 
газрын харьяа нийт 24 тºвлºрсºн 
хорих ангиас 19 буюу 80% нь газар 
хºдлºлтийн хамгийн идэвхитэй б¿с 
болох Улаанбаатар хот, Тºв, Дархан, 
Сэлэнгэ, Булган, Орхон аймгуудын 
нутаг дэвсгэрт байршсан байна. 

Орон нутгийн хорих анги, нэгж газар 
нутгийн хувьд алслагдсан б¿сэд байрших 
тул онцгой нºхцºл байдал ¿¿ссэн ¿ед 
Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх  ерºнхий 
газарт цагийн байдлыг мэдэгдэж х¿ч 
хэрэгслийн дэмжлэг авахад цаг хугацаа 
алдах учир дутагдалтай. Тиймээс хорих 
байгууллага нь ººрийн х¿ч хэрэгсэл дээр 
тулгуурлан орон нутгийн засаг захиргаа, 
хууль сахиулах байгууллагуудад 
мэдээллийг шуурхай дамжуулж, уялдаа 
холбоотойгоор хамтран ажиллах нь 
цаг хугацаа алдахг¿йгээр нºхцºл 
байдлыг хяналтанд авах, хохирол, 
эрсдлийг бууруулна хамгийн зохистой 
тºлºвлºгºº болно.

Онцгой нºхцºл байдлын ¿еийн 
тºрийн байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа онол практикийн бага хурлаас 
гаргасан зºвлºмжид тºрийн тусгай чиг 
¿¿ргийн  байгууллагууд онцгой нºхцºл 
байдлын ¿ед харилцан ажиллах нэгдсэн 
тºлºвлºгºº, байгууллага, албан хаагч, 
ажилтнуудын эрх, ¿¿ргийг нарийвчлан 
гаргаж, хариуцан хийх ажил, гардан 
удирдах албан тушаалтыг тодорхойлж 
улирал, жилдээ тºлºвлºгººндºº 1-ээс 
доошг¿й удаа тодотгол хийж байхыг 
заасан байдаг. 

Монгол Улсын х¿н ам тºвлºрсºн 
нутаг дэвсгэрт байгалийн х¿чин з¿йлээс 
хамаарах газар хºдлºлт, ¿ер усны гамшиг 

7  Г.Даваадорж, С.Цогтбаатар. Аюулт ¿зэгдэл, ослоос 
сэргийлэх¿й. УБ., 2009. 5 дахь тал.

тохиолдож онцгой нºхцºл байдал 
¿¿ссэн ¿ед хорих байгууллагын х¿ч 
хэрэгслээр гашмигт нэрвэгдсэн нийгэм, 
ард иргэдэд дэмжлэг ¿з¿¿лэх боломж 
бололцоог¿й юм. Хорих байгууллага 
нь ¿ндэсний аюулг¿й байдлыг хангах 
чиг ¿¿рэг б¿хий байгууллага мºн юм 
бол яагаад дэмжлэг ¿з¿¿лж болохг¿й 
гэж гэсэн асуултад хариулах оролдлого 
хийе. Ү¿нд:

Хорих байгууллагын нь ердийн 
¿ед ялтан хоригдогсдыг нийгмээс 
тусгаарлах, тэдний аюулг¿й байдлыг 
хангахдаа хамгаалалтын техник, 
тоног тºхººрºмж, алба хаагчдын х¿ч 
хэрэгслийг хавсарган ашиглан чиг 
¿¿ргээ б¿рэн хэрэгж¿¿лж байгаа. Хэрэв 
хорих байгууллагын нутаг дэвсгэрт 
гамшиг тохиолдож барилга байгууламж, 
харуул хамгаалалтын техник, тоног 
тºхººрºмжид эвдрэл, гэмтэл гарсан 
¿ед зºвхºн албан хаагчид /хорих анги, 
ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх тухайн 
нэгжид ажиллаж байгаа/-ын х¿ч 
хэрэгслээр нºхцºл байдлыг хяналтандаа 
авч ажиллахаар тºлºвлºгººнд тусгасан. 

Өнººдºр ял эдэлж байгаа ялтан, 
хоригдогсдын тоонд алба хаагчдын 
тоог харьцуулан ¿звэл: Улаанбаатар 
хотоос алслагдсан онцгой, чанга 
дэглэмтэй хорих ангид ял эдэлж байгаа 
ялтны дундаж тоо 350-550, нийт 
албан хаагчийн тоо 80-130, т¿¿нээс 
хоногийн жиж¿¿рлэлтэнд 20-25 албан 
хаагч ¿¿рэг г¿йцэтгэж байна.  Жирийн 
дэглэмтэй хорих ангид ял эдлэж байгаа 
ялтны дундаж тоо 200-350, нийт албан 
хаагчийн тоо 60-70, т¿¿нээс хоногийн 
жиж¿¿рлэлтэнд 10-15 албан хаагч ¿¿рэг 
г¿йцэтгэж байгаа нь гэнэтийн нºхцºл 
байдал ¿¿ссэн ¿ед хорих байгууллагын 
х¿ч хэрэгсэл хангалттай бус гэдэг нь 
харагдаж байна.

Онцгой нºхцºл байдал ¿¿ссэн ¿ед 
ялтан, хоригдогсдын з¿гээс гэмт хэрэг, 
зºрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсооход:
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Нэгд¿гээрт: хорих байгууллагын 
ººрийн анги, байгууллагын б¿хий л х¿ч 
хэрэгслийг  татан оролцуулах.

Хоёрдугаарт: Ш¿¿хийн шийдвэр 
г¿йцэтгэх ерºнхий газар болон хамгийн 
ойр байрлах хорих анги, нэгжээс 
дэмжлэг авах.

Гуравдугаарт:  Хэрэв цагийн байдал 
х¿ндэрч хорих байгууллагын х¿ч, 
хэрэгслээр нºхцºл байдлыг хяналтанд 
авах боломжг¿й болсон ¿ед тухайн 
орон нутгийн онцгой байдал эрхэлсэн 
байгууллага болон хууль сахиулах 
байгууллагуудын х¿ч, хэрэгслийн 
дэмжлэг авч ажиллахаар тºлºвлºгººнд 
тусгасан.

Монгол Улсын хэмжээнд онцгой 
нºхцºл байдал ¿¿ссэн ¿ед хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааны 
“Маш нууц”-ын зэрэглэлтэй тºлºвлºгºº 
/урьд х¿чин тºгºлдºр байсан/-
нд Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх 
байгууллагын г¿йцэтгэх ¿¿рэг оролцоо, 
харилцан хамтын ажиллагааны талаар 
тусгааг¿й орхигдуулсан байсан билээ. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 
2015 оны 12 дугаар сарын 14-
ний ºдрийн 149 д¿гээр тогтоолоор 
батлагдсан “ОНЦГОЙ НӨХЦӨЛ БИЙ 
БОЛСОН ҮЕД ЗÝВСÝГТ ХҮЧИН, 
ХИЛ ХАМГААЛАХ, ТАГНУУЛ, 
ЦАГДАА, ОНЦГОЙ БАЙДАЛ, 
ШҮҮХИЙН ШИЙДВÝР ГҮЙЦÝТГÝХ 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАРИЛЦАН 
АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-
нд Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх 
байгууллагын ¿¿рэг оролцоог 
тодорхойлж ºгсºн явдал нь учирч болох 
гамшиг, аюулыг урьдчилан харж байгаа 
тºр засгийн бодлогын хэмжээний ажил 
болсон гэж судлаачийн з¿гээс ¿зэж 
байна.

 Иймд хорих байгууллагад 
¿¿ссэн онцгой нºхцºл байдлын ¿ед 
авах арга хэмжээ, урьдчилан сэргийлэх,   
чиглэлээр доорхи саналуудыг дэвш¿¿лж 
байна. Ү¿нд:

1. Хорих анги, нэгж¿¿д онцгой 
нºхцºл байдал ¿¿ссэн ¿ед ажиллах 
тºлºвлºгººндºº тодотгол хийх. 

2. Байгалийн гамшиг тохиолдсон ¿ед 
авах арга хэмжээний талаарх сургалтыг 
мэргэжлийн байгууллагын тусламжтай 
алба хаагч, ялтан хоригдогсдод явуулж 
мэдлэг, дадлага олгох. 

3. Онцгой байдал, хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтарсан команд 
штабын сургалтыг Ш¿¿хийн шийдвэр 
г¿йцэтгэх ерºнхий газар 2011 онд, 
Хууль сахиулахын их сургууль ºнгºрсºн 
жил Сэлэнгэ аймагт зохион байгуулсан. 
Хууль сахиулах байгууллагуудын 
хамтарсан команд штабын сургалтыг 
явуулж байх нь гэнэтийн цагийн байдал 
¿¿ссэн ¿еийн бэлэн байдлыг хангах, 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа 
бэхж¿¿лэх, ¿¿рэг оролцоог тодорхойлох 
зэрэг ¿р д¿нтэй болох нь харагдсан. 
Тиймээс ийм хэмжээний хамтарсан 
команд штабын сургалтыг  жил б¿р 
зохион явуулж байх.

4. Х¿ний х¿чин з¿йлээс ¿¿ссэн 
онцгой нºхцºл байдал бий болсон ¿ед  
Ш¿¿хийн шийдвэр г¿йцэтгэх  ерºнхий 
газрын Аюулг¿й байдал, тусгай 
ажиллагааны газрын тусгай б¿лэг, хорих 
анги нэгж¿¿дийн шуурхай б¿лг¿¿дийн 
бааз суурь, ¿йл ажиллагааг бэхж¿¿лэх.

5. Үндэсний аюулг¿й байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг ¿¿рэг б¿хий 
байгууллагуудын тусгай албад нь улс 
орны хэмжээнд терроризмтой тэмцэх 
нэг чиг ¿¿рэгтэй тул онцгой нºхцºл 
байдал ¿¿ссэн ¿еийн сºрºг тусгай 
ажиллагаанд оролцох дадлага сургалтыг 
тогтмол явуулах, хамтын ажиллагаагаа 
бэхж¿¿лэх зэрэг саналуудыг дэвш¿¿лж 
байна.
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ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛД
ОРОЛЦОГЧДЫН ХАРИЛЦАН ХАМААРЛЫН АСУУДЛУУД

THE PROBLEM OF THE PARTICIPANTS BY THE PREVENTION OF CRIME

С.ЦЭНДБААТАР 
“Үндсэн уртраг” ТББ-ын г¿йцэтгэх захирал, хууль з¿йн магистр
TSENDBAATAR S. 
 Executive director of the NGO “Undsen urtrag”, Master of Law  

Товч агуулга: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцогчдыг ангилан, 
тэдний харилцан хамаарлыг гаргах асуудлыг дэвш¿¿лэн х¿снэгтийн аргаар 
илэрхийлэх анхны оролдлого хийлээ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд 
тºрийн бус байгууллагыг оролцуулах ¿¿ргийг тодруулан д¿гнэлт ºглºº. Тºрийн 
байгууллага, хувийн хэвшил, тºрийн бус байгууллагын харилцан ¿йл ажиллагаагаар 
иргэний ¿¿сэл санаачилгыг дэмжиж тºрийн х¿чирхэг болгох асуудлын практик 
ºгººжийг дээшл¿¿лэх эрх з¿йн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг 
боловсруулах эхлэлийг тавьсан.

Abstract: All possible participants who might play a role by the prevention of crime 
were differentiated, the relations between them were defined and visually as tabular model 
described. The role of NGO’s by the prevention of crime was specified and evaluated. 
The basic methods of solving the problems by urgent legal problems by supporting of the 
governmental activities trough improving of engagement of the citizen through obtaining 
of cooperation and co-working of govermental institutions, private sector and the NGO’s 
were founded.
Илтгэлийн ерөнхий агуулга:

1. Тºрийн ¿йл ажиллагаанд иргэд оролцох эрх з¿йн ¿ндэс
2. ГХУСА-д иргэдийн оролцооны зарим онцлог
3. ГХУСА-д тºрийн бус байгууллагын оролцоог сайжруулах арга хэлбэр
4. ГХУСА-д аж ахуйн нэгж (хувийн хэвшил)-ийн оролцооны арга хэлбэр
5. ГХУСА-д тºр (засаглалын байгууллагын албан тушаалтан буюу ¿¿рэг 

х¿лээх х¿н)-ийн чиг ¿¿рэг
6. Д¿гнэлт, зºвлºмж

Хавсралт х¿снэгт
Main content of the speech:

1. Legal frame works of the participating of the citizen by governmental acts 
2. Features of collaboration of the citizen by the prevention of crime
3. The methods of improving the roles of NGO’s by crime prevention 
4. The Methods of collaboration of private sector by prevention of crime 
5. Tasks and responsibilities of governmental institution (officers or responsible 

person)
6. Conclusiones, advices

Annex, table sheet
Түлхүүр үгс: 

•	 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил1 (цаашид ГХУСА гэж 
товчлох), 
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•	 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцогч: Иргэн (гадаадын 
иргэн)

- Тºрийн бус байгууллага
- Аж ахуйн нэгж (хувийн хэвшил)
- Тºр (засаглалын байгууллагын албан тушаалтан буюу ¿¿рэг 

х¿лээсэн х¿н)
•	 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд оролцогчдын эрх, ¿¿ргийн 

харилцан хамаарал
Keywords: 

•	 Preventation of crime
•	 Participants by the prevention of crime: 

- Citizen (other countries citzien)
- NGO – non governmental organzitaions
- Private sector

- Goverment (officers or responsible person)
•	 Correlations and cooperation of rights and obligations of all participants 

by the prevention of crime.  

Монгол тºрийн  долоон эрдэнийн 
нэгэнд “морин-эрдэнэ”-ийг оруулж, 
тºр нь ард олондоо морь мэт ºмºг 
т¿шиг болох хэрэгтэй гэж тахин ш¿тэж 
ирсэн уламжлалыг  хадгалан Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн 19-р з¿йлийн 
1-д: Тºрººс х¿ний эрх, эрх чºлººг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль 
з¿йн болон бусад баталгааг б¿рд¿¿лэх, 
х¿ний эрх, эрх чºлººг зºрчихтэй тэмцэх, 
хºндºгдсºн эрхийг сэргээн эдл¿¿лэх 
¿¿ргийг иргэнийхээ ºмнº хариуцна гэж 
заажээ. 

Монгол Улс ардчилсан иргэний 
нийгмийг байгуулж буй эрхт з¿йт  
тºрт улсын хувьд Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт байгаа гадаадын иргэний 
эрх, ¿¿ргийг Монгол Улсын хууль, уул 
иргэнийг харьяалсан улстай байгуулсан 
гэрээгээр тогтооно гэж Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд дурдсан байна. 

Төр хүчтэй байх нь иргэдийн 
оролцоо хүчтэй байхаас хамаарч 
байдаг. 

Улс тºрийн тогтолцоог хууль з¿йн 
шинжлэх ¿¿днээс эрх, ¿¿ргийн систем 
гэж ¿злээ.

Системийн онолын ¿ндсэн элемент 
оролт ба гаралтыг авч ¿звэл: 

Оролт нь: олон нийтийн шаардлага, 
х¿сэлт

Гаралт нь:  шийдвэр (эрх з¿йн 

хэм хэмжээ)-т олон нийтийн санал 
х¿сэлтийг тусгасан байдал юм. 
(хавсралт бүдүүвч)

Улс тºрийн шинжлэх ухааны 
легитимт3 ойлголтод тºр нь  хууль ёсны 
эрх баригчтай байхаас гадна тºрийн 
ардчиллын оролцооны тухай чухал 
онолын д¿гнэлт байна . Тухайлбал: 
“ ...тºр, т¿¿ний з¿тгэлтн¿¿дийн ¿йл 
ажиллагаа олон т¿мний дэмжлэгийг 
х¿лээн авах явдал нь  ...тºр эрх баригч 
хууль ёсны эрхийнхээ ¿ндсэн дээр 
засаглаж байлаа ч гэсэн бодлого, ¿йл 
ажиллагаа нь ард т¿мний дэмжлэг 
авахг¿й бол засгийн легитимт шинж 
алдагдаж байна2... гэжээ. 

Иймд иргэд хуулийн х¿рээнд 
тºрийн ¿йл ажиллагаанд оролцох явдлаа  
“чадамж”-тай ашиглах явдал чухал юм. 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19-р 
з¿йлд: х¿н эрх, эрх чºлººгºº эдлэхдээ 
¿ндэсний аюулг¿й байдал, бусад х¿ний 
эрх, эрх чºлººг хохироож, нийгмийн хэв 
журмыг гажуудуулж болохг¿й талаар 
зааж хязгаарлалт тогтоож ºгсºн бºгººд 
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мºн хуулийн 19-р з¿йлд 17-р з¿йлд 
иргэний ¿¿ргийн талаар 8 з¿йлийг 
тодорхойлжээ. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд оролцогчдыг 4 ангилан ¿злээ:
-	 Иргэн (гадаадын иргэн)
-	 Тºрийн бус байгууллага
-	 Аж ахуйн нэгж (хувийн хэвшил)
-	 Тºр (засаглалын б¿х албан 

тушаалтан)
2. Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ¿йл ажиллагаанд иргэдийн 
оролцооны зарим онцлог

ГХУСТХ-ийн 10 дугаар з¿йлд “Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаархи 
иргэдийн 3 эрх, 4 ¿¿ргийг зааж ºгчээ. 

Иргэн оршин суугаа нутаг дэвсгэртээ 
нийгмийн хэв журам сахиулах талаар 
нутгийн захиргааны байгууллага, гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх, хэв журам сахиулах 
байгууллагаас хэрэгж¿¿лж байгаа 
зохион байгуулалттай арга хэмжээнд 
оролцох; гэмт хэргийн талаар олж 
мэдсэн з¿йлээ холбогдох байгууллагад 
мэдээлэх ¿¿рэгтэй байна. (ГХУСТХ-
ийн 10 дугаар з¿йлд) 

Иргэн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар дор дурдсан эрх 
эдэлнэ: нийгмийн хэв журам сахихыг 
бусдаас шаардах, гэмт хэргийн 
шалтгаан нºхцºлийг арилгуулах 
талаар холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтанд шаардлага тавих, архидан 
согтуурч, нийгмийн хэв журмын зºрчил 
гаргаж байгаа этгээдийг эр¿¿лж¿¿лэх 
байрг¿й газар амь нас, эр¿¿л мэндэд нь 
хохирол учруулахг¿йгээр эр¿¿лж¿¿лэх, 
¿йлдлийг нь таслан зогсоох арга хэмжээ 
авах, гэмт халдлагаас эд хºрºнгº, 
ººрийн буюу бусдын амь нас, эр¿¿л 
мэндийг хуулийн х¿рээнд хамгаалах эрх 
эдлэхээр хуульд тусгажээ. (мºн з¿йлд)

Иргэний эрх, ¿¿ргийг хэрэгж¿¿лэх, 
аргаг¿й хамгаалалт, гарцааг¿й байдлын 
талаар эрх з¿йн нэгдмэл ойлголт ºгºх 
зºвлºмж шаардлагатай байна.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
¿йл ажиллагаанд иргэд оролцохдоо 
цагдаагийн албаны ¿¿рэгт ¿йл 
ажиллагааг хийж байна гэж ойлгодог.  
Учир нь: ¿йл ажиллагааг цагдаагийн 
байгууллага удирдан зохион байгуулж, 
мэргэжлийн удирдлагаар хангаж 
байгаагаас хамааруулж ¿здэг. Ýнэ нь 
¿нэн хэрэгтээ: тºрийн байгууллагын 
¿йл ажиллагаа юм. ГХУСА бол хууль 
тогтоомжийг хэрэгж¿¿лэх нºхцºлийг 
б¿рд¿¿лэх ¿йл ажиллагаа мºн.  

Нутгийн захиргааны байгууллага 
харьяа нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээнд 
гэмт хэрэг, нийгмийн хэв журмын 
зºрчлººс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг зохион байгуулахдаа иргэдийг 
нийтийн эрг¿¿лд гаргах, хэв журмын 
урамшилтай эрг¿¿л, жиж¿¿рээр 
томилох хэлбэрээр татан оролцуулж 
байна. Хэв журмын урамшилтай 
эрг¿¿л, жиж¿¿рээр ажиллуулах х¿ний 
тоо, урамшууллын хэмжээг иргэдийн 
Тºлººлºгчдийн Хурал жил тутам 
тогтоож байгаад Засгийн газраас 
стандарт тогтоож ºгºх хэрэгцээ 
шаардлагатай байгаа юм.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд идэвхтэй оролцсон иргэд, 
байгууллагыг урамшуулах, гэмт хэргийн 
тухай мэдээллийг иргэдээс тºлбºртэй 
авах ажил ¿р д¿нгээ ºгч байна. 

ГХУСАТХ-ийн 22-р з¿йлд 
иргэдийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ¿¿ргээ биел¿¿лэх баталгааны 
талаар заасан нь энэ ¿йл ажиллагаанд 
иршэдийн оролцоог хангах гол 
хºш¿¿ргийн нэг мºн. 

Иргэн ГХУСА  ямар з¿йл 
ажиллагаанд оролцвол ил¿¿ ¿р нºлººтэй 
байх вэ ? гэвэл
-	 Хэв журам сахиулах цагдаагийн 

ажилд туслах,
-	 Гэмт хэрэгтнийг эрэн сурвалжлах,
-	 Хэргийн газрын талаар ¿нэн бодит 

мэдээллийг шуурхай ºгºх, ялангуяа 
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гэр б¿лийн х¿чирхийллийн талаар,
-	 Ýмх замбарааг¿й байдлаас 

урьдчилан сэргийлэх 
-	 Захиргааны зºрчил гэмт хэрэг 

болдог учраас захиргааны зºрчлººс 
урьдчи-лан сэргийлэхэд иргэний 
¿¿рэг оролцоог тодорхой болгох.  
Х¿нсний аюулг¿й байдлын 
асуудал мэргэжлийн хяналтын 
байгууллагатай шууд холбоотой 
байдаг ч цагдаа гудамжны “ жижиг 
наймаачин”-тай хººцºлдºж ¿нэт 
цагаа барьж байна.     
3. ГХУСА-д тºрийн бус 

байгууллагын оролцоог сайжруулах 
арга хэлбэр

ГХУСАТХ-д тºрийн бус байгууллага 
(ТББ)-ын эрх хэмжээ, х¿лээх ¿¿ргийн 
талаар нэр зааж дурдааг¿й, харин мºн 
9-д ерºнхий “ байгууллага, хуулийн 
этгээд “ гэсэн заалт бий. Гэхдээ 
цагдаагийн байгууллагын тухай хуульд 
“ Олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, 
иргэний зºвлºл, цагдаагийн хэсгийн 
байцаагч нар тайлан тавих зэрэг 
шинэлэг заалтыг оруулж, хуульчилсан 
ºгсºн билээ.

ГХУСАТХ-ийн 12.2-д: Нутгийн 
захиргааны байгууллага нь энэ 
хуулийн 12.1-д заасан ¿йл ажиллагааг 
явуулахдаа гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх зорилго б¿хий тºрийн бус 
байгууллагатай хамтран ажиллана гэсэн 
хэт ерºнхий заалт байна. Ийм заалтыг эх 
газрын эрх з¿йн системтэй орны хувьд 
гардаг хууль з¿йн сºрºг ¿р дагавар гэж 
би судлаачийн хувьд ¿здэг. 

Тºрийн ажилд ТББ нь дараахь 
хэлбэрийн ¿йл ажиллагаа явуулж 
дэмжлэг, туслалцаа ¿з¿¿лж ажиллаж 
байгаа болно:

1. ГХУСАТХ-ийг хэрэгж¿¿лэхэд 
олон нийтийг уриалах, 
сурталчлах, сайн ¿р д¿н ºгсºн 
туршлагыг дэлгэр¿¿лэх, 
сургамжаас зºвлºмж, зºвлºгºº 

ºгºх зэрэг нºлººллийн арга 
хэмжээг зохион байгуулах,

2. ГХУСАТХ-ийг ЦБ-ын 
хэрэгж¿¿лж байгаа ¿йл явцад 
мониторинг хийх,

3. Хºндлºнгийн судалгааны тайлан 
гаргах.

4.  ГХУСА-д аж ахуйн нэгж (хувийн 
хэвшил)-ийн оролцооны арга 
хэлбэр

5. ГХУСАТХ-ийн  9 д¿гээр 
з¿йлд гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын нийтлэг 
2 ¿¿ргийг заасан байна: 
1-рт: байгууллагынхаа дотоодод 
болон ¿йл ажиллагаа явуулж 
байгаа х¿рээндээ гэмт хэрэг 
гарч байгаа шалтгаан нºхцºлийг 
арилгах талаар тодорхой арга 
хэмжээ авах,

2-рт: ажилтнууддаа гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
холбогдох хууль тогтоомжийг мэдээлэх, 
сурталчлах.

Мºн хуулийн 9,2-т: Гэмт хэргийн 
шалтгаан нºхцºлийг арилгах талаар 
ш¿¿хийн энгийн магадлал, прокурорын 
болон бусад эрх б¿хий албан тушаалтны 
мэдэгдэл, зºвлºмжийг х¿лээж авсан 
байгууллага, аж ахуйн нэгж т¿¿ний 
дагуу тодорхой арга хэмжээ авч, хариуг 
хугацаанд нь ºгч байх ¿¿рэгтэй гэжээ.

Байгууллагын аюулг¿й байдлыг 
хангах асуудлыг с¿¿лийн жил¿¿дэд 
дэвшигдэн гарч бизнесийн гадаад 
орчны нºлººлºх х¿чин з¿йлтэй холбон 
¿зэх шаардлага ¿¿слээ.

ГХУСАТХ-ийн    11 д¿гээр з¿йлд гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаархи 
хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн х¿лээх 3 
¿¿ргийг зааж, тэдний ажилд хориглосон 
2 хэм хэмжээ оржээ. Ү¿нд. ¿¿рэг 
х¿лээсэн 2 заалт:

1-рт: Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгсэл 
нь гэмт хэргийн тухай мэдээлэл 
хийхдээ гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, т¿¿ний шалтгаан нºхцºл, 
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хор холбогдлыг олон т¿мэнд таниулах, 
сэрэмжл¿¿лэхийг гол зорилго болгоно.

2-рт: Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, т¿¿нийг  таслан зогсоохтой 
холбогдсон хойшлуулшг¿й мэдээллийг 
эрх б¿хий байгууллагын х¿сэлтээр 
яаралтай нийтэлж нэвтр¿¿лнэ.

3-рт: Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл 
нь гэмт хэргийн шинжтэй, илт 
хууль бус нийтлэл, нэвтр¿¿лэг, зар 
сурталчилгааны талаар цагдаагийн 
байгууллагад мэдээлэх ¿¿рэгтэй.

Хориглосон хэм хэмжээний 2 заалт 
нь:

1-рт: Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
х¿чирхийлэл, аллага хядлага, садар 
самуун, гэмт хэрэг ¿йлдэхийг 
ººгш¿¿лэн сурталчилсан, гэмт хэрэг 
¿йлдэх аргыг нарийвчлан харуулсан 
нийтлэл, нэвтр¿¿лэг хийх,

2-рт: Ш¿¿хээр гэм буруутай нь 
нотлогдоог¿й байхад хэнийг ч гэм 
буруутай гэж хэвлэл, мэдээллийн 
хэрэгслээр мэдээлэх.

Хувийн хамгаалалтын 
байгууллагууд ГХУСА-д онцгой хувь 
нэмэр оруулж байгаа бºгººд тэдний 
ажлын соёл, чадамжийг дээшл¿¿лэх 
шаардлагатай  байна. 
4. ГХУСА-д тºр (засаглалын 

байгууллагын албан тушаалтан 
буюу ¿¿рэг х¿лээх х¿н)-ийн чиг 
¿¿рэг
Ýрх з¿йн орчин нь хангалттай, 

мэдээллийн дагуу стандартын 
хугацаанд ажиллах чадвартай, 
мэргэшсэн бэлтгэлтэй, техник, 
технилогийн хангамж нь х¿рэлцэх¿йц 
албан тушаалтан тºрийн чиг ¿¿ргийг 
биел¿¿лж чадна. 

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тºрийн чиг ¿¿ргийн ГХУСАТХ-ийн  
3 дугаар з¿йлд 5 ¿ндсэн хэлбэрийн 
нийлбэрээр заажээ:  Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажил нь гэмт 
хэргийн тухай мэдээллийг судлах, 

гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан 
нºхцºлийг тогтоох, арилгах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх, таслан 
зогсоох талаар авч хэрэгж¿¿лж байгаа 
цогцолбор арга хэмжээ мºн гэжээ.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх  
ажлын ¿ндсэн зарчимд 2 онцлог з¿йлийг 
4.1-д дурдсан  байна:  

- олон нийтийн х¿чинд т¿шиглэх, 
иргэд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ 
хэмжээнд энэ талаар зохион байгуулж 
байгаа ажилд оролцох, 

- аж ахуйн нэгж, байгууллага 
дотооддоо болон ¿йл ажиллагааныхаа 
х¿рээнд гэмт хэрэг гарах шалтгаан 
нºхцºлийг арилгах ажлыг хариуцан 
зохион байгуулах зарчимд тулгуурлана 
гэжээ.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлыг тºрººс удирдах, хэрэгж¿¿лэхдээ:  
Засгийн газар гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх талаар улсын 
хэмжээнд хэрэгж¿¿лэх ерºнхий болон 
тусгай арга хэмжээний хºтºлбºр, 
тºлºвлºгººг баталдаг байна.  Хºтºлбºр, 
тºлºвлºгººг хэрэгж¿¿лэх арга 
хэмжээний зардлыг Засгийн газраас 
жил б¿рийн улсын тºсºвт тусгайлан 
тусгаж Улсын Их Хуралд орууулж 
батлуулдаг. Хууль з¿йн сайд тºрийн 
захиргааны тºв, нутгийн захиргааны 
болон ш¿¿х, прокурор, хууль сахиулах 
бусад байгууллагаас гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар 
зохиож байгаа ажлыг зохицуулах б¿рэн 
эрхийг хэрэгж¿¿лдэг ажээ.

Яам, агентлаг, тºрийн бусад 
байгууллага, захиргааны хяналтын 
албад эрхэлсэн асуудлынхаа х¿рээнд 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг боловсруулж 
хэрэгж¿¿лэх, холбогдох хууль 
тогтоомжийг мэдээлэх, сурталчлах, 
сургалт зохион байгуулах ¿¿рэгтэй 
болохыг хуульчилжээ.

Нутгийн захиргааны б¿х шатны 
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байгууллага нь: харьяа нутаг дэвсгэртээ 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх,урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг нэгдсэн 
тºлºвлºгººтэйгээр зохион байгуулах, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээний зардлыг ººрийн тºсвººс 
тусгайлан тºлºвлºж санх¿¿ж¿¿лэх, 
хууль сахиулах байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ¿йл ажиллагаа 
явуулж байгаа тºрийн бус байгууллагыг 
дэмжин туслах. чиг ¿¿ргийг 
хэрэгж¿¿лэхээр хуульд тусгажээ.

Мºн хуулийн 7.7-д: Б¿х шатны 
иргэдийн Тºлººлºгчдийн Хурал 
нь тухайн нутаг дэвсгэр дээр гарч 
байгаа гэмт хэрэг, т¿¿ний шалтгаан 
нºхцºлийг арилгах талаар харьяа нутаг 
дэвсгэрт оршиж байгаа аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас зохиож байгаа ажлыг 
хэлэлцэн чиглэл ºгч, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулан 
тºсвººс санх¿¿ж¿¿лэх хºрºнгийн 
хэмжээг хянан батална гэсэн заалт б¿х 
аймагт б¿рэн хэрэгжихг¿й байгааг олон 
нийтийн цагдаагийн ¿йл ажиллагаа 
харуулж байна.

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэхэд шүүх, прокурор, цагдаа, 
хэрэг б¿ртгэх байгууллага, мºрдºн 
байцаагч нь холбогдох хуульд заасны 
дагуу бичсэн энгийн магадлал, 
мэдэгдлийнхээ биелэлтэд хяналт тавьж 
оролцохоор хуульд тусгажээ.

Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажлыг  зохицуулах 
хэлбэрийг талаар ГХУСАТХ-ийн 
16-р з¿йлд дурджээ. Тухайлбал:  Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
улсын хэмжээнд Хууль з¿йн сайдаар, 
аймаг, нийслэл, сум, д¿¿рэгт т¿¿ний 
иргэдийн Тºлººлºгчдийн Хурлын 
Тэрг¿¿лэгчдийн даргаар толгойлуулсан 
орон тооны бус зохицуулах зºвлºл 
удирдан зохион байгуулж байна.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
үйл ажиллагааны санх¿¿жилт нь: 
Тухайн жилд  ш¿¿хийн шийдвэр 
биел¿¿лэх, замын хºдºлгººний болон 
хэв журмын зºрчлийг арилгах чиглэлээр 
улсын орлого болгосон, торгох ял 
ногдуулж тºсºвт тушаасан мºнгºний  40 
хувьтай тэнцэх хэмжээний хºрºнгийг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд зориулан дараагийн жилийн орон 
нутгийн тºсвººс санх¿¿ж¿¿лнэ гэсэн 
заалт орон нутагт хэрэгжихг¿й байна.

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд зориулсан хºрºнгийг аймаг, 
нийслэлийн батлагдсан тºсºв дээр 
нь нэмж олгох замаар тºвлºр¿¿лж, 
сум, д¿¿ргийн Засаг даргад гэмт 
хэрэг, хэв журмын зºрчлийн байдлыг 
харгалзан хуваарилж дараахь чиглэлээр 
зарцуулахаар хуульчилжээ:

1-рт: гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар хууль сахиулах 
байгууллага, тºрийн бус 
байгууллагуудаас иргэд, байгууллагын 
дунд зохиож байгаа сургалт, 
сурталчилгааны зардлыг санх¿¿ж¿¿лэх;

2-рт: эрг¿¿л, жиж¿¿р, олон нийтийн 
цагдаагийн ажилтныг урамшуулах;

3-рт: гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх ажилд идэвхтэй оролцсон 
иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 
шагнаж, урамшуулах

4-рт:хуульд заасны дагуу олгох 
тэтгэвэр, тэтгэмжийн зºр¿¿, зардал, 
нºхºн тºлбºрийг тºлºх;

5-рт: цагдаагийн байгууллагын 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ¿йл 
ажиллагаанд шаардлагатай техник, 
хэрэгслийн зардлыг санх¿¿ж¿¿лэх;

6-рт:.гэмт хэрэг ¿йлдэхээр бэлтгэж, 
завдаж байгаа болон ¿йлдсэн тухай 
цагдаагийн байгууллага иргэдээс 
мэдээлэл авах тºлбºрийн зардлыг 
санх¿¿ж¿¿лэх.
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ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
1. ГХУСТХ-д “Олон нийтийн 

байгууллагын оролцоо”-г 
орхигдуулж, тэдгээрийн эрх, 
¿¿ргийн зохицуулалтыг оруулах 
шаардлагатай байна.

2. ГХУСҮА-нд тºрººс санх¿¿жилт 
хийх 40%-ийн заалтыг ил тод 
болгох нийгмийн хэрэгцээ,  х¿лээлт 
байгааг анхаарч тºсºл хэрэгж¿¿лж 
Засгийн газрын шийдвэр гаргуулах 
ажлыг хэрэгж¿¿лэх.

3. Урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайжруулахад нºлººлºх х¿чин 
з¿йлийн шалгуур ¿з¿¿лэлтийг 
оновчтой гарган судалснаар 
хамаарлын х¿снэгтээс тодорхой 
д¿гнэлт гаргаж ажиллах.

Хуулиар х¿лээсэн эрх ¿¿ргийн 
хамаарлын х¿снэгт (хавсаргалаа)

ЭХ СУРВАЛЖИЙН ЖАГСААЛТ
1. Ýрх з¿йн акт: 

•	 Монгол Улсын Үндсэн хууль 
•	 Цагдаагийн албаны тухай хууль 
•	 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

тухай хууль
•	 Хувийн харуул хамгаалалтын тухай 

хууль
2. Ном, товхимол
 - А.Цанжид. Улс тºрийн шинжлэх ухаан 

[30,33-р тал]   2010 он
 - Гражданский контроль над сектором 

безопасности 2010. Год
 - Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 

ажлын зарим асуудлууд 2010 он
 - Л. Билгээ. Цагдаагийн ¿йл ажиллагааны 

арга з¿йн зарим асуудлууд 2009 он    
 - Н.Гаравс¿рэн. Гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх ажил ба цагдаагийн 
байгууллага 2002 он

 - Л.Билгээ. Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх нэг б¿рчилсэн ажлын арга 
з¿й. 2005 он

Хуулиар хүлээсэн эрх үүргийн хамаарлын хүснэгт 

№ ГХУСА-д 
оролцогч Хувь хүн ТББ Хувийн

хэвшил
Төр (албан 
үүрэгтэн)

1
хувь х¿н

Хууль 
биел¿¿лэхийг 

шаардлага тавих
Туслалцаа 

¿з¿¿лэх

Нэгдмэл 
зорилготой байх

Байгууллагын 
ауюулг¿й 

байдлыг хангах

Хуулиа сахих,
хуулиа иргэн 

хандсан байдлаар 
сайжруулж байх

2 ТББ Иргэн ТББ-ж
ажиллах

Хамтын х¿чээ 
нэгтгэх

ТББ-ын ¿р 
д¿нд дэмжлэг 
¿з¿¿лж байх

ТББ-ыг эрх з¿йн 
орчныг б¿рд¿¿лэх

3 Хувийн
хэвшил

Хувийн хэвшил 
Нээлттэй 

засаглалын 
т¿ншлэлд 

оролцож иргэн 
р¿¿ чиглэж 

ажиллах

Хувийн 
хэвшил ТББ-ыг 
санх¿¿ж¿¿лэх, 
т¿¿ндээ хяналт 

тавих

шударгаар 
ºрсºлдºх
(хуулийн 
х¿рээнд 

ажиллах)

ГХУСА-д хувийн 
хэвшлийг б¿рэн 

тогтмол оролцуулах

4 Тºр (албан 
¿¿рэгтэн)

Нээлттэй 
засаглалын 
т¿ншлэлийг 

оновчтой зохион 
байгуулах

ТББ-ын ажиллах 
эрх з¿йн орчин 

б¿рд¿¿лэх

Хувийн хэвш-
лийг хуулийн 

х¿рээнд 
дэмжлэг 
¿з¿¿лэх

Байгууллагуудын 
хоорондын 

зохицуулалт
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ГЭМТ ХЭРЭГ ҮЙЛДСЭН ЭТГЭЭДИЙГ БАРИВЧЛАХ СААТУУЛАХ ҮЕД 
ГЭМ ХОР УЧРУУЛАХ ИНСТИТУТЫН ТҮҮХЭН УЛАМЖЛАЛ

HISTORY OF INSTITUTE INJURES ONE’S HEALTH DURING THE ARRESTING 
AND DETERRENCE OF OFFENDER

Л.БАТ-ОЧИР
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн, 
Мөрдөх албаны тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн ахмад 
BAT-OCHIR L.
Senior Lecturer of the Crime Investigation Faculty, Law 
Enforcement University, Police captain

Товч агуулга: Эртний гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах саатуулах 
үед гэм хор учруулах институтийн талаар эртний  эрүүгийн хууль тогтоомжид 
хэрхэн тусгасан байдлыг харьцуулан судалсан болно. Энэ институт нь нийтлэг 
хэм хэмжээнээс тусгайлсан хэм хэмжээ болгон хуульчилсан нь эрүүгийн эрх зүйн 
шинжлэх ухааны хөгжилд чухал алхам болсон юм. 

Abstract: This dissertation analyzes on how historical sources and textbooks consider 
the issue of inflicting harm to an offender in the course of arrest and detain by comparing 
and concluding special regulations of that issue. The institute is legalized the public 
regulation into conventional regulation which became important steps for developments 
of criminal law.

Түлхүүр үгс: Анз, Есөөр торгох, Ор босгох, Улаан хацарт.
Key words: forfeit, to fine nine, substitute, red faced.

Монгол Улс нь төр, хууль цаазын 
түүхэн баялаг уламжлалтай улсын нэг 
бөгөөд  эрх зүйн шинэтгэл хийгдэж буй 
үед хууль зүйн шинжлэх ухааны суурь 
асуудлуудын нэг болсон гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг баривчлах саатуулах 
үед гэм хор учруулах институтийн талаар 
хууль цаазын түүхэн эх сурвалжийг 
судлах нь нэн чухал юм. Тийм учраас 
2002 оны эрүүгийн хуулийн ерөнхий 
ангийн 41 дүгээр зүйлд заасан гэмт 
хэргийн нийгмийн аюулыг үгүйсгэх 
нөхцөл байдлуудын нэг төрөл болох 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах 
саатуулах үед гэм хор учруулах тухай 
зохицуулалтыг Монгол Улсын эртний 
болон дундад үеийн түүхэн эх сурвалж 
бичиг, шүүх цаазын бичиг, эрүүгийн 
хуулиудад хэрхэн хуульчилж ирсэн 

талаар судлах, улмаар практикт хэрхэн 
ойлгож хэрэглэж байсан уламжлалт, 
дэвшилттэй зохицуулалтыг өвлөн 
хэрэгжүүлэх нь онол практикийн ач 
холбогдолтой юм. Эрүүгийн хууль дахь 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах 
саатуулах үед гэм хор учруулах 
институтийг эртний хууль цаазын бичиг 
болон эрүүгийн хууль тогтоомжуудад 
хэрхэн тусгаж байсныг авч үзвэл:

Их засаг хуульд Аливаа хүн оргосон 
боол, олзны хүнийг олж бариад уул 
эзэнд нь эс өгвөөс цаазаар автугай 
гэжээ.1 Энэ нь оргосон боол болон 
олзны хүнийг саатуулан барьж эзэнд 

1 Г.Баярхүү. Монголын нэгдсэн төрийн болон дараа 
үеийн хууль цааз, заншлын хэм хэмжээг харьцуулан 
судалсан нь. УБ., 1997. 35 дугаар тал.
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нь хүлээлгэж өгөөгүй тохиолдолд гэмт 
хэрэгт тооцож ял шийтгэдэг байсан 
нь харьяат иргэдийн хувьд баривчлах 
саатуулах ажиллагаа нь хуулиар 
хүлээлгэсэн заавал биелэгдэх шинжтэй 
үүрэг байжээ. Монголын хууль 
цаазын нэгдсэн ойлголт бий болон 
хөгжиж эхэлсэн энэ үеэс  гэмт хэргийн 
бүрэлдэхүүнийг нэлээд нарийвчлан 
тогтоож, шүүхийн практикт хууль 
цаазын хэм хэмжээ болгон тогтоож 
байсантай холбоотой юм. 

Юань гүрний хуульд Боол буюу 
олзны хүн дутааваас эзэнд нь эгүүлэн 
өгөхгүй аваас ял оногдуулна2 гэж 
заасан ба гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
баривчлах саатуулах үед гэм хор 
учруулах асуудлыг Юань гүрний 
дараа дараагийн хууль тогтоомжуудад  
дэлгэрэнгүй тодорхойлсон ба энэ нь 
Тан улсын хуульд нэлээд тод илэрсэн 
байдаг. Тухайлбал Тан улсын хуулийн 
11 дүгээр хэсэгт гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг баривчлах саатуулах үед 
эсэргүүцсэн бол алж болно. Баривчлах 
саатуулах үед эсэргүүцсэн этгээдийг 
гэмт хэрэгтний нэг адилаар нэгдүгээр 
зэргээр хүндрүүлэн шийтгэнэ.3 Мөн 
18 дугаар хэсэгт оргон зугтаасан гэмт 
хэрэгтнүүдийг түшмэл, албан хаагч нар 
хэрхэн эрж хайх, баривчлах саатуулах 
ажиллагааг тодорхойлон зааж хугацаа 
тогтоож өгсөн байх ба барьж эс чадвал 
шийтгэдэг байснаас4 дүгнэхэд цөллөг, 
хорионы газраас оргосон этгээдийг 
баривчлах саатуулах үед эсэргүүцсэн 
бол амь насыг санаатайгаар хохироож 
болохыг хүлээн зөвшөөрч эрх бүхий 
албан хаагч буюу түшмэл, албан хаагч 
нарт баривчлах саатуулах ажиллагааг 
үүрэг болгон, хэрэв тогтоосон хугацаанд 
эс бариваас гэмт хэрэгт тооцож 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэдэг байв. 

2 Рязановский В.А. Монголчуудын хууль цаазын 
дурсгал бичгүүдийн түүхэн тойм, их засаг хууль. 
Орчуулга. Ч.Баатар, Н.Лүдэндорж. УБ., 2000. 8 
дугаар тал.
3 Мөн тэнд. 121 дүгээр тал.
4 Мөн тэнд. 127 дугаар тал.

Тан улсын хуулийн дээрх зохицуулалт 
одоогийн эрүүгийн хуулийн 41 дүгээр 
зүйлд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг баривчлах саатуулах үед гэм 
хор учруулах институтийн агуулгад 
нийцсэн онцлог зохицуулалт байжээ.

Монгол Ойрадын их цаазын 12 
дугаар зүйлд Дайсан айл талж, адуу 
хөөж явсныг хэн хүн алдуулбал эд 
малыг хагаслая, хүн үхвэл ор босгох, 
үзэж сонсож байж эс нэхвэл сайнаас 
эд малыг нь хагасла, дундаас ёс, 
муугаас тав автугай,5 мөн цаазын 29 
дүгээр зүйлд хүү нь эцэг, эхээ албал 
хэн үзсэн хүн барьж ноёнд нь хүргэ, 
бэрх тэргүүтэй ёс ид,6 гаднаас ирсэн 
босуулыг хүргэж ирвэл саадаг, морийг 
нь ав, гадагш гарах босуулыг барьвал 
аминаас бусдыг хагасла,7 Галдан хааны 
захиа зарлигт хулгайтай тэмцэлдэж 
сайтар алдуулбаас 5-аас 1 морь, 4, 3-аас 
гунж, 2-оос даага, 1-ээс хонь ав,8 гэж 
тус тус заажээ. Мөн Монгол Ойрадын 
их цаазад ижил мөрний халимагуудын 
оруулсан нэмэлт нөхвөрийн 15 дугаар 
зүйлд хэн хүн хулгайч бариад өргөөнд 
авчирж өргөвөл ёст идэш дээр нь 
дөнөн тэмээ өг гэсэн нь хулгайчийг 
барьж саатуулан өргөөнд авч ирсэн 
тохиолдолд гэмт хэрэгт тооцохгүйгээс 
гадна шагнал урамшуулал олгодог 
байсан нь гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
баривчлах саатуулах, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх ажиллагаанд иргэдийн идэвх 
оролцоог нэмэгдүүлэх зорилго бүхий  
онцлог зохицуулалт байжээ.

Түмэдийн алтан хааны  цаазын 
бичгийн 114 дүгээр зүйлд босуулын 
талаар тусгайлан заасан бөгөөд ноёноос 
зугтаасан босуулыг нутаг хошуу 
дамжуулан хөөж баривчлан зохих эзэнд 
нь хүргэж өгдөг байх хэрэгтэй,9 өөрийн 

5 Т.Алтангэрэл. Монгол Ойрадын их цааз, түүний 
судалгаа. УБ., 1998. 52 дугаар тал.
6 Мөн тэнд. 55 дугаар тал.
7 Мөн тэнд. 66 дугаар тал.
8 Мөн тэнд. 71 дүгээр тал.
9 Мөн тэнд. 115 дугаар тал.
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эзнээс зугтаасан босуулыг баривчилж уг 
эзэнд буцааж эс өгөөгүй10 бол эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэдэг байв.

Халхын үйсэн дээрх цааз 
эрхэмжийн бичгийн 16 дугаар зүйлд 
гаднаасаа ноёныг сурж ирсэн босгуул 
золгосон хүн хүргэж өг, нэгийг ид,  26 
дугаар зүйлд адуу хөөж явахыг үзсэн 
хүн танивал хөөж барь, эс танивал 
хүргэж ир, 54 дүгээр зүйлд энэ зургаан 
хошууны зуур явах босуулыг барьж өг, 
малыг хагасалж ид гэж тус тус заасан 
нь11 баривчлах саатуулах ажиллагааны 
явцад ямар гэм хор учруулах, хэр 
хэмжээнд хийгдсэн эсэх нь чухал 
бус, иргэдийн хувьд үүрэг болгон 
тодорхойлж, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд, 
оргосон ялтанг баривчилж, саатуулсан 
этгээдэд сангийн хөрөнгөөс малаар 
урамшуулдаг байжээ.

Хуучин хэргийг журамлах данс 
буюу  Улаан хацарт хэмээх дэвтэрт 
гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах 
саатуулах ажиллагааны талаар хэд 
хэдэн тохиолдлыг бичиж тэмдэглэн 
үлдээсэн байна. Улаан хацарт нь 
шавь яамны таслан шийтгэсэн хэргийн 
бүртгэл данс буюу 1820-1913 он 
хүртэлх 93 жилийн хугацаанд таслан 
шийтгэгдсэн 487 хэргийн тэмдэглэл 
бөгөөд “Түгээмэл элбэгтийн ёсдүгээр 
он12 гурван  сард засаг Чадраабалын 
хошууны Цэдэнжавын үхрийг нуун 
дарсан хар Донжидыг барихад түүнийг 
бариулахгүй хэмээн хэрэг тохиосон 
Цэдэнжавыг занчсан лам Сономжавыг 
хуулийн гурван мал торгож шийтгэжээ”, 
яамны газар тайж Лхамжавыг албаны 
учир тушаахуйд эсэргүүцэж хэрэлдсэн 
хиа Балданг тушаалаас байлгаж анз 

10 И.Дашням, Д.Далайбаяр. Түмэдийн алтан хааны 
үеийн цаазын бичиг. УБ., 2002. Цуврал №3. 13 
дугаар тал.
11 И.Дашням, Д.Далайбаяр. Халхын үйсэн дээр 
бичсэн цааз эрхэмжийн сийрүүлэг. УБ., 2002. 
Цуврал №4. 4 дүгээр тал.
12 Нийтийн он тооллын 1844 он. Монголын шүүн 
таслах ажиллагааны түүхэн сурвалж бичигт хийсэн 
шинжилгээ. /Улаан хацарт/. УБ., 2010. 70 дугаар тал.

нэгэн ёс ял13 торгожээ, бүрэн засагчийн 
есдүгээр оны цагаан сард харьяат отгийн 
хулгай Төвдийг бариад харьяат газраа 
даруй хүргэсүгэй хэмээн тушаасныг 
эс хэрэгсэж дахин элч гаргахуйд 
хүргүүлсэн дарга Шагдарыг анз нэгэн 
есөн ял торгож шийтгэжээ”14 гэх зэрэг 
3 баримтыг тэмдэглэн үлдээсэн нь 
баривчлах саатуулах ажиллагааны 
явцад эсэргүүцэл үзүүлсэн, хуулиар 
хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй албан 
тушаалтанд хуулийн зохих хариуцлага 
хүлээлгэж байсныг нотолж байна.

Зарилгаар тогтоосон Монгол 
Улсын  хууль зүйлийн бичгийн 59 
дүгээр дэвтэрт оргосон этгээдийг 
баривчлах ажиллагааны талаар 
хуульчилсан бөгөөд 4 дүгээр хэсэгт 
улсын хилийг давж гадаадад оргохоор 
завдах үед нь баривчлахад эсэргүүцсэн 
тохиолдолд бүгдийг цаазаар авна. 
Эсэргүүцээгүй тохиолдолд гол 
санаачлагчийг цаазаар авч, хамтран 
хуйвалдсан этгээд оргохыг оролдсон 
тохиолдолд баривчлсаны дараа цаазаар 
шийтгэнэ. Оргож явсан этгээдүүд гэм 
буруугаа өөрөө хүлээж эргэж ирсэн 
байвал 100 ташуурдаж шийтгэнэ15 гэж 
тус тус заажээ. Энэ хуулийн онцлог 
нь оргосон, эсэргүүцсэн тохиолдолд 
хамгийн хүнд төрлийн ял шийтгэл 
оногдуулдаг байжээ. 

13 Тухайн үеийн Монголын нийгэм, эдийн засгийн 
онцлогтой холбоотойгоор хэрэглэж байсан 
уламжлалт ялын нэг хэлбэр юм.  Улаан хацартад 
торгуулийн шийтгэлийн малаар торгох хэлбэрийг 
өргөн ашиглаж байсан бөгөөд “анзын анз нэгэн ёс 
бөгөөд тэмээ илүү”, “анз нижгээд ёсөн ял”, “анз 
гурван ёсөн ял”, “анз дөрвөн есөн ял”, “таваад мал”, 
“таван ял” гэсэн төрлүүдтэй байжээ. “Алтан хааны 
цаазын бичиг”-т Ес хэмээгч нь адуу-2, үхэр-2, хонь, 
ямаа нийлсэн-5, “Монгол цаазын бичиг”-т Ялын 
есийн тоо нь морь-2, шар үхэр-2, үнээ-2, гуна-2, 
бяруу-1, “Халх журам”-д бод-4, бог-5 байхаар заасан 
ба Улаан хацартад есийн хэмжээг тодорхой заагааүй 
байна.
14 Нийтийн он тоололын 1870 он. Монголын шүүн 
таслах ажиллагааны түүхэн сурвалж бичигт хийсэн 
шинжилгээ. /Улаан хацарт/. УБ., 2010. 85 дугаар тал.
15 Хамтын бүтээл. Монгол Улсын эрүүгийн хууль 
тогтоомжийн түүхэн уламжлал (1911-2009). УБ., 254 
дүгээр тал.
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Халх журам хуулийн 7 дугаар 
зүйлд16 Оргосон боол олзны хүнийг олж 
бариад эзэнд нь өгөөгүй хүнийг цаазлах, 
3 хоногоос цааших босуулыг барьсан 
хүн босуулын авч явах юмыг хөндлөн 
хүний юм болбоос язгуур эзэнд нь өгөөд 
баригч хүн хагасыг ид, босуул юмгүй 
бол  эзэн нь эр хүн бол 5 бод, эм хүн 
бол 3 бод, хүүхэд бүрт нижгээд бодоор 
золих, энэ малын нас цөм шүдлэн17 гэж 
тус тус заасан нь хамжлагат ард эзнээсээ 
зугатаах үйлдлийг гэмт хэрэгт тооцож 
бүх нийтээрээ тэмцэн, босуулд хатуу 
арга хэмжээ авдаг байв. Тухайлбал 
үймээн самуун дэгдээх, гэмт хэрэг 
үйлдэх гэх мэт.

Харин Халх журам хуулийн 53 
дугаар зүйлд гарт орсон хулгайчийг 
бүү ал,  Алваас алагдагчын ялыг үрэх 
\хэрэгсэхгүй болгох\ гэж заасан нь  
баривчлах саатуулах ажиллагааны 
явцад хэр хэмжээг хэтрүүлэхгүй байх 
талаар хуульчилсан байна.

Мөн хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасан 
босуулын тухай хуулийн 114 дүгээр 
зүйлд босч 3 хоногоос цааш босуулыг 
барьсан хүн босуулын биед юу байгааг 
тонож аваад хар биеийг язгуурын эзэнд 
нь барьж өг18 гэсэн нь уг чанартаа тухайн 
үеийн нийгмийн тогтолцоог хэвээр нь 
хамгаалан хадгалж байх шаардлагаас 
урган гарч байжээ.

Зургаан хошууны цаазын бичигт19 
галзуу хүнийг барьж хүлж авчирваас 
нэг морь ав, гарт орсон дайсныг бүү 
ал, хэрэв алваас 1 тэмээ авах20 талаар 
тусгасан бөгөөд баривчлах саатуулах 

16 С.Жалан-Аажав. Халх журам нь Монголын хууль 
цаазны эртний дурсгалт бичиг мөн. УБ., 1958. 13 
дугаар тал.
17 Мөн тэнд. 78 дугаар тал.
18 ХЗЯ. Халх журам. УБ., 1995. 21 дүгээр тал.
19 Шар туужид өгүүлснээр 1549 онд Гэрсэнз хааныг 
нас барсаны дараа түүний их хатан 7 хөвгүүндээ 
халхыг хуваан өгч халхын 7 хошуу үүсчээ. Гэрсэнз 
хааны 4 дүгээр хөвгүүн Далай нас барсан үеэс 
залгамжлах үр төрөөгүй тул түр хугацаанд 6 хошуу 
болон нэгдсэн үе буюу 14 дүгээр зууны 2 дугаар 
хагаст 6 хошууны цаазын бичиг зохиогджээ.
20 Т.Алтангэрэл. 16-18 дугаар зууны Монгол цаазын 
бичгүүд. УБ., 2003. 36 дугаар тал.

ажиллагааг хэр хэмжээнд хийх, хэрэв 
хэтрүүлж амь насыг санаатай алсан бол 
гэмт хэрэгт тооцож ял шийтгэх тухай 
заажээ.

БНМАУ-ын 1921 оны шүүх 
цаазын бичгийн 3 дугаар бүлгийн  /ял 
үл хэлэлцэх/ 

22 дугаар зүйлд өөрийн буюу бусдын 
амь биеийг буюу эрх чөлөөг хамгаалахын 
тулд үйлдсэн хэрэг нь хэр хэмжээнээс 
хэтрээгүй бол ял үл хэлэлцэнэ,21 1929 
оны шүүх цаазын бичгийн 23 дугаар 
зүйлд өөрийн буюу бусдын амь бие, 
эрх чөлөөг хамгаалах, мөн тэрчлэн 
эдүүгээгийн улс төрийн амгалан байдал 
дор холбогдох аливаа зүйлүүдийг 
хамгаалахын тулд үйлдсэн хэрэг нь 
хэр хэмжээнээс хэтрээгүй бөгөөс ял үл 
хэлэлцмой,22 1934 оны шүүх цаазын 
бичгийн 7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт  
ардын хувьсгалт засагт халдахаар 
завдсан ба эсвэл өөрийн ба бусдын амь 
бие, эд хөрөнгө, эрх чөлөөнд халдсаныг 
эрхбиш хамгаалахаар үйлдсэн хэрэг 
нь хэр хэмжээнээс хэтрээгүй бол ял 
үл хэлэлцмой, 23 1942 оны эрүүгийн 
хуулийн 12 дугаар зүйлд эрүүгийн 
хуульд заасан гэмт хэргүүдийг үйлдсэн 
боловч хэрэв тийнхүү үйлдсэн хэрэг нь 
ардын хувьсгалт засаг төрд халдахыг 
завдсан буюу эсвэл өөрийн буюу бусдын 
амь бие, эрх чөлөөнд халдсан явдлаас 
аргагүй хамгаалахын тулд үйлдсэн хэрэг 
нь хир хэмжээнээс хэтрээгүй гэж шүүх 
таслах газраас үзвэл ял үл хэлэлцэнэ24 
гэж тус тус хуульчилснаас үзэхэд гэмт 
хэрэг үйлдсэн этгээдийг баривчлах 
саатуулах үед гэм хор учруулсан явдлыг 
аргагүй хамгаалалтын хэм хэмжээтэй 
адилтган үзэж шийдвэрлэдэг онцлогтой 
байв. Харин 1961 оны эрүүгийн 

21 И.Дашням, Д.Далайбаяр. БНМАУ-ын шүүх 
цаазын бичгүүдийн эмхэтгэл. УБ., 1926. Цуврал №1. 
8 дугаар тал.
22 Д.Адъяабазар. Монгол улсын 1921 оноос хойшхи 
эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжилт. УБ., 1998. 41 
дүгээр тал.
23 Мөн тэнд. 71 дүгээр тал.
24 Мөн тэнд. 106 дугаар тал.
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хуулийн 9 дүгээр зүйлийн Б хэсэгт 
хохирогч буюу бусад хүмүүсээс гэмт 
хэрэг нэгэнт үйлдсэн этгээдийг засаг 
төрийн зохих байгууллагад хүргэж өгөх 
зорилгоор хориглон тогтоохын тул хүч 
хэрэглэсэн үйлдэл нь уг хэрэгтнийг 
хориглон тогтоох аргагүй шаардлагатай 
байсан ба уул гэмт хэргийн хор аюул, 
тухайн  нөхцөл байдалд тохирч байгаа 
бол аргагүй хамгаалалттай адилтгаж 
үзнэ25, 1986 оны эрүүгийн хуулийн 
12 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт гэм 
буруутай этгээдийг саатуулахын тулд 
хохирогч буюу бусад хүнээс энэ хуулийн 
тусгай ангид заасан үйлдлийг хийсэн 
бол аргагүй хамгаалалттай адилтгаж 
үзнэ.26 гэж тус тус заасан нь  хэдийгээр 
аргагүй хамгаалалттай адилтган үзэж 
шийдвэрлэдэг байсан ч гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг саатуулахын тулд 
иргэдээс хийсэн хориглох, саатуулах 
ажиллагааг тусгайлан хэм хэмжээ 
болгон хуульчилсан нь эрүүгийн эрх 
зүйн шинжлэх ухааны хөгжилд чухал 
алхам болсон юм.

2002 оны шинэчилсэн эрүүгийн 
хуулийн 41 дүгээр зүйлд гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээд болон оргосон ялтан 
шинээр гэмт хэрэг үйлдэх боломжийг 
таслан зогсоох, түүнийг төрийн 
байгууллагад хүргэхийн тулд баривчлах, 
саатуулах үед энэ хуулийн тусгай 
ангид заасан үйлдлийг хийж гэм хор 
учруулсан бол гэмт хэрэгт тооцохгүй27 
гэж хуульчилсан нь гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээдийг баривчлах саатуулах үед гэм 
хор учруулах нь аргагүй хамгаалалтаас  
агуулга, мөн чанар, хууль ёсны шинжийн 
хувьд эрс өөр гэдгийг хууль тогтоогч 
хүлээн зөвшөөрсөн явдал болсон 
юм. Түүнчлэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
ажиллагаанд халдлагад өртөгдсөн иргэд 
төдийгүй бусад иргэдийг өргөнөөр 

25 Хамтын бүтээл. Монгол Улсын эрүүгийн хууль 
тогтоомжийн түүхэн уламжлал. (1911-2009). УБ., 
2011. 420 дугаар тал.
26 Мөн тэнд. 510 дугаар тал.
27 Эрүүгийн хэрэг (эрх зүйн баримт бичгийн 
эмхэтгэл). УБ., 2013.18 дугаар тал.

татан оролцуулах боломж олгосон 
чухал зохицуулалт юм. 

Ийнхүү манай улсын эрүүгийн 
хууль тогтоомжийн түүхэн эх сурвалж 
бичгүүдэд тухайн нийгмийн байгуулал, 
нийгмийн харилцааны онцлогоос 
хамаарч гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
баривчлах саатуулах үед гэм хор 
учруулах явдлыг өөр өөр байдлаар 
хуульчилж байсан хэдий ч түүхэн цаг 
хугацааны явцад зохих үүргээ биелүүлэн 
нийгмийн харилцааны хэрэгцээ 
шаардлагаар, дэлхийн улс орнуудын 
жишигт нийцэн улам боловсронгуй 
болсоор байна.
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ТУРШЛАГА

LEGAL REGULATIONS AND EXPERIENCES OF CONDUCTING UNDERCOVER 
OPERATIONS IN THE CRIMINAL PROCEDURES OF UKRAINE AND 

KAZAKHSTAN

Б.БАТХИШИГ
Үндэсний тагнуулын академийн эрх з¿йн тэнхимийн эрхлэгч, 
докторант 
BATKHISHIG B. 
Head of the Facuty of Law at the National Intelligence Academy, Ph.D 
student 

Товч агуулга: Тус илтгэлд эрүүгийн процессын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа нэмж хуульчлан хэрэгжүүлж байгаа Казахстан, 
Украин улсын эрх зүйн зохицуулалт, туршлагыг харьцуулан судалсны үндсэн дээр 
эдгээр орны эрх зүйн зохицуулалтын эерэг болон сул тал, цаашид анхаарах асуудлыг 
илрүүлж, шинэ Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын хуулийн 
мөрдөн шалгах нууц ажиллагаатай холбоотой хэм хэмжээг боловсронгуй болгоход 
чиглэсэн болно. 

Abstract: The following article aims to improve the current Mongolian legislation 
on conducting undercover operations in criminal procedures based on comparative 
analysis of the undercover operations of Kazakhstan and Ukraine, their experiences and 
through identifying the advantages and disadvantages related to these kinds of activities.

Түлхүүр үгс: Эрүүгийн процесс, мөрдөн шалгах ажиллагаа, мөрдөн шалгах 
нууц ажиллагаа, мөрдөн шалгах нууц ажиллагааны төрөл, мөрдөн шалгах нууц 
ажиллагаа явуулах, нотолгоо, хүний эрхийг хангах 

Keywords: Criminal procedure, criminal investigation, undercover operations, types 
of undercover operations, conduction of undercover operations, provision of human rights.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2016 оны 
5 дугаар сарын 13-ны өдөр баталсан 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль1-д эрүүгийн хэрэг мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд шинээр “мөрдөн 
шалгах нууц ажиллагаа” буюу өмнө 

1 Улсын Их Хурлаас 2016 оны 5 дугаар сарын 13-ны 
өдөр Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль 
баталсан боловч ёсчлогдож албан ёсоор хэвлэгдээгүй. 
Ийм учраас тус илтгэлд дурдсан ишлэлийг УИХ-ын 
цахим хуудас www.parliament.mn дээр байрлуулсан 
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 
төслийн эцсийн найруулгын хувилбараас ашиглав. 
/Б.Б/   

зөвхөн гүйцэтгэх ажлын тухай хууль 
тогтоомжоор зохицуулагддаг байсан 
гүйцэтгэх ажиллагаа” (гүйцэтгэх 
ажлын арга хэмжээ)-г нэмж оруулсан. 
Ингэснээр манай улс эрүүгийн процесст 
хэрэг мөрдөн шалгах ажиллагаа зөвхөн 
ил арга хэлбэрээр явагддаг, гүйцэтгэх 
ажил буюу нууц арга, хэрэгслийг 
ашиглан гэмт хэргийг илрүүлэх, гэмт 
этгээдийг тогтооход шаардлагатай 
мэдээ, баримт сэлтийг олох, шалгах үйл 
ажиллагаа нь тусдаа хууль тогтоомжоор 
зохицуулагддаг эрх зүйн зохицуулалтын 
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уламжлалт хэв маягаас салж, ардчилсан 
орнуудын нийтлэг жишиг, чиг хандлагад 
нийцсэн эрх зүйн хэлбэрт шилжих 
үндэс бүрдлээ. 

Монгол Улсаас өмнө постсоциалист 
дийлэнхи орон 1990 оноос хойш 
эрүүгийн процессын хууль тогтоомжийн 
шинэчлэлийн хүрээнд мөрдөн шалгах 
нууц ажиллагаа (МШНА)-г эрүүгийн 
процессын мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
нэмж хуульчлан тодорхой хугацаанд 
практикт хэрэгжүүлээд байна. 
Түүний дотор Тусгаар улсын хамтын 
нөхөрлөлийн гишүүн орнууд болох 
Казахстан, Молдав, Украин2 зэрэг 
улс ч МШНА-г эрүүгийн процессын 
ажиллагаанд оруулжээ. Мөн Кыргыз 
Улс шинэ Эрүүгийн процессын хуулийн 
төсөл боловсруулж байгаа бөгөөд 
түүнд гүйцэтгэх ажиллагааг эрүүгийн 
процессын нэг хэлбэр болгон тусгаж 
байна.3 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай Монгол Улсын хуулийн төсөл 
боловсруулагчид тус хуулийн төсөл 
боловсруулахад ХБНГУ, Украин, 
Казахстан, ОХУ, БНСУ-ын Эрүүгийн 
процессын хуулийн төсөл, Кыргыз 
улсын Эрүүгийн процессын хуулийн 
төслийг судалж харгалзан үзсэн талаар 
дурдсан.4 Эдгээрээс Монгол Улстай 
нэгэн адил социалист тогтолцооноос 
ардчилал, зах зээлийн эдийн засгийн 
тогтолцоонд шилжсэн улс бол Украин, 
Казахстан юм. Тус хоёр улс сүүлийн 
жилүүдэд эрүүгийн процессын хууль 
тогтоомжийн салбарт томоохон 
шинэчлэл хийж, Украин 2012 оны 4 
дүгээр сарын 13-ны өдөр (2012 оны 

2 Украин Улсын Үндэсний аюулгүй байдал, батлан 
хамгаалахын зөвлөл  2014 онд ТУХН-ийн гишүүнээс 
гарах талаар мэдэгдсэн ч албан ёсны шийдвэр 
гараагүй. /Б.Б/   
3 www.president.kg/files/docs/proekt_ugolovnogo_
protsessualnogo_kodeksa.pdf
4 Хууль зүйн яам. Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх 
тухай хуулийн төсөл. УБ., 2015. 6 дугаар тал. 

11 дүгээр сарын 19-ний өдөр хүчин 
төгөлдөр болсон), Казахстан 2014 
оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр (2015 
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин 
төгөлдөр болсон) шинэ Эрүүгийн 
процессын хуулиа батлан хэрэгжүүлж 
байна. 

Украин Улс Эрүүгийн процессын 
хуулийн төслөө боловсруулахад 
Европын холбооны гишүүн орнуудын, 
Казахстан улс ХБНГУ, Франц, түүнчлэн 
сүүлд эрүүгийн процессын хууль 
тогтоомжоо шинэчлэн боловсронгуй 
болгосон Турк, Эстон, Латви, Гүрж, 
Орос, Молдав, Украин болон бусад 
улсын туршлагыг өргөн ашигласан 
байна.5 

Украины Эрүүгийн процессын 
хууль6-ийн 21 дүгээр бүлэг, Казахстаны 
Эрүүгийн процессын хууль7-ийн 30 
дугаар бүлэгт МШНА-тай холбоотой 
хэм хэмжээнүүдийг тусгайлан 
хуульчилжээ. Украины МШНА-тай 
холбоотой эрүүгийн процессын эрх 
зүйн зохицуулалт нь Казахстантай 
харьцуулбал, илүү өргөн агуулгатай, 
дэлгэрэнгүй бол Казахстаных 
харьцангуй цомхон боловч агуулгын 
хувьд товч тодорхой болжээ.

Украины Эрүүгийн процессын 
хуульд “мөрдөн шалгах нууц ажиллагаа”  
гэдэг нэр томъёог “хуульд зааснаас 
бусад тохиолдолд тухайн ажиллагааны 
үйл баримт, аргын тухай мэдээллийг 
задруулахгүйгээр явуулах мөрдөгчийн 
мөрдөн шалгах ажиллагааны нэг 
хэсэг” (246-р зүйлийн 1), Казахстан 
“хуулиар тогтоосон нөхцөл, журмын 

5 Орумбаев Н.Е. Негласные следственные действия 
по новому УПК Казахстана. Журнал “Вестник” 
Омской юридические академи. №3 (28) 2015 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 
13.04.2012 № 4651-VI www.kodeksy.com.ua/ka/upku-
2012.htm
7 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Казахстан от 07.11.14 г. № 248-V www.online.zakon.
kz/document/?doc_id=31575852#pos=11,-283
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

дагуу ашиг сонирхол нь хөндөгдөж, 
эрүүгийн процесст татагдан орсон 
этгээдэд мэдэгдэхгүйгээр шүүхийн 
өмнөх ажиллагааны шатанд явуулж 
байгаа ажиллагаа” (7-р зүйл) гэж тус 
тус тодорхойлжээ. 

Украин Улс эрүүгийн хэрэг 
илрүүлэхэд МШНА-ны боломжийг 
ашиглахад ихээхэн анхаарч харьцангуй 
өргөн хүрээний нууц ажиллагааг 
Эрүүгийн процессын хуульдаа 
бэхжүүлсэн байна. Тус хуульд зааснаар, 
МШНА нь хүний хувийн харилцаанд 
оролцдог болон бусад төрлийн МШНА 
гэж 2 бүлэгт хуваагдах бөгөөд тэдгээрт 
дараах ажиллагаа тус тус хамаарна. 
Үүнд:  

Хуний хувийн харилцаанд оролцдог 
ажиллагаанд:

- Хүнд дүрс, дууны хяналт тавих; 
- Захидал харилцааг саатуулах; 
- Захидал харилцаанд үзлэг хийх, 

хураан авах;
- Үүрэн болон цахилгаан 

холбооны сүлжээнээс мэдээлэл авах;
- Цахим мэдээллийн системээс 

мэдээлэл авах ажиллагаа хамаарна. 
Бусад төрлийн МШНА-нд:
- Олон нийт нэвтрэх хориотой, 

хүний байр сууц, газар орон, бусад 
эзэмшилд үзлэг хийх;

- Радиоэлектрон хэрэгслийн 
байршил тогтоох;

- Хүн, эд зүйл, газар оронд 
ажиглалт хийх;

- Газар оронд дүрс, дууны хяналт 
хийх;

- Гэмт үйлдлийг хянах (хяналттай 
нийлүүлэлт, хяналтын болон гүйцэтгэх 
ажлын худалдан авалт, тусгай мөрдөн 
шалгах туршилт хийх, гэмт хэргийн 
нөхцөл байдлыг хуурамчаар үйлдэх);

- Гэмт байгууллага, зохион 
байгуулалттай бүлгийн гэмт үйл 
ажиллагааг илрүүлэх тусгай даалгавар 
биелүүлэх;

- Харьцуулсан шинжилгээнд 
зориулан шаардлагатай хэв загвар 
нууцаар авах зэрэг ажиллагаа хамаарна.    

Казахстаны Эрүүгийн процессын 
хуульд дараах төрлийн МШНА багтсан 
байна. Үүнд: 

- Хүн, газар оронд нууцаар 
дуу-дүрсний хяналт хийх;

- Цахилгаан холбоо (харилцаа 
холбоо)-ны сүлжээгээр дамжиж байгаа 
мэдээллийг нууцаар хянах, олзлох, 
гаргуулан авах;

- Хэрэглэгч буюу 
хэрэглэгчийн төхөөрөмж хоорондын 
холболтын тухай мэдээллийг нууцаар 
авах;

- Мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах, нөхөн бүрдүүлэх, 
хадгалах зориулалттай компьютер, 
сервер, бусад төхөөрөмжөөс мэдээлэл 
нууцаар гаргуулан авах;

- Шуудан болон бусад 
илгээмжийг нууцаар хянах;

- Газар оронд нууцаар 
нэвтрэх, үзлэг хийх;

- Хүн, газар орон дээр нууцаар 
ажиглалт явуулах;

- Нууц хяналттай нийлүүлэлт;
- Нууц хяналтын худалдан 

авалт;
- Нууц нэвтрэлт;
- Гэмт үйл ажиллагааг 

хуурамчаар үйлдэх зэрэг болно.
Дээрх хоёр улсын Эрүүгийн 

процессын хуульд заасан МШНА-
ны дийлэнхи төрөл агуулгын хувьд 
хоорондоо адил болжээ.    

Украин, Казахстаныхтай 
харьцуулбал, манай улсын Эрүүгийн 
хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуульд 
заасан МШНА-тай холбоотой хэм 
хэмжээ төрөлжөөгүй, хуулийн олон 
бүлэг, зүйлд тараан байрлуулагдсан 
байх бөгөөд МШНА-ны эрх зүйн 
зохицуулалт зарим талаар дутагдалтай 
болсон байна.      
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Дурдсан орнуудын Эрүүгийн 
процессын хуульд МШНА явуулах 
үндэслэл, нөхцөлийг тодорхой тусгасан 
байна. Казахстаны Эрүүгийн процессын 
хууль8-д заасны дагуу нэг болон түүнээс 
дээш жилийн хугацаагаар хорих ял 
оногдуулахаар заасан гэмт хэрэг; гэмт 
бүлгийн үйлдсэн, эсхүл үйлдэхээр 
бэлтгэсэн гэмт хэрэгт МШНА явуулах 
(232-р зүйлийн 4) бол Украинд МШНА 
явуулах гол нөхцөл нь гэмт хэргийн 
тухай мэдээллийг өөр арга хэлбэрээр 
олох боломжгүй байх явдал бөгөөд 
11 төрлийн МШНА-г зөвхөн хүнд, 
онц хүнд гэмт хэрэгт явуулна. (246-р 
зүйлийн 2) 

Энэ нь Украин, Казахстанд МШНА-г 
хөнгөн, хүндэвтэр хэрэгт явуулж, 
хүний хувийн амьдралд төр байнга 
оролцохгүй байх, хүний халдашгүй 
байх эрхийг хангах хуульзүйн баталгаа 
болжээ. Харин манай улсын гүйцэтгэх 
ажлын тухай хууль тогтоомжид ийм 
хязгаарлалт өнөөг хүртэл тусгагдаагүй 
байгаа бөгөөд шинэ Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд ч 
байхгүй.   

Украин, Казахстаны эрүүгийн 
процессын хууль тогтоомжид МШНА 
явуулах хугацаа тодорхой байх зарчмыг 
баримталсан байна. Мөрдөн шалгах 
нууц ажиллагаанд тодорхой хугацаа 
тогтоох нь МШНА-г шуурхай явуулж 
хэргийг илрүүлэх болон удаан хугацаанд 
үр ашиггүй ажиллагаа явуулж хүний 
эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахгүй байх 
шаардлагад нөхцөлддөг. 

Украины Эрүүгийн процессын 
хуулийн 246 дугаар зүйлд МШНА 
явуулах тухай шийдвэрт явуулах 
хугацааг тодорхой заах шаардлага 
тогтоожээ. Гагцхүү мөрдөн шалгах 
байгууллага, мөрдөн шалгах 
ажиллагааны шүүгч, шүүхээс оргон 

8 Уголовно-процессуальный кодекс РК от 07.11.14 
г. № 248-V 

зугтаж эрэн сурвалжлагдаж байгаа 
этгээдийг олж тогтоох зорилго бүхий 
МШНА-нд хугацаа заахгүй бөгөөд 
тухайн ажиллагаа нь уг этгээдийг олох 
хүртэл явагдана. 

МШНА явуулах хугацааг 
прокурорын зөвшөөрлөөр явуулсан 
бол 18 сар хүртэл, мөрдөн шалгах 
байгууллагын удирдлага, эсхүл 
мөрдөгчийн шийдвэрээр бол 6 сар 
хүртэл, хуульд заасан бусад байгууллага 
12, 18 сар хүртэл хугацаагаар 
сунгаж болно. Харин шүүхийн 
зөвшөөрөлтэй явуулах МШНА-ны 
хугацаа 2 сараас илүүгүй байх бөгөөд 
тухайн ажиллагааны хугацааг сунгах 
шаардлагатай бол прокурор, эсхүл 
прокурортой зөвшилцөн мөрдөгч 
хүсэлтээ эрх бүхий шүүгчид гаргаж 
шийдвэрлүүлнэ. Ийнхүү сунгах нийт 
хугацаа нь эрүүгийн нэг хэрэгт мөрдөн 
шалгах ажиллагаа явуулах хугацаанаас 
хэтэрч болохгүй. (249-р зүйл) 

Казахстаны Эрүүгийн процессын 
хуульд заасны дагуу МШНА явуулах 
зөвшөөрөл 30 хоногоос дээшгүй байна. 
Шаардлагатай тохиолдолд хугацааг 
тухайн тогтоолд заасан хугацааны 
дотор сунгах боломжтой бөгөөд ийнхүү 
сунгах нийт хугацаа нь мужийн болон 
түүнтэй адилтгах прокурорын хувьд 6 
сар хүртэл байна. Үүнээс цааш сунгах 
шаардлагатай бол Казахстан Улсын 
Ерөнхий прокурор, эсхүл түүний орлогч 
шийдвэрлэнэ. (236-р зүйл)

Эрүүгийн процесст явуулах мөрдөн 
шалгах шалгах нууц ажиллагаа нь шүүх, 
прокурорын зөвшөөрөл хяналттай 
байхад Украин, Казахстан Улс ихээхэн 
анхаарсан байна. Гэхдээ эдгээр улсад 
зөвшөөрөл олгох ажиллагаа болон 
зөвшөөрөл олгох субъект нь харилцан 
адилгүй юм. Украины Эрүүгийн 
процессын хуульд заасан дийлэнхи 
МШНА (15 төрлийн ажиллагаанаас 
9) нь шүүхийн зөвшөөрөлтэй, 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

зөвхөн ганц ажиллагаа прокурорын 
зөвшөөрөлтэй явагдах бол Казахстанд 
нэг ч ажиллагаанд шүүх зөвшөөрөл 
олгодоггүй, 7 ажиллагаанд (10 төрлийн 
ажиллагаанаас) зөвхөн прокурор 
зөвшөөрөл олгодог. 

Казахстан улсын Эрүүгийн 
процессын хуулийн 231 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу дараах 7 ажиллагаа 
прокурорын зөвшөөрөлтэй явагдана:  
Үүнд:

- Хүн, газар оронд нууцаар 
дуу-дүрсний хяналт хийх;

- Цахилгаан холбоо (харилцаа 
холбоо)-ны сүлжээгээр дамжиж байгаа 
мэдээллийг нууцаар хянах, олзлох, 
гаргуулан авах;

- Хэрэглэгч буюу 
хэрэглэгчийн төхөөрөмж хоорондын 
холболтын тухай мэдээллийг нууцаар 
авах;

- Мэдээлэл цуглуулах, 
боловсруулах, нөхөн бүрдүүлэх, 
хадгалах зориулалттай компьютер, 
сервер, бусад төхөөрөмжөөс мэдээлэл 
нууцаар гаргуулан авах;

- Шуудан болон бусад 
илгээмжийг нууцаар хянах;

- Газар оронд нууцаар нэвтрэх, 
үзлэг хийх зэрэг ажиллагаа хамаарна. 

Дээрх ажиллагаануудын 
агуулгаас үзвэл, дийлэнхи нь хүний 
халдашгүй байх эрх, эрх чөлөөг 
хязгаарладаг, хүний хувийн амьдралд 
хөндлөнгөөс оролцдог ажиллагаа 
байна. Казахстанд эдгээр “түрэмгий” 
МШНА-нд шүүх бус, прокурор 
зөвшөөрөл олгож байгаа нь олон 
улсын нийтлэг жишигтэй зөрчилддөг 
бөгөөд үүнтэй холбоотойгоор гадаад, 
дотоодын судлаач, мэргэжилтнүүд 
прокурор зөвшөөрөл олгох асуудалд 
шүүмжлэлтэй ханддаг.   

Украин, Казахстаны хуулиудад 
МШНА явуулахад шүүх, прокурорын 
зөвшөөрөлтэй байхаар заасан ч 

хойшлуулшгүй нөхцөлд зөвшөөрөл 
авахгүйгээр мөрдөгчийн шийдвэрээр 
явуулж эхлэх боломж нээлттэй байгаа 
нь гадаад орнуудад үйлчилдэг нийтлэг 
жишигтэй адил байна. Гэхдээ Украины 
хуульд “Хүнд, онц хүнд гэмт хэрэг 
үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх, 
хүний амь нас аврахтай холбоотой 
тохиолдолд...” гэж хойшлуулшгүй 
нөхцөл байдал гэдэгт юу хамаарахыг 
тодорхой заажээ. 

МШНА-нд зөвшөөрөл олгох 
субъектийг хуулиар тодорхой зааж, 
хүрээг хумисан нь аль ч улсад нийтлэг 
шинжтэй юм. Казахстанд мөрдөн 
шалгах нууц ажиллагаа явуулах 
зөвшөөрлийг Улсын Ерөнхий прокурор, 
түүний орлогч, мужийн прокурор 
болон тэдгээртэй адилтгах прокурор 
олгоно. (234-р зүйл) Украинд Крымийн 
Бүгд Найрамдах Улс, муж, Киев, 
Севастополь хот болон бусад хотын 
давж заалдах шатны шүүхийн мөрдөн 
шалгах ажиллагааны шүүгч олгоно. 
Мөрдөн шалгах ажиллагааны шүүгч 
нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хүний эрх, эрх чөлөө, ашиг 
сонирхлыг хангаж байгаа байдалд тавих 
шүүхийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх 
бүхий шүүгч болно. (3-р зүйл) Эндээс 
үзвэл, мөрдөн шалгах ажиллагааны 
шүүгч нь Герман, Франц, Итали зэрэг 
Европын орнуудад байдаг хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд ч, мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд ч оролцдоггүй, 
харин тухайн ажиллагаанд хүний эрх, 
эрх чөлөөг хамгаалах, хяналт тавих 
чиг үүрэгтэй шүүгчтэй адил статустай 
болох нь харагдаж байна.   

Манай улсын шинэ Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн эцсийн 
хэлэлцүүлгийн төслийн хувилбар9-аас 
үзэхэд, МШНА явуулах зөвшөөрөл 
олгох шүүгч, прокурорыг тодорхой 

9 www.parliament.mn/laws/projects 
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тогтоогоогүй байна. Өөрөөр хэлбэл, тус 
хуульд прокурор, эсхүл шүүх, шүүгч 
гэж ерөнхий тусгасан учраас МШНА 
явуулах зөвшөөрөл олгох прокурор, 
шүүгч, ялангуяа шүүгч нь хэрэг хянан 
шийдвэрлэх шүүгч байх уу, эсхүл 
тусгай шүүгч байх уу гэдэг тодорхойгүй 
юм. Ийм учраас ардчилсан орнуудын 
нийтлэг жишиг болон нууцлалыг 
хангах, тухайн чиглэлээр мэргэшсэн 
байх шаардлагыг харгалзан МШНА 
явуулах зөвшөөрөл олгох шүүгч нь 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
оролцох шүүгч бус, дагнасан шүүгч 
байх боломжийг судлах хэрэгтэй байна.  

Украин Улсын практикаас үзэхэд, тус 
улсын шинэ Эрүүгийн процессын хууль 
хүчин төгөлдөр болсон үеэс (2012.11.20) 
буюу 2013 онд хүнд, онц хүнд гэмт 
хэргийг (тухайн хугацаанд 169.4 мян. 
хэрэг бүртгэгдсэн) илрүүлэхэд мөрдөн 
шалгах нууц ажиллагааны боломжийг 
ашиглах оролдлого байнга өсч байсан 
байна. 2013 оны эхний улиралд 14.6 
мянган хүсэлт, 2 дугаар улиралд 16.4 
мянга, 3 дугаар улиралд 14.6 мянган 
хүсэлт гаргаж байсан бол 10-11 дүгээр 
сарын хугацаанд 14.2 мянган хүсэлт 
шүүхэд гаргаж байжээ. Гаргасан 
хүсэлтийн ихэнхи нь радиоэлектрон 
хэрэгслийн байршил тогтоох (21.7 мян.), 
үүрэн холбооны сүлжээнээс мэдээлэл 
гаргуулан авах, (18 мян.), хувь хүн, эд 
зүйл, газар оронд ажиглалт явуулах 
(8.1 мян.), хүнд дүрс-дүрс дууны 
хяналт тогтоох (8.1 мян.) гэмт үйлдэлд 
хяналт тавих (4.8 мян.) зөвшөөрөл 
олгохтой холбоотой байжээ.10 Энэ бүхэн 
зөвшөөрөл олгох асуудлыг шийдвэрлэх 
шүүгч багагүй ачаалалтай ажиллах 
төдийгүй МШНА-ны чиглэлээр 
мэргэшсэн байх шаардлагатай болох нь 
харагдана.  

Украин, Казахстанд мөрдөн шалгах 

10 Рогатюк И.В. Проблемы уголовной процессуальной 
регламентации проведения негласных следственных 
(розыскных) действий: ыопыт Украины и других 
стран. www.institutemvd.by

нууц ажиллагаа явуулахтай холбоотой 
харилцааг Эрүүгийн процессын хуулиас 
гадна түүнд нийцүүлэн гаргасан бусад 
эрх зүйн актаар зохицуулдаг. Эдгээр 
улсын Эрүүгийн процессын хуульд 
мөрдөн шалгах нууц ажиллагааг 
дэлгэрэнгүй зохицуулсан нь МШНА-
ны төрлүүдийн агуулга, явуулах журам, 
үр дүнг танилцуулах, ашиглах асуудлыг 
тодорхой зааснаас харагдана. Мөн 
МШНА-ы төрлүүдийн нэр томьёоны 
тодорхойлолт байхгүй ч хуулийн 
холбогдох зүйлийн агуулгаар шууд 
тодорхойлох боломжтой юм. Хэдийгээр 
хуулиар тодорхой зохицуулсан ч 
МШНА явуулах өвөрмөц онцлогийг 
харгалзан дээрх хоёр улсын хуульд 
МШНА явуулах журам, зааврыг эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан 
батлахаар заажээ. 

Казахстан Улсад мөрдөн шалгах 
нууц ажиллагаа явуулах журмыг Улсын 
Ерөнхий прокурортой зөвшилцөн 
Сангийн сайд, Төрийн хамгаалалтын 
албаны дарга, Авлигатай тэмцэх, төрийн 
албаны хэрэг эрхлэх газрын дарга, 
Үндэсний аюулгүй байдлын хорооны 
дарга, Дотоод хэргийн сайдын тушаалаар 
батлах бол Украин Улсад эрүүгийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
МШНА-г зохион байгуулах, үр дүнг 
ашиглах тухай зааврыг Улсын ерөнхий 
прокурор, Дотоод хэргийн яам, Сангийн 
яам, Хууль зүйн яам, Улсын аюулгүй 
байдлын алба, Улсын хилийн албаны 
удирдах газар хамтран баталдаг. 

Дээрх журам, зааврын  нэг онцлог 
бол эдгээр нь төрийн болон албаны 
нууцад хамаардаггүй, ил эрх зүйн 
баримт бичиг юм. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр 
баримт бичиг арга, тактиктай холбоотой 
асуудлыг зохицуулаагүй учир нууцлах 
шаардлагагүй байна. 

Украйн, Казахстаны нэгэн адил 
манай улсын шинэ Эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд 
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МШНА явуулах аргачилсан журмыг 
Улсын Ерөнхий прокурор батлахаар 
заасан бөгөөд түүнийг төрийн нууцад 
хамааруулаагүй учир ил баримт бичиг 
гэж үзэж болно. Учир нь тус хууль 
батлагдсантай холбоотойгоор энэ 
талаарх баримт бичгийг төрийн нууцад 
хамааруулах тухай нэмэлт, өөрчлөлт 
Төрийн нууцын жагсаалт батлах тухай 
Монгол Улсын хуульд ороогүй. 

Украин, Казахстаны Эрүүгийн 
процессын хуульд МШНА явуулсны 
үр дүнд олсон нотолгоонд ач холбогдол 
бүхий мэдээ, баримт бичгийг нотлох 
баримтад үнэлж  ашиглах боломжийг 
бүрдүүлсэн байна. 

Гүйцэтгэх ажлын онол, хууль 
тогтоомжийн хөгжлийн явцад гүйцэтгэх 
ажлын үр дүнг эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд буюу 
нотолгоонд ашиглах асуудал эрдэмтэн, 
судлаачдын байнгын анхаарлын төвд 
байж ирсэн бөгөөд өнөөг хүртэл 
нэгдмэл байр суурьт хүрээгүй явж 
ирсэн. Нэг хэсэг судлаачид гүйцэтгэх 
ажлын үр дүнд олсон мэдээ, баримт 
сэлт нь нотлох баримт болохгүй, энэ 
зөвхөн нь чиг баримжаа болно гэж үздэг 
бол, нөгөө хэсэг нь тодорхой шаардлага 
хангасан мэдээ, баримт сэлт нь нотлох 
баримт болно, гурав дахь хэсэг нь зарим 
ажиллагааны үр дүн нь нотлох баримт 
болно гэж үздэг. 

Эрүүгийн процесст мөрдөн шалгах 
нууц ажиллагааны үр дүнд олсон 
гэмт хэргийг шуурхай илрүүлэх, гэмт 
этгээдийг тогтооход ач холбогдолтой 
мэдээ, материалыг нотлох баримтад 
тооцох боломжгүй тохиолдолд 
тухайн ажиллагааг хуульд тусгасны 
ач холбогдол байхгүй. Украин болон 
Казахстан улс эрүүгийн процессын 
МШНА-ны үр дүн болох мэдээ, баримт 
сэлтийг нотлох баримтад тооцох 
боломжтой байхад анхаарч, буюу 
шинжлэн судалж үнэлсний үндсэн 

дээр шаардлага хангасан бол нотлох 
баримтад тооцохоор хуульчилжээ. 

Украины Эрүүгийн процессын 
хуулийн 256 дугаар зүйлд заасны дагуу 
МШНА-ны тэмдэглэл, дуу, дүрс бичлэг, 
техник хэрэгсэл ашиглан олсон бусад үр 
дүн, МШНА явуулж олж авсан эд зүйл, 
баримт бичиг, эсхүл тэдгээрийн хуулбар 
нь мөрдөн шалгах бусад ажиллагааны 
нэг адил нотолгоонд ашиглаж болно. 
Мөн ажиллагаа явуулсан нууц мөрдөгч, 
эсхүл ажиллагаанд татагдан оролцсон 
этгээд гэрчээр байцаагдаж болох ба 
байцаалт нь гагцхүү тухайн этгээдийн 
талаарх мэдээллийн нууцлал, аюулгүй 
байдлыг хангах зохих арга хэмжээг 
авсан нөхцөлд л явагдана.        

Казахстаны эрүүгийн процесст 
МШНА-ны үр дүнг шинжлэн судалж 
үнэлсны үндсэн дээр дуу бичлэг, дүрс 
бичлэг, фото зураг, техник хэрэгслийн 
туслалцаатайгаар бэхжүүлсэн бусад 
зүйл, олж авсан баримт бичиг, эд 
зүйл, тэдгээрийн хуулбарыг мөрдөн 
шалгах бусад ажиллагааны дүнд олсон 
нотлох баримттай нэг адил нотолгоонд 
ашиглана. (239-р зүйл)

Дээр дурдснаас гадна хоёр орны 
хуульд, ялангуяа Украины Эрүүгийн 
процессын хуульд МШНА-ны үр дүнг 
ашиглахтай холбоотой бүх асуудал, 
тухайлбал, үр дүнг хавтаст хэрэгт 
хавсаргах, хэрэгт ач холбогдолгүй 
МШНА-ны үр дүнг хадгалах, хамгаалах, 
гадаад улс, бусад байгууллагад 
шилжүүлэхтэй харилцааг нэг бүрчлэн 
зохицуулжээ. Эдгээр улсад МШНА-ны 
үр дүнг гадаад улс, бусад байгууллагад 
шилжүүлэх асуудлыг шүүх, эсхүл 
прокурор шийдвэрлэнэ.  
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ДҮГНЭЛТ
Украин, Казахстан улсын 

эрүүгийн процессын МШНА явуулах 
эрх зүйн зохицуулалт, туршлагаас 
үндэслэн дараах дүгнэлт хийж болохоор 
байна. Үүнд:

1.	 Дээрх хоёр орон МШНА-нд 
хүний эрхийг хангахад онцгой анхаарсан 
болох нь Эрүүгийн процессын хуульд 
бэхжүүлсэн дийлэнхи МШНА-г шүүх, 
прокурорын зөвшөөрөл, хяналттай 
болгосон, МШНА-г зөвхөн хүнд, 
онц хүнд гэмт хэрэгт явуулахаар 
хязгаарласан, МШНА-нд хугацаа 
тогтоосон зэрэг олон эрх зүйн хэм 
хэмжээнээс тодорхой байна. Гэхдээ 
Казахстан хүний эрхийг хязгаарлах 
МШНА-нд прокурор зөвшөөрөл 
олгохоор тогтоосон нь хүний эрхийн 
хангах олон улсын нийтлэг жишигт 
нийцээгүй байна. 

2.	 МШНА-ны төрлүүдийн 
жагсаалт, тэдгээрийн агуулга, явуулах 
журмыг аль аль орон нь дэлгэрэнгүй 
хуульчилсан нь ихээхэн боловсронгуй 
болсон бөгөөд бусад орны хувьд 

туршлага болохуйц юм. 
3.	 Украинд МШНА 

явуулах зөвшөөрөл олгох асуудлыг 
мөрдөн шалгах ажиллагааны шүүгч 
шийдвэрлэхээр заасан нь ардчилсан 
орнуудын жишигт нийцсэн төдийгүй 
нууцлалыг хангах, тухайн шүүгч 
мэргэшсэн байх шаардлагыг хангаж 
байгаагаараа давуу талтай байна. 

4.	 МШНА-ны үр дүнг 
эрүүгийн хэргийн нотолгоонд ашиглах 
боломжийг тодорхой хуульчилсан 
нь Украин, Казахстаны эрүүгийн 
процессын хууль тогтоомжийн эерэг 
тал, үр дүн юм. 

Илтгэлийн эцэст тэмдэглэхэд, 
Украин, Казахстан Улсын эрүүгийн 
процессын МШНА-тай холбоотой дээр 
дурдсан эерэг эрх зүйн зохицуулалт, 
загварыг шинэ Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай Монгол Улсын 
хуульд заасан мөрдөн шалгах нууц 
ажиллагаа явуулахтай холбоотой эрх 
зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгоход ашиглах нь зүйтэй гэж үзэж 
байна. 
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Аннотация: В статье изложены актуальные проблемы функционирования 
органов местного самоуправления. Дана краткая характеристика преступлений 
против интересов службы в данных органах в современный период развития нашей 
страны, обозначены основные причины и условия существования исследуемого 
вида преступности. На основе системного анализа организационно-правовых 
основ деятельности органов местного самоуправления выявлены недостатки 
в деятельности субъектов данной системы и, соответственно, намечены пути 
исправления сложившейся ситуации.

Abstract: This article covers the current problems facing the functions of local 
governments. A brief description about crimes in violation of organizational interests in 
these bodies are reflected in this article, and the main causes and conditions of these 
types of crimes are investigated. Systematic analysis of the organizational and legal 
framework of local governments revealed the shortcomings of the subjects of this system. 
Accordingly, the ways of correcting this situation was mentioned in this article.

Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын 
үйлажиллагаанд тулгамдаж буй асуудал, манай орны өнөөгийн хөгжлийн энэ 
үе шатанд тухайн байгууллагуудын албаны эрх ашгийн эсрэг гэмт хэргийн товч 
тодорхойлолт, судлагдаж буй төрлийн гэмт хэрэг оршин буй үндсэн шалтгаан, 
нөхцөлийг тодорхойлон авч үзсэн. Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудын 
үйл ажиллагааны зохион байгуулалт-эрх зүйн үндсийг системтэйгээр судалж 
үзсэний үндсэн дээр энэхүү системийн субьектуудын үйл ажиллагаанд гарч байгаа 
дутагдлыг илрүүлэн гаргаж, үүссэн нөхцөл байдлыг засах арга замыг тоймлон 
гаргав. 

Ключевые слова. Органы местного самоуправления, детерминация 
преступности, корыстная преступность, общесоциальные причины и условия 
преступности, коррупция, антикоррупционное законодательство, административная 
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деятельность по профилактике.
Keywords: Local authorities, determination of crime, selfish crime, general social 

causes and conditions of crime, corruption, anti-corruption legislation, administrative 
prevention activities.

Түлхүүр үгс: Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, гэмт хэргийн 
тодорхойлолт, шунахайн сэдэлтэй гэмт хэрэг, гэмт хэргийн нийгмийн шалтгаан, 
нөхцөл, авилга, авилгын эсрэг хууль тогтоомж, урьдчилан сэргийлэх захиргааны 
үйл ажиллагаа.

Одним из условий результативного 
противодействия коррупции является 
реализация мер, направленных на 
изменение отношения не только 
общественности, но и самих 
государственных служащих к 
коррупционным явлениям путем 
формирования атмосферы неприятия 
коррупции во всех ее проявлениях и 
создание условий, препятствующих 
коррупционным правонарушениям 
в органах государственной власти и 
местного самоуправления. 

Проблема исследования причин 
и условий преступности в целом и ее 
отдельных видов в частности, а также 
конкретного преступного деяния 
выступает одной из центральных 
в отечественной и зарубежной 
криминологии. Как представляется, 
ведущие ученые-криминологи, 
достаточно полно и углубленно 
исследовав этот самостоятельный 
элемент предмета криминологии, 
разработали достаточно стройную 
систему знаний о детерминантах 
преступности. Результаты исследований 
этих специалистов выступают 
методологическим фундаментом 
анализа причин и условий преступности 
против интересов службы в органах 
местного самоуправления.

Исследуя причинный комплекс 
совершения преступлений против 
интересов службы в органах местного 
самоуправления, необходимо 
исходить из тезиса о том, что 
существование преступности 

объясняется сложным взаимодействием 
различных социальных факторов, 
действующих в разных сферах и 
проявляющихся на разных уровнях 
общественной жизни (общественных 
отношений). Аргументированные 
криминологической наукой общие 
методологические положения о 
причинах преступности как массового 
социального явления в полной мере 
распространяются на структуру 
детерминант, способствующих 
совершению рассматриваемых 
преступных посягательств.

Исследуя общесоциальный 
уровень причин преступности в 
органах местного самоуправления, 
можно согласиться с мнением Д.С. 
Сухова, отмечающего, что важнейшим 
"фактором, детерминирующим 
распространение коррупции в 
стране в целом и в отдельных 
звеньях государственного аппарата 
в частности, является отсутствие 
морально-нравственных начал в 
действиях властей, это выражается 
в их коррумпированности, которая в 
свою очередь мотивирует коррупцию 
на более низких "этажах" власти"1. При 
этом сам причинный общесоциальный 
комплекс преступности в последние 
годы объясняется прежде всего 

1 Сухов Д.С. Криминологическая характеристика 
и предупреждение коррупционных преступлений, 
совершаемых сотрудниками ГИБДД (по материалам 
Восточной Сибири): Автореф. дис. ... к.ю.н. Иркутск: 
Восточно-Сибирский институт МВД России, 2009. С. 
15.
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внутренними и внешними 
противоречиями развития российского 
общества в условиях перехода к 
рынку. В литературе отмечается, 
что на уровне общества в целом 
основные причины общеуголовной 
корыстной преступности определяются 
системой социально-экономических 
отношений, ее типом. Рассматриваемый 
вид преступности генетически 
связан с определенной системой 
отношений собственности. На 
характер причин оказывают влияние 
разнообразные сферы общественной и 
государственной жизни (формирование 
государственной политики, концепций 
по поводу собственности; практическая 
деятельность государства по поводу 
собственности; непосредственная 
борьба с посягательствами на 
чужое имущество, включая его 
предупреждение).

Также к ряду общих причин 
преступности против интересов 
службы в органах местного 
самоуправления следует отнести не 
только жесткий административный 
контроль государственных органов 
за местным самоуправлением и, 
в частности, за переданными или 
делегированными полномочиями от 
первых последнему, но и отсутствие 
четких критериев разграничения 
полномочий и сфер компетенции между 
государственной властью и местным 
самоуправлением. В связи с этим М.С. 
Плетникова достаточно справедливо 
отмечает, что "четкой грани между 
помощью и давлением со стороны 
государственной власти на органы 
местного самоуправления пока нет"2.

2 Плетникова М.С. Пределы самостоятельности 
местного самоуправления в российской правовой 
действительности: конституционно-правовой 
аспект // Вестник Калининградского юридического 
института МВД России. 2014. N 2(18). С. 56.

Значительный блок 
общесоциальных причин преступности 
лежит в экономической системе 
государства. Так, по справедливому 
мнению В.А. Затонского и М.П. Петрова, 
отечественная "практика рыночных 
преобразований сопровождалась весьма 
неблагоприятным теоретическим 
сопровождением, главным лейтмотивом 
которого стало отрицание роли 
государства в экономике и социальной 
сфере, дошедшее до безудержных 
попыток сужения его властных функций. 
Всякое государственное воздействие 
объявлялось ограничением свободы 
и инициативы, ассоциировалось с 
насилием и администрированием"3. 
Как представляется, основные 
общесоциальные причины коррупции 
находятся в тесной взаимосвязи с 
такими явлениями, как кризис и 
несбалансированность в экономических 
отношениях, высокие налоги, падение 
производительности труда, рост 
безработицы, бюджетный дефицит. 
Такому криминогенному состоянию 
социально-экономических процессов 
способствует правовой нигилизм 
не только самого населения, но и в 
какой-то степени государственной 
власти, ухудшение исполнительской 
дисциплины и кадровой работы в 
органах местного самоуправления, 
несовершенная нормативно-правовая 
база и определенные недостатки 
в правоприменительной практике 
правоохранительных органов.

Как справедливо отмечают О.А. 
Кимляцкий и И.Г. Мачульская, 
наибольшую опасность представляет 
коррупция в органах государственной 
власти и местного самоуправления, а 

3 Затонский В.А., Петров М.П. Сильное государство: 
ключевые вопросы теории и модернизационной 
политики // Ленинградский юридический журнал. 
2010. N 3(4). С. 203.
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также в экономике.
Здесь получают распространение 

такие проявления коррупции, как:
- завышение затрат на капитальное 

строительство и приобретение 
дорогостоящего оборудования;

- развитие собственного бизнеса за 
счет создания финансовых стимулов 
или выплаты так называемых откатов 
врачам за направление пациентов в 
конкретную организацию, зачастую 
возглавляемую их родственниками;

- получение взяток за вмешательство 
в практику найма, лицензирования, 
аккредитации или сертификации тех 
или иных структур;

- создание подконтрольных 
чиновникам муниципальных 
образований управляющих компаний, 
фирм по оказанию населению 
коммунальных услуг, сдача 
муниципальных нежилых помещений 
за вознаграждение коммерческим 
структурам4.

Также следует согласиться с 
мнением М.Г. Савилова, указывающего, 
что в последние десятилетия 
важнейшей причиной коррупционной 
преступности, к разновидности 
которой мы относим преступность 
против интересов службы в 
органах местного самоуправления, 
выступила неспособность советской 
централизованно-плановой экономики 
удовлетворять потребности 
большинства людей в качественных и 
разнообразных товарах в достаточном 
количестве. Данный дефицит товаров 
породил различные коррупционные 
схемы, связанные с приобретением 
необходимых материальных благ. 

4 См.: Кимляцкий О.А., Мачульская И.Г. О состоянии 
борьбы с коррупцией в Российской Федерации // 
Государственная власть и местное самоуправление. 
2015. N 8; Информационно-справочная система 
"КонсультантПлюс".

При этом М.Г. Савилов приходит к 
верному выводу о том, что на рубеже 
экономических преобразований 
90-х годов XX в. и в начале XXI 
в. "значительное и повсеместное 
распространение получает 
коррупция на низовом уровне, то 
есть там, где рядовой гражданин 
сталкивается с необходимостью 
обращения к государству (ЖКХ, 
образование, здравоохранение, 
налоговые и таможенные органы и 
т.п.)5. Постепенно данные причины 
привели к появлению такого условия 
исследуемого вида преступности, как 
широкая практика оказания органами 
местного самоуправления платных 
услуг гражданам. Так, профессор 
В.В. Пылин совершенно справедливо 
отмечает, что "постепенно для 
граждан демократия, конституционное 
право непосредственно участвовать 
в управлении делами государства 
и в осуществлении местного 
самоуправления, а не своих личных 
вопросов, стали платными"6.

Одной из наиболее важных причин, 
порождающих и стимулирующих 
преступность в органах местного 
самоуправления, является 
несовершенное законодательство. 
Данные причины относятся к комплексу 
специально-криминологических де-
терминант рассматриваемого вида 
преступности.

Так, несмотря на неоднократные 
попытки систематизации правовых 
и организационных мер борьбы с 

5 См.: Савилов М.Г. Борьба с коррупцией как 
важнейшая задача государства в современных 
условиях // Актуальные вопросы науки и практики: 
сб. научных статей. Орел: ЮрЮИ МВД России, 
2010. С. 138 - 139.
6 Пылин В.В. Некоторые проблемы и пути развития 
местного самоуправления на современном этапе // 
Ленинградский юридический журнал. 2005. N 1(2). 
С. 110.
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использованием должностными лицами 
и иными лицами, выполняющими 
управленческие функции в органах 
местного самоуправления, своего 
служебного положения в целях 
получения незаконного вознаграждения 
и против интересов службы, в 
законодательстве Российской Федерации 
до сих пор отсутствует юридическая 
классификация коррупционных 
преступлений в зависимости от 
субъектного состава и сфер ее 
проявления. Достаточно расплывчато 
установлен объем допустимых мер 
контроля и правового воздействия, 
необходимых и достаточных для 
пресечения и предупреждения 
коррупционной деятельности в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления в частности. Не в 
полной мере закреплены полномочия 
институтов государства и общества 
по обеспечению функционирования 
системы антикоррупционного 
воздействия. Таким образом, отсутствие 
системного законодательства по 
борьбе с коррупцией не позволяет 
повысить эффективность мер 
антикоррупционного воздействия 
на преступность в органах местного 
самоуправления.

Недостаточно эффективно 
способствует борьбе с коррупцией 
уголовное право. В Уголовном кодексе 
Российской Федерации есть две главы, 
одна из которых предусматривает 
ответственность за преступления 
против интересов государственной 
службы и службы в органах местного 
самоуправления. Большинство таких 
преступлений содержит признаки 
коррупционности. Более чем в 
20 статьях УК РФ предусмотрена 
ответственность за умышленные 
корыстные преступления, совершенные 
с использованием служебного 

положения. Однако этого недостаточно, 
чтобы результативно бороться с 
коррупцией. Так, С.Ю. Мелихов 
совершенно справедливо отмечает, 
что уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за 
рассматриваемые преступления, почти 
не предусматривают ответственности 
за общественно опасные деяния с 
неосторожной формой вины7.

Кроме того, нормы отечественного 
уголовного права не охватывают своими 
составами деяния, признаваемые 
коррупционными в международном 
праве. Так, не считаются преступлениями 
принятие решения в условиях 
конфликта интересов, незаконное 
обогащение должностного лица. Также 
необходимо отметить, что коррупция 
лиц, выполняющих управленческие 
функции на государственных 
(муниципальных) предприятиях, 
отнесена к категории дел частного, а не 
публичного обвинения, что позволяет 
им уходить от ответственности. 
В российском уголовном праве 
отсутствуют такие составы 
преступлений, как коррупционный 
лоббизм, коррупционный фаворитизм, 
переход государственного либо 
муниципального служащего на работу 
в частную компанию, которая до этого 
момента фактически находилась в его 
ведении или под его "протекторатом".

Как представляется, отечественное 
законодательство содержит сегодня 
большой коррупционный потенциал 
в силу значительного завышения 
требований норм права, обилия 

7 См.: Мелихов С.Ю. Халатное отношение к 
служебным обязанностям лиц, выполняющих 
управленческие функции в организациях: 
актуальность проблемы и перспективы исследования 
// Проблемы теории уголовного наказания и его 
применения: Сб. материалов межрегиональной 
научно-практической конференции / Под ред. В.А. 
Уткина. Томск: ТМЛ-Пресс, 2013. С. 80 - 81.
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дискреционных полномочий чиновника, 
огромного количества отсылочных норм. 
Так, например, из-за того, что налоговое 
законодательство предполагает сегодня 
избыточное налоговое бремя, оно 
способствует росту взяток и поборов 
государственными и муниципальными 
чиновниками.

Значительные коррупционные 
нормы права содержатся в 
законодательстве о конкурсах на 
размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд. 
Чиновник может использовать 
предварительный отбор участников 
открытого конкурса в целях выявления 
поставщиков (исполнителей) как 
инструмент устранения конкурентов 
в ходе конкурса, оказывая тем самым 
преференции "своим" фирмам. 
Предварительный отбор здесь 
выступает и как средство ограничения 
конкуренции. В законе содержатся 
также значительные возможности 
извлечения ренты за допуск 
иностранного поставщика к конкурсу, 
покровительства "своим" компаниям. 
Коррупционные отношения в 
рассматриваемой сфере могут возникать 
на всех этапах процедуры размещения 
и исполнения государственных заказов, 
предусмотренной ст. ст. 525 - 534 ГК 
РФ, Федеральными законами от 21 июля 
2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", от 29 декабря 
1994 г. N 79-ФЗ "О государственном 
материальном резерве":

1. На этапе формирования 
перечня (номенклатуры) подлежащей 
поставкам продукции (работ, услуг) 
для нужд муниципальных организаций. 
Одним из условий возникновения 
коррупционных отношений в данном 

случае является вполне реальная 
возможность включения в указанный 
перечень (номенклатуру) таких видов 
продукции, работ и услуг, которые 
создают реальные предпосылки для 
того, чтобы победителем будущего 
конкурса или аукциона была признана 
конкретная организация, интересы 
которой лоббирует служащий 
органа местного самоуправления, 
участвующий в формировании данного 
перечня (номенклатуры).

2. На этапе подготовки 
заказчиком конкурсной документации 
(документации об аукционе, запроса 
котировок). Наиболее распространенной 
предпосылкой для возникновения 
коррупционных отношений на данном 
этапе является привлечение заказчиком 
к подготовке конкурсной документации 
(документации об аукционе, запроса 
котировок) представителей одной 
из организаций, которая будет 
участвовать в конкурсе. Естественно, 
что эта организация формулирует 
условия выполнения предстоящих 
работ, оказания услуг или технические 
требования к подлежащей изготовлению 
продукции "под себя".

3. На этапе проведения конкурса 
(аукциона, запроса котировок) 
по выбору поставщика товаров, 
исполнителя работ. Члены конкурсных 
комиссий, оценивающие заявки, могут 
отвергнуть нежелательные заявки 
по элементарным процедурным 
поводам - таким, как, например, 
незавизированные, непронумерованные 
или непрошитые страницы или иные 
отклонения от тех условий, которые 
эксперты считают важными по 
субъективным соображениям8.

8 См.: Корякин В.М. Условия возникновения 
коррупционных отношений при размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для нужд военных организаций // Право в 
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4. На этапе исполнения 
государственного контракта на 
поставку продукции, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд 
муниципальных организаций. По 
результатам исследований В.М. 
Корякина, коррупционные отношения 
на этом этапе (особенно в тех случаях, 
когда победителем конкурса (аукциона, 
запроса котировок) оказалась "нужная" 
организация, с которой заранее была 
достигнута договоренность об "откате") 
могут проявляться в следующих 
формах: 1) активное содействие 
представителей заказчика в ускорении 
перечисления бюджетных средств на 
счета организации-исполнителя; 2) 
внесение коррективов в первоначально 
заявленные требования к поставляемым 
товарам, выполняемым работам, 
оказываемым услугам в целях 
облегчения условий исполнения 
государственного контракта; 3) 
снисходительность при выявлении 
недостатков в количестве и качестве 
поставляемых товаров, выполняемых 
работ и т.п.9.

На социально-психологическом 
уровне среди социально-нравственных 
причин преступности против 
интересов службы в органах местного 
самоуправления можно выделить: 
традиционный для нашей страны 
способ решения проблем посредством 
мздоимства и взяточничества, 
круговая порука взяткодателей 
и взяткополучателей, правовая 
неграмотность населения, высокий 
уровень бездействия и нежелание 
граждан защищать свои права.

Так, серьезной причиной, 
порождающей коррупцию в органах 
муниципальной власти, является 

Вооруженных Силах. 2014. N 10. С. 8 - 10.
9 См.: Корякин В.М. Указ.соч. С. 11 - 12.

неразвитость гражданского общества. 
Деформированная социальная 
стратификация, высокий уровень 
бедности, отсутствие сильного среднего 
класса, низкий уровень правовой 
культуры, примирительное отношение 
людей к попранию своих прав и свобод, 
деформация моральных ценностей 
- все это способствует развитию и 
укоренению теневых общественных 
отношений.

Огромными проблемами для 
развития гражданского общества 
являются низкий уровень правовой 
культуры россиян, терпимое отношение 
общества к коррупции. Во многом 
это обусловливается историческим 
наследием. Хорошо известно, что 
правовой порядок есть только там, где 
обеспечиваются и защищаются права 
и свободы человека. На протяжении 
длительной истории России главная 
проблема состояла в том, чтобы 
преодолеть произвол государственной 
власти по отношению к человеку, его 
собственности, достоинству, правам 
и свободам. Эта проблема особенно 
актуальна и для современной России.

Большинство россиян, и это вполне 
естественно, исходит из собственного 
представления о важности той или 
иной проблемы, которые их сегодня 
волнуют. При этом большинство 
граждан спокойно относятся к проблеме 
коррупции. В общественном сознании 
происходит "селекция" приоритетов, 
когда главными вопросами становятся 
проблемы, с которыми они сталкиваются 
либо ежедневно, как, например, рост 
цен на товары и услуги, либо являются 
болевыми с точки зрения социально-
нравственного и физического здоровья 
общества, личной безопасности. На 
этом фоне проблема коррупции и 
ее проявлений в органах местного 
самоуправления, не теряя своей 
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актуальности, все же не воспринимается 
как что-то, непосредственно 
угрожающее повседневной жизни 
среднестатистического россиянина.

Таким образом, причины 
исследуемого вида преступности на 
общесоциальном уровне связаны 
со специфическими процессами 
общественно-экономического раз-
вития государства, на социально-
психологическом уровне - с 
особенностями публичной деятельности 
органов местного самоуправления, 
на индивидуальном - с личностными 
характеристиками лица, совершающего 
преступления против интересов службы 
в органах местного самоуправления.
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БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАХ ЖУРМЫН ЭСРЭГ ГЭМТ ХЭРГИЙГ ИЛРҮҮЛЭХ, 
ШАЛГАЖ НОТЛОХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖИЛЛАГААНД 

ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА 
ЗАМ 

URGENT ISSUES TO INVESTIGATION PROCESS TO DETECT, INVESTIGATE 
AND PREVENT ANTI-ECOLOGICAL CRIMES AND SOME METHODOLOGICAL 

SOLUTIONS TO RECOLVE THEM

Б.ЦОГТБААТАР
ЦЕГ-ын Мөрдөн байцаах газрын Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн ахлах мөрдөн байцаагч, цагдаагийн дэд 
хурандаа, докторант
TSOGTBAATAR B.
Senior Investigator of Ecological Crime Division, Police Investigation 
Department, NPA, Police Lieutenant colonel, Ph.D student

Товч агуулга: Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 23 дугаар бүлэгт тусгагдсан 
Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргүүдийн гэмт хэргүүдийн нөхцөл байдлыг 
судлан,  түгээмэл үйлдэгдэж буй ан агнуурын болон ойн хууль тогтоомжийг зөрчих, 
хууль бусаар ашигт малтмал хайх, ашиглах, олборлох зэрэг гэмт хэргүүдийг мөрдөн 
шалгахад тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх шинэлэг арга замын талаар 
тусгалаа.  

Abstract: I made a substantial research work for consideration of this report. Not only 
I referred urgent problems faced in investigating process of common crimes among anti-
ecological crimes specified in Article23, Criminal Law of Mongolia, hunting legislation 
violation, forest legislation violation and illegal mineral resource exploration are being 
referred but also I reflected its solutions how to resolve them in the present report. 

Монгол улсад бүртгэгдэж буй 
байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал, 
хэргийг илрүүлэх, шалгаж нотлох, 
урьдчилан сэргийлэх ажиллагаанд 
тулгамдаж буй асуудал, түүнийг 
шийдвэрлэх шинэлэг арга замын талаар 
та бүхний анхаарлыг хандуулахыг хүсч 
өөрийн хийсэн судалгаанд тулгуурлан 
бэлтгэсэн энэхүү илтгэлээ хүргэж байна. 

Тулгамдаж буй асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд инноваци буюу 
техник, технологийн ололт дэвшил, 
шинэ санал, санаачилга нэвтрүүлэх 
асуудлыг логик дараалалтай авч үзэх 
шаардлагатай юм. 

2004-2014 оныг хүртэл сүүлийн 
11 жилд Цагдаагийн байгууллагад 
бүртгэгдсэн Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэргийг судалж үзвэл:

Он 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Нийт
Хэрэг 35 50 54 88 277 318 264 300 461 338 378 2563

 Үүнээс шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэрэг:
Он 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Нийт

Хэрэг 14 23 12 26 111 124 117 168 211 180 175 1161
Ял 
шийтгүүл
сэн хүн

23 41 30 50 212 261 187 282 330 277 268 1961
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Судалгаанаас үзэхэд цагдаагийн 
байгууллагад бүртгэгдсэн байгаль 
орчны эсрэг нийт гэмт хэргийн дотор 
“Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих” гэмт 
хэрэг 65-70 хувь, “Ан агнуурын тухай 
хууль тогтоомж зөрчих” гэмт хэрэг 11-
13 хувь, “Хууль бусаар ашигт малтмал 
хайх, ашиглах, олборлох” гэмт хэрэг 12-
15 хувийг эзэлж, эдгээр 3 төрлийн хэрэг 
нь Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийн 92-95 хувийг эзэлж байна. 

Бүртгэгдсэн нийт хэргийн 45,3 
хувь нь шүүхээр шийдвэрлэгдсэнээс 
ойн тухай хууль тогтоомж зөрчсөн 
гэмт хэрэг 865 буюу 74,5 хувийг, ан 
агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих 
гэмт хэрэг 196 буюу 16,8 хувийг, хууль 
бусаар ашигт малтмал хайх, олборлох 
гэмт хэрэг 45 буюу 3,8 хувийг тус тус 
эзэлж байгаа юм. 

Гэтэл бүртгэгдсэн гэмт хэргийг 55-
60 хувь нь шүүхээр шийдвэрлэгдэхгүй 
байгаа нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, илрүүлэх, нотлох, урьдчилан 
сэргийлэх ажил арга хэмжээ хангалтгүй 
байгаа бөгөөд инновацийг нэвтрүүлэх 
зайлшгүй шаардлагатайг харуулж 
байна. 

Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 
2015.05.08-ны өдрийн б/251 дүгээр 
тушаалаар байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох, урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
улсын хэмжээнд удирдан зохион 
байгуулах, мэргэжлийн удирдлагаар 
хангах, зааварчлах, хариуцсан 
чиглэлээр гүйцэтгэх ажил явуулах, 
төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран 
ажиллах чиг үүрэгтэйгээр  Мөрдөн 
байцаах газрын бүтцэд “Байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг  гэмт хэрэг 
мөрдөх хэлтэс”-ийг ажиллуулж байгаа 
хэдий ч энэ төрлийн хэргийн нотлох 
ажиллагаанд инноваци нэвтрүүлэх нь 
улс орны эдийн засагт болон эрх зүйн 
тодорхой салбарт чухал ач холбогдлоо 
өгөх юм.  

2015 оны 12 дугаар сарын байдлаар 

улсын хэмжээнд түдгэлзүүлсэн Байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг  гэмт хэрэг 
174 байгаагаас 107 буюу 61,4 хувь нь 
эзэнгүй, 27 буюу 15,5 хувь нь сэжигтэн 
яллагдагч оргон зайлсан эсхүл хаа 
байгаа нь тодорхойгүй, 34 буюу 19,5 
хувийг шаардлагатай гэрч хохирогч 
байхгүй үндэслэлээр түдгэлзүүлсэн 
байна.  

Түдгэлзүүлсэн нийт хэргийн 83 
буюу 47,7 хувь нь ойн тухай хууль 
тогтоомж зөрчих, 21 буюу 12,0 хувь 
нь хууль бусаар ашигт малтмал хайх, 
ашиглах, олборлох, 50 буюу 28,7 хувь 
ан агнуурын хууль тогтоомж зөрчих 
гэмт хэрэг байна.

Үүнээс үндэслэн байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэргийн нөхцөл 
байдал нь дээрх 3 төрлийн хэргийн 
гэмт хэргийн нөхцөл байдалтай голлон 
хамааралтай байх тул эдгээр хэргийн 
үйлдэгдэж байгаа өнөөгийн төлөв 
байдлын талаар тодруулж авч үзэх нь 
зүйтэй байна.

Хууль бусаар ашигт малтмал 
хайх, ашиглах, олборлох гэмт хэргийн 
талаар:

2016 оны 01 дүгээр сард гаргасан уул 
уурхайн статистик мэдээнд олгогдсон 
хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл 3136, 
Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл 1459, 
Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 1677, 
Хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбай 13.3 сая га, Ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөл бүхий талбай 1,2 
сая га, Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбай 12,1 сая.га байгаа бөгөөд 
Монгол улсын нийт нутаг дэвсгэрт 
эзлэх тусгай зөвшөөрлийн талбайн 
хувь 8,5%, үүнээс ашиглалтын тусгай 
зөвшөөрөл бүхий талбайн эзлэх хувь 
0,8, хайгуулын тусгай зөвшөөрөл 
бүхий талбайн эзлэх хувь 7,7,  ДНБ-д 
уул уурхайн салбарын эзлэх хувь 17.1, 
аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлд уул 
уурхайн үйлдвэрлэлийн эзлэх хувь 66.2 
байна. 

Сүүлийн 4 жилд Цагдаагийн 



752

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

байгууллагад хууль бусаар ашигт 
малтмал хайх, олборлох 211 гэмт 
хэрэг бүртгэгдсэнээс шүүхээр 24 
гэмт хэрэгт 28 хүн ял шийтгүүлсэн 
байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 11,3 
хувь нь л шүүхээр шийдвэрлэгдсэн 
нь энэ төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
болон мөрдөн байцаах ажлын үр дүн 
муу байгааг харуулж байна. 

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих 
гэмт хэргийн талаар:

Монгол Улсын ойн сангийн нийт 
талбай 18.3 сая.га, энэ нь 140 гаруй 
зvйлийн мод, сөөгөөс бvрдэх бөгөөд 
нутаг дэвсгэрийн 11.89 хувийг эзэлж 
байна. Манай улс1.4 тэрбум шоометр 
модны нөөцтэй ба ойрхог чанар нь 8.03 
хувь байна. Үүний 76.3 хувийг болц 
гүйцсэн хөгшин ой эзэлж байна.

Ойн сангийн ихэнх хувийг эзэлдэг 
шилмүүст болон навчит ойн талбайн 
өөрчлөлтийг сүүлийн 12 жилийн 
байдлаар судалдсан дүнгээс үзэхэд 
ойгоор бүрхэгдсэн талбай 289.8 мян.
га-гаар хорогдсон байхад ойгоор 
бүрхэгдээгүй талбай 868.4 мян.га-гаар 
нэмэгдсэн байна.   

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн 
яамны /БОНХЯ/ Ойн судалгаа 
хөгжлийн төвөөс хийсэн судалгаагаар 
Монгол Улсад жилд хоёр сая шоометр, 
үүнээс нийслэлд 540 мянган шоометр 
түлээний хэрэгцээ байгаа боловч улсын 
хэмжээнд жилдээ  667 мянган шоометр 
түлээ хэрэглэж байна. 2009-2014 онд 
жил бүр 503,8-1128,4 мянган шоометр 

буюу дунджаар жилд 841,0 мянган 
шоометр мод ойгоос бэлтгэн иргэд, аж 
ахуйн нэгжийн мод ба модон материал, 
түлшний хэрэгцээг хангаж байгаа нь 
бодит хэрэгцээнээс гурав дахин бага 
түлээ нийлүүлэгдсэнийг харуулж байна.  

Монгол улсад бүртгэгдэж байгаа 
байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт 
хэргийн 65-70 хувийг энэ төрлийн гэмт 

хэрэг эзэлдэг бөгөөд сүүлийн 3 жилд 
6,5-27,8 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт 
харагдаж байгаа боловч энэ төрлийн 
гэмт хэрэг үйлдэгдэж байгаа шалтгаан 
нөхцөл арилахгүй байна. 

Цагдаагийн байгууллагад сүүлийн 
4 жилд хууль бус мод бэлтгэлтэй 
холбоотой 975 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 
шүүхээр 591 гэмт хэрэгт 899 хүн ял 
шийтгүүлсэн байна. 

Энэ төрлийн гэмт хэрэгт шалгагдсан 
ихэнх хүмүүс нь ажил орлогогүй байдаг, 
хууль бусаар мод бэлтгэж ашиг олох 
гэсэн санаа зорилготой байдаг бөгөөд 
ихэнхдээ шүүхээс оногдуулсан ялыг 
тэнсэж хянан харгалздаг тул давтан гэмт 
хэрэг үйлдэх тохиолдол их байна. Иймд 
энэ төрлийн  гэмт хэргийг илрүүлэхэд 
иргэдийн дэмжлэг туслалцааг авах, 
урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй шинэлэг 
ажил зохион байгуулах шаардлагатай 
байна. 

Ойн тухай хууль тогтоомж зөрчих 
гэмт хэрэг нь тухайн орон нутгийн 
байршил онцлогоос хамаарч  зарим 
орон нутагт үйлдэгдээгүй, тухайлбал: 
Өмнөговь, Сүхбаатар,  Дорноговь, 
Дундговь, Говьсүмбэр  аймагт,  энэ 
төрийн гэмт хэрэг гараагүй байхад 
Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай, 
Хөвсгөл аймаг, Нийслэлийн Сонгино-
Хайрхан, Баянзүрх дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт их хэмжээгээр үйлдэгдэж 
байна.  

Эн төрлийн гэмт хэргийг 
шийдвэрлэхэд  хохирлын хэмжээг 
хэрхэн тооцох талаар шүүх прокурорын 
байгууллага нэгдсэн ойлголтод хүрч 
чадаагүй, өөрөөр хэлбэл экологи эдийн 
засагт учруулсан бодит  хохирлыг 
Байгаль орчныг хамгаалах тухай хуульд 
зааснаар  гурав  дахин нэмэгдүүлж 
тооцох нь  эрүүгийн хуулийн хууль 
ёсны байх зарчимтай зөрчилдөж байна.   

Хэргийн шийдвэрлэлтийн байдалд 
хийсэн судалгаанаас үзэхэд мод бэлтгэх 
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зөвшөөрөл, гарал үүслийн гэрчилгээ 
олгох эрх бүхий албан тушаалтнуудын 
хариуцлагагүй үйл ажиллагаа нь уг 
зүйл ангиар эрүүгийн хэрэг үүсгэж 
шалгах шалтгаан болж байгаа бөгөөд  
эрхийн бичгийг ихэнхдээ нөхөн олгож, 
уг олгосон бичигт газар, цаг хугацаа, 
хэмжээг бичихгүй орхигдуулдаг зэрэг нь 
хэргийг гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй 
үндэслэлээр хэрэгсэхгүй болгох 
үндэслэл болсон байна.

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 211 
дүгээр зүйлд “Зохих зөвшөөрөлгүйгээр 
ой мод бэлтгэсэн, тээвэрлэсэн, 
худалдсан, худалдан авсан, хадгалсан, 
боловсруулсан..” гэж заасан байхад 
хууль бусаар бэлтгэсэн модыг  үл таних 
хүнээс худалдан авч тээвэрлэсэн хэргийг 
шүүх шийдвэрлэхдээ заавал бэлтгэсэн 
хүнийг олж тогтоолгохоор нэмэлт 
мөрдөн байцаалтад буцаадаг, зарсан 
хүнийг нь олж тогтоох боломжгүйгээс 
хэрэг шийдвэрлэгдэхгүй байдалд 
хүрч ял завших нөхцөлийг бүрдүүлж 
байна. Иймд хуулийн заалтыг нэг мөр 
ойлгож хэрэглэх асуудалд анхаарах 
шаардлагатай юм.

Нэг гарал үүслийн гэрчилгээгээр  
хэдэн удаа мод тээвэрлэж байгааг тогтоох 
боломж муу, ихэвчлэн шөнө оройн 
цагаар бэлтгэн тээвэрлэдэг, эзэнгүй уул 
тайгад хууль бус мод бэлтгэгддэг тул 
энэ гэмт хэргийн илрүүлэлт хангалтгүй  
байна гэж үзэхээр байна. Түдгэлзүүлсэн 
нийт хэргийн 47,7 хувь нь ойн тухай 
хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэрэг 
байна.

Ан агнуурын тухай хууль 
тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн 
талаар:

Эрс тэс уур амьсгалтай манай оронд 
өөр хоорондоо ялгаатай экосистемд 
дасан зохицсон олон зүйлийн ан амьтан 
бүртгэгдсэнээс 28 зүйл амьтан нэн ховор, 
72 зүйл амьтан ховор ангилалд багтсан 
байна. Засгийн газрын 2011 оны 23 

дугаар тогтоолоор эдгээр амьтны төрөл, 
зүйл, хүйсийг өөр өөр үнэлгээтэйгээр 
тогтоосон байдаг. Ан  агнуурын  тухай  
хууль  тогтоомж зөрчсөн  гэмт  хэргийн 
гол онцлог  нь ихэнхдээ нууц  далд  
аргаар үйлдэгдсэн байдаг . 

Манай улс амьтан, ургамлыг 
хамгаалах, зохистой ашиглах чиглэлээр 
олон улсын 4 конвенцид нэгдэн орж, 
ан амьтны амьдрах орчныг хамгаалах, 
нөхөн сэргээх асуудлыг 6 үндэсний 
хөтөлбөрт тусган энэ  талын харилцааг 
зохицуулсан 6 хууль, тэдгээрт 
нийцүүлсэн 20 гаруй журмыг мөрдөн 
хэрэгжүүлж байна. 

Уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, 
хуурайшил, ой хээрийн түймэр зэрэг 
байгалийн хүчин зүйл болон малын 
тоо толгойн хэт өсөлт, бэлчээрийн 
талхагдал, хөрсний элэгдэл, уул уурхай, 
газар тариалангийн үйл ажиллагаа, 
дэд бүтцийн байгууламж, хотжилт, 
хууль бус ашиглалт зэрэг хүний хүчин 
зүйлийн улмаас ан амьтны тархац нутаг 
шахагдан тоо толгой буурч, ховор, 
нэн ховор хөхтөн амьтдын зүйлийн 50 
орчим хувь нь амьдрах орчны хомсдол, 
доройтолд орсон, туруутан амьтдын 80 
хувь нь амьдрах орчны хуваагдалд орж, 
хөхтөн амьтдын 20 орчим хувь нь хэт их 
ашиглалтад өртөөд байна.

Ховор, нэн ховор амьтдын түүхий 
эдийг уламжлалт анагаах ухааны 
эмийн жор, үзвэр, гоёл, бөөгийн 
эдлэл, хэрэгсэл, өмсгөлд болон 
сүлжээ рестораны махны хэрэгцээнд 
хэрэглэхээс гадна БНХАУ-ын зах 
зээл дээр эрэлт хэрэгцээ ихтэй, өндөр 
үнээр борлогддог тул хятад иргэдээс 
захиалга авч ан амьтдыг хууль бусаар 
агнах, барих, ангийн гаралтай түүхий 
эд зүйлийг улсын хилээр хууль бусаар 
нэвтрүүлэх, орон нутгийн удирдлага, 
албан тушаалтнууд тухайн жилийн 
батлагдсан агнуур зохион байгуулалтыг 
зөрчиж дур мэдэн ховор ан амьтан 
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агнах зөвшөөрөл олгодог зэрэг нь энэ 
төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд ихээхэн 
нөлөөлж байна. 

Цагдаагийн байгууллагад сүүлийн 
4 жилд хууль бус агнууртай холбоотой 
176 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс шүүхээр 
81 гэмт хэрэгт 181 хүн ял шийтгүүлсэн 
байна. 

Нийт түдгэлзүүлсэн хэргийн 28,7 
хувийг ан агнуурын хууль тогтоомж 
зөрчих гэмт хэрэг эзэлж байна.

Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийн шийдвэрлэлтийг сүүлийн 
3 жилээр судлан үзэхэд нийтлэг 
үйлдэгддэг Ойн тухай хууль тогтоомж 
зөрчих /ЭХ-ийн 211/, Ан агнуурын 
хууль тогтоомж зөрчих /ЭХ-ийн 203/-д 
заасан гэмт хэргүүдийн экологи эдийн 
засгийн хохирлыг нэгэнт Засгийн 
газрын тогтоол, холбогдох эрхийн 
актаар заасан байдаг учраас хохирл 
тогтоох боломжтой  нийт хэргийн 75% 
нь шүүхээр шийдвэрлэгдсэн байна.

Харин Байгаль орчны бусад хэргийн 
хувьд /ЭХ-ийн 204, 205, 206, 207, 208, 
201, 212, 213, 214, 214-1/ сүүлийн 
3 жилээр судлан үзэхэд 2011 онд 67 
гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 56, 2012 
онд 61 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 52, 
2013 онд 47 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнээс 
41 гэмт хэрэг нь байгаль экологид 
учирсан хохирлыг тогтоох шинжээч 
мэргэжилтэн байхгүй, шинжилгээний 
ажлын /шинжээчийн, лабораторийн/ 
зардал байхгүйгээс мөрдөн байцаалтын 
5-16 дугаар хугацаа хүртэл сунгуулан 
шалгаж байгаад 85 хувь нь хэрэгсэхгүй 
болгож шийдвэрлэсэн байна.  

Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгаж 
нотлох, урьдчилан сэргийлэхэд 
тулгамдаж буй асуудал хийгээд 
тэдгээрийг шийдвэрлэхийн тулд 
инновацийг ашиглах нь:

1. Байгаль орчны эсрэг гэмт 
хэргүүд нь Эрүүгийн хуульд заасан 

хохирл учирсан байхыг шаарддаг 
материаллаг бүрэлдэхүүнтэй гэмт 
хэрэг бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэрэгт 
учирсан хохирлыг Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хуулийн 7 дугаар 
зүйлд заасны дагуу Байгаль орчин, 
ногоон хөгжлийн яамнаас үнэлгээний 
эрх авсан хувийн аж ахуйн нэгжүүд 
тогтоож байна. Практикт эдгээр ашгийн 
төлөө байгууллагууд нь шинжилгээний 
төлбөрийг шинжээч томилсон мөрдөн 
байцаагчаас нэхэмжилдэг байна. 
Мөрдөн байцаах алба, прокурорын 
зүгээс мөрдөн байцаагчдаа тодорхой 
шийдэл хэлж өгч чаддаггүй “төсөв 
мөнгө байхгүй” гэсэн хариу өгдөг 
атлаа “хэргийг шийд” гэсэн үүрэг 
даалгавар өгч байна. Мөрдөн байцаагч 
нь уг төлбөрийг хэрэгт холбогдож буй 
аж ахуйн нэгжүүдээр төлүүлж байгаа 
нь маргаан үүсгэх, улмаар төлбөр 
төлөгдөхгүй бол дүгнэлтээ авч хэргээ 
шийдвэрлэж чадахгүйд хүрэх,  эсхүл 
шинжээч нар үндэслэл муутай дүгнэлт 
гаргах, хохирлын хэмжээг илтээр 
багасгах зэрэг сөрөг үр дагаврыг 
бий болгож гэмт хэргийн илрүүлэлт, 
шийдвэрлэлтэд сөргөөр нөлөөлж байна. 
Цагдаагийн байгууллага 2014, 2015 оны 
төсөвт 3,1 тэр бум төгрөгийг эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны зардалд 
тусгуулах санал хүргүүлсэн боловч 
Сангийн яам хянаж хассан учир энэ 
зардлыг шийдвэрлэх боломжгүй болсон. 
Нэгэнт төсөвт зардал суугаагүй учир 
цагдаагийн байгууллагаас шинжээч нарт 
төлбөр төлөх боломжгүй болдог нөгөө 
талаар шинжилгээ хийсэн байгууллага 
нь төлбөрийг барагдуулаагүй бол 
дүгнэлт өгөхгүй гэсэн шаардлага тавьж 
эцэст нь байгаль орчны эсрэг үйлдсэн 
гэмт хэргийг хуульд заасан үндэслэл 
журмын дагуу илрүүлж, шийдвэрлэх 
боломжгүй болоход хүргэж, гэмт 
этгээдүүд ял завшиж байна. Одоо 
Мөрдөн байцаах газрын Байгаль 
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хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 
мөрдөх хэлтсийн шалгаж буй 10 хэрэгт 
185 сая орчим төгрөгийн шинжилгээний 
зардлын нэхэмжлэл ирсэн байна. 
Зөвхөн Сэлэнгэ аймгийн цагдаагийн 
газар 2015 оны 3 дугаар улиралд хууль 
бус олборлолттой холбоотой 25 гомдол 
мэдээлэл шалгаснаас дөнгөж 3-т нь буюу 
12 хувьд нь эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 
байна. Энэ нь байгаль экологид учирсан 
хохирлыг бодитой тогтоож чадахгүй, 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзаж 
шийдвэрлэж байгааг харуулж байна. 
Эдгээр асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
дараах инновацийг ашиглах боломжтой 
гэж үзэж байна. Үүнд:
•	 Байгаль хамгаалах тухай хууль, 

Засгийн газрын тусгай сангийн 
тухай хуульд оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлт 2015 оны 07 дугаар сард 
Улсын их хурлаар батлагдсантай 
холбоотойгоор  “Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэргийн 
шинжээчийн болон шинжилгээний 
ажлын зардлыг Байгаль 
хамгаалах сангаас эргэн төлөгдөх 
нөхцөлтэйгөөр санхүүжүүлэх” 
гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх журам 
боловсруулах ажлын хэсгийг 
байгуулж уг заалтыг практикт 
хэрэгжүүлэх, мөрдөн шалгах үйл 
ажиллагаанд нэг мөр хэвшүүлэх 
арга хэмжээ авах. 

•	 Байгаль орчинд нарийвчилсан 
үнэлгээ тогтоох тусгай зөвшөөрөл 
авсан аж ахуйн нэгжээр шинжилгээ 
хийлгэж төсвөөс их хэмжээний 
төлбөр төлөх үүргээс чөлөөлөх, 
байцаан шийтгэх ажиллагаанд 
оролцогчдын зүгээс мөрдөн 
байцаагч нь ашиг, хувь хүртэх 
зорилгоор хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгжийн бизнест дэмжлэг 
үзүүлж хамтран ажиллаж байна 
гэсэн сөрөг ойлголтыг арилгах 
үүднээс Шүүх шинжилгээний 

үндэсний хүрээлэнд экологи-
эдийн засгийн шинжилгээний нэгж 
байгуулах санал боловсруулж, 
дээрх хэлтсийн ажиллах хүч, 
техник хэрэгсэл, урсгал зардал, 
цалин бусад санхүүжилтийн тооцоо 
хийсэн загвар төсөв гарган Хууль 
зүйн яаманд хүргүүлэх, хэрэв 
байгуулагдах нэгжийн шинжээч, 
шинжилгээний ажлын зардлыг 
төсвөөс шууд санхүүжүүлэх 
боломжгүй бол дээрх 2 хуулийн 
хүрээнд Байгаль хамгаалах сангаас 
холбогдох зардлыг санхүүжүүлж 
болох нөхцөлийг хамтарсан ажлын 
хэсэг гарган судлуулж шийдвэрлэх.

 Шүүхийн шинжилгээний 
байгууллагын бүтцэд иргэдийн 
амь, бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 
хэрэг дээр Шүүх эмнэлэг, бусдын 
эд хөрөнгийг завшиж үрэгдүүлсэн 
болон ашиглал, албан тушаалын 
гэмт хэрэг дээр шүүх нягтлан бодох 
бүртэл, галт зэвсэг гарын мөртөй 
холбоотой асуудалд баллистик, 
криминалистикийн шинжилгээний 
хэлтэс зэрэг төрөлжиж мэргэшсэн 
бүтэц бүхий нэгжүүд байхад Монгол 
улсад тулгамдаж буй гол асуудал 
болох Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэрэгт шинжилгээ хийх 
үүрэг бүхий хэлтэс одоо болтол 
байхгүй байна. Уг албыг яаралтай 
байгуулж, маркшейдр, уул уурхай, 
ашигт малтмал, геоэкологи, ус, хөрс, 
газарзүй зэрэг нарийн мэргэжлийн 
шинжээчдийг ажиллуулах. Үүнтэй 
зэрэгцэн тухайн хэргийн онцлогоос 
шалтгаалан нэмэлт байдлаар 
ажиллуулах орон тооны бус ургамал 
зүй, амьтан, агаар, химийн хорт 
бодис, тэсэлгээ, цөмийн энергийн 
зэрэг төрөл бүрийн  шинжилгээний 
салбаруудад ажиллаж буй 
нарийн мэргэжлийн хүмүүсийг 
шинжилгээний багт татан 
оролцуулж гэрээгээр ажиллуулах 
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төсвийг баталж өгөх хэрэгтэй юм. /
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тухай хууль, тушаал 
зэрэг зарим нэг эрх зүйн актад 
өөрчлөлт оруулах замаар/ 

•	 Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийг мөрдөхөд олон төрлийн 
нарийн мэргэжлийн шинжилгээ 
хийлгэх шаардлага тулгардаг бөгөөд 
одоогоор энэ талын шинжилгээ хийх 
үүрэг бүхий мэргэшсэн шинжээч 
нарын бүтэц байхгүйгээс Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 159-
р зүйл, Шүүхийн шинжилгээний 
тухай хуулийн 8-р зүйлд заасныг 
удирдлага болгон “Шинжилгээг 
шинжилгээний байгууллагаас 
гадуур хийлгэх” үндэслэл, 
журмын дагуу гадны мэргэжлийн 
байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд 
төлбөр төлж шинжээчийн дүгнэлт 
гаргуулж байна. Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 99-р зүйлийн 
99.2-т “Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны зардлыг төр хариуцах” 
тухай заалт ороод 20 гаруй жил болж 
байгаа хэдий ч “Шинжилгээний 
зардал”-ыг төсөвт тусгаж 
өгдөггүйгээс одоог хүртэл мөрдөн 
байцаагч нар аль нэг байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийг “царайчлах” 
хэлбэрээр “шинжилгээний зардал”-
ыг гаргуулж байна. Иймд энэ 
төрлийн гэмт хэргийн Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны 
зардлыг яаралтай төсөвт тусгаж 
өгөх шаардлагатай бөгөөд цаашид 
Хохирлын сангийн хуулиар 
зохицуулж хэвшүүлэх шаардлагатай 
юм.

•	 Цагдаагийн алба хаагч ялангуяа 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч нар 
“төр зардал гаргахгүй юм чинь яаж 
ийж байгаад болгох” гэж зүтгэдэг 
явдлыг зогсоох.

2.  Байгаль орчны эсрэг гэмт хэргийг 
гол төлөв тээврийн хэрэгсэл, тусгай 
зориулалтын техник ашиглан 

үйлддэг ба гэмт хэрэг үйлдэхэд 
ашигласан тээврийн хэрэгсэл, 
техникийг хураах шийдвэр Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай хууль, 
Ойн тухай хууль, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2014 оны 48 тоот 
зарлиг болон Эрүүгийн хуулийн 
ерөнхий ангийн 49 дүгээр зүйлийн 
2 дахь заалтуудад тусгагдсан байдаг. 
Гэвч Улсын дээд шүүхийн 2006 
оны 01 тоот тогтоолоор гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийн өөрийнх нь 
өмчлөлийнх болох нь тогтоогдсон 
нөхцөлд улсын орлого болгоно 
гэж тайлбарласан. /2016 оны 
09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 
хэрэгжиж эхлэх Эрүүгийн хуульд 
ч мөн дээд шүүхийн тогтоолыг 
баталгаажуулсан/ Иймд гэмт 
хэрэг үйлдэгсэд өөрийн өмчлөл, 
эзэмшилд бүртгэлтэй тээврийн 
хэрэгсэл, техник хэрэгслийг 
ашиглахаа больсон, бусдын 
эзэмшлийн өмч хөрөнгийг түр 
хугацаагаар авах эсхүл түрээслэх 
байдлаар авч ашигладаг аргатай 
болсон учир хуулийн дээрх 
заалт нь хэрэгжих боломжгүй 
болж иргэд болон нийгмийг гэмт 
халдлагаас хамгаалах, гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, 
хүмүүжүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх тухай 
эрүүгийн хариуцлагын зорилго 
бүрэн хэрэгжих зарим нөхцөлийг 
үгүйсгэж байна. Шинээр хэрэгжих 
эрүүгийн хуульд Байгаль хамгаалах 
журмын эсэрг гэмт хэргийг 
Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт 
хэрэг нэртэй болгоод 9 зүйл болгон 
заасан нь өмнөх эрүүгийн хуульд 
байсан 14 гэмт хэргийг цөөлсөн, эрх 
зүйн хамгаалалтын ач холбогдол 
буурч зөрчлийн шинжтэй болгосон 
зэрэг өнөөгийн нөхцөлд учир 
дутагдалтай, судалгаа тооцоогүй 
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хандсан гэж судлаачийн хувьд 
шүүмжлэлтэй хандаж байна. 
Тухайлбал урьд өмнөх хуулийн 
208 дугаар зүйл буюу Усны тухай 
хууль тогтоомж зөрчих гэмт 
хэргийг зөрчил болгон эрүүгийн 
эрх зүйн хамгаалалтаас гаргасан 
байна. Шийдвэрлэхийн тулд дараах 
инновацийг ашиглах боломжтой 
гэж үзэж байна. Үүнд:

•	 2016 оны 09 дүгээр сарын 01-
ний өдрөөс хэрэгжих Эрүүгийн 
хуульд “Гэмт хэрэг үйлдэхэд 
хэрэглэсэн тээврийн хэрэгсэл, 
уналга, зэвсэг, хэрэгсэл нь тухайн 
гэм буруутай этгээдийн өмчлөлд 
байсан нь тогтоогдсон тохиолдолд 
хураана” гэж заасныг “гэм буруутай 
этгээдийн өмчлөлд байгаа эсэхээс 
үл хамааран” түүнийг хураан авч 
байхаар зохицуулалт хийх, 23 
дугаар бүлэгт заасан 14 гэмт хэргийг 
эрүүгийн хуульд хэвээр тусгаж, 
нотлох ажиллагааг эрчимжүүлснээр 
байгаль орчны эсрэг гэмт хэрэг 
бодитой буурах боломжтой бөгөөд 
урьдчилан сэргийлэх чухал арга 
хэмжээ болно.

3. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг нь төрийн захиргааны 
байгууллага, албан тушаалтнаас 
гаргасан шийдвэр, зөвшөөрөлтэй 
холбогдож тэдний эрх ашигт шууд 
нөлөөлж байдаг учир орон нутгийн 
хууль сахиулах байгууллага 
уг хэргийг илрүүлэх, шалгаж 
шийдвэрлэх явцад сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг явдлыг таслан зогсоох, 
мөрдөн байцаагч нарт мэргэжил 
аргазүйн туслалцаа үзүүлэх, 
хүн хүчээр туслах зорилгоор 
мэргэжлийн хэлтсийн алба хаагчид 
орон нутагт томилолтоор ажиллах 
зайлшгүй шаардлага гардаг. 2012 
оноос хойш, ялангуяа 2014 оны 04 
дүгээр сараас хойш аймаг, сумын 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал 
уул уурхайн улмаас эвдэгдсэн 
газарт нөхөн сэргээлт хийлгэх 
сонгон шалгаруулалтыг зохион 
байгуулах журам баталж уг 
журмын дагуу иргэд аж ахуйн 
нэгжээс хандив авч эвдэгдсэн газарт 
нөхөн  сэргээлт хийлгэх нэрээр 
хууль бусаар ашигт малтмалын 
олборлолт хийлгэж байгаа нь энэ 
төрлийн гэмт хэрэг үйлдэгдэх 
шалтгаан болж байна. Аймаг, 
сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын Тэргүүлэгчид Газрын 
тухай, Ойн тухай, Усны тухай, 
Ашигт малтмалын тухай хууль 
тогтоомж, Засгийн газрын 2010 оны 
308 дугаар тогтоолоор баталсан 
“Бичил уурхай ашиглах журам” 
зэргийг илт зөрчсөн “Нөхөн 
сэргээлт хийлгэх тухай” олон тооны 
тогтоол, шийдвэр гаргасан. Эдгээр 
шийдвэр нь эвдэгдсэн газрыг нөхөн 
сэргээх санхүүгийн эх үүсвэрээ 
тухайн газарт олборлолт явуулан 
ашигт малтмал ашиглаж байж 
олох боломж олгосон учир нөхөн 
сэргээлт нэрийн дор хууль бусаар 
олборлолт явуулах үйлдэлд олон 
аж ахуйн нэгж, иргэд оролцох хүсэл 
сонирхолтой болсон.  Тухайлбал: 
Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын засаг 
дарга, ИТХ-ын дарга нар зөвхөн 
2015 онд 82 аж ахуйн нэгж иргэн, 
нөхөрлөлтэй нөхөн  сэргээлт хийх, 
зардлаа эвдэгдсэн газарт байгаа 
ашигт малтмалыг дахин олборлож 
олох эрх олгосон шийдвэр гаргасан 
байна. Үүнд:

•	 Нөхцөл байдлын талаар судалгаа 
хийж, дэлгэрэнгүй тайлан гаргаж, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, 
Авлигатай тэмцэх газарт хянуулж, 
хууль бус шийдвэрүүдийг хүчингүй 
болгуулах, ажлын чиглэл өгүүлэх 
асуудлыг зохион байгуулах, 
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4. Ойн тухай хууль тогтоомж 
зөрчсөн гэмт хэргийг шийдвэрлэхэд  
хохирлын хэмжээг тооцох асуудалд 
шүүх прокурорын байгууллага нэгдсэн 
ойлголтод хүрэх. Өөрөөр хэлбэл 
экологи эдийн засагт учруулсан бодит  
хохирлыг Байгаль орчныг хамгаалах 
тухай хуульд зааснаар  гурав  дахин 
нэмэгдүүлж тооцож байх. Эрүүгийн 
хуулийн тусгай ангийн 203, 211, 212 
дүгээр зүйлүүдэд заасан үйлдлийг  
“Зохих зөвшөөрөлгүйгээр” худалдсан, 
худалдан авсан, хадгалсан, бэлтгэсэн, 
тээвэрлэсэн, боловсруулсан..” гэж 
заасан байхад прокурор, шүүх 
шийдвэрлэхдээ заавал бэлтгэсэн хүнийг 
олж тогтоолгохоор нэмэлт мөрдөн 
байцаалтад буцаадаг, зарсан хүнийг 
нь олж тогтоох боломжгүйгээс хэрэг 
шийдвэрлэгдэхгүй байдалд хүрч ял 
завших нөхцөл бүрдэж байна. Үүнд:
•	 Хуулийн байгууллагууд хуулийг 

нэг мөр ойлгож хэрэгжүүлэх талаар 
хамтарсан зөвлөгөөн хийх, зөвлөмж 
шийдвэр гаргуулах шаардлагатай 
байна

•	 Байгаль хамгаалах журмын 
эсрэг гэмт хэрэг, зөрчил шалгаж 
шийдвэрлэх талаар прокурорын 
байгууллагатай хамтран аргачлал 
боловсруулж цахим сүлжээгээр 
тараах шаардлагатай байна. 
5. Сүүлийн жилүүдэд Монгол 

орны нутаг дэвсгэрийн баруун, зүүн, 
өмнөд хэсэгт хөрсөн дээр ил болон 
далд байгаа байгалийн өнгөт чулууг 
иргэд их хэмжээгээр түүж ченжүүдээр 
дамжуулан БНХАУ-д гарган худалдах 
явдал их хэмжээгээр гарч байна. Өнгөт 
чулууг түүхийн тулд газрын хөрсийг 
15-50 см хүртэл гүн ухаж, уг ажилд 
бүхэл бүтэн сумын иргэд хошууран 
оролцож байгаа нь асар их хэмжээний 
бэлчээр, хөрс сүйтгэх, ургамлын төрөл 
зүйлийг устгах аюулд хүргэж байна. 
Эдгээр үнэт чулууны зах зээл Монгол 

улсад хөгжөөгүйгээс тухайн чулуунд 
үнэлгээ хэрхэн тогтоох талаар эрх 
зүйн зохицуулалт байхгүйгээс энэ 
төрлийн гэмт хэрэг зөрчлийг шалгаж 
шийдвэрлэхэд хүндрэл гарч байна.
•	 Байгалийн өнгөт болон үнэт 

чулуунд хэрхэн үнэлгээ тогтоох 
асуудлыг эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтанд хүргүүлж 
шийдвэрлүүлэх. 

6. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг шалгах ажиллагааны үед 
хураагдсан болон битүүмжлэгдсэн /
хариуцах эзэнгүй хаяж орхигдсон/ 
эд зүйл, эд мөрийн баримтуудыг 
хадгалах байр сав, харуул 
хамгаалалт байхгүйгээс хэргийн эд 
мөрийн баримт алдагдах, солигдох, 
хэмжээ багасах, муудах зэрэг эрсдэл 
тогтмол гарч байгаад цагдаагийн 
байгууллага анхаарал хандуулж 
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай 
болсон байна. Үүнд:

•	 Эдгээрийг хэрхэн хадгалах, харуул 
хамгаалалт, тээвэрлэлтийг хэрхэн 
зохицуулах, зардлыг хаанаас 
хэрхэн гаргаж байх, зардлыг 
шийдвэрлээгүйн улмаас үүсэх үр 
дагаврыг хэн хариуцах зэргийг 
зохицуулсан журам боловсруулж 
мөрдөх.  /эрүүгийн хэргийн эд 
мөрийн баримтаас онцлогтой олон 
вагон самар, машин, чингэлгээр 
яригдах ангийн арьс, амьтны 
гаралтай түүхий эд, олон машин 
мод, уул уурхайн машин механзим 
гэх мэт/

7. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг илрүүлэх, шалгаж нотлох 
ажиллагаанд алба хаагчдын мэдлэг, 
ур чадвар, туршлага дутагдах 
явдал их байна. Мөрдөн байцаагч 
нарын мэргэжлийн мэдлэг, эрх зүйн 
мэдлэг дутмагаас хэргийг бүрэн 
илрүүлж эрүүгийн хариуцлагад 
татаж чадахгүй, нотлох ажиллагааг 
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шүүхийн үнэлэмжийн түвшинд 
явуулж чадахгүй байна.

•	 Улсын хэмжээнд Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөх 
чиглэл хариуцан ажиллаж буй 
төвийн хэлтэс, шинжилгээний 
нэгжид энэ салбарын их дээд 
сургууль төгссөн уул уурхайн 
ашиглалтын, технологийн, 
баяжуулалтын инженер, газар зүйч, 
геологич, хөрс судлаач, ургамал 
судлаач, химич зэрэг мэргэжлийн 
ажилтнуудыг судлан авч эрх зүйн 
боловсролыг давхар эзэмшүүлэх 
бодлого баримталж, цаашид 
шинжээч, мөрдөн байцаагчаар 
ажиллуулах талаар эрхийн актуудад 
тусгах.   

•	 Энэ төрлийн гэмт хэргийг дагнан 
мөрдөж байгаа алба хаагч нарыг 
гадаад дотоодын сургалтад тогтмол 
хамруулж, ялангуяа зардал төсөв 
шууд шаардахгүй Төр захиргаа, 
Олон улсын болон Иргэний 
нийгмийн байгууллага, холбогдох 
аж ахуйн нэгжүүдээс зохион 
байгуулж буй сургалт, семинар, 
танин мэдэхүйн чанартай аливаа үйл 
ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулах 
бодлого баримтлан алба хаагч нарт 
энэ салбарт ажиллах нүдийг нээж 
өгөх.

•	 Одоогийн мөрдөн байцаах албаны 
ажил дүгнэж буй байдал нь нөгөөл 
“гэмт хэргийн илрүүлэлт, мөрдсөн 
хэргийн тоогоор ажлын үр дүн 
тооцох” хуучирсан арга хэлбэрийг 
засч шаардлагатай байна. Гэмт 
хэрэг илрүүлэх биш харин шүүхээр 
хэрэг нь шийдвэрлэгдсэн байдлыг 
л ажил дүгнэхдээ харгалзахгүй бол 
болохгүй.  Бид 25 жил, тэрнээс 
ч өмнө зөвхөн тоо хөөсөн гэтэл 
эрүүгийн хэргийг шүүх, прокурорын 
үнэлэмжийн түвшинд аваачих 
чадвар л хэрэгтэй болоод байна 

тэрнээс тоогоор дүгнэх нь байх 
ёстой үзүүлэлт боловч хоёрдугаарт 
тавих хэрэгтэй гэж үзнэ.

•	 Мөрдөн байцаагчийн ажлын 
зураглал гаргаж үзэхэд хэт их 
ачаалалтай байгаагаас өөрийгөө 
хөгжүүлэх, аливаад мөрдөгчийн 
сэтгэхүйгээр хандахад ажил 
ачааллын хувьд боогдмол байна. 
Байцаан шийтгэх тодорхой 
ажиллагаануудаас зөвхөн хэргийн 
газрын үзлэгийг сонгож ажиглалтын 
аргаар судлахад мөрдөн байцаагч 
нар үзлэгээ хийх, тэмдэглэл 
бичих, мөр эд мөрийн баримтыг 
шинжээчид зааж өгөх, шинжээчгүй 
бол өөрөө бэхжүүлэх, хөндлөнгийн 
гэрчүүдийг олж цуглуулах, тэдгээрт 
хуулийн үндэслэл тайлбарлаж өгөх, 
биеийн байцаалт шалгах, оролцогч 
нарыг дуудаж байлцуулах, эрхийг 
нь тайлбарлан өгөх, тэмдэглэлийг 
уншиж сонсгох, нэмэлт засвар 
хийх, бүдүүвч зураг схемчлэл 
гаргах, зэрэг маш олон туслах 
шинж чанарын техник ажлыг хийж 
байна. Харин мөрдөн байцаагчийн 
хийж гүйцэтгэсэн бүхий л ажил 
болох хавтаст хэргийг уншиж, 
дүгнэлт хийж, шийдвэр гаргадаг 
шүүгч, прокурор бүгд туслах 
ажилтантайгаар ажиллах эрх зүйн 
баталгаагаар хангагдаж байна. 
Иймд Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааг гол гардан хэрэгжүүлэгч 
мөрдөн байцаагч нар “туслах 
ажилтан”-тай болгох асуудлыг 
шийдэх шаардлагатай юм.

•	 Энэ төрлийн хэрэг зөрчлийг 
илрүүлэн шалгах ажиллагаа 
тогтворжоогүй, хууль хяналтын 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа 
дутмаг байна. /Урьд өмнө энэ 
чиглэлээр хэрэг мөрдөх үүрэг бүхий 
бүтэц байгаагүй, эрүү мөрдөнд 
шинэ тутам албад байгуулагдаж 
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байсан боловч Цагдаагийн ерөнхий 
газрын даргын 2015 оны 05 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн б/251 дугаарын 
тушаалаар Мөрдөн байцаах газрын 
Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг мөрдөх хэлтсийн Мөрдөн 
байцаах болон Гүйцэтгэх ажлын 
тасгуудыг татан буулгасныг цуцалж 
дахин байгуулах.

•	 Шинэ Эрүүгийн хуулиар хуулийн 
этгээдэд хариуцлага тооцох 
боломжийг бий болгосон ялангуяа 
байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
хэрэгт хариуцлага хүлээлгэхээр 
зохицуулалт орсон. Иймд 
байгаль орчинд хохирл учруулсан 
компаниудын удирдлага солигдох, 
хөрөнгө оруулалтын хэлбэр 
өөрчлөх, эзэд нь хилээр гараад 
явчих зэрэг эрсдэлт нөхцөлийн 
үед эрүүгийн хэргийг нотлох 
боломж алдагдаж болзошгүй юм. 
Иймд хуулийн этгээдэд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэх заалттай  
хэргүүдэд хэрхэн ажиллах аргачлал 
боловсруулах судалгааны баг 
томилон ажиллуулах. 

•	 Байгаль орчныг хамгаалах тухай 
хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.5 
дахь хэсэгт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах тухай асуудлыг Улсын Их 
Хурал 2015.07.10-ны өдөр хэлэлцэн 
баталж 2016.01.01-ний өдрөөс 
мөрдүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Энэ 
өөрчлөлтөөр гэмт хэрэг зөрчил 
үйлдэхэд ашигласан тээврийн болон 
өөрөө явагч хэрэгсэл, техник тоног 
төхөөрөмжийг борлуулсны орлогын 
70 хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн 
урамшууллыг зөрчлийг илрүүлсэн 
цагдаа, хил хамгаалах байгууллагын 
ажилтанд урамшуулал болгон 
олгох заалт оруулсныг цагдаагийн 
байгууллагын эрх зүйн журмуудад 
тусгаж, эрх зүйн зохицуулалт хийх 

•	 Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 

гэмт хэрэг үйлдэгдэж буй шалтгаан 
нөхцөлийг тогтоомогц Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуульд зааснаар 
“Мөрдөн байцаагчийн мэдэгдэл”1, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хуульд заасан “Албан 
мэдэгдэл”2 бичиж холбогдох 
байгууллагад хүргүүлснээр 
урьдчилан сэргийлэх ажил дуусдаг 
байсныг өөрчлөн шинээр зохион 
байгуулах шаардлагатай юм. 
Тухайлбал мэдэгдлийн мөрөөр хийх 
биелэлтийн шалгалтыг явуулахдаа 
байгаль орчныг хамгаалах чиг 
үүрэг бүхий төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудыг оролцуулж 
байх, шалгалтын үр дүнг иргэдэд 
нээлттэйгээр мэдээлж хэвших,  
/цианит натри зэрэг химийн онцгой 
хорт бодис уурхайлалтын улмаас 
алдагдсан хэрэгт хор уршгийг 
арилгуулан, мэдэгдлийн мөрөөр 
бусад байгууллагатай хамтарсан 
шалгалт хийж ард иргэдэд мэдээлэл 
хийх/

•	 Хилийн цэргийн заставын дарга, 
орлогч, хилийн жинхэнэ төлөөлөгч 
нарт Байгаль хамгаалагчийн улсын 
байцаагчийн эрх олгуулж, салбар 
эрхзүйн хувьд үүрэг хүлээлгэх нь 
байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох чухал нөхцөл болно. 

•	 Харьяа нутаг дэвсгэрт тээвэрлэгдсэн 
ирж буй болон дамжин өнгөрч буй 
уул уурхайн зориулалтын тээврийн 
хэрэгсэл, машин механизмыг 
нарийвчлан шалгаж бүртгэлжүүлж 
байх, ашигт малтмал ашиглалтын 
тусгай зөвшөөрөлгүй аж ахуйн 
нэгжийн, эсхүл холбогдох эрх зүйн 
баримт бичиг байхгүй, хөдөлгөөний 

1 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 190 дүгээр 
зүйл
2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 
9 дүгээр зүйл
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аюулгүй байдлын хууль дүрэм 
зөрчсөн тээврийн хэрэгслийг 
замын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй, 
нутаг дэвсгэрт нэвтрүүлэхгүй байх 
арга хэмжээ авах нь хууль бусаар 
алт олборлох гэх мэт гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх чухал нөхцөл 
юм.

8. Байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэргийг илрүүлэх, шалгаж 
нотлох, урьдчилан сэргийлэх 
ажиллагаанд криминалистикийн 
болон орчин үеийн шинэ 
дэвшилтэт техник, технологийн 
инновацийг нэвтрүүлэх, мэдээлэлд 
суурилсан бодлогыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна.

•	 Энэ төрлийн гэмт хэргийг мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд орчин 
үеийн арга, техник, технологийг 
тууштай нэвтрүүлэх, тэдгээрийг 
ашиглаж сургах шаардлага тулгарч 
байна. Тухайлбал: полиграф, 
профайлинг, химийн хорт бодис 
илрүүлэх, элементийн анализ хийх 
чадалтай шинжилгээний явуулын 
лаборатори, ховор, нэн ховор 
амьтны генетикийн сан, шинэ 
төрлийн харьцуулах шинжилгээ, 
нисэгчгүй нисэх хэрэгсэл буюу 
өндрөөс зураглал үйлдэх, бичлэг 
хийх зориулалттай хэрэгсэл  
/дромм/, цахим хянагч буюу зураг 

зүйн өндөр хурдны программууд, 
орон зайн байрлал тогтоогч буюу 
GPS-ийн өндөр үзүүлэлт бүхий 
сүүлийн үеийн хувилбарууд, 
Comp. stat, Crime mapping, ССТV 
зэрэг орчин үеийн smart системийг 
нэвтрүүлж ашиглах;

•	 Шинжлэх ухаан, техник, 
технологийн ололт амжилт, 
инновацийг нэвтрүүлэхэд чиглэсэн 
төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
Шинжлэх ухаан, технологийн 
сангаар дэмжүүлэн хамтран 
ажиллах.

•	 Цагдаагийн сургалт, дадлагын 
төвд түшиглэн Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн 
шалгах сургалт дадлагын танхим 
бий болгох. /биет зүйлс, эд мөрийн 
баримт, зэвсэг хэрэгсэл, техникийн 
талаарх мэдээлэл, макетууд, 
холбогдох эрх зүйн баримт бичиг, 
мэдээлэл авч ашиглах сайтууд гэх 
мэт/

•	 Хууль сахиулах их сургуулийн 
сургалтын агуулгад байгаа 
Экологийн эрх зүйн хичээлийн 
програмд энэ төрлийн гэмт 
хэргийн зүй тогтол, илрэх шинж, 
баримтжуулж авах боломжийн 
талаар сэдэв, цаг оруулах зэрэг 
болно.
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НОТЛОХ АЖИЛЛАГААНЫ АРГА, ТӨЛӨВШЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ 

CORROBORATION METHODS IN THE CRIMINAL JUSTICE PROCEDURE AND 
THEIR DEVELOPMENT

Б.НАМСРАЙ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Судалгаа, дүн шинжилгээний 
төвийн ахлах мэргэжилтэн, цагдаагийн хошууч 
NAMSRAI B.
Police major, senior specialist, Research and intelligence analysis 
center, National Police Agency

Товч агуулга: Нотлох баримт цуглуулах арга тактикийг гэмт хэрэг үйлдэгдсэн 
нөхцөл байдлыг тогтооход түлхүү чиглүүлж, олон талын нэмэлт баримтаар 
сэжигтнийг яллах нь чухал болох талаар энэ илтгэлд хөндөн авч үзлээ.

Abstract: This presentation considered on tactics and methods of collecting evidence 
that should be focused on establishing of crime occurrence situation and the importance 
of additional diverse evidences for an indictment of a suspect/ 

Түлхүүр үгс: Мэдүүлгийн зэрэгцээ үзлэг, шинжилгээ, биечилсэн сурвалжлага 
зэрэг нотлох баримт олж авах бүтээлч аргуудыг түгээмэл ашиглаж нотлох 
ажиллагааны арга, төлөвшлийг бий болгох хэрэгтэй байна.

Key words: Inquiry, examination, door to door strategy of police, creative approaches 
to obtain evidences and other desirable methods to collect evidences.

ОРШИЛ  
“2014 онд цагдаагийн байгууллагад 

бүртгэгдсэн гэмт хэргийн шинжтэй 
өргөдөл, гомдлын 67 хувь нь гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүнгүй үндэслэлээр 
хэрэгсэхгүй болсон байна1”

2014 оны эхний хагас жилд Улсын 
Дээд шүүхийн хуралдаанаар хянан 
хэлэлцэгдсэн эрүүгийн 251 хэргээс:  52 
хэргийн тогтоол, магадлал өөрчлөгдөж, 
57 хэргийн тогтоол, магадлал хүчингүй 
болсон байна. 

Эдгээр 52 хэрэгт холбогдох шүүхийн 
тогтоол, магадлал өөрчлөгдсөн үндэслэл 
нь: 19 хэргийн тогтоол “эрүүгийн 
хууль буруу хэрэглэсэн”, 6 хэргийн 
тогтоол “шүүх хэрэглэвэл зохих хууль 
хэрэглээгүй”, 3 хэргийн тогтоол 
“хэрэглэх ёсгүй хуулийг хэрэглэсэн”, 

1  Үндэсний статистикийн хороо, 2014 оны нийгэм, 
эдийн засгийн статистик.

4 хэргийн тогтоол “хуулийг жинхэнэ 
агуулгаас зөрүүтэй буруу ойлгож 
хэрэглэсэн”, 

 Нийт 57  хэрэгт холбогдох 
шүүхийн тогтоол, магадлал хүчингүй 
болсон шалтгаан, үндэслэл нь: 24 
хэргийн тогтоол “Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хууль ноцтойгоор зөрчсөн”, 
эрүүгийн 33 хэргийн тогтоол нь 
“тогтоол, магадлалд дурдсан дүгнэлт 
нь жинхэнэ байдалтай нийцээгүй” 
үндэслэлээр хүчингүй болсон бөгөөд 4 
хэргийг цагаатгасан байна.2

Эдгээр тоо баримт нь нотлох 
ажиллагааны арга, төлөвшилд анхаарах 
шаардлагатай болохыг харуулж байна. 
Учир нь гэмт хэргийн “субъектив” 

2 Улсын Дээд шүүхийн хяналтын шатны эрүүгийн 
хэргийн шүүх хуралдаанаар 2014 оны эхний хагас 
жилд хянагдсан эрүүгийн хэргийн дүн, өөрчлөгдсөн, 
хүчингүй болсон тогтоол, магадлалыг судалсан 
тухай (тойм).
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талыг тогтооход чиглэсэн эрүүгийн 
процесс давамгайлж, хэргийн байдлыг 
тал бүрээс нь судлах зарчим алдагдаж 
байж болзошгүй. 

Тухайлбал: нас барсан хохирогчийн 
хувцсанд үзлэг хийх, мэдээллийн 
төвлөрсөн санд хайлт хийх, хэргийн 
газарт анхлан очсон цагдаагийн 
ажилтны илтгэх хуудсыг шалгах зэрэг 
шаардлагатай ажиллагаа тун бага 
хийгдэж байгаа тухай ахмад ажилтнууд 
шүүмжлэх боллоо. 

Жишээ нь хохирогч, гэрчийн 
мэдүүлэгт тулгуурлан сэжигтнийг яллах 
төлөв байдал нотлох ажиллагааны хэв 
маяг болж цаашдаа ихээхэн эрсдэл 
дагуулах вий гэж санаа зовних болсон 
билээ. Ахмад мөрдөгч нар 2 жил 
ажилласан мөрдөн байцаагчийн хавтаст 
хэргийг үзээд авах юм алга гээд шидэж 
байна. 

Гэрч, камер байхгүй байна, сэжиглэж 
байгаа хүн байвал олоод ир зэргээр 
хэргийг шалгахгүй хаадаг, заримдаа нэг 
талыг барьж ажилладаг, миний бодлоор 
ийм зүйлүүдийг хийчихвэл хэргийг 
шийдвэрлэж болмоор байна зэргээр 
иргэдийн санал шүүмжлэл гарч байгааг 
судалгааны материалуудад дурьджээ.3 

Иймд дараах асуудлыг илтгэлийн 
хүрээнд хөндөн танилцуулж байна. 
Үүнд: Буруутныг тогтооход яаравчилах 
нь эрүүгийн процессийн үндсэн 
зорилго биш. Харин хэргийн үнэн бодит 
байдлыг тогтоож тал бүрээс нь судлан 
шинжлэх бүтээлч, үр ашигтай арга 
барилыг нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. 
Тухайлбал: Байцаалт, тайлбар авах 
зэрэг мэдээлэл олж авах, бэхжүүлэх 
аргуудыг хэргийн эзнийг олохоос гадна 
тухайн гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг 
бүрэн тогтооход чиглүүлж өгөх.
 - Гэм буруутныг тогтоож яллахад хэт 

3 Максима судалгааны тайлан 2015, ХЗЯ-ны харъяа 
агентлагийн талаарх иргэдийн сэтгэл ханамжийн 
судалгаа ХЗЯ, ХЗҮХ, 2014, Хүний эрхийн үндэсний 
комиссын илтгэл, 2014, 2015.

төвлөрвөл хүний эрхийг зөрчин, 
хувийн арга барил давамгайлсан 
ажлын практикийг бий болгоно. 
Энэ нь эрүүгийн процессийн чанар 
үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх нь 
дамжиггүй. 

 - Үйл явдлын үнэнийг эрэлхийлэхгүй 
буруутныг хайх нь хэргийг нотлох 
ажиллагааг мэргэжлийн бус болгож 
хувиргана. Сэжигтнийг хайхад хамаг 
анхаарлаа хандуулсан мөрдөгч маш 
хязгаарлагдмал хэлбэрээр ажлаа 
явуулдаг. Магадгүй гэмт хэрэгтний 
чулуу хөөлгөх урхинд орох 
эрсдэлтэй. Үүгээрээ мөрдөн шалгах, 
шүүх ажиллагаанд хөндлөнгөөс 
саад учруулах эрсдлийг дагуулна.

 - Буруутныг тогтоож, яллахад 
чиглэсэн эрүүгийн процесс нь хохирогч, 
гэмт үйлдлийн арга хэрэгсэл, шалтгаант 
холбоог анхаарлын гадуур үлдээх эсхүл 
хүнийг эрх зөрчигдөх байдлыг бий 
болгох эрсдэлтэй. 

Үйл явдлыг тогтоох ажиллагаа:
Гэмт хэрэг гарсан цагаас эхлэн гэм 

буруутныг яллах хүртэл болсон үйл 
явдлын шалтгаан мөн чанар, нотлох 
баримтыг олон талаас нь дүн шинжлэх, 
эдгээрээс ял хүлээвэл зохих буруутныг 
гарцаагүй тогтоох ажиллагаа нь “үйл 
явдлыг тогтоох эрүүгийн процесс” 
юм.4 Энэ ажиллагаа нь мэдээллийн дүн 
шинжилгээ, нотлох баримт олж авах 
төрөл бүрийн арга хэлбэрт тулгуурлан 
явагддаг. Өөрөөр хэлбэл цаг хугацаа, 
мэдрэмж, бүтээлч байдлыг төдийгүй 
мөрдөгчийг аль болох өрөөнөөсөө гарч 
ажиллахыг шаарддаг онцлогтой. 

Шүүгч, прокурор, мөрдөгч нь 
эрүүгийн процессийг явуулахдаа хавтаст 
хэрэгтэй бус нийгэмтэй харилцдаг. Энэ 
процесс нь харилцан танин мэдэх шинж 
чанартай хууль зүйн харилцаа, эсрэг 
тэсрэг ашиг сонирхолын дунд оршино.5 

4 Keith N.Haley, Criminal justice, fourth edition, 2005, 
p 147.
5 С.Нарангэрэл, Монголын ба дэлхийн эрх зүйн 
тогтолцоо, 2001 он, 47 дахь тал
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Үйл явдлыг тогтоох ажиллагааны 
философи нь хэргийн объектив 
үнэнийг олж мэдэхэд чиглэсэн 
эрүүгийн процесс явуулахад 
чиглэнэ. Энэ нь хэргийн шалтгаан 
нөхцөл, зөрчигдсөн эрх, хор уршиг, 
зүйлчлэл, нотлох баримтын чанар 
зэрэг өргөн хүрээтэй ойлголтыг 
судалсаны эцэст гарцаагүй нотлох 
баримтыг бүрдүүлж, буруутныг 
яллах зарчмаар илэрхийлэгдэнэ.6 

Хэрвээ хэргийг бүхэлд нь судлахаас 
төвөгшөөж буруутныг хайхад 
чиглэсэн мөрдөх ажиллагааг 
эрчимжүүлэн, яллах арга барилыг 
голчлон баримталвал “Үйл явдлын 
үнэн”-ийг тогтоож чадахгүй. 

Иймд “үйл явдал”-ыг тал бүрээс нь 
тогтоох үүргийг шүүгч, прокурор, 
мөрдөгчид үүрэг болгосон дараах 
зохицуулалт 2002 онд батлагдсан 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд 
тусгагдсан:

 - Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор, шүүх нь хэргийн байдлыг 
тал бүрээс нь бүрэн бодитойгоор 
нотлохын тулд хуульд заасан бүх 
арга хэмжээг авна. Үүнд:

 “Аль нэг баримтыг туйлшран 
үнэлэхээс зайлсхийж яллах, 
цагаатгах баримт, тодорхой төрлийн 
эрүүгийн процессийн ажиллагааг 
бүтээлчээр хэрэгжүүлэх нь чухал 
байна. Жишээ нь: Шүүгчдэгч найз 
бүсгүйгээ 48 цагийн турш зодож 
улмаар амийг нь хөнөөсөн гэх 
хэрэг олон нийтийн анхаарлын төвд 
байсан. Энэ хэргийн хохирогчид 
хийсэн шүүх шинжилгээний 
дүгнэлт хуурамч гарснаас ял завших 
эрсдэл үүслээ гэж дүгнэсэн.7

 Энэ хэргийн нотлох баримт шүүх 
эмнэлгийн дүгнэлтийн хүрээнд 
хумигдсан нь харамсалтай бөгөөд 

6 Б.Намсрай, Гэмт хэргийн аналитик, Гэмт явдалтай 
тэмцэх асуудал онол-арга зүйн сэтгүүл, 2004 он, 
№24.
7 http://www.eagle.mn/content/read/25858.htm

хохирогчийн үхлийн шалтгааныг 
зөвхөн шүүх эмнэлгийн дүгнэлтээр 
хязгаарлах нь учир дутагдалтай 
юм. Үүнээс гадна шүүх эмнэлгийн 
дүгнэлтийг баримтлах эсэх нь 
шүүхийн эрх хэмжээний асуудал 
болно” 

 - Шүүх хэргийг бүх талаас нь бүрэн, 
бодитойгоор шинжлэн судалж, үнэн 
байдлыг тогтоохын тулд шүүгдэгч 
гэмт хэрэг үйлдсэн эсэх, уг хэрэгт 
гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн байсан 
эсэх, шүүгдэгч гэм буруутай эсэх, 
хариуцлагыг хөнгөрүүлэх буюу 
хүндрүүлэх нөхцөл байдал байгаа 
эсэхийг заавал шийдвэрлэсэн байна.

 - Хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчаас 
шилжүүлсэн хэргийн талаар 
прокурор нь дараах зүйлийг 
нягтална: гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн 
байгаа эсэх, хэргийг хэрэгсэхгүй 
болгох үндэслэл байгаа эсэх, хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөн байцаалтыг бүрэн, 
бодитой явуулсан эсэх, Эрүүгийн 
хуулийн зүйл, хэсгийг зөв хэрэглэсэн 
эсэх, гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлсөн 
шалтгаан, нөхцлийг тодруулж 
чадсан эсэх, түүнийг арилгах талаар 
арга хэмжээ авсан эсэхийг шалгана.

 - Эд мөрийн баримтад гэмт хэрэг 
үйлдэхэд хэрэглэсэн зэвсэг, хэрэгсэл, 
гэмт хэргийн ул мөр үлдсэн зүйл, 
түүнчлэн гэмт үйлдлийн замаар 
олсон мөнгө, үнэ бүхий зүйл, бусад 
зүйлс, баримт бичиг болон гэмт 
хэргийг илрүүлэх, хэргийн бодит 
байдлыг тогтоох, гэмт этгээдийг 
олох, эсхүл сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгчийн гэм бурууг үгүйсгэх 
буюу хөнгөрүүлэхэд ач холбогдол 
бүхий бусад эд зүйлийг тооцно.8

Эрүүгийн процесст объектив үнэнийг 
тогтоох шалгуур, шалтгаан нь:

8 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 2002 он, 16, 86, 
286, 214, 264, 237 дугаар зүйл.
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Шалгуур Яагаад?
Гэмт хэрэг, түүний шалтгаан, нөхцөл, хүчин 
зүйлийг судлах. “Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн 
шалтгаан нь үнэн байх ёстой. Шалтгаан нь 
үнэн бол гэмт хэрэг ч үнэн байна”

Энэ нь тухайн үйлдэл, эс үйлдэхүй гэмт хэрэг мөн эсэх, 
хэрэгтний гэм бурууг тодорхойлно. Жнь: шунахайн 
шалтгаантай, өс хонзонгийн гэм буруу сэдэлттэй гм.

Объектив үнэний гэрч нотлох баримтыг 
хүлээн зөвшөөрөх, эх сурвалжийг нууцлан 
хамгаалах.

Нотлох баримтын эх сурвалж, төрлийг процессийн 
ажиллагаа явуулж байгаа албан тушаалтан урьдчилан 
дүгнэлт гарган хайрцаглаж болохгүй. Зөвхөн хуульд 
заасан арга хэрэгслээр олж авах, хамгаалах стандарт 
хангагдсан эсэхэд үнэлэлт өгөх эрхтэй.

Хохирсон, холбогдсон аль ч тал үнэнийг 
нотлох, өөрсдийн эрхээ хамгаалах боломжоор 
хангах.

Талууд үнэнийг нотлохын тулд адил тэгш эрх хуулиар 
олгогдсон байх хэрэгтэй болно.
Аль нэг талын давуу эрх нь “объектив үнэн”-ийг тогтоох 
боломжийг алдагдуулна. 

Яллагдагчаар татахаас өмнө хэргийг бүхэлд 
нь баримтжуулж процессийн аль ч шатанд 
хүний эрх зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэх.

Сэжигтнийг яллагдагчаар татахаас өмнө урьдчилан хорьж 
мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах, таслан сэргийлэх арга 
хэмжээ авах нь эрүүгийн процесс болон хүний эрхийг 
зөрчих шалтгаан болно.1

Холбогдогчийг тогтооход хэт 
анхаарсан процесс нь дараах 
эрсдлийг дагуулна:

Буруутныг олоход чиглэсэн эрүүгийн 
процесс нь хүний эрхийн томоохон 
зөрчил бий болгоно. Учир нь процесс 
хэрэгжүүлэгч сэжигтэн, яллагдагчийн 
гараас атгасан бол тавихыг хүсэхгүй. 
Хэргийн бусад баримтаас илүү түүнийг 
хэрэг хүлээлгэхэд чиглэсэн мэдүүлгийг 
авна, гэрч хохирогчийн мэдүүлгээс 
улбаалан мөрдлөгийг явуулна. 

Харин хуулийн дагуу хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх 
нь сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчээс 
гэм буруугүй болохыг өөрөөр нь 
нотлуулахаар шаардах эрхгүй.

Монгол Улс дахь хүний эрх, эрх 
чөлөөний байдлын талаарх 14 дэх 
илтгэлд дурьдсанаар өнөөдрийн 
практикт гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг 
илрүүлэх үүрэг бүхий ажилтан, 
шүүх хуралдаанд улсын яллагчийн 
чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч прокурор, 
баривчлах, цагдан хорих байр, хорих 
ангийн ажилтнууд өөрсдөө болон 
бусдаар дамжуулан эрүү шүүлт тулгасан 
тохиолдол гарч байна.9  

9 Х¿ний эрхийн Үндэсний комисс, Монгол Улс дахь 
х¿ний эрх, эрх чºлººний байдлын 14 дэх илтгэл, 
2014, 6 дахь тал.

Улсын хэмжээнд 2014 онд Шүүх 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
58, 59 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр 
сэжигтнийг баривчлах тухай 869 
санал хүлээн авснаас 814 сэжигтнийг 
баривчлах зөвшөөрөл олгож, 55 
сэжигтэнд зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзаж шийдвэрлэсэн байна.

Буруутныг тогтоохоор туйлширсан 
ажиллагаа нь тухайн сэжигтнийг хорьж, 
баривчлах арга тактикийг практикт 
бий болгодог. Жишээ нь: Улсын 
хэмжээнд 2014 онд Шүүх Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 58, 59 дүгээр 
зүйлд заасан үндэслэлээр сэжигтнийг 
баривчлах тухай 869 санал хүлээн 
авснаас 814 сэжигтнийг баривчлах 
зөвшөөрөл олгож, 55 сэжигтэнд 
зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж 
шийдвэрлэсэн байна.10

Шүүхээс баривчлахаас татгалзсан 
нийт 55 сэжигтнээс 14.5 хувийг гэмт 
хэрэг үйлдсэн гэх хангалттай баримтгүй, 
47.2 хувийг баривчлах үндэслэлгүй, 
25.4 хувийг Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 58 дугаар зүйлийг зөрчсөн 
гэсэн үндэслэлээр тус тус татгалзжээ.

Буруутныг тогтоохоор 
туйлширсан ажиллагаа нь Эрүүгийн 

10 Шүүн таслах ажиллагааны 2014 оны тайлан.
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байцаан шийтгэх хуульд заасан яллах 
болон цагаатгах нотлох баримтыг 
цуглуулах замаар хэргийг тал бүрээс нь 
бүрэн бодитойгоор шалгаж гэмт хэрэг, 
түүнийг үйлдсэн этгээдийг олж тогтоох 
талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээ 
авах, ял оногдуулах зарчимд үл нийцдэг.

Учир нь энэ ажиллагааны явцад 
хэрэгт ач холбогдол бүхий цагаатгах 
баримтууд цугларах боломжгүй. 
Тухайлбал, манай улсын Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулиар нотлох баримт 
цуглуулах, үнэлэх эрх гагцхүү мөрдөгч, 
шүүгч, прокурорт төвлөрч, талууд 
эрх тэгш байх зарчим хангагдахад нэн 
хүндрэл үүссээр байна. 

Үйл явдлыг тогтоох арга Буруутныг 
тогтоох арга

Цогцос, тээврийн 
хэрэгсэл, орон байр, эд 
з¿йлд ¿злэг, нэгжлэг хийх

Тайлбар мэд¿¿лэг 
авах,
байцаах

Ш¿¿хийн шинжилгээ, 
туршилт Таньж олуулах

Ýд з¿йл, баримт бичгийг 
хураан авах, бит¿¿мжлэх

Н¿¿рэлд¿¿лж 
байцаах

Бичиг баримт, мэдээлэл 
гаргуулан авах

Мэд¿¿лгийг газар 
дээр нь шалгах

Г¿йцэтгэх ажлын хяналт, 
нууц мºрдºн шалгах 
ажиллагаа

Баривчлах, хорих

Үйл явдлыг 
баримтжуулсны эцэст 
буруутныг тогтоох 
эр¿¿гийн процесс

Буруутныг мºрдºх 
замаар ¿йл явдлыг 
тогтоох эр¿¿гийн 
процесс

Орчин үеийн чиг хандлагыг 
судалж үзвэл үйл явдлыг тогтоох аргыг 
чухалчилсан эрүүгийн процессийн арга 
нь буруутныг тогтоох аргаас ялгаатай 
төдийгүй, нотлох баримт цуглуулах, 
хадгалах ажиллагаа техник, тоног 
төхөөрөмжийн хөгжилд тулгуурласан, 
түүнийг нь шүүх үнэлж шийдвэр гаргах 
практик тогтсон байна. 

Жишээ нь японы цагдаагийн 
мөрдөгчид авто ослын гэмт хэргийн 
газар ricon 50 аппарат ашиглан 3 
хэмжээст зураг авч дүн шинжилгээ 
хийснийг прокурор хэрэгт авч, шүүгч 
тухайн баримтад үндэслэн шийдвэрээ 

гаргаж байна.11 Энэ бол үйл явдлыг 
тогтоох зорилготой нягт уялдсан 
эрүүгийн процессийн арга, түүний 
үнэлэмжийн тод жишээ юм. 

Манайд нотлох баримт 
цуглуулах, шинжлэх лаборатори, тоног 
төхөөрөмж хангалтгүй байгаа явдал нь 
үйл явдлыг тогтооход чиглэсэн мөрдөх 
ажиллагааг хөгжүүлэх боломжийг 
алдагдуулж байна. 

ДҮГНЭЛТ
 Хуульчдын ур чадвар, процессийн 
эрх зүй, тактик арга зүйн байдлаас 
шалтгаалж эрүүгийн процесс явуулж 
нотлох баримт цуглуулах арга 
“мэдүүлэг”-т суурилсан хэлбэрт 
шилжлээ. Мэдүүлэг нь хэргийн талаар 
мэдээлэл олж авах, нуун далдалсан эд 
зүйлийг газар дээр нь олж авах зэрэг 
олон талын ач холбогдолтой байдаг 
боловч мэдүүлгийг хангалттай сайн 
хийгээгүй тохиолдолд ач холбогдол нь 
буурдаг.
  Прокурорын хяналтад байгаа, 
шүүхээр шийдвэрлэгдсэн хэргүүдийн 
шийтгэх тогтоолыг түүвэрлэн үзэхэд 
дийлэнх хувь нь гэрч, хохирогчийн 
мэдүүлэг, шинжээчийн дүгнэлт, 
тэмдэглэлээр бэхжүүлэх ажиллагааны 
явцад цугларсан баримтууд байна. 
  Эдгээр баримт нь бодит 
үнэнийг тогтооход ач холбогдолтой 
боловч хэргийг тал бүрээс нь тогтоож 
шийдвэрлэх зарчмыг бүрэн дүүрэн 
хангаж, олон төрлийн нотолгооны 
аргад суурилсан байна гэж үзэхэд учир 
дутагдалтай.
  Түүнчлэн мэдүүлэгт хэт 
төвлөрөн, сэжигтнийг тойрсон мөрдөн 
шалгах, яллах ажиллагаа эрүүгийн 
процессийн сайнгүй практик юм.  Иймд 
хэргийн бодит байдлыг таньж мэдэх, 
улмаар нотлохоос өмнө сэжигтэн, 

11 Япон Улсын Чиба Мужийн цагдаагийн 
байгууллагын зам тээврийн хэрэг мөрдөн шалгах 
багийн туршлагыг судалсан тэмдэглэл, 2013 он
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яллагдагчийг тогтоохыг даалгах, шүүгч, 
прокурор, мөрдөгчийн ажлын үзүүлэлт, 
амжилтыг хэргийг шийдвэрлэсэн 
байдлаар үнэлэхээс илүүтэй хэрхэн 
баримтжуулсан, тал бүрээс нь судалж 
үзсэн эсэхээр нь дүгнэх хэрэгтэй байна. 
  Түүнчлэн Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуульд өөрчлөлт оруулж гэмт 
хэрэгт заавал явуулах тодорхой төрлийн 
үйл ажиллагааг тухайлан хуульчилж 
эрүүгийн процессийн хэрэгжилтийг 
хангах хэрэгтэй байна.

САНАЛ
Эрүүгийн процесст 

шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах 
зорилгоор тайлбар авах, үзлэг, 
нэгжлэг хийх, бичиг баримт 
гаргуулан авах, шинжилгээ хийлгэх, 
эд хөрөнгө битүүмжлэх, харилцаа 
холбооны сүлжээнд хяналт тогтоох, 
хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөнийг 
хянах, хязгаарлах аргуудыг шинээр 
боловсруулах Эрүүгийн процессийн 
хуулийн төсөлд дараах байдлаар тусгах 
нь ач холбогдолтой гэж үзэж байна. 
Үүнд:

 “Мөрдөгч, прокурор, шүүгч нь 
хэргийг тал бүрээс нь бүрэн бодитой 
шалгаж шийдвэрлэхийн тулд дараах 
үндэслэл бүхий тодорхой ажиллагааг 
явуулсан байна: 

1.Хэрэг гарсан нөхцөл байдлыг 
тодруулах, эд мөрийн баримтыг олох, 
хэрэгт ач холбогдол бүхий мэдээллийг 
цуглуулах зорилгоор тайлбар гаргагчийн 
зөвшөөрлөөр түүнээс тайлбар авна.  
  2.Хэрэг гарсан нөхцөл байдал, 
хэрэгт ач холбогдол бүхий бусад байдлыг 
тогтоох, тодруулах зорилгоор хүний 
бие, эд зүйл, бичиг баримт, тээврийн 
хэрэгсэл, ачаа тээш, мал, амьтан, хэрэг 
гарсан газарт үзлэг хийнэ. Үзлэг хийх 
үед хуульд заасан үндэслэл илэрвэл хэв 
загвар, дээж авах, битүүмжлэх, хураан 
авах ажиллагааг явуулна. Үзлэгийг 
нууцаар явуулж болно.
  3.Эд мөрийн баримт, эсхүл 

сэжигтэн шүүгдэгч нуугдаж байна гэх 
хангалттай үндэслэл байвал тэдгээрийг 
олж илрүүлэхээр хүний бие, орон байр, 
бусад газарт нэгжлэг хийнэ.
  4.Хэрэг үйлдэхэд ашигласан, 
үйлдэж олсон байж болох, эсхүл мөрдөн 
шалгах ажиллагаанд ач холбогдолтой эд 
зүйл, бичиг баримтыг гаргуулах эсхүл 
хураан авч судална, шаардлагатай бол 
битүүмжилнэ. 
  5.Хэрэг үйлдэхэд ашигласан, 
үйлдэж олсон байж болох, эсхүл 
процессийн ажиллагаанд ач 
холбогдолтой хөрөнгийг нуух, устгах, 
эрх шилжүүлэх үндэслэл бүхий 
тохиолдолд үл хөдлөх эд хөрөнгө, эдийн 
бус хөрөнгө, санхүүгийн хэрэгсэл, 
зохиогчийн эрх, патент, гэрчилгээ, 
лиценз, тусгай зөвшөөрөл, тээврийн 
хэрэгслийн бүртгэл, банк болон бусад 
санхүүгийн байгууллагад байгаа 
мөнгөн хөрөнгийн гүйлгээний шилжилт 
хөдөлгөөнийг хянах, хязгаарлана.
  6.Процессийн ажиллагаанд 
ач холбогдол бүхий мэдээ, баримт 
байгаа гэх хангалттай үндэслэлтэй бол 
сүлжээний хэрэглэгч, эзэмшигч хэн 
болох, байршил, цаг хугацаа, төхөөрөмж 
болон хандалт зэрэг мэдээллийг 
холбогдох байгууллагаас гаргуулан 
авах, харилцаа холбооны сүлжээгээр 
дамжсан мэдээллийг гаргуулан 
авах, харилцаа холбооны сүлжээнд 
нэвтрэх боломжийг хязгаарлах талаар 
холбогдох байгууллагад даалгах, утсан 
харилцааны сүлжээнд нэвтэрч хяналт 
тогтооно.12

  7.Хэрэгт ач холбогдолтой 
тодорхой нөхцөл байдал, үйл явдлыг 
сэргээн дүрслэх шаардлагатай бол 
туршилт хийнэ.
  8.Мэдүүлэг авах, нүүрэлдүүлэн 
мэдүүлэг авах, мэдүүлгийг газар дээр 
нь шалгах, таньж олуулах ажиллагаа 
болон баривчлах, цагдан хорих таслан 

12 Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн 
тºсºл, Хууль з¿йн яам, 2015.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

сэргийлэх арга хэмжээг дээр дурьдсан 
тодорхой ажиллагааны явцад цугларсан 
нотлох баримтыг үндэслэн явуулна. 
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ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГЫН ЯЛТАН БОЛОН ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГААС 
СУЛЛАГДСАН ХҮМҮҮСТ ЯВУУЛСАН НИЙГЭМШҮҮЛЭХ АЖЛЫН ҮР 

НӨЛӨӨ

PERSONS RELEASED FROM PRISON CONVICTS AND PRISON ORGANIZED 
SOCIAL WORK EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS 

Д.НАСАНБАТ
Монголын үндэсний их сургуулийн Хууль зүйн удирдлагын 
сургуулийн ахлах багш,  докторант
NASANBAT D.
Senior lecturer of Law School, Mongolian National University, Ph.D 
student

Товч агуулга: Хорих байгууллагаас суллагдсан хүмүүсийг нийгэмшүүлэх 
ажлыг төрийн бодлогын түвшинд авч үзэхдээ “захиргааны хяналт” төдийгөөр 
томьёолж, цагдаагийн байгууллагын хийх ажил үүргийн хуваарьт тусгаж, хяналтыг 
зохих шатны байгууллагын даргын шийдвэрээр 1-3 жил хүртэл хугацаагаар 
тогтоож өгч энэ арга хэмжээ нь давтан гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх оновчтой 
шийдэл, нөлөөлөл болж чадахгүй байгаа, суллагсадын 70 орчим хувь нь давтан 
гэмт хэрэг үйлдэж, нийгмийн хор аюул улам бүр өсөн нэмэгдэх болсон. Иймд 
шоронгоос суллагдсан хүмүүсийг нийгэмшүүлэх эрх зүйн зохицуулалт, түүнийг 
боловсронгуй болгох асуудлыг онолын болон практикийн түвшинд судлан, түүний 
үр нөлөөг дээшлүүлэхэд тулгамдсан бэрхшээлтэй асуудлыг нээн илэрүүлж, цаашид 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх үр нөлөөг боловсронгуй болгон шийдвэрлэх арга 
замыг эрэлхийлсэн юм.

Abstract: Сonsidering the state policy level for the reintegration in society of 
people released from prison formulated by "administrative control" and reflect the 
scheduled tasks for the police and control establishes a period of up to 1-3 years a 
head of the relevant organization. This measure was committing a repeat of about 70 
percent of pre-optimized solutions and influence people, released unable to prevent 
repeated crime a crime and enriched every social harm. So study the level of theoretical 
and practical issues released to the legal regulations and improve its social people from 
prison and sought ways to solve pressing improving its effectiveness to improve also 
discover reveal the problems and future impacts of assistance and support.

Түлхүүр үгс: Нийгмийн ажил, нийгмийн ажилтан, захиргааны хяналт, 
нийгмийн хяналт, нийгэмшүүлэх, хорих байгууллага.

Key words: Social work, social workers, administrative controls, social control, 
socialization and correctional institutions.

Хорих байгууллагын нийгмийн 
ажил: тодорхой хугацаанд эрхээ 
хасуулсан ялтанд чиглэх бөгөөд МУ-д 
1990 оноос эхэлсэн нийгэм эдийн 
засгийн олон өөрчлөлтүүд нь нийгмийн 
бүх институтэд нөлөөлж эхэлсэн ба 
эдгээр өөрчлөлтүүд нь зарим салбарт 
сөргөөр нөлөөлж эхэлсэн байна. 
Тухайн үед хорих байгууллагуудад 

ялтны өвчлөл, тураал, нас баралт 
их хэмжээгээр нэмэгдэж байсан ба 
хоригдож буй ялтнууд үндсэн хуулиар 
олгогдсон хүний язгуур эрхүүд болох 
эрүүл амьдрах орчин нөхцлөөр 
хангагдах, хоол хүнс, ахуй хангалт, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ цаашлаад 
бие даан өөрийгөө хөгжүүлэх, ажил 
хөдөлмөр эрхлэх, мэдээ мэдээллээр 
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хангагдах, сурч боловсрох эрхийн 
хэрэгцээг нь хангахад олон талт 
бэрхшээлүүд тохиолдож эхэлсэн байна. 
Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
ял эдлэгсдийн амьдрах нөхцөлийг 
сайжруулах чиглэлээр хорих 
байгууллагын хэмжээнд ахуй орчинг 
сайжруулах, эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээг чанаржуулах ажлуудыг 
хийж эхэлсэн байна. Хэдийгээр 
хорих байууллага нь гэмт хэрэг 
үйлдсэн ялтнуудыг хүмүүжүүлэх, 
нийгэмшүүлэх зорилготой боловч 
зарим тохиолдолд эсрэгээрээ 
хүмүүжлийн “шоронжсон” орчин, өл 
залгах төдий хоол, тусгаарлагдмал 
нөхцөл дэх сэтгэл зүйн дарамт, зарим 
ялтан болон албан хаагчдаас үзүүлэх 
хавчлага, ахуйн хэрэгцээний хомсдол 
болон бусад зүйлийн улмаас ялтны бие 
хүний хувьд өсч хөгжихөд нь таагүй 
нөлөө үзүүлдэг1 байна. Тиймээс хорих 
байгууллагад хүмүүжиж буй ялтнуудыг 
нийгэмшүүлэх, хүмүүжүүлэх үүднээс 
нийгмийн ажилтан ажиллаж, нийгмийн 
ажлын үйлчилгээг үзүүлэх болсон 
байна.

Ялтан хоригдогчдын ялын 
хэмжээ, ялтны нас, боловсролын 
түвшин, сэтгэл зүйн онцлог, ялтныг 
нийгэмшүүлэх хэрэгцээнээс хамааран 
зайлшгүй мэргэжлийн үйлчилгээ 
шаардлагатай болсон ба ШШГЕГ-
аас эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд 
2004 оноос нийгмийн ажилтны ажлын 
байрыг шинээр бий болгон холбогдох 
эрх зүйн актуудыг боловсруулж ажлын 
байрны тодорхойлолт, ажил үүргээ 
гүйцэтгэх аргачлал, үйл ажиллагааны 
хамрах хүрээ, харилцах субьектүүд, 
мөрдөх хууль тогтоомж болон ОУ-ын 
хүний эрхийн хүрээнд гаргасан баримт 
бичгүүдийг үйл ажиллагаандаа хэрхэн 
ашиглах талаар тодорхой тусган ял 
эдлэгсдийг нийгэмшүүлэх салбарт 
албаны бие даасан бүрэлдэхүүнийг 
томилон 70 орчим нийгмийн ажилтан 
ажиллаж байна. Түүний гүйцэтгэх чиг 

1 “Хорих байгууллагын нийгмийн ажил”. УБ., 2013.

үүрэг нь Үндсэн хууль, ОУ-ын эрх зүйн 
хүрээнд хүний эрхийн талаар гаргасан 
баримт бичиг, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хууль, бусад хууль 
тогтоомж, түүнд нийцүүлэн гаргасан 
заавар журмуудыг өдөр тутмын 
үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн, 
ял эдлэгсдийн хуульд заасан эрхийг 
хамгаалах, сурч хөдөлмөрлөх чадвар, 
биеийн болон оюуны нөөц чадавхийг 
нь хөгжүүлэх, зөв амьдрах арга 
ухаанд сургах, нийгэмшиж хүмүүжих 
таатай орчинг бүрдүүлэх, төсөл 
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, 
дүн шинжилгээ хийхэд чиглэгдсэн 
нийгмийн ажлын мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа юм. 

Хорих байгууллагын нийгмийн 
ажлын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж 
буй арга хэмжээнүүд: Монгол төр 
гэм буруутай этгээдийн хэргийг шүүн 
хэлэлцэхдээ төрт ёсоо дээдлэн ялд 
унагаж түүний ялыг эдлүүлж ирсэн 
өнө эртний түүхтэй. 1924 оны 11-р 
сард хуралдсан Улсын анхдугаар их 
хуралдаан, мөн онд хуралдсан МАН-
ын 3-р их хурлаас МУ-ын хорих ял 
эдлүүлэх байгууллагын практик үйл 
ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалтын 
үндсэн чиглэл зарчмыг тодорхойлж: 
Гянданаа хоригдон бүхий хэрэгтэн 
ардыг үйлдвэрт сургах, сургаж 
гэгээрүүлэх, аливаа шүүхийн 
тогтоолгүйгээр хэнийг ч хорихгүй 
байх, гяндан хорооны байдал нэн 
муу байгааг даруй сайжруулах, 
насанд хүрээгүй охид хөвгүүд хэрэгт 
холбогдох аваас гянданаа хорихгүйгээр 
гэгээрүүлэх, аливаа хэрэгтэн ардын 
дотроос хүн төлөв засрах байдалтайг 
нь гянданаа хорихгүйгээр үйлдвэрт 
хийлгэвэл зохих зэргийг онцлон 
заажээ. Эндээс үзэхэд  МУ-д хорих 
ял эдлүүлэх байгууллага анх үүссэн 
цагаасаа гэм буруутай этгээдийн 
эрхийг хүндэтгэн, хорихоосоо урьтаж 
хөдөлмөрөөр хүмүүжүүлэх, тэдэнд 
мэргэжил эзэмшүүлэх хөдөлмөрийн 
дадал олгох, нийгэмшүүлэх ажил 
эрчимтэй зохиох эрх зүйн үндэс 20-иод 
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оны эхэн үеэс тавигдсан  байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 2004 
оноос нийгмийн ажилтныг томилон ажиллуулж эхэлсэнтэй холбогдуулан “Ялтныг 
нийгэмшүүлэх ажлын хөтөлбөр”, “Хорих ангийн нийгмийн ажлын заавар”, “Ялтны 
дунд явуулах сургалт хүмүүжлийн ажлын заавар” “Тэргүүний хүмүүжигчид 
урамшуулал олгох журам” зэрэг эрх зүйн актуудыг боловсруулан нийгэмшүүлэх 
ажлыг зохион байгуулдаг байна. 2009 оноос ШШГЕГ-ын дэргэд “Мэргэжил 
эзэмшүүлэх сургалтын төв”-ийг байгуулсан бөгөөд орон нутгийн мэргэжлийн 
сургалт, үйлдвэрлэлийн төвүүдтэй хорих ангиудыг холбон мэргэжлийн сургалт 
явуулсны үр дүнд ял эдлэж байгаа хоригдогчидод албан ёсны мэргэжлийн үнэмлэх 
олгох болсон нь суллагдсаны дараа ажилтай байлгах боломж бүрдэж, хоригдлыг 
нийгэмшүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөх болсон2.

№ Үзүүлэлт 2012 он 2013 он

1 Суллагдахын өмнөх хугацаанд сургалтад хамрагдсан ялтны тоо 1716 2320

2 Суллагдсаны дараа ажлын байранд зуучилсан ялтны тоо 190 248

3 Мэргэжлийн 
чиг 
баримжаа 
олгох 
сургалтанд 
хамрагдсан

Чадамжийн 
гэрчилгээ авсан 
ялтны тоо 

“Амгалан” МСҮТөвөөр 
дамжуулж 586

697

411

930Аймаг, орон нутгийн 
Хөдөлмөрийн хэлтэс, 
МСҮТөвөөрдамжуулж

111 519

4
Мэргэжлийн 
үнэмлэх авсан 
ялтны тоо

“Амгалан” МСҮТөвөөр 
дамжуулж -

125
252

409Аймаг, орон нутгийн 
Хөдөлмөрийн хэлтэс, 
МСҮТөвөөр дамжуулж

125 157

5
Боловсрол 
олгох 
сургалтанд 
хамрагдсан

Бичиг, үсгийн боловсрол олгох сургалтанд 
хамрагдсан ялтны тоо 278 223

6 ЕБСургалтанд хамрагдаж суурь боловсролын 
гэрчилгээ авсан ялтны тоо 9 30

7 Их, дээд сургуульд элсэн орсон, үргэлжлүүлэх 
суралцсан ялтны тоо 2 5

Ардчилсан нийгэмд хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, тэгш эрхтэй байх 
зарчмууд хууль тогтоомжид тусгалаа олоод хэдий 20 гаруй жил болж байгаа хэдий 
ч өнөөгийн нийгэмд гэмт хэрэг үйлдэх арга барил нарийсч, харгис хэрцгий болжээ. 
Сүүлийн жилүүдэд гэмт хэрэг үйлдэн  ял шийтгэгдэж, хорих байгууллагаас 
суллагдсан хүмүүсээс дахин гэмт хэрэг үйлдэх нь ихсэж байна. 

Монгол Улсын хүн ам, бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, гэмт хэрэгт холбогдогч, түүнээс 
давтан гэмт хэргийн хөдөлгөөнийг сүүлийн 10 жилээр дурдвал 2004-2014 онд урьд 
нь шүүхээр ямар нэгэн хэлбэрээр ял шийтгэгдсэн 18117 /давхардсан тоо/ хүндахин 
гэмт хэрэг үйлджээ. Энэ нь Монгол Улсад гэмт хэрэг үйлдсэн нийт хүмүүсийн 10 
хувийг эзэлдэг3.

2 ШШГЕГ-ын Тогтоол гүйцэтгэх газрын 2012 оны тайлан.
3 ЦЕГ, ХЗҮХ-гийн хамтран хийсэн судалгааны дүнгээс.



772

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын Тоо бүртгэлийн  тасгийн судалгаа4

Хорих болон баривчлах ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийг нийгэмд хүлээн авах, 
ажлын байраар хангах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, амьдрах орчин нөхцөл сайн 
бүрдээгүй зэрэг байдлаас ял эдлээд дууссан болон өршөөл, уучлалаар суллагдсан 
хүмүүс дахин гэмт хэрэг үйлдэж, давтан ял шийтгүүлэн хорих газар дасан зохицох 
хандлага ажиглагдлаа.

Улсын хэмжээнд 2014 онд 6800 орчим хүн баривчлах болон хорих ял эдэлж 
байгаа ба тэдний 48,5 хувь нь урьд өмнө ял шийтгэл эдэлж байсан хүмүүс 
байгаагаас5 үзэхэд дээрх дүгнэлт батлагдаж байгаа юм.

Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн этгээд хуульд заасан шийтгэлээ хүлээх ёстой 
боловч, хорих байгууллагаас жил бүр 2000 гаруй хүн суллагдаж байгаагаас 600 
орчим нь орон гэргүй тул тэдгээр хүмүүст туслалцаа, дэмжлэг дутаж байгаа 
нь нийтийн тогтолцоо, төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны болон эрх зүйн 
зохицуулалт учир дутагдалтай байгаатай холбоотой байна.

Сүүлийн 3 жилийн дундажыг үзвэл 1606 хүн дахин гэмт хэрэг үйлджээ. 
Үүнээс үзэхэд сүүлийн 10 жилд урьд шоронгоос суллагдсан хүмүүсийн дунджаар 
70 орчим хувь нь дахин гэмт хэрэг үйлдэж, ял шийтгүүлжээ. 

Хуулийн сахиулах байгууллагын алба хаагч, хорихоос суллагдсан хүмүүстэй 
бүлгийн ярилцлага-судалгааны дүнд гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгаан нь 
“нийгэмд хэвийн амьдарч чадахгүй” байгаатай холбоотой төдийгүй гэмт зан үйл 
төлөвшсөн, эргээд гэмт хэрэг үйлдэх орчиндоо очдог  зэрэг нөхцөлтэй холбоотой. 
Энэ нь хулгайлах, бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах, хүчиндэх, танхайрах, 

4 Дээрх судалгаанаас үзэхэд гэмт хэрэг давтан үйлдэх нь нийгэм, эдийн засгийн өсөлт, бууралттаас хамаарч 
байгаа нь харагдаж байна.
5 ШШГЕГ-ын жилийн эцсийн тайлан.
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дээрэмдэх, хүнийг санаатай алах гэмт 
хэргийг гол төлөв үйлдэж байгаагаас 
харагдлаа.6 Үүний шалтгаан нөхцлийг 
хуулийн байгууллагаас урьдчилан 
сэргийлэх ажил хангалтгүй, тавих 
хараа хяналт дутсан гэхээсээ илүүтэй, 
тэдэнд нийгэм, хамт олноос үзүүлэх 
иргэний гэсэн бодитой бодлого, 
туслалцаа, дэмжлэг байхгүйгээс 
дахин гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл 
байдлыг анзаарч үзэхгүй байна. Бодит 
байдлыг судалж үзэхэд цагдаагийн 
байгууллагаас тавьж байгаа захиргааны 
хяналт нь сард нэг удаа дуудаж, 
бүртгэх хэлбэртэй байгаа ба цагдаагийн 
байгууллагын хэсгийн төлөөлөгч, 
байцаагчаас ч тэр, хяналтанд байгаа 
хүмүүсээс ч энэ арга хэмжээг тээр 
шаасан байдалтай, үр дүнд хүрэхгүй 
байна.

Дэлхий дахинд шоронгоос 
суллагдсан хүмүүст чиглэсэн бодлого 
үндсэн хоёр хэлбэртэй байдаг. Үүнд:
• Нийгмийн хяналтын хэлбэр-Social 

controlof criminals;
• Нийгэмд амьдрахад нь дэмжлэг 

үзүүлэх хэлбэр-Rehabilitation of 
criminals;
Энэ хоёр хэлбэр нь тухайн улсын 

нийгмийн хөгжлийн чиг баримжаатай 
холбоотойгоор тодорхойлогддог.

Нийгмийн хяналт нь шоронгоос 
суллагдсан хүмүүсийг “засрашгүй 
хүмүүс” гэж үзээд “давтан, рецидив 
гэмт хэрэгтэн” хэмээн нэрлэж, түүнтэй 
хийх тэмцлийг чангатгадаг. Хүмүүс 
дахин гэмт хэрэг үйлдэж байгаа нь 
хууль тогтоомжийг үл ойшоож, засарч 
хүмүүжихийг хүсэхгүй байгааг илтгэн 
харуулах шалгуур гэж үзэж шоронгоос 
суллагдсан хүмүүст нийгмийн зүгээс 
тавих хяналт илүү чанга байх ёстой 
бөгөөд ингэснээр тэднийг дахин 
гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан 
сэргийлж чадна гэж үздэг. Харин 

6 2000-2009 онд захиргааны хяналтад байхдаа 
болон өршөөлийн хуулиар суллагдаад дахин гэмт 
хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн судалгааны дүн. ЦЕГ-ын 
Мэдээлэл, судалгааны төв. 2012.

либериал баримжаатай барууны гэгдэх 
орнуудад хорих ял эдлээд суллагдсан 
хүмүүсийн сэтгэл зүйг эмчлэх, 
нийгмийн туслалцаа үзүүлэх ажлын 
онолын үндэслэл 1970-аад оноос эхлэн 
ул суурьтай хөгжиж эхэлжээ. Энэ 
нь гэмт хэрэгтнийг нийгэмд дахин 
засаж, хүмүүжүүлж болдог, ингэхийн 
тулд шоронгоос суллагдсан хүмүүст 
туслалцаа дэмжлэг хэрэгтэй хүмүүнлэг 
үзэлд тулгуурладаг байна.

1960-1980 онд МУ-ын ЗХХБ 
“ял эдлэгсдийг дахин хүмүүжүүлэх 
боломжгүй болохыг практик 
амьдралаас ойлгосон” гэх дүгнэлт 
гарган, гэмт хэрэг үйлдээд суллагдсан 
хүмүүсийг буруу шаадаг хандлагыг 
эхлэлийг тавьжээ.  Энэ нь ч учиртай 
байж. Тэр үеийн нам засгийн 
удирдлагаас “гэмт хэрэг үйлдэж 
байгаа нь өнгөрсөн нийгмийн үлдэгдэл, 
хөрөнгөтний нийгмийн гаж нөлөө 
хэмээн” дүгнэсэнтэй холбоотойгоор 
гаргасан7 юм. Гэсэн хэдий ч тухай 
үеийнхээ нийгмийн онцлогт тохирсон 
“тусгай комендатур“ хэмээх алба 
нэгж байсан бөгөөд эдгээр алба нь 
социалист нийгмийн үед шоронгоос 
суллагдсан хүмүүсийг хүлээн авч, 
хуучин ажиллаж байсан газар нь 
эргүүлэн ажилд оруулах, нийгмийн 
ашиг тустай хөдөлмөр эрхлүүлэх 
зэргээр идэвхитэй ажиллаж түүхэн 
үүргээ гүйцэтгэжээ. 

Орчин үед Европын холбоо зэрэг 
Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны 
байгууллагуудаас ардчилсан хүмүүнлэг  
иргэний нийгмийг баримжаалан 
хөгжиж байгаа улс орнуудад 
шоронгоос суллагдсан хүмүүст 
дэмжлэг үзүүлэх төрийн бодлого 
илүү үр дүнтэйг зөвлөж, гишүүн улс 
орнууддаа энэхүү ажлын стандартыг 
тогтоох шаардлага тавьж байгааг бид 
анхаарлын гадна орхиж болохгүй юм. 

2014 оны эцсээр хорих 
байгууллагад ял эдлэж байгаа 

7 Г.Даштүдэв. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын арга зүй”. УБ., 2007. 27 дахь тал.
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хүмүүсийн 48.5% нь хоёр ба түүнээс дээш удаа хорих ял шийтгүүлж байсан 
рецидив ялтнууд, тэдний 33.2% нь хүч хэрэглэсэн болон шунахай сэдэлттэй 
гэмт хэрэг үйлдэж мэргэшсэн тусгай рецидив гэмт хэрэгтнүүд8 байна гэсэн 
судалгаа гарчээ. УПЕГ-ийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд хяналт хэлтсийн хяналтын 
прокуроруудтай хийсэн ярилцлагаас үзэхэд 3-20 удаагийн давтан гэмт хэрэг 
үйлдсэн хүмүүс ял эдэлдэг байна.

Иргэдийн санаа бодол: “Гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд ямар нөхцөлүүд байна вэ?” 
гэсэн асуулгад9 оролцсон иргэд ажилгүй байх, хийх ажилгүй амар хялбар аргаар 
амьдрах гэсэн хүсэл,  хүний зан байдал, авир араншин ёс суртахууны доголдолтой 
холбон үзэж, хорихоос суллагдсан хүмүүст анхаарал тавих тогтолцоо байхгүй, 
хөдөлмөрлөх, түүний үр шимийг хүртэж амьдрах хүсэл эрмэлзлийг төлөвшүүлэх 
орчин бүрдээгүй, төр засгийн зүгээс цогцоор гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр нөлөө хангалтгүй байгаа зэргийг дурджээ. 

“Хүнийг шоронд суулгаснаас гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг 
сайн зохион байгуулах нь илүү үр дүнтэй байдаг гэсэн саналыг юу гэж үзэж байна 
вэ?” гэсэн асуулгаас үзэхэд шоронд хүмүүсийг байлгаж цээрлүүлэх нь үр дүнтэй, 
шоронд л хийчихвэл болно гэсэн хандлага тал хувьд нь байхад энэ нь буруу санал 
нийлэхгүй байгаа нь 35 орчим хувь эзэлж байна.

Хорих байгууллагад ял эдэлж байгаа хүмүүсээс суллагдаж гарсны дараа учрах 
бэрхшээлүүдийн талаар асуухад10 ялтнуудын ихэнхи нь “хорихоос суллагдахад 
учрах бэрхшээл ихтэй байдаг, нэн ялангуяа тэднийг амьдралд хүлээн авах хэн 
нэгэнтэй үл ойлголцох байдал бий болно, ажил олдохгүй байх” гэсэн айдастай 
байхад, иргэд эсрэгээр шоронгоос суллагдсан хүмүүсийн талаар сөрөг төсөөлөл, 
хандлагатай байдаг нь ажиглагдлаа. 

Ял шалгах хуудас:
УДШ-ийн Ерөнхий шүүгч, ЦЕГ-ын дарга, ШШГЕГ-ын даргын 2008 оны 

А/113, 547, 494 тоот захирамж, тушаалаар батлагдсан “Шүүхээр ял шийтгэгдсэн 
хүмүүсийн тоо бүртгэлийг хөтлөх, лавлагаа олгох заавар”-ын 23-т зааснаар эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтан нь гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг 
хянан шалгах, хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаалтын ажиллагааны явцад тухайн гэмт 
хэрэгт холбогдсон этгээдийн хувийн байдал, эрүүгийн хариуцлагын хэм хэмжээ, 
шинж чанарт нөлөөлөх нөхцөлүүдийг бодитой тогтоох зорилгоор Мэдээлэл, 

8 Б.Чимэд. “Рецедив гэмт хэрэгтэн” гэдэг нь дадал олсон гэмт хэрэгтэн гэсэн утгатай үг. 
9 ЦЕГ-ын мэдээлэл судалгааны төсөөс 2013 оны социологийн судалгаа.
10 ШШГЕГ-ын газрын Нийгэм, сэтгэл зүйн хэлтсийн 2013 онд хийсэн судалгаа. 
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судалгааны төвөөс ял шийтгэгдсэн эсэхийг шалгах хуудсаар лавлагаа авдаг. 
Энэхүү “ял шийтгэлийн лавлагаа” авах ачаалал дугаарлалттай болж, иргэдийн 
лавлагаа авах эрэлт, хэрэгцээ өссөөр байна11. Мөн төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагад ажил, сургууль, уралдаант шалгалтад орох иргэнээс бүх тохиолдолд 
ял шийтгэлийн тухай лавлагааг гаргуулж авдаг болжээ. Иймээс ял шийтгүүлж 
байсан этгээд нийгэмд ажил хийх ямар ч боломжгүй, ялгаварлан гадуурхагдах 
үндсэн нөхцөл болж байна. Иймд энэ асуудлыг төрийн түвшинд авч үзэх, 
тогтолцоог өөрчлөх, ял шийтгэгдсэн тодорхойлолт авах шаардлага, шалгуурыг 
тодорхой болгох, цөөлөх, нарийвчлах зүй ёсны шаардлага байна.

Өршөөл үзүүлэх тухай хуулиар суллагдсан хүмүүсийн тоо мэдээг 
үзвэл:12

Энэ үзүүлэлтээс үзэхэд Өршөөл үзүүлэх тухай хуулинд хамрагдсан хүмүүсийн 
тоо 2000 оноос хойш буурсан байна. Харин эсрэгээр ялаас хэсэгчлэн хассан 
хүмүүсийн тоо өсчээ. 

Судлаачдын хийсэн дүгнэлтээс үзэхэд өршөөлд хамрагдсан суллагдсан хүмүүс 
дахин гэмт хэрэг үйлдэх явдал нийт өршөөлд хамрагдагсадын 3-5 хувь байдаг 
боловч энэхүү бага гэж хэлж болох хэмжээ нь иргэдэд шууд нөлөө үзүүлдэг нь 
тодоор мэдрэгддэг байна.

Гэмт хэрэг дахин үйлдэж байгаа шалтгааны бодит дүр зургийг харахад:
	- Ажил олдохгүй, олдсон ч ажиллах боломжгүй
	- Санхүүгийн эх үүсвэргүй, мөнгөгүй улмаас өмчийн эсрэг гэмт хэрэг гол 

төлөв үйлддэг. Энэ хулгайн гэмт хэргийн 30 хувь давтан үйлдэж байгаагаас 
харагдаж байна.

	- Бэлгийн болон гэр бүлийн асуудлаа шийдвэрлэж хэн нэгэнтэй харилцаа 
тогтоож, нийгмийн бусад гишүүдийн дунд орж чадахгүй байх.

	- Асуудлыг хүчээр шийдвэрлэх хандлага. 
Өршөөлөөр суллагдсан этгээдүүдийг өдөр тутам дагаад яваад байх аргагүй 

ч тэднийг гэмт хэрэг үйлдэх гэмт санаа бодлоос нь татгалзуулж нэг бүрчлэн 
арга хэмжээний нэг нь заавал тусгайлсан богино хугацаанд нийгэмшүүлэхэд 
нөлөөлөхүйц эрх зүйн, нийгэм, хүмүүжлийн шинжтэй сургалт, хөтөлбөрт 
зайлшгүй хамруулах явдал байж болох юм.

Хорих байгууллагын нийгмийн ажилтнуудтай хийсэн ярилцлагаас:
“Шоронд байдаг гал хам, эсвэл янз бүрийн бүлэг нь элдэв хүчирхийлэл, гэмт 

хэрэг үйлдэх арга, зан араншинг бусаддаа халдаадаг. Өнөөдөр хүн шоронд тэр 

11 “Хорих ялын үр нөлөө” ХЗҮХ-ийн ЭЭЗКС-ын 2013 онд хийсэн судалгаа.
12 ШШГЕГ-ын Тогтоол гүйцэтгэх газрын мэдээ.



776

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

байтугай хэдхэн хоног урьдчилан хоригдоод гэмт хэрэгт суралцаад гардаг нь үнэн.  
Нийгмийн ажилтан нь өөрөө үүнийг засч залруулах хэрэгтэй ч бодит байдал дээр 
ажлын стресст хүчтэй ордог. Үүнээс шалтгаалан хоригдогсодтой зүй бус харьцах 
асуудал гардаг. Үнэндээ шоронд байгаа хүмүүсийн ихэнх нь муу хүмүүс буюу 
бидний ярьдагаар яадгаа алдсан гэмт хэрэгтнүүд биш байдаг ч эелдэг зөөлөн 
харьцахаар давардаг” гэж байлаа.

Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчин:
№ Хуулийн заалт Дүгнэлт

1 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль
124 дүгээр зүйл. Хүмүүжлийн ажлын хэлбэр, зохион байгуулалт
124.1.Ялтныг эрх зүйн мэдээллээр хангах, хөдөлмөрийн дадлага, 

мэргэжлийн баримжаа олгох, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэхэд нь 
туслалцаа үзүүлэх, ардын уламжлалт зан үйлд сургах болон бусад 
чиглэлээр хүмүүжлийн ажил зохион байгуулна.

124.3.Ялтанд хүмүүжлийн нөлөө үзүүлэх, тэднийг хамтач үйл 
ажиллагааны хэм хэмжээнд сургах зорилгоор ялтны сайн дурын 
байгууллага ажиллуулж болно.

125 дугаар зүйл. Хорих анги дахь сургалт
125.1.Насанд хүрээгүй ялтныг ерөнхий боловсролын сургалтанд бүрэн 

хамруулж, бусад ялтан бие дааж мэдлэгээ дээшлүүлэхэд нь хорих 
анги туслалцаа үзүүлнэ.

125.2.Боловсролын сургалтыг зөвхөн хорих ангийн байранд зохион 
байгуулна.

125.3.Хорих анги нь өөрийн эрхэлж байгаа үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 
ялтанд хөдөлмөрийн дадлага олгох, мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт 
зохион байгуулж болно.

Шоронд хорих ангид ял эдэлж байгаа 
хүмүүст авах арга хэмжээний 
гол зорилго нь хүмүүжлийн 
нөлөө үзүүлэх, тэднийг хамтач 
ажиллагааны хэм хэмжээнд сургах 
явдал юм.Үүнд: Хүмүүжлийн ажлыг 
заавал байлгах утгаар биш харин 
байж болно гэдгээр оруулжээ.

Сургалтын зорилго:
- Насанд хүрээгүй ялтныг заавал 

сургах, ерөнхий боловсрол олгох 
үйл явцыг тасалдуулахгүй байх;

- Хөдөлмөрийн дадлага олгох, 
мэргэжил эзэмшүүлэх;

Шоронгийн    аливаа      харш, буруу 
гэмт зан үйлийг арилгах,  түүнийг 
таслан зогсоох талаар тодорхой 
хуулийн заалт байхгүй байна.

2 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, 15 дугаар зүйл. Хорих 
ял эдлээд суллагдсан хүнд захиргааны хяналт тогтоох

Эрүүгийн хуулийн 73-75, 86, 90, 111-113, 123, 125, 239, 254 дүгээр зүйлд 
заасан гэмт хэрэгт 5-аас дээш жил хорих ял эдэлсэн, эсхүл түүнийг 
давтан үйлдсэн хүн хорих ял эдэлж суллагдсан бол дахин гэмт хэрэг 
үйлдэх, нийгмийн хэв журам зөрчихөөс нь урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор захиргааны хяналт тогтооно. ... этгээд хорих ял эдэлж 
суллагдаад байнга оршин суух газартаа очсоноос хойш 3 хоногийн 
дотор цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх үүрэгтэй.

15.3. Хорих байгууллага хорих ял эдэлж байгаа хүнийг суллагдахаас 30 
хоногийн өмнө байнга оршин суух газрын цагдаагийн байгууллагад 
түүний сууллагдах тухай мэдэгдлийг зохих тодорхойлолтын хамт 
хүргүүнэ.

15.4. Захиргааны хяналтад байгаа хүний үүрэг:
Нийгмийн хэв журмыг сахих сард 1 удаа   цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлэх, цагдаагийн байгууллагаас дуудсан цагт саадгүй ирэх, 
байнга оршин суугаа газраасаа 14 хоногоос илүү хугацаагаар 
явах, гадаад улсад зорчих бол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх, 
цагдаагийн байгууллагын шаардлагыг биелүүлэх.

15.7. Захиргааны хяналт тавих цагдаагийн байгууллагын эрх: 
Захиргааны хяналтад байгаа хүний зан төрх, үйл ажиллагааны талаар 
ажиллаж байгаа болон оршин суугаа газрын нутгийн захиргааны 
байгууллагаас тодорхойлолт  гаргуулж авах. Захиргааны хяналтанд 
байгаа хүн гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх 
зориолгоор болон хууль тогтоомжид заасан бусад үндэслэлээр 
түүнийг хэдийд ч дуудан ирүүлэх, зөвөлгөө өгөх, шаардлага тавих, 
анхааруулах: Захиргааны хяналтаас зайлсхийсэн этгээдийг эргэн 
сурвалжлах, албадан ирүүлэх.

15.8.Захиргааны хяналтыг цагдаагийн зохих шатны байгууллагын 
даргын шийдвэрээр 1-3 жил хүртэл хугацаагаар тогтооно.

15.9.Шаардлагатай гэж үзвэл захиргааны хяналтын хугацааг 6 сараас 
1 жил хүртэл хугацаагаар сунгаж болох  боловч нийт хугацаа нь уг 
этгээдийг ял шийтгэлгүй болохоор хуульд заасан хугацаанаас хэтэрч 
болохгүй.

15.10.Захиргааны хяналтанд байгаа хүн засрал хүмүүжил олсоноо 
харуулвал түүний энэ талаар гаргасан өргөдлийг хянан үзэж, 
хугацаанаас нь өмнө захиргааны хяналтыг зогсоож болно. 

15.11.Захиргааны хяналтанд байгаа хүний хяналтын хугацаа дууссан, 
эсхүл ял шийтгэлгүй болсон бол уг хяналтыг тавьж байгаа 
цагдаагийн байгууллагын даргын шийдвэрээр захиргааны хяналтыг 
зогсоож, бүртгэлээс хасна.

Үүнээс үзэхэд төрийн эсрэг, хүний нэр 
төр, алдар хүндийн эсрэг, хүүхэд гэр 
бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг 
гэмт хэрэг үйлдэж 5-аас дээш жил 
хорих ял эдэлсэн, дээрх гэмт хэргийг 
давтан үйлдсэн хүмүүст захиргааны 
хяналт тогтоохоор заажээ.

Одоогийн байдлаар хорих ял эдлээд 
суллагдсан хүмүүс дараах үүрэг 
хүлээж байна. Үүнд:

Нийгмийн хэв журмыг сахих;
Сард 1 удаа цагдаагийн байгууллагад 

бүртгүүлэх; 
Цагдаагийн байгууллагаас дуудсан 

цагт саадгүй ирэх; 
Байнга оршин суугаа газраа өөрчлөх 

өөрчлөх тохиолдолд хяналт тавьж 
байгаа цагдаагийн байгууллагад 
мэдэгдэж шинээр очсон газрынхаа 
цагдаагийн байгууллагад 3 хоногийн 
дотор бүртгүүлэх;

Байнга оршин суугаа газраасаа 14 
хоногоос илүү хугацаагаар явах, 
гадаад улсад зорчих бол цагдаагийн 
байгууллагад мэдэгдэх;

Захиргааны хяналт тавьж байгаа 
цагдаагийн байгууллагын 
шаардлагыг биелүүлэх гэсэн 
хэлбэртэй байгаа болхарин төрийн 
байгууллагаас хүлээсэн үүрэг, 
тэдэнд туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх 
үйлажиллагааныболонэрхзүйнохиц
уулалт байхгүй болно.

Түүнчлэн шоронгоос сулллагдсан 
хүнийг нийгэмд амьдрахад нь 
туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн орчин 
байхгүй байна.
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Журам:
№ Журам, тушаал, заавар Агуулга
1 “Захиргааны хяналтыг сайжруулах 

тухай2003 оны №285/А/127 
тоот Цагдаагийн ерөнхий газар, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
газрын хамарсан тушаал.

Сэжигтэн яллагчид тавих хяналтыг сайжруулж, хаяг 
тодруулах, ял шийтгэлийн байдал, биеийн онцлог шинж 
тэмдэг, гарын дардас гэрэл зургыг нь авч санд ирүүлэх, 
хяналтаас зайлс хийсэн, хаягандаа байхгүй хүмүүсийг олж 
тогтоох, хүлээх хариуцлагын талаар суллагдсан хүмүүст 
ойлгуулах хүүхдийг суллагдахаас өмнө цагдаагийн 
хэлтэсийн хүүхдийн байцаагчид хүлээлгэн өгөх талаар 
ажил зохион байгуулах заавар өгчээ. 

2 “Ажлын үр дүнг дүгнэх аргачлал” 
ЦЕГ-ын 2008 оны 1 дүгээр сарын 
27-ний өдрийн №46 тоот тушаал 

Энэ аргачлалаар хэсгийн байцаагчийн ажил үүргийн 
хуваарь, ажил дүгнэх үзүүлэлт зэргийн хавсарган баталсан 
бөгөөд ярилцлагын судалгааны явцад дурдсан суллагдсан 
хүмүүст тавих хяналтын тоо үзүүлэлт нь ороогүй байна. 
Хэдий тийм ч шууд удирдах дарга, албан тушаалтнаас 
захиргааны хүмүүст сардаа нэг удаа дуудаж уулзан, 
хяналт тавиагүй бол тухайн алба хаагчид арга хэмжээ авч, 
хариуцлага тооцдог байна.

Ийнхүү дээрх нөхцөл байдлаас дүгнэн үзэхэд хорихоос суллагдсан 
хүмүүсийг нийгмийн ажил, үйлчилгээнд зуучлах, туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн 
орчин байхгүй байна. 

ДҮГНЭЛТ
Нийгэмшүүлэх ажлын эрх зүйн 

орчин сайжруулах чиглэлээр ХЗЯ-
наас Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага, хорих анги ялтан 
нийгэмшүүлэх хөтөлбөрийг батлан 
хэрэгжүүлж, хорих байгууллагын 
төрөл, дэглэмийг нээлттэй хаалттай 
системд шилжүүлэх талаар хуулийн 
төсөл боловсруулан ажиллаж 
байгаа нь сайшаалтай ч шоронгоос 
суллагдсан хүмүүст дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх эрх зүйн орчин бий болгох 
шаардлагатай юм. Үүний тулд гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
хуульд хорих ялтны гэмт зан төлөвийг 
арилгах, ажил хөдөлмөрт зуучлах, 
дэмжлэг үзүүлэх талаар тодорхой үр 
дүнтэй заалтуудыг оруулах хэрэгтэй.

Ял эдлээд суллагдсан хүмүүсийг 
нийгэмд хүлээн авах, ажлын байраар 
хангах, тусламж дэмжлэг үзүүлэх, 
амьдрах орчин нөхцөл сайн бүрдээгүй 
зэрэг байдлаас ял эдлээд дууссан болон 
өршөөл, уучлалаар суллагдсан хүмүүс 

дахин гэмт хэрэг үйлдэж, давтан ял 
шийтгүүлэн хорих газар дасан зохицох 
хандлага ажиглагдлаа.

Мөн төрийн болон хувийн 
хэвшлийн байгууллагад ажил, 
сургууль, уралдаант шалгалтад 
орох иргэнээс бүх тохиолдолд ял 
шийтгэлийн тухай лавлагааг гаргуулж 
авдаг болжээ. Иймээс ял шийтгүүлж 
байсан этгээд нийгэмд ажил хийх ямар 
ч боломжгүй, ялгаварлан гадуурхагдах 
үндсэн нөхцөл болж байна. Иймд энэ 
асуудлыг төрийн түвшинд авч үзэх, 
тогтолцоог өөрчлөх, ял шийтгэгдсэн 
тодорхойлолт авах шаардлага, 
шалгуурыг тодорхой болгох, цөөлөх, 
нарийвчлах зүй ёсны шаардлага байна. 
Хууль сахиулах байгууллагын алба 
хаагч, хорихоос суллагдсан хүмүүсээс 
авсан ярилцлага-судалгаанаас дахин 
гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгаан нь 
“нийгэмд хэвийн амьдарч чадахгүй” 
байгаатай холбоотой төдийгүй гэмт 
зан үйл төлөвшсөн, эргээд гэмт 
хэрэг үйлдэх орчиндоо очдог  зэрэг 
нөхцөлтэй холбоотой. Гэтэл дахин 
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гэмт хэрэг үйлдэж байгаа шалтгаан 
нөхцлийг хуулийн байгууллагаас 
урьдчилан сэргийлэх ажил хангалтгүй, 
тавих хараа хяналт дутсан гэхээсээ 
илүүтэй, тэдэнд нийгэм, хамт олноос 
үзүүлэх иргэний гэсэн бодитой 
бодлого, туслалцаа, дэмжлэг 
байхгүйгээс дахин гэмт хэрэг үйлдэх 
гол шалтгаан нөхцөл байдаг байна.

Хорих ял эдлээд суллагдсан 
хүмүүсийг нийгэмд дасан зохицоход 
нь туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх ажил 
нь нийгмийн үйлчилгээний нэг 
төрөл бөгөөд үүнийг гадаадын зарим 
орны туршлагаас үзэхэд төрийн 
аль нэг институтаар гүйцэтгүүлдэг 
байна. Тухайлбал: Германы шийдвэр 
гүйцэтгэлийн хууль тогтоомж нь 
ялтныг нийгмийн өмнө хариуцлага 
хүлээхүйц нийгэмшүүлэхээр засан 
хүмүүжүүлэх зорилго агуулсан байдаг 
байна. Ялтныг хуульд захирагдах, 
өөрийнхөө аливаа алхмын хариуцлагыг 
хүлээх, өөрийнхөө оршин тогтнохыг 
хангаж хариуцахад сургадаг зэрэг сайн 
туршлагагыг нэвтрүүлжээ.

Хорих ял эдэлж байгаа хүмүүс 
2009 оны “Ялтныг нийгэмшүүлэх 
хөтөлбөр”-т хамрагдсан ч гэсэн 
суллагдсан иргэн тодорхой дэмжлэг 
туслалцаа авч чадахгүй бол уг 
хөтөлбөр ямар ч үр дүнгүй болох 
юм. Ийм учраас залгамж шинж 
чанартай, үр нөлөө бүхий хөтөлбөр  
боловсруулж, шоронгоос суллагдсан 
хүмүүст дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэх эрх зүйн орчинг бий болгох 
шаардлагатай гэж үзэж байна.

Цагдаагийн байгууллагаас 
хэрэгжүүлж буй захиргааны 
хяналт гэсэн арга хэлбэр нь хорих 
байгууллагаас суллагдсан этгээдийг 
сард нэг удаа бүртгэх ажлыг нэр төдий, 
прокурорын шахаж шаардсанаар 
хийдэг ажлын хэлбэртэй, нийгмийн 
хэрэгцээ, шаардлагаас хоцрогдож 

байгаа нь илэрхий ажиглагдлаа. 
Тусгайлсан байгуулагдах алба нь 
цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагатай өдөр тутмын 
харилцаатай, шаардлагатай бол тэдний 
хүч туслалцааг авах боломжтой, өөр 
төрлийн мэргэжлийн хүмүүсийг татан 
оролцуулах боломж нээлттэй бөгөөд 
орон нутагт төрийн бус байгууллага 
болон хүмүүнлэгийн чиглэлийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг субьектүүдийг 
хорих байгуулагаас суллагдсан 
хүмүүсийг нийгэмшүүлэх ажиллагаанд 
татан оролцуулах зэрэг өргөн хүрээтэй 
үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй байна.

Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн этгээд 
хуульд заасан шийтгэлээ хүлээх ёстой 
боловч, хорих байгууллагаас жил бүр 
2000 гаруй хүн суллагдаж байгаагаас 
600 орчим нь орон гэргүй, нийгмийн 
туслалцаа шаардлагатай тул тэдгээр 
хүмүүст туслалцаа, дэмжлэг дутаж 
байгаа нь нийтийн тогтолцоо, төрийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны болон 
эрх зүйн зохицуулалт учир дутагдалтай 
байгаатай холбоотой байна.

САНАЛ
1.  Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 

тухай, Нийгмийн халамжийн тухай, 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай болон Хөдөлмөрийн 
тухай хуульд ял эдэлсний дараа 
нийгэмшүүлэх тал дээр туслалцаа 
үзүүлэх талаарх орчин нөхцөлийг 
бий болгох тухай хуульчлах. 

2. Хорих байгууллага ялтныг 
суллагдан гарахын өмнө эзэмшсэн 
мэргэжил, нийгэмшсэн байдал, 
зан ааш, гэр бүлийн талаарх 
дэлгэрэнгүй судалгааг хамтран 
ажиллаж буй төрийн болон төрийн 
байгууллагад хүргүүлж, суллагдсан 
хүмүүсийг хүмүүжүүлэх нийгмийн 
хариуцлагатай аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаар дамжуулан 
ажилд зуучлах, хэвийн ажиллаж 
амьдрахад нь туслалцаа дэмжлэг 



779

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

үзүүлэх ажлыг нутгийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурал, засаг 
захиргааны болон төрийн бус 
байгууллагуудын хамтын идэвхи 
санаачлагаар идэвхжүүлэн ажиллах 
тогтолцоог бий болгох. 

3. Гадаадын зарим улс оронд хорих 
ялаар шийтгэгдээд суллагдсан 
иргэнийг нийгэмд бэлтгэх, сургадаг 
бие даасан тогтолцоо бүхий 
байгууллагыг өөрийн улсад бий 
болгох. 
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