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Улааíбаатар хîтûí Баяíзүрх дүүрэг, Орхîí, Төв аймагт хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөí байцаалт явагдаж 2018 îíд хэрэгñэхгүй бîлñîí эрүүгийí 
хэргийг ñудалж, дүí шиíжилгээ хийх замаар хууль тîгтîîмжийг 
бîлîвñрîíгуй бîлгîх, хуулийí хэрэгжилтийг ñайжруулах чиглэлд ñаíал 
зөвлөмж бîлîвñруулах зîрилгîîр “Төр Иргэí Түíшлэл”, “Өíөмөíхийí 
эгшиглэí”, “Зөв хөгжил, үр дүíт îрîлцîî” ТББ-уудад Нээлттэй Нийгэм 
Фîрум мîíитîриíгийí тэтгэлэг îлгîñîí билээ. Эдгээр мîíитîриíгийг 
хэрэгжүүлэхэд хууль зүйí ухааíû дîктîр, дэд прîфеññîр Б.Батзîриг 
мэргэжил, арга зүйí удирдамжаар хаíгаж ажиллалаа. Туñ мîíитîриíгийг 
2019 îíû 4-р ñарааñ 12-р ñарûг дууñталх хугацааíд хэрэгжүүлэв.

МОНИТОРИНГИЙН ТУХАЙ

Мîíгîл Улñûí Үíдñэí хуулийí 19 дүгээр зүйлийí 1-д төрөөñ хүíий 
эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөíдөгдñөí эрхийг ñэргээí эдлүүлэх 
үүргийг туíхаглаñаí байдаг билээ. Төр эíэ үүргээ хэрэгжүүлэх íэг 
баталгаа íь Эрүүгийí хууль тîгтîîмжîîр илэрдэг. Тухайлбал, Эрүүгийí 
хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хуулийí зîрилт íь гэмт хэргийг шуурхай, 
бүрэí илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдñэí хүí, хуулийí этгээдийг îлж тîгтîîí 
шударгаар ял îíîгдуулах, гэм буруугүй хэíийг ч гэмт хэрэг үйлдñэí 
гэм буруутайд тîîцîхгүй байх, хүíий эрх, хууль ёñíû ашиг ñîíирхлûг 
хамгаалах, зөрчигдñөí эрхийг ñэргээхэд îршиíî.1

ҮНДЭСЛЭЛ 

УЕП Улñûí ерөíхий прîкурîр 

ШТГ Шүүхийí тамгûí газар 

ШЕЗ Шүүхийí ерөíхий зөвлөл

ЭБШХ Эрүүгийí байцааí шийтгэх хууль

ЭХХШтХ Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хууль

ТББ Төрийí буñ байгууллага 

Эрүүгийí прîцеññ Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх ажиллагаа

ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ТАЙЛБАР

ХЭРЭГСЭХГҮЙ БОЛСОН 
ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГТ ХИЙСЭН 
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

1 Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хуулийí 1.1 дүгээр зүйлийí 1. Цахим эх 
ñурвалж: https://www.legalinfo.mn/law/details/12694?lawid=12694
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Ажиглалтын судалгаа. Шүүх, прîкурîрûí 
байгууллагуудûí мэдээллийí ñамбар, 
тухайí шүүх, прîкурîрûí албаí ёñíû цахим 
хаягтай таíилцаж ажиглалт хийв. УЕП-ûí 
газрûí www.prokuror.mn цахим хуудаñ  
/îрîí íутгийí прîкурîрûí байгууллага 
цахим хуудаñгүй/, îрîí íутаг, ñалбарûí 
байгууллагûí мэдээллийí ñамбарт 2018 
îíû хэрэг хяíаí шийдвэрлэх ажиллагааíû 
хîлбîгдîлтîй мэдээлэл байхгүй байв. 
Шүүхийí мэдээллийí http://court.or.gov.
mn/shuuh/ цахим хаягааñ шүүхийí 
шийдвэрийг авах бîлîмж бүрдñэí хэдий 
ч хэрэгñэхгүй бîлгîñîí хэргийí материал 
бүрэí îрдîггүй.

Ярилцлагын судалгаа. Шүүх, прîкурîр, 
мөрдөгч, өмгөөлөгч, хîхирîгч íартай 
ярилцлага хийж мэдээлэл цуглуулав.

Бичиг баримтын судалгаа. Улааíбаатар 
хîт Баяíзүрх дүүрэг, Орхîí, Төв аймгийí 

цагдаа, прîкурîрûí байгууллага, шүүхэд 
хадгалагдаж байгаа хэрэгñэхгүй бîлгîж 
шийдвэрлэñэí íийт 10 хэргийí материалûг 
түүвэрлэí авч ñудлав.

Хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт 
бичгийн судалгаа. Эрүүгийí хэрэг хяíаí 
шийдвэрлэх тухай хуулийг ñудлахдаа 
туñ хуулийí төñөл бîлîвñруулах ажилд 
îрîлцîж байñаí ñудлаачидтай уулзаж үзэл 
баримтлалûí талаар мэдээлэл авñаí бîлíî. 
Эрүүгийí хэргийí материалтай таíилцах 
ажлûí хүрээíд УЕП-ûí 2011 îíû 02 дугаар 
ñарûí 16-íû өдрийí I хавñралтаар баталñаí 
“Эрүүгийí хэргийí төв бîлîí ñалбар 
архивд баримт хүлээí авах, тîî бүртгэл 
хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журам”-тай 
таíилцлаа. Прîкурîрûí байгууллагааñ 
хэргийí материалтай таíилцах бîлîмж 
îлгîхгүй байñаí тул Мэдээллийí ил тîд 
байдал ба мэдээлэл авах эрхийí тухай 
хууль тîгтîîмжийг туñгайлаí ñудаллаа.

Мîíитîриíгийí мэдээлэл цуглуулах 
үíдñэí арга íь 2018 îíд хэрэгñэхгүй 
бîлгîж шийдвэрлэñэí эрүүгийí хэргийí 
материалтай таíилцаж дүí шиíжилгээ 
хийх, улмаар хэргийí îрîлцîгчид, 
хэрэгжүүлэгч íартай уулзахаар төлөвлөñөí 
байв. УЕП-ûí 2011 îíû 33 дугаар тушаалаар 
баталñаí “Эрүүгийí хэргийí төв бîлîí 

ñалбар архивд баримт хүлээí авах, тîî 
бүртгэл хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах 
журам”-ûí 5.5-ûí б-д зааñíаар ñудалгаа, 
шиíжилгээíий чиглэлээр баримттай 
таíилцахаар ñалбар архивûí баримт 
ашиглуулах эрх, үүрэг бүхий ажилтíуудад 
албаí бичгээр хүñэлт хүргүүлñэí бîлíî. 
Туñ журмûí 5.4, 5.6-д туñ туñ зааñíаар 

АРГА ЗҮЙ

МОНИТОРИНГИЙН ЯВЦАД ТУЛГАРСАН БЭРХШЭЭЛ

Гагцхүү хууль батлагдñаíаар хүíий эрх, 
эрх чөлөө зөрчигдөхөөñ хамгаалагдах, 
тэдгээрийí хөíдөгдñөí эрх ñэргэíэ гэñэí 
îйлгîлт íь өрөөñгөл юм. Тиймээñ мөрдөгч, 
прîкурîр, шүүх хуулийг чаíдлаí ñахих, 
хууль хэрэглэх хүрээíд хуулийí заалт 
бүрийг íэг мөр ñахих íь гîл баталгаа 
бîлíî. Мîíгîл Улñûí эрүүгийí прîцеññûí 
дагуу гэмт хэрэг үйлдñэí гэм буруутай 
эñэх аñуудлûг шүүхийí хяíалтад, хариí 

эрүүгийí хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîх 
ажиллагаа íь хэрэг бүртгэлт, мөрдөí 
байцаалт, прîкурîрûí хяíалтûí шатаíд 
харьяалагддаг. Иймд хэрэгñэхгүй бîлгîж 
шийдвэрлэñэí эрүүгийí хэрэг хяíаí 
шийдвэрлэх ажиллагааíû явцад хуулийг 
чаíд баримталж, хүí, хуулийí этгээдийí 
хуулиар хамгаалагдñаí эрх, хууль ёñíû 
ашиг ñîíирхлûг хамгаалж чадаж буй 
эñэхийг îлж тîгтîîхûг зîрилîî.
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Нэг. ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

1.1. ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ 
АЖИЛЛАГААТАЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛААР МЭДЭЭЛЭЛ ХАЙХ, ХҮЛЭЭН АВАХ 
АЖИЛЛАГААНЫ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

МОНИТОРИНГИЙН ДҮН 

архивûí баримт ашиглах зөвшөөрөл 
îлгîх эрхтэй бîлîвч УЕП-îîñ зөвшөөрөл 
авах ёñтîй гэñэí íэмэлт шаардлага тавьж 
байв. Шаардлагûí дагуу УЕП-д хаíдаí 
албаí бичиг хүргүүлэхэд Төв аймгийí 
прîкурîрûí байгууллагад хадгалагдаж 
байгаа хэргийí материалтай таíилцахûг 
зөвшөөрñөí бîлíî. Хариí Улааíбаатар 
хîтûí Баяíзүрх дүүрэг дэх хэргийí 
материалтай таíилцах бîлîмжгүй тухай 
УЕП-ûí Эрүүгийí хэргийí төв архивûí 
эрхлэгч, хууль цаазûí шадар зөвлөх 
Ж.Чимгээ, Орхîí аймагт дахь хэргийí 
материалтай таíилцах бîлîмжгүй тухай 
туñ аймгийí прîкурîрûí газрûí тамгûí 

хэлтñийí дарга Г.Аíх-Ирээдүй íарааñ 
туñ туñ албаí бичиг ирүүлñэí. Иймд 
цагдаагийí байгууллагад хадгалагдаж 
байгаа бîлîí тухайí хэрэг дээр ажиллаж 
байñаí өмгөөлөгчөөр дамжуулаí хэргийí 
материалтай таíилцлаа.

Шүүх, прîкурîрûí байгууллагûí 
мэдээллийí ñамбарт ñудалгаа 
шиíжилгээíий ажилд шаардлагатай 
хэргийí ñтатиñтик мэдээлэл байгаагүй. 
Баяíзүрх дүүргийí шүүхийí мэргэжилтэí 
í.Эíхтуíгалаг хувь хүíий íууцтай 
хîлбîîтîй учир хэрэгñэхгүй бîлгîñîí 
шийдвэртэй таíилцуулахгүй гэñэí 
тайлбарûг өгч байв.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 
дугаар зүйл 

17/төр, түүíий байгууллагааñ хууль ёñîîр 
туñгайлаí хамгаалбал зîхих íууцад 
хамаарахгүй аñуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээí авах эрхтэй. Хүíий эрх, íэр төр, 
алдар хүíд, улñûг батлаí хамгаалах, 
үíдэñíий аюулгүй байдал, íийгмийí 
хэв журмûг хаíгах зîрилгîîр задруулж 
үл бîлîх төр, байгууллага, хувь хүíий 
íууцûг хуулиар тîгтîîí хамгаалíа.

Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуулийí 4.1 дүгээр зүйлийí 2.20-д хавтаñт 
хэргийг архивд хадгалах прîкурîрûí 
бүрэí эрхийí эрх зүйí үíдñийг тîгтîîñîí. 
Прîкурîрûí байгууллагûí тухай хуулийí 
43 дугаар зүйлийí 43.5-д зааñíаар УЕП-
ûí газарт эрүүгийí хэргийí төв архив, 
аймаг, íийñлэл, дагíаñаí прîкурîрûí 

газарт түүíий ñалбар архив ажиллахаар 
хуульчилñаí.

Архивд хадгалагдаж байгаа эрүүгийí 
хавтаñт хэргийí материалтай иргэí, 
хуулийí этгээд таíилцах, мэдээлэл авахтай 
хîлбîîтîй дараах эрх зүйí зîхицуулалт 
байíа. Үүíд:

1. 2011 îíû 6 дугаар ñарûí 16-íû өдөр 
батлагдñаí “Мэдээллийí ил тîд байдал 
ба мэдээлэл авах эрхийí тухай хууль”-
ийí 18 дугаар зүйлийí 18.1.3-т хэрэг 
бүртгэх, мөрдөí байцаах, шүүí таñлах 
ажиллагааíû явцад төр, байгууллага, 
хувь хүíий íууцûг хамгаалах 
шаардлагатай бîл мэдээллийг 
задруулахûг хîриглîñîí. 

2. “Мэдээллийí ил тîд байдал ба 
мэдээлэл авах эрхийí тухай хууль”-
ийí 11 дүгээр зүйлийí 11 дүгээр зүйлд 
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хууль тîгтîîмжид íийтэд мэдээлэхийг 
хîриглîñíîîñ буñад мэдээллийг бүх 
шатíû шүүх, прîкурîрûí байгууллагааñ 
иргэí, хуулийí этгээд авах эрхийг 
хуульчилñаí.

3. Эрүүгийí хуулийí туñгай аíгийí 13.10, 
13.11 дүгээр зүйлд хувь хүíий хуулиар 
хамгаалагдñаí íууцûг хууль буñаар îлж 
авñаí, буñдад дамжуулñаí, задруулñаí 
бîл эрүүгийí хариуцлага хүлээлгэхээр 
зааñаí.

4. Эрүүгийí хуулийí туñгай аíгийí 
21.9 дүгээр зүйлд Мөрдөí шалгах 
ажиллагааíû талаарх баримт, 
мэдээллийг îлж мэдñэí хүí, мөрдөí 
шалгах ажиллагааíû талаар албаíû 
үүргийí дагуу îлж мэдñэí алба хаагч, 
ажилтаí прîкурîрûí зөвшөөрөлгүйгээр 
мөрдөí шалгах ажиллагааíû талаарх 
баримт, мэдээллийг îлîí íийтэд 
задруулñаí бîл эрүүгийí хариуцлага 
хүлээлгэхээр зааñаí.

5. УДШ-ийí ерөíхий шүүгч, УЕП-ûí 
хамтарñаí 2017 îíû 06 дугаар ñарûí 
30-íû өдрийí 36, А/68 захирамж, 
тушаалаар баталñаí “Хавтаñт хэргийг 

хүлээí авах, хадгалах, шилжүүлэх 
журам” 

6. УЕП-ûí 2011 îíû 02 дугаар ñарûí 16-
íû өдрийí I хавñралтаар баталñаí 
“Эрүүгийí хэргийí төв бîлîí ñалбар 
архивд баримт хүлээí авах, тîî бүртгэл 
хөтлөх, хадгалах, ашиглуулах журам”

Хүчиí төгөлдөр үйлчилж буй дээрх хууль, 
эрх зүйí баримт бичгийí заалтааñ харахад 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
шатаíд шалгагдаж байгаа хэргийí 
материалтай таíилцах ажиллагаа хуулиар 
хязгаарлагдñаí. Хариí Эрүүгийí хэргийí 
ñтатиñтик тîî баримт бîлîí эрүүгийí 
хэрэг хяíаí шийдвэрлэх ажиллагаа 
дууñаж, хяíаí шийдвэрлэгдэí архивд 
хадгалагдаж байгаа эрүүгийí хэргийí 
материалтай иргэí, хуулийí этгээд 
таíилцахûг хîриглîîгүй. Түүíчлэí УЕП 
эрүүгийí хэргийí архивд хадгалагдаж 
байгаа баримттай таíилцах журам батлах 
эрхгүй учир 1998 îíû 01 дүгээр ñарûí 02-
íû өдөр баталñаí Архивûí тухай хуулиар 
тухайí харилцааг зîхицуулахаар байíа.

1.2. ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССТ ЭРХ АШИГ НЬ ХӨНДӨГДӨН ОРОЛЦОЖ БУЙ 
ОРОЛЦОГЧИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДАЛ

Эрүүгийí прîцеññûí өмíөх хуулиуд 
íь эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх 
чиг үүрэг бүхий байгууллага, албаí 
тушаалтíû эрх мэдлийí хуваарилалтûг 
түлхүү хуульчилж, тэдíий үйл ажиллагаа 
явуулах бîлîмжийг бүрдүүлэхэд чиглэñэí 
хаíдлагатай явж ирñíийг шиíэ Эрүүгийí 
хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хуулиар 
өөрчилñөí. Эíэ íь Мîíгîл Улñûí Үíдñэí 
хуулийí 19 дүгээр зүйлд зааñаí иргэíий 
эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөñ ñэргийлэх, 
зөрчигдñөí эрхийг ñэргээх бîлîмжийг 
бүрдүүлэх төрийí чиг үүргийг хэрэгжүүлэх 
үзэл баримтлалд íийцүүлñэí өөрчлөлт 
билээ. 

Мîíитîриíгийí явцад îрîлцîгчдûí зүгээñ 
шиíэ ЭХХШтХ батлагдñаíаар камертай 
уулзалтûí өрөөíд мэдүүлэг авч байгаа 
учир эрүүдэí шүүх аñуудал байхгүй бîлж 
байгаа, гэмт хэргийí байдал тîгтîîгдîхгүй 
хүíийг яллагдагчаар татах үíдэñлэл 
үүñэхгүй бîл “Хэрэг бүртгэлтийí хэргийг 
хааж” шийдвэрлэж байгаа íь маш зөв 
бîлñîí гэñэí дүгíэлт хийж байлаа. Мөí 
хэрэгт хîлбîгдîгчийí эрх зүйí байдлûг 
дîрдуулахгүй байх îлîí заалт шиíээр 
íэмэгдñэí гэх íааштай хаíдлага илэрч 
байíа. 
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1.2.1. Хохирогчийн эрх зүйн байдал

Хэрэгсэхгүй болгосон хэргийн 
материалтай танилцсан судлаачдын 
дүгнэлт 

1. Хîхирîгчдûí аíхíû мэдүүлэг тайлбарт 
“гîмдîлтîй, хîхирîл íэхэмжилíэ” 
гэñэí бîлîвч дараагийí мэдүүлгүүдэд 
“гîмдîл, ñаíалгүй, íэхэмжлэх зүйлгүй“ 
гэñэí íь аíхаарал татаж байлаа.

2. Хîхирîгчийí мэдүүлэг, тайлбар íь 
хэрэг шалгах ажиллагааíû явцад 
өөрчлөгдөж, хîхирîлгүй, шүүх 
хуралдааíд ñуухгүй гэж мэдүүлж 
байíа.

Эрүүгийí хавтаñт хэрэгт хîхирîл, гэм хîрûг 
íөхөí төлñөí тîдîрхîй баримт байхгүй 
байхад дээр дурдñаí байдлаар мэдүүлэг 
өөрчлөгдөхөд, түүíчлэí хîхирîгчийí эрх 
зүйí байдалд ñөргөөр íөлөөлж байгаа 
хүчиí зүйлийг ñудлахад аíхаарал татñаí 
дараах íөхцөл байдлûг ñудалгааíд 
îрîлцîгчид тîдîрхîйлîí хэлж байв. Үүíд:

 Мөрдөгч хîхирîгч, гэрчийг íэг удаа 
дуудаад мэдүүлэг авах бîлîмжтîй 
байтал урьдчилñаí бэлтгэлгүйгээñ үүдэí 
хэд хэдэí удаа дуудаж мэдүүлэг авдаг.

 Хîхирîгч зөрүүтэй мэдүүлэг өгч байгаа 
íөхцөл байдлûг бүрэí тîгтîîлгүй 
хэргийг шүүхэд шилжүүлñíээñ 
урьдчилñаí хэлэлцүүлгээñ хэрэг буцдаг.

 Хîхирîгчид учирñаí бие махбîдûí 
хîхирлûг бүрэí тîгтîîдîггүй, учирñаí 
хîхирлûг барагдуулах ажиллагаа 
хийдэггүй зэргээñ бîлж хîхирîгч 
залхдаг.

 Хîхирîгч íь бие бîлîí ñэтгэл ñаíааíû 
хîхирîл хүлээдэг тул түүíийг аль 
бîлîх бîдитîй тîгтîîх, хîхирîгч íь 
гадíûí íөлөөíд автах, буñдад хууртах, 
мэдүүлгээñээ буцах зэрэг байдлûг 
прîкурîрууд ñайтар аíхаарч ажиллах 
íь зүйтэй. Шаардлагатай бîл мөрдөí 
шалгах ажиллагаа явуулахад прîкурîр 
байлцах, хîхирîгчтîй биечлэí уулзаж 
байх хэрэгтэй байíа.

 Хэргийг удааí шалгаж ñуíжруулдаг íь 
хîхирîгчийг залхаадаг.

 Хэрэг шалгах ажиллагаа ямар шатаíд 
явж байгааг мэдэгддэггүй. Шалгаж 
байíа л гэдэг.

 Хэрэг бүртгэлтийí шатаíд хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîñîí тухай хîхирîгчид 
мэдэгддэггүй.

 Хэрэг бүртгэлтийí шатаíд хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîñîí тîхиîлдîлд 
хîхирîгчийг хэргийí материалтай 
таíилцуулдаггүй.

 Хэрэгñэхгүй бîлгîñîí шийдвэрт гîмдîл 
гаргах бîлîмжгүй.

 Мөрдөí байцаалт дууñаад хэргийí 
материалтай таíилцах бîлîмжгүй маш 
бага хугацаа өгдөг.

 Хэрэг шүүхээñ îлíîîрîî буцдаг.

 Хэрэг шүүхээñ буцñаí тîхиîлдîлд 
хîхирîгчийí эрхийг хэрхэí хамгаалах 
талаар хуулийí зîхицуулалт байхгүй.

 Шүүхээñ хэргийг прîкурîрт буцаах, 
хэргийí зүйлчлэлийг зөвтгөж 
шийдвэрлэх хуулийí зîхицуулалт 
бүрхэг, зарим заалт зөрчилтэй 
байгаа íь шүүх íэг талûг барьж, 
эñвэл мөрдөí шалгах ажиллагаа 
дутуу явуулñаí гэдгийг мэдñээр атал 
эцэñлэí шийдвэрлэх, үíдэñлэлгүйгээр 
цагаатгаñаí юмуу яллаñаí шийдвэр 
гаргаж байгаа íь хîхирîгч бîлîí 
íийтийí эрх ашиг хîхирч, шударга ёñ 
гажуудах, үíдñэí хуульд зааñаí хүíий 
ñуурь эрх íîцтîй зөрчигдөх íөхцөлийг 
бий бîлгîдîг.

 Хөөí хэлэлцэх хугацаагаар хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîж хэрэгтíийг ял 
завшуулахааñ гадíа хîхирîгчийí 
эрхийг хамгаалдаггүй. 

 Хэргийг прîкурîрûí шатаíд тухайí 
хүíийг яллагдагчаар татаж яллах 
цагаатгах талûí бүх баримтûг 
бүрдүүлж шалгаñаí бîлîвч тухайí 
этгээд гэмт хэрэг үйлдñэí íь хаíгалттай 
тîгтîîгдîîгүй эñхүл түүíийг яллаж 
бîлîхгүй буñад үíдэñлэлээр хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîж, хîхирîгч хîхирîîд 
үлддэг.
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Судалгаанд хамрагдсан хохирогчийн 
ярилцлагаас

Биднийг хохироосон хүмүүс давуу эрхтэй 
байдаг. Хуулиуд нь хохирсон хүмүүсийг 
биш харин гэмт хэрэгтнүүдийг илүү 
хамгаалдаг болсон.

Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуулийí îíцлîг íь гэмт хэрэг үйлдñэí 
гэм буруутай гэж шүүх тîгтîîгîîгүй 
тîхиîлдîлд хîхирîл íөхөí төлөхтэй 
хîлбîîтîй аñуудлûг албадлага хэрэглэí 
төлүүлэхээр зîхицуулах бîлîмжгүй. 
Хэдий тийм ч хîхирñîí хүí ихэíхдээ 
хîхирîл, гэм хîрîî төлүүлэхийг хүñдэг. 
Эíэ тîхиîлдîлд хîхирîгчийí хууль ёñíû 
эрх ашгаа хамгаалуулах эрх зүйí байдлûг 
дîрдуулñаí, бîлîмжийг хязгаарлаñаí 
дараах хүчиí зүйлñ байíа. Үүíд:

 Гэмт хэргийí улмааñ хîхирñîí хүүхдийг 
харгалзаí дэмжих, эд хөрөíгийг 
хамгаалах аñуудал хаíгалтгүй хийгддэг.

 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
ажиллагааíû явцад хîхирîгч бîлîí 
түүíтэй хîлбîîтîй этгээдийí хувийí 
íууцûг задруулахгүй байх арга хэмжээг 
бүрэí авдаггүй.

 Бичиг үñэг мэдэхгүй хîхирîгч 
өмгөөлөгчтэй мэдүүлэг өгөх ёñтîй 
байтал тэгдэггүй.

 Төлбөрийí чадваргүй яллагдагч, 
шүүгдэгч үíэгүй өмгөөлөгч авч 
байхад төлбөрийí чадваргүй бîлñîí, 
хамаг зүйлээ алдñаí хîхирîгч улñûí 
өмгөөлөгч авч чаддаггүй.

 Хîхирîгч өмгөөлөгч авч чадахгүй 
байхад гэмт хэрэгтíүүд îлîí өмгөөлөгч 
авдаг.

 Хîхирîгч өмгөөлөгч авñаí хөлñийг 
íөхөí төлүүлдэггүй. Хîхирñîí дээрээ 
íэмж хîхирдîг.

 Шүүхийí шийдвэр гарчхаад байхад 
хîхирîл барагдуулдаггүй.

Судалгаанд оролцогчдын ярилцлагаас

Хэргийг удаан шалгадаг хэрэгт холбогдогч, 
сэжигтэн, хохирогчийн хувьд зардал 
ихтэй, тэднийг чирэгдүүлдэг, хүндрэлтэй 
нөхцөл үүсгэдэг учир залхдаг.

Хэргийí хүíд, хөíгөí, îлîí хîлбîгдîгчтîй, 
хэд хэдэí үйлдэлтэй, үйлдлийí арга 
íарийí зэрэг хүчиí зүйлээñ шалтгаалаí 
хэрэг шалгах ажиллагаа удааширдаг. 
Гэвч хурдаí шалгаад шийдэх хэрэг дээр 
хугацаа алдаж, мөрдөí шалгах ажиллагааг 
удаашруулахад хүргэдэг íөхцөл байдлûг 
эрүүгийí хэргийí íөхцөл байдал бîлîí 
îрîлцîгчдûí ñаíалд үíдэñлэí дараах 
байдлаар багцлаí илэрхийлж бîлîхîîр 
байíа. Үүíд:

 Эрүүгийí мөрдөгч хэргээ шалгаад 
мөрдөгчид шилжүүлдэг. Нэг мөрдөгч 
70-100 хэрэг шалгахаар бîлж ачаалал 
íэмэгдñэí.

 Нийт гэмт хэргийí 60 хувийг мөрдөí 
байцаах таñаг, 30 хувийг íь хэрэг 
бүртгэх таñаг хариуцдаг. Үүíээñ бîлîîд 
эрүүгийí цагдаагийí ачаалал íэмэгдñэí.

 Нэг прîкурîр өдөрт 20-30 îрчим хэрэг 
хяíахаар бîлж ачаалал íэмэгдñэí.

 Хэрэг мөрдөí шалгах ажиллагааíд 
зөвшөөрөл îлгîх эрхийг прîкурîрт 
шилжүүлñíээñ лавлагаа авахааñ 
эхлээд бүх ажиллагааíд прîкурîрîîñ 
зөвшөөрөл авдаг бîлñîí. Эíэ íь 
мөрдөí шалгах ажиллагааíд хугацаа 
алдах, бие дааñаí шуурхай ажиллагаа 
алдагдахад хүргэж, улмаар мөрдөгч 
íарûí эрх мэдлийг хязгаарлаж байíа. 

 Хэрэг шалгах ажиллагааíû хугацааг 
ñуíгахад тîдîрхîй хязгаар байдаггүй.

 Лавлагаа, даíñíû хуулга прîкурîрûí 
зөвшөөрөлтэй авахаар зааñаí. Хуучиí 
таñгийí дарга хяíалт тавиад авдаг 
байñаí. Үүíээñ бîлж хугацаа алдаж 
байíа. 

 Гэрчийг аñуухдаа зарим зүйлийг îгт 
аñуухгүй îрхигдуулах, îрхигдñîí 
зүйлийг аñуулгах гэж прîкурîрîîñ, эñвэл 
шүүхийí урьдчилñаí хэлэлцүүлгээñ 
буцдаг.
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 Орîлцîгчдûí хүñэлтийг тухай бүр íь 
хүлээí авч шалгаагүйгээñ шүүхээñ буцаж 
хугацаа алддаг.

 Мөрдөí шалгах ажиллагаа дутуу 
хийгддэгээñ бîлж хэрэг шүүхээñ буцдаг.

 Мөрдөгч íар хууль зөрчñөí бîлîí 
буруу хэрэглэñíээñ бîлж хэрэг шүүхээñ 
буцдаг.

1.2.2. Яллагдагч, шүүгдэгчийн эрх 
зүйн байдал

“Нэг хүíийг хэлмэгдүүлñíээñ мяíгаí 
хүíийг цагаатга” гэñэí íь хүíийг хилñээр 
ял шийтгэл îíîгдуулчхаад дараа íь эрхийг 
ñэргээíэ гэхээñ илүүтэйгээр гэм бурууг íь 
гарцаагүй баримтаар íîтîл, чадахгүй бîл 
цагаатга гэñэí зарчим юм. Цагаатгаíа гэдэг 
íь хэрэг шалгах ажиллагааг бүрэí зîгñîîх 
утга агуулдаггүй. Хэрэг бүртгэлтийí 
ажиллагаа үргэлжлэí явагдах бөгөөд 
шиíэ баримт, íîтîлгîî илэрч тîгтîîгдñîí 
тîхиîлдîлд мөрдөí байцаалт дахиí 
эхэлíэ.

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулиас

1.14 дүгээр зүйл. Өмгөөлүүлэх, хууль 
зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах

1. Эрх, хууль ёñíû ашиг ñîíирхîл íь 
зөрчигдñөí, хөíдөгдñөí гэж үзэж байгаа 
хүí, хуулийí этгээд өөрийгөө өмгөөлөх, 
эñхүл өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх, хууль 
зүйí туñлалцаа авах эрхтэй.

2. Хүí, хуулийí этгээд хуульд зааñíû 
дагуу хууль зүйí туñлалцаа авах, өөрийгөө 
өмгөөлөх, өмгөөлүүлэх бîлîмж, íөхцөл, 
цаг хугацаагаар хаíгагдаíа.

Мîíгîлûí эрүүгийí прîцеññûí îлîí жил 
уламжлагдаí ирñэí тîгтîлцîîíû гîл цөм 
íь хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
шат юм. Өөрөөр хэлбэл, хэргийг эцэñлэí 
шийдвэрлэхэд ач хîлбîгдîлтîй бүхий л 
íîтлîх баримт, íөхцөл байдал шүүхийí 
шатаíд буñ шүүхийí өмíөх шатаíд 
бүрэлддэг. Иймд яллагдагч хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөí байцаалтûí шатаíд мөрдөгч, 
прîкурîрûí дîтîîд итгэл, “íэг тал”-ûг 

барьñаí íîтлîх баримтûг өмгөөлөгчийí 
îрîлцîîтîйгîîр заñах бîлîмжтîй. 

Өмгөөлөгчтэй хийсэн ярилцлагаас 

Хэргийн холбогдогч, оролцогч нарт 
мөрдөгч ямар ажиллагаа хийж байгаагаа 
огт мэдэгддэггүй. Шалгаж байгаа 
гээд л явуулаад байдаг. Хийгдсэн 
ажиллагаанд оролцох хүсэлт гаргахгүй 
бол оролцуулдаггүй. Хавтаст хэрэгтэй 
танилцах нөхцөл маш муу, “энэ энэ дээр 
гарын үсэг зур” гэх байдлаар явагддаг. 
Учир нь танилцах хугацаа маш бага. 
Хавтаст хэргийн баримт танилцуулаад 
гарын үсэг зуруулж болно. Зуруулахгүй 
байж болно гэдэг. Энэ нь маш сонин 
зохицуулалт. Танилцуулсан болоод 
явдаг. Бүх шатанд хэргийн материалтай 
танилцах боломж олгодог баймаар.

Яллагдагч, шүүгдэгчийí өмгөөлүүлэх 
эрхийг хаíгах талаар үүñээд байгаа 
хүíдрэл бэрхшээлийг дурдвал:

 Сүүлийí жилүүдэд төлбөрийí 
чадваргүй хүмүүñ гэмт хэрэгт хîлбîгдîх 
íь íэмэгдñэí. Үүíтэй хîлбîîтîйгîîр 
өмгөөлөгч íарûí хөлñ, төлбөр 
íэмэгдñэí. Төлбөрийí чадваргүй гэñэí 
аíгилалд багтаж чадахгүй бîлîхîîр 
ñайí өмгөөлөгч авахад хүíдрэлтэй. 
Өмгөөлөгч авñаí ч хөлñийг төлж 
чаддаггүй.

 Орîí íутагт төлбөрийí чадваргүй 
иргэíд үйлчилгээ үзүүлдэг 1 өмгөөлөгч 
ажилладаг. Нэг хэрэгт хîлбîгдñîí эñрэг 
ñîíирхîлтîй хэд хэдэí төлбөрийí 
чадваргүй этгээдэд өмгөөлөл хийхэд 
учир дутагдалтай, хууль зөрчигдөх 
байдал гарч байíа.

 Хэргийí îрîлцîгч, өмгөөлөгчид 
мөрдөгч ямар ажиллагаа явуулж 
байгаагаа мэдэгддэггүй. Хийгдñэí 
ажиллагааíд îрîлцîх хүñэлт гаргахгүй 
бîл îрîлцуулдаггүй. Үүíий улмааñ 
өмгөөлөгч яллагдагчийí эрхийг бүрэí 
хамгаалах бîлîмж хязгаарлагддаг.

 Буñад îрîлцîгчийí хүñэлтээр хийгдñэí 
ажиллагааíд өмгөөлөгч îрîлцîх 
бîлîмжгүй.
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1.3. ЭРҮҮГИЙН ХЭРЭГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН  
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

1.3.1. Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын төлөв байдал

Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх 
ажиллагааíû гîл цөм íь хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөí байцаалтûí шат гэж өмíө íь 
дурдñаí. Эíэ шатаíд бүхий л мөрдөí 
шалгах ажиллагаа явагддаг. Өмíөх 
хуулиаñ давуу тал íь íууц мөрдөí шалгах 
ажиллагаа явуулах зэрэг шиíэ арга 
хэрэгñэл íэмэгдñэí.

Мөрдөгч нартай хийсэн ярилцлагаас

Мөрдөгч нар бие дааж ажиллах боломж 
хязгаарлагдсан. Бүх эрх мэдэл прокурорт 
шилжсэн боловч бүх ажлаа мөрдөгч 
нараар хийлгэдэг. Зарим прокурорууд 
хүнд сурталтай, мэдлэг ур чадвар муу.

Эрүүгийí прîцеññûí хуулиар мөрдөгчийí 
үүрэг хариуцлагûг íарийвчлаí 
зîхицуулñíааñ гадíа эрүүгийí хариуцлага 
өíдөр бîлñîí. Тухайлбал, мөрдөгч 
Эрүүгийí хуулийí 13.4 /хүíийг хүчээр 
алга бîлгîх/, 13.8 /зөвшөөрөлгүй 
гэрэл зураг авах, дуу, дүрñ бичлэг хийж 
дамжуулах, тараах/, 13.12 /хууль буñаар 
мөрдөí мөшгөх/, 21.9 /мөрдөí шалгах 
ажиллагааíû íууцûг задруулах/, 23.6  
/хуулиар хîриглîñîí туñгай техíик 
хэрэгñэл ашиглах/, 21.12 /эрүү шүүлт 
тулгах/, 22.1 /эрх мэдэл, албаí тушаалûí 
байдлаа урвуулаí ашиглах/-д зааñаí 
гэмт хэрэг үйлдñэí тîхиîлдîлд эрүүгийí 
хариуцлага хүлээхээр бîлñîí.

Прокурортой хийсэн ярилцлагаас

Манай улсад сүүлийн жилүүдэд 
мөрдөгчтэй холбоотой маш том гажуудал 
үүсээд байна. Мөрдөгч хэргээ шалгахгүй, 
хянахгүйгээс хугацаа их алддаг. Өөрийн 
ажил үүргийн хувиараа зөв төлөвлөж 
ажиллаагүйгээс үүдэн ямарваа нэг гарсан 
хэргийн эзэн холбогдогч нь олдохгүй 
байна гээд түдгэлзүүлчихдэг. Дараа 
нь гэнэт ажил нь овоорч хугацаандаа 
амжихгүй болох асуудал үүсэхээр 
эрэн сурвалжилж байна гээд тогтоол 
гаргачихдаг. Энэ бол маш том алдаа 
дутагдал юм. Ингээд тухайн иргэний 
ажиллаж, амьдарч байгаа болон бусад 
газарт тус иргэнийг эрэн сурвалжилж 
байгаа талаар мэдээлэл тархаад явчихдаг. 
Энэ нь эргээд иргэний нэр хүндэд маш 
сөргөөр нөлөөлдөг.

Цөөí үгээр хэлбэл ЭХХШтХ íь мөрдөгч 
íарûí хувьд эрñ өөрчлөлт бîлñîí гэж 
үзэж байíа. Үүíтэй хîлбîîтîйгîîр 
мîíитîриíгийí явцад тîгтîîгдñîí íөхцөл 
байдлûг багцалбал:

 Хялбаршуулñаí журмаар хэрэг 
шийдвэрлэх ажиллагаа хөíгөí хэрэг 
дээр хэрэгжээд байíа. Хариí зарим 
хүíд гэмт хэрэг дээр хялбаршуулñаí 
журмаар хяíаí шийдвэрлэдэг бîлîх 
бîлîмжийг хуульчлах. Тухайлбал хүí 
амь, залилаíгийí хэрэг гэх мэт.

 Мөрдөгч бîлîí хяíалт тавьñаí прîкурîр 
тîдîрхîй шалтгааíаар өөрчлөгддөг, 
эíэ íь хэргийí шийдвэрлэлт, хугацааíд 
íөлөөлдөг íь ажиглагдаж байñаí. 
Тухайí гэмт хэргийí тухайд мөрдөгч 
бîлîí хэрэгт хяíалт тавьж байгаа 
прîкурîр шүүхийí шатаар эцэñлэí 

 Мөрдөгч хэргийг шалгаж дууñаад 
прîкурîрт хүргүүлэхэд бэлэí бîлñîí 
материалûг хэргийí яллагдагч, түүíий 
өмгөөлөгчид таíилцуулдаг. Хэрэг 

шалгах явцад таíилцуулдаггүй. Хэргийí 
материалтай таíилцах бîлîмжîîр 
хаíгадаггүй. Мөрдөгч, прîкурîр өөрийí 
үзэмжээрээ тэр хугацааг тîгтîîдîг. 
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шийдвэрлэгдтэл îрîлцîж байх íь ач 
хîлбîгдîлтîй.

 Мөрдөгч íар ажил, ачааллаа зөв 
зîхицуулж, төлөвлөдөггүйгээñ хэргийí 
хугацаа алддаг.

 Эзэí хîлбîгдîгч íь тîгтîîгдîîгүй 
хэргийг шалгахад хүíдрэлтэй. Гэмт 
этгээдийг îлж тîгтîîхîд íэлээд их цаг 
хугацаа îрдîг.

 Орîлцîгчдîд эрхийг бүрэí тайлбарлаж 
өгөх явдал хаíгалтгүйгээñ тэд эрхээ 
зөрчиж байгааг мэдэх бîлîмжгүй 
байдаг.

 Мөрдөгчийí даалгавар гэж байñаí íь 
эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуулиар хүчиíгүй бîлñîí. Мөрдөгчийí 
даалгаврûг хуульчлах шаардлагатай.

 Хэрэг бүртгэлтийí шатаíд заавал 
гэрчийí мэдүүлэг авах шаардлага 
байíа уу. Мэдүүлэг авахгүй байхаар 
зîхицуулж бîлîх уу?

 Мөрдөгч, прîкурîр хэргийí бîдит 
байдлûг íîтлîхдîî яллах, цагаатгах 
бүх баримтûг цуглуулах ёñтîй. Гэтэл 
яллах талûí баримтûг түлхүү цуглуулах 
хаíдлага ажиглагддаг. Хамт байñаí 
ах дүү хүмүүñийí мэдүүлгийг их ач 
хîлбîгдîлтîй гэж үздэг. Үүíээñ бîлîîд 
хөíдлөíгийí гаíц хүí хэрэгт уíах 
тîхиîлдîл практикт байíа. Гэрчийí 
мэдүүлгийг хэргийí байдлûг харгалзаí 
үíэлэх эñэхийг íэг мөр бîлгîх 
шаардлагатай.

 Тîдîрхîй эрүүгийí хэрэг íэг бүрд 
дүí шиíжилгээ хийхэд íîтлîх 
баримтûг хîхирîгчийí мэдүүлэгт 
түшиглэí шалгаñаí, эñвэл хîхирîгчийí 
мэдүүлгийг гүйцэд шалгаж тîгтîîгîîгүй, 
гэмт хэрэг гарах бîлñîí íөхцөл байдлûг 
ñайтар ñудлаагүй, мэдүүлгэí íîтлîх 
баримт, шууд буñ íîтлîх баримтûг 
цуглуулах, бэхжүүлэх ажил îрхигддîг 
íь ñудалгааíû явцад харагдаж байлаа.

 Хэргийí газрûí үзлэгээр ямар ч ул мөр 
байхгүй, тэíд байñаí íь тîгтîîгдîхгүй 
байхад гэрчийí худал мэдүүлэгт 
үíдэñлэí гэм буруугүй этгээд хîхирîх 
эрñдэлтэй байíа.

 Маш îлîí зөрүүтэй мэдүүлгээñ хэргээ 
хүлээñэí, мөí гаíц мэдүүлгээр хэргийг 
шийддэг. Буñад мэдүүлгийí зөрүүг 
арилгадаггүй. 

 Шиíэчлэí íайруулñаí ЭХХШтХ 2017 
îíû 7-р ñарûí 1-íий өдрөөñ хүчиí 
төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа билээ. 
Туñ хуулийí 9.6 дугаар зүйлийí 6 дахь 
заалт íь гэрчээр мэдүүлэг өгñөí этгээд 
эñрэгээр ñэжигтэí, яллагдагч, шүүгдэгч 
бîлîх тîхиîлдîл гарч íэлээд маргааí 
дагуулж байíа. Мөрдөгч íь гэрч биш 
гэмт хэрэгт ñэжиглэгдэх, яллагдагчаар 
татаж бîлîх этгээд гэдгийг мэдñэí атлаа 
гэрчээñ мэдүүлэг авах, үргэлжлүүлэх 
íь эñрэгээрээ ñэжигтэí, яллагдагчийí 
эрхийí зөрчил /өөрийí бîлîí гэр 
бүлийí гишүүдийíхээ эñрэг мэдүүлэг 
өгөхгүй, гэм буруутайг бîлîí хэргийí 
байдлûг íîтлîх үүрэггүй гэх мэт/-д 
хүргэж, улмаар хэргийí íîтîлгîîíû 
чадварт, хүчиíтэй байдалд ñөргөөр 
íөлөөлөхөөр байíа. 

 Яллагдагчид ирñэí өргөдлийг 
таíилцуулахгүй шууд хууль ñаíуулж 
мэдүүлэг авдаг. Хэрэг бүртгэлтийí 
ажиллагаа дууñахаар хэрэгтэй таíилц 
гэдэг. 

 Ямар ч хамаагүй хүíийг хамт байñаí 
гэж мэдүүлдэг. Хэргийí байдлûг íîтлîх 
үүрэг хүлээхгүй учрааñ хэдэí ч хүíийг 
уг хэрэгт хамааруулаí мэдүүлэг өгөх 
бîлîмжтîй. Үүíээñ íь бîлж хэрэг 
шалгахад хугацаа их îрдîг. 

 Гэрч, хîхирîгчийг хамгаалах байр 
байхгүйгээñ îрîí íутагт тэдíийг 
хамгаалах аñуудал хүíдрэлтэй, эрх íь 
зөрчигддөг.

 Сүүлийí жилүүдэд прîкурîрûí 
байгууллага иргэíд îчих мэдэгдлийг 
бичгээр өгөлгүй цахим ñайтдаа тавьдаг 
бîлñîí. Өмíө íь мэдэгдлийг иргэíд 
бичгээр албаí ёñîîр өгдөг байñаí 
бîл îдîî үгүй бîлñîí гэñэí үг. Хэдий 
цахим îрчíûг илүүд үзэж байгаа хэдий 
ч иíтерíэт îрчиí хэрэглэдэггүй яíз 
бүрийí түвшíий îрîлцîîтîй хүмүүñ 
байгаа. 
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 Мөрдөгч, прîкурîрууд хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí шийдвэр, буñад шийдвэрийí 
үíдэñлэлээ тайлбарладаггүй. Үíдэñлэл 
бîлгîñîí íîтлîх баримтаа дурддаггүй. 
Үүíийгээ дîтîîд итгэлээрээ шийдñэí 
гэдэг.

 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
шатаíд îрîлцîгчдûí хүñэлтийг 
үíдэñлэлгүйгээр хүлээí авахгүй байх 
тîхиîлдîл гардаг.

 Яллагдагч гадагш явахгүй баталгаа 
зөрчñөí тîхиîлдîлд шууд цагдаí хîрих 
таñлаí ñэргийлэх арга хэмжээ авдаг 
байх íь зүйтэй. Мөí хîёр буюу түүíээñ 
дээш хөíгөí хэрэг үйлдñэí тîхиîлдîлд 
шууд цагдаí хîрих таñлаí ñэргийлэх 
арга хэмжээ авдаг байх талаар Эрүүгийí 
хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хуульд 
туñгуулах. Эíэ íь гэмт этгээд дахиí гэмт 
хэрэг үйлдэх бîлîмжийг хязгаарлаж, 
иргэд хîхирîхгүй байх ñайí талтай. 
Хîхирîгч íарûí эрхийг хамгаалж 
байгаа гэñэí үг. 

 Саатуулах байргүйí улмааñ өрөөíдөө 
байлгахааñ аргагүй. Туñ байрíааñ 
яллагдагч îргîí зугтах, тэíдээñ төв 
рүү аваачих явцад îргîñíûг îргîñîíд 
тîîцîхгүй байíа. 

 Яллагдагчийг дуудñаí цагт ирэхгүй 
байгаа íь цагдаí хîрих үíдэñлэл бîлдîг 
байх íь зүйтэй. Цагдаí хîриîгүйгээñ 
бîлîîд хулгайí хэрэгт хîлбîгдñîí хүí 
давтаí гэмт хэрэг үйлддэг.

 Гэмт хэргийí шиíжгүй буюу эрүүгийí 
хариуцлага хүлээлгэх íаñаíд хүрээгүй 
хүíий үйлдлийг шүүхийí шатаíд буñ 
прîкурîрûí шатаíд хэрэгñэхгүй бîлгîж 
тîгтîîл гаргадаг. Прîкурîрûí тîгтîîлûг 
яллагдагч, шүүгдэгчийí өмгөөлөгч, 
гэр бүлийí гишүүí, төрөл, ñадíû хүíд 
мэдэгдэхгүй хаах тîхиîлдîл байдаг. 
Хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí бîл бүх 
хүíд мэдэгдэх зîхицуулалт îруулах 
шаардлагатай.

1.3.2. Шүүн таслах ажиллагааны 
төлөв байдал

Оролцогчийн ярилцлага, хавтаст 
хэргийн материалаас

1/Шүүхийн шийтгэх тогтоол, шүүх 
хуралдааны тэмдэглэлээс үзэхэд нийтлэг 
ажиглагдаж байгаа дутагдал нь ямар 
үндэслэлээр нотлох баримтыг үнэлсэн, эс 
үнэлсэн тухайгаа дурддаггүй, прокуророос 
үйлдэж ирүүлсэн яллах дүгнэлтийн 
хүрээнд, эсвэл түүнээс хөнгөрүүлэх 
нөхцөл байдалтай үйлдсэн гэж хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгож шийдвэрлэсэн явдал 
нэлээдгүй байлаа. 

2/... мэдүүлэг зэрэг нотлох баримтаар 
тогтоогдсон гэж 1443 дугаартай шийтгэх 
тогтоолд дүгнэн, тэдгээр нотлох баримтыг 
прокурорын яллах дүгнэлтээс хуулбарлаж 
бичсэн байна.

Эрүүгийí хэрэг шүүхээр хяíаí шийдвэрлэх 
ажиллагаа íь íîтлîх баримт цуглуулж 
бэхжүүлэх талаар хэрэг бүртгэлт, мөрдөí 
байцаалтûí шатíааñ харьцаíгуй үүрэг 
îрîлцîî багатай. Хэдий тийм ч хэрэг 
бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí шатаíд 
хууль, хүíий эрх, эрх чөлөө зөрчñөí эñэх 
гîмдлûг эцэñлэí шийдвэрлэж зөрчигдñөí 
эрхийг ñэргээдэг. Түүíчлэí хавтаñт хэрэгт 
цугларñаí íîтлîх баримтûг шүүхийí 
шийдвэрийí үíдэñлэл бîлîх эñэхийг 
мэтгэлцээíий үíдñэí дээр шийдвэрлэдэг. 
Гэмт хэрэг үйлдñэí гэм буруутай эñэхийг 
эцэñлэí тîгтîîх Мîíгîл Улñûí Үíдñэí 
хуулиар îлгîñîí бүрэí эрхтэй гаíц ñубъект 
бîл шүүх юм.

Шүүх Мîíгîл Улñад шударга ёñ, хууль 
ñахиí биелүүлэх зарчмûг тîгтîîí 
хэрэгжүүлэхэд хэíтэй ч хуваалцахгүй чухал 
үүрэгтэй. Иймээñ эрүүгийí хэрэг шүүхээр 
хяíаí шийдвэрлэх явц хуулийí дагуу явах 
ёñтîй. Мîíитîриíгийí явцад шүүí таñлах 
ажиллагаатай хîлбîîтîй тулгамдаж буй 
зарим аñуудлûг дурдвал:
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Ерөнхий дүгнэлт

 Эрүүгийí хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîх 
ажиллагаа íь хэрэг бүртгэлт, мөрдөí 
байцаалт, прîкурîрûí хяíалт, шүүхийí 
шатаíд хэрэгждэг. Хэрэг бүртгэлтийí 
шатаíд хэрэгñэхгүй бîлгîñîí шийдвэр 
гаргах ажиллагаа, îрîлцîгчийí эрх 
ашгаа хамгаалуулах бîлîмж íь буñад 
шатíааñ харьцаíгуй хязгаарлагдмал, 
эрх зүйí зîхицуулалт íь ч хаíгалтгүй 
байíа.

 Эрүүгийí хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîñîí 
шийдвэртэй таíилцах, хэрэгñэхгүй 
бîлгîñîí хэргийí материалтай таíилцах 
ажиллагааíû хуулиар зîхицуулñаí ил 
тîд байдал хаíгалтгүй байíа.

 Эрүүгийí хэргийг хэрэгñэхгүй бîлгîх явц 
дахь хîхирîгчийí эрх зүйí зîхицуулалт 
хаíгалтгүй байíа.

 Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
бîлîí эрүүгийí хууль тîгтîîмж бүрэí 
хэрэгжихгүй байíа.

Иргэн, хуулийн этгээд эрүүгийн хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай 
холбоотой асуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээн авах ажиллагааны нөхцөл 
байдлын талаар:

 Иргэí, хуулийí этгээд эрүүгийí хэрэг 
хяíаí шийдвэрлэх ажиллагаатай 
хîлбîîтîй аñуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээí авах ажиллагааг зîхицуулñаí 
эрх зүйí зîхицуулалт бүрдñэí байíа.

 УЕП эрүүгийí хэргийí архивд 
хадгалагдаж байгаа баримттай 
таíилцах журам батлах эрхгүй учир 
1998 îíû 01 дүгээр ñарûí 02-íû өдөр 
баталñаí Архивûí тухай хуулиар 
тухайí харилцааг зîхицуулахаар байíа. 
Туñ хуулийí 20 дугаар зүйлийí 20.8-
д зааñíаар “Хэрэг бүртгэх, мөрдөí 
байцаах, шүүí таñлах ажиллагааíд 
хîлбîгдîх баримтûí архивûí ажлûí 
зааврûг Улñûí Ерөíхий прîкурîр, 
Шүүхийí ерөíхий зөвлөлийí дарга, 
архивûí аñуудал эрхэлñэí Заñгийí 

 Шүүхээñ зарим хүñэлтийг хаíгаж зарим 
хүñэлтийг îгт хаíгахгүй, хүñэлтэд хариу 
өгөлгүй îрхигдуулдаг.

 Шүүх хуралдааí îлîí удаа хîйшилдîг.

 Шүүхийí шийдвэрийí гîл цөм íь 
хэргийí үйл баримтûг тîгтîîñîí 
íîтлîх баримтуудûг шүүх яагаад үíэí 
зөв гэж үзэж, шийдвэрийíхээ үíдэñлэл 
бîлгîñîí талаар бичñэí дүгíэлтийí хэñэг 
билээ. Гэмт хэргийí талаар шүүхийí 
тîгтîîñîí үйл баримтûг гэмт хэргийí 
бүрэлдэхүүíий шиíжүүдтэй харьцуулаí 
дүгíэж бичих, түүíийг íîтîлж буй гîл 
íîтлîх баримтуудûí агуулгûг хамтад 
íь туñгах шаардлагатай.

1.3.3. Шүүх, прокурор, өмгөөлөгч, 
мөрдөгч нарын хууль 
тогтоомжийн тухай ойлголт

Шүүх, прîкурîр, өмгөөлөгч, мөрдөгч 
íар хууль тîгтîîмжийí талаар íэгдñэí 
îйлгîлтгүй гэдгээ бүгд ярилцлагûí явцад 
дурдаж байлаа. Эíэ íь ч УЕП-ûí 2011 îíû 
33 дугаар тушаалаар баталñаí “Эрүүгийí 
хэргийí төв бîлîí ñалбар архивд баримт 
хүлээí авах, тîî бүртгэл хөтлөх, хадгалах, 
ашиглуулах журам” прîкурîрûí гурваí өөр 
íэгжид өөр өөрөөр хэрэгжиж байгаагаар 
баталж бîлîх юм. Түүíчлэí мөрдөгч, 
прîкурîруудûí мэдлэг ур чадварûг 
ñайжруулах шаардлагатай байíа.

МОНИТОРИНГИЙН ДҮГНЭЛТ
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газрûí гишүүíтэй хамтраí батлахааñ 
зîхицуулñаí байíа.

 Иргэí, хуулийí этгээд эрүүгийí хэрэг 
хяíаí шийдвэрлэх ажиллагаатай 
хîлбîîтîй аñуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээí авах ажиллагааг зîхицуулñаí 
журмûг хэрэгжүүлэх эñэх хувь хүíий 
ñубьектив хүчиí зүйлээñ хамаарч байíа.

Оролцогчийн эрх зүйн байдлын талаар:

 Хэрэг бүртгэлтийí шатаíд мэдүүлэг 
авах ажиллагааг ихээр явуулж байгаа 
íь тухайí хэрэг шалгах ажиллагааíû 
íууцлал хамгаалал хаíгалтгүй бîлж, 
улмаар ñîíирхîгч этгээдүүд өөрийí эрх, 
ашиг ñîíирхлîî хамгаалах зîрилгîîр 
хэрэг шалгах ажиллагааíû талаар 
мэдээлэл авах ñîíирхîл их бîлж байíа.

 Хэрэг бүртгэлтийí шатаíд хэргийг 
хэрэгñэхгүй бîлгîñîí тухай хîхирîгчид 
мэдэгдэх, хэрэгñэхгүй бîлгîñîí хэрэгт 
гîмдîл гаргах эрх зүйí зîхицуулалт 
хаíгалтгүй байíа.

 Мөрдөí байцаалт дууñаж хавтаñт 
хэргийí материалтай яллагдагч, түүíий 
хууль ёñíû төлөөлөгч, өмгөөлөгч 
таíилцах хаíгалттай хугацаатай байх 
зарчим хаíгагдахгүй байíа.

 Эрүүгийí хэрэг шүүхээñ îлíîîрîî 
буцаж байгаа бөгөөд эрх зүйí 
зîхицуулалт бîлîвñрîíгуй буñ байíа. 
Үүíээñ улбаалаí хэрэг хөөí хэлэлцэх 
хугацаагаар хэрэгñэхгүй бîлж, 
îрîлцîгчийí эрх ашиг хамгаалагдахгүй 
үлдэх íөхцөл байдал үүñээд байíа. Эíэ 
íь хîхирîгч хîхирîл, íөхөí төлбөрөө 
шүүхээр төлүүлэх шийдвэр гаргуулах, 
хууль буñ үйл ажиллагаа явуулñаí албаí 
хаагчдад хариуцлага тîîцîх бîлîмжийг 
алдагдуулж байгаа íь шударга ёñíû 
тîгтîлцîîíд итгэх îлîí íийтийí итгэлд 
ñөргөөр íөлөөлж байíа.

 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
ажиллагааíû явцад хîхирîгч бîлîí 
түүíтэй хîлбîîтîй этгээдийí хувийí 

íууцûг задруулахгүй байх, тэдгээрийí 
аюулгүй байдлûг хамгаалах зîхиîí 
байгуулалтûí арга хэмжээ ñул байíа.

 Шударга байдал, тэгш эрхийí зарчимд 
íийцүүлэí үзвэл хîхирîгч өмгөөлөгч 
авч эрхээ хамгаалуулах шаардлага 
тулгарч байíа. Хэрэв мөрдөгч, прîкурîр 
хуульд зааñаí чиг үүргээ хаíгалттай 
хэрэгжүүлбэл хîхирîгч өмгөөлөгч авч 
эрх ашгаа хамгаалуулах хаíдлага гарах 
íь багаñíа.

 Шүүхийí шийдвэр гарчхаад байхад 
хîхирîл барагдуулах ажиллагаа 
хаíгалтгүй байíа.

 Орîí íутагт төлбөрийí чадваргүй 
иргэíд үйлчилгээ үзүүлдэг 1 өмгөөлөгч 
ажилладаг. Нэг хэрэгт хîлбîгдñîí эñрэг 
ñîíирхîлтîй хэд хэдэí төлбөрийí 
чадваргүй этгээдэд өмгөөлүүлэх, хууль 
зүйí туñлалцаа авах эрх íь зөрчигдөх 
эрñдэлтэй. 

 Төлбөрийí чадваргүй иргэдэд хууль 
зүйí туñлалцаа үзүүлэх өмгөөлөгчийí 
хүрэлцээ хаíгалтгүй байíа. Эíэ íь 
яллагдагч хууль ёñíû эрх ашиг, 
ñîíирхлîî хамгаалж чадахгүй байдалд 
хүрч бîлзîшгүй.

Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
шатанд хүнд суртал, ажлын ачаалал 
нэмэгдэж байгаа талаар: 

 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалт, 
прîкурîрûí хяíалт, шүүí таñлах 
ажиллагааíд ажлûí ачаалал бîдитîîр 
бий бîлñîí. Эíэ íь ихэвчлэí ажлûí 
удирдлага, зîхиîí байгуулалтааñ 
хамааралтай байíа.

 Хэрэг бүртгэлт, мөрдөí байцаалтûí 
шатаíд мөрдөгч, прîкурîрûí хуульд 
зааñаí ажил үүргийг хуваарилалт тэгш 
буñ, эñхүл эíэхүү зîхицуулалтûí уялдаа 
хîлбîî бүрэí буñ байíа. 

 Мөрдөгч, прîкурîрûí мэргэжлийí ур 
чадвар íь ажлûí ачаалал, хүíд ñуртал 
бий бîлгîж байíа.
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Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын 
төлөв байдал

 Өмíөх ЭБШ хуулийí тîгтîлцîîтîй 
адил мэдүүлэгт тулгуурлаñаí íîтлîх 
ажиллагаа явагдñаар байíа. Ийм учрааñ 
буñад íîтлîх баримтааñ мэдүүлгэí 
íîтлîх баримтад илүү ач хîлбîгдîл 
өгñөөр байгаа íь хэрэг шалгах 
ажиллагаа удаашрах, хэрэг шүүхээñ 
буцах зэрэг íөхцөл байдал бий бîлгîж 
байх талтай.

 Гэрч, хîхирîгчîîñ мэдүүлэг авах 
ажиллагаа íь ЭХХШтХ-иар маш 
ñайí бэлтгэлтэй цөөí удаа хийгдэж 
байхаар зîхицуулñаí ч эíэ арга 
барилд прîкурîр, мөрдөгчид бүрэí 
ñуралцаагүй, хаíгалттай мэдлэггүй 
байíа.

 Мөрдөгч íар ЭХХШтХ-д зааñаí 
эрүүгийí прîцеññûí íөөц бîлîлцîîг 
бүрэí ашиглахгүй байíа. Эíэ байдал íь 
мөрдөгч, прîкурîрууд үйл ажиллагааíû 
алдаа дîгîлдлûг бие бие рүүгээ, эñвэл 
хуульд íялзаахад хүргэж байх талтай.

 Мөрдөгч, прîкурîрууд хялбаршуулñаí 
журмаар хэрэг хяíаí шийдвэрлэх 
ñîíирхîл íэмэгдэж байíа. Эíэ íь 
бүрэí хэрэгжвэл ажлûí ачаалал багаñах 
бîлîмжтîй. Иймд хуульд зарим 
зîхицуулалтûí шиíжтэй өөрчлөлт 
îруулах шаардлагатай байíа.

 Мөрдөгч, прîкурîр тîгтвîртîй ажиллах 
íөхцөлийг бүрдүүлэх íь хэрэг шалгах 
ажиллагааíд тîдîрхîй хэмжээгээр 
íөлөөлж байíа.

 Эзэí хîлбîгдîгчгүй хэрэг шалгах 
ажиллагааíû арга барил íь мөрдөгч 
íарûí ачааллûг íэмэгдүүлж байíа.

 Шүүх, прîкурîр, мөрдөгч íар эрүүгийí 
хууль тîгтîîмжийí талаар íэгдñэí 
îйлгîлт хаíгалтгүй, мэдлэг ур чадвар 
дутмаг байíа.

 Хувийí батлаí даалтад өгөх таñлаí 
ñэргийлэх арга хэмжээíий төрөл 
шаардлагатай гэж мөрдөгч, прîкурîр 
үзэж байíа.

Шүүн таслах ажиллагааны төлөв 
байдал

 Шүүхийí шатаíд эрүүгийí хууль 
тîгтîîмжийí талаарх íэгдñэí îйлгîлт 
хаíгалтгүй байíа.

 Шүүх шийдвэрийíхээ үíдэñлэлийг 
тîдîрхîй, íîтлîх баримтад үíдэñлэí 
гаргах, íîтлîх баримтûг шүүхийí 
шийдвэрийí үíдэñлэл яагаад бîлîîгүй 
талаар, эñхүл яагаад тухайí íîтлîх 
баримт шүүхийí шийдвэрийí үíдэñлэл 
бîлж байгаа тухай шийдвэртээ 
туñгадаггүй íь îрîлцîгчид шүүгч, 
шүүхийí шийдвэрийг өөрийíхөөрөө 
îйлгîí тайлбарлахад íөлөөлж байíа.
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Хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгох чиглэлээр:

	Иргэí, хуулийí этгээд эрүүгийí хэрэг 
хяíаí шийдвэрлэх ажиллагаатай 
хîлбîîтîй аñуудлаар мэдээлэл хайх, 
хүлээí авах ажиллагааг зîхицуулñаí 
журмûг Архивûí хууль, Мэдээллийí 
ил тîд байдал ба мэдээлэл авах эрхийí 
тухай, Эрүүгийí бîлîí эрүүгийí хэрэг 
хяíаí шийдвэр тухай хуулиудад туñ туñ 
íийцүүлэí шиíэчилж бîлîвñруулах

	Эрүүгийí хэргийí хөөí хэлэлцэх 
хугацааг îйлгîмжтîй хуульчлах

	Эзэí хîлбîгдîгчгүй хэрэгт хийх мөрдөí 
шалгах ажиллагааíû ñтаíдарт буюу 
аргачилñаí журмûг бîлîвñруулах 
эрхийг хуулиар îлгîх

	Мөрдөгч, прîкурîр, шүүгч íь 
îрîлцîгчийí гаргаñаí ñаíал, хүñэлтийг 
хүлээж аваагүй, өмíө авñаí шийдвэрээ 
хүчиíгүй бîлгîж байгаа тîхиîлдîлд 
тîдîрхîй үíдэñлэл бүхий тайлбарûг 
хүргүүлж, эíэ талаар хавтаñт хэрэгт 
туñгадаг байх гэñэí заалтûг хуульд 
íарийвчлаí зîхицуулах

	Хэрэг бүртгэлтийí хэргийг хэрэгñэхгүй 
бîлгîхдîî хîхирîгчид таíилцуулдаг 
зîхицуулалтûг хуульчлах

	Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуульд хялбаршуулñаí журмаар хяíаí 
шийдвэрлэхэд хүíдрэл учруулж байгаа 
зîхицуулалтад өөрчлөлт îруулах

	Мөрдөí байцаалт дууñгаж хавтаñт 
хэргийí материал таíилцуулах 
ажиллагааг îрîлцîгчдûí өөрийгөө 
өмгөөлөх, өмгөөлүүлэх, хууль зүйí 
туñлалцаа авах эрхийí талаарх îлîí 
улñûí хэм хэмжээíд íийцñэí байдлаар 
хуульчлах

	Шүүхэд хяíаí шийдвэрлэгдэж байгаа 
эрүүгийí хэргийг шүүхээñ буцаадаггүй 
тîгтîлцîîíд шилжих байдлаар 
хуульчлах

	Шүүх шийдвэрийíхээ үíдэñлэлийг 
тîдîрхîй, íîтлîх баримтад үíдэñлэí 
гаргах, íîтлîх баримтûг шүүхийí 
шийдвэрийí үíдэñлэл яагаад бîлîîгүй, 
эñхүл яагаад тухайí íîтлîх баримт 
шүүхийí шийдвэрийí үíдэñлэл бîлж 
байгааг шийдвэртээ туñгадаг байхаар 
хуулиар íарийвчлаí зîхицуулах 

	Мөрдөгч, прîкурîр, шүүгч îрîлцîгчийí 
гаргаñаí ñаíал, хүñэлтийг хүлээж 
аваагүй, өмíө авñаí шийдвэрээ 
хүчиíгүй бîлгîж байгаа тîхиîлдîлд 
тîдîрхîй үíдэñлэл бүхий тайлбарûг 
хүргүүлж, эíэ талаар хавтаñт хэрэгт 
туñгадаг байх гэñэí заалтûг дэлгэрүүлж 
îруулах

	Мөрдөгч, прîкурîр, шүүгч, өмгөөлөгч 
íар Эрүүгийí бîлîí Эрүүгийí хэрэг 
хяíаí шийдвэрлэх тухай хуулийг өөр 
өөрийíхөөрөө тайлбарладаг бîлñîí. 
Тухайí хуульд шиíээр хуульчлагдñаí 
заалтûг хэрэгжүүлэхэд учирч буй 
хүíдрэлийг багаñгахûí тулд Улñûí дээд 
шүүх хууль тайлбарлах эрх зүйí үíдñийг 
ñалбар хууль тîгтîîмжîîр зîхицуулах.

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг 
сайжруулах чиглэлээр:

	Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай 
хуулийí хэрэгжилтийí ñудалгааг иж 
бүрíээр хийх

	Шиíээр батлагдñаí эрүүгийí хэрэг хяíаí 
шийдвэрлэх тухай хууль тîгтîîмжийí 
хүрээíд мөрдөгч, прîкурîрûí ажлûí 
ачаалал, үйл ажиллагааíû уялдаа 
хîлбîîг хаíгах чиглэлээр иж бүрэí 
ñудалгаа хийж, îíîвчтîй арга замûг 
тîдîрхîйлж хэрэгжүүлэх /шүүх, 
прîкурîр, мөрдөí шалгах эрх бүхий 
байгууллага/

	Мөрдөгч, прîкурîрûг тîгтвîртîй 
ажиллуулах íөхцөл бîлîлцîîг бүрдүүлж 
ажиллах /прîкурîр, цагдаагийí 
байгууллага /

ЗӨВЛӨМЖ
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	Мэдүүлэг авах, мэдүүлгээñ буñад 
мөрдөí шалгах ажиллагааíû арга 
барилûг шиíээр батлагдñаí Эрүүгийí 
хэрэг хяíаí шийдвэрлэх тухай хуулийí 
үзэл баримтлалд íийцүүлñэí ñургалт 
зîхиîí байгуулах ажлûг эрчимжүүлэх 
/шүүх, прîкурîр, мөрдөí шалгах эрх 
бүхий байгууллага/

	Шиíээр батлагдñаí эрүүгийí хэрэг хяíаí 
шийдвэрлэх тухай хууль тîгтîîмжийг 
ñурталчлах, эрдэмтэí ñудлаачдûг 
чадавхжуулах ажлûг иргэíий íийгмийí 
байгууллагуудтай хамтраí хийх ажлûг 
эрчимжүүлэх /шүүх, прîкурîр, мөрдөí 
шалгах эрх бүхий байгууллага/

	Орîлцîгчийí эрх зөрчигдөхөөñ 
урьдчилаí ñэргийлэх зîрилгîîр 
Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх 
тухай хуульд зааñаí гэрч, хîхирîгч, 
иргэíий íэхэмжлэгч, хариуцагч, 
ñэжигтэí, яллагдагчийí эрхийг эíгийí 
îйлгîмжтîй байдлаар үзүүлñэí зурагт 
хуудаñ байрлуулах.

Зөвлөмжийн үр нөлөөг 
нэмэгдүүлэхийн тулд:

	Эрүүгийí хэрэг хяíаí шийдвэрлэх 
тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажилд 
зîхиîí байгуулалтûí дэмжлэг үзүүлдэг 
Шүүхийí ерөíхий зөвлөл, Улñûí 
ерөíхий прîкурîрûí газар, Хууль зүй, 
дîтîîд хэргийí яам, Хуульчдûí хîлбîî 
хамтарñаí ажлûí хэñэг байгуулж 
ажиллах, эñхүл туñ чиг үүргийг иргэíий 
íийгмийí байгууллагад хариуцуулах

	Дурдñаí ажлûí хэñэг /хариуцñаí 
иргэíий íийгмийí байгууллага/ аíхаí, 
дуíд, дээд шатаíд хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
гарч буй хүíдрэл бэрхшээлийí талаарх 
мэдээллийг цуглуулж, îйлгîлтûг íэгтгэх, 
ñургалтûí хэрэгцээг тîдîрхîйлîí 
мэдээллээр хаíгах, хууль тîгтîîмжид 
өөрчлөлт îруулах аñуудлûг хîлбîгдîх 
байгууллагад уламжлах

	Эрүүгийí хууль тîгтîîмжийí 
хэрэгжилтэд хөíдлөíгийí хяíалт тавих, 
иргэдэд туñ хуулийг ñурталчлаí таíиулах 
иргэíий íийгмийí байгууллагуудûг 
чадавхжуулах.
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