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ӨМНӨХ ҮГ 

Олон улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (ОУХЭЗБ) нь тогтвортой хөгжил болон хууль дээдлэх 
соёлыг бий болгохын төлөө дагнан ажилладаг засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллага юм. 
Тус байгууллага 2012 оноос Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн ба энэ хугацаанд Монгол 
Улсын Засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд болон олон улсын хамтын нийгэмлэгтэй үр 
бүтээлтэй хамтран ажиллаж байна. 

ОУХЭЗБ нь жендэрийн тэгш байдлыг хангасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, түнш байгууллагуудыг 
дэмжиж жендэрийн тэгш эрхийг хангах, эмэгтэйчүүдэд хууль зүйн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгох, 
тогтвортой хөгжилд хүрэхийн тулд эрх зүйн мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхийн төлөө ажиллаж 
байна. ОУХЭЗБ-ын төсөл, хөтөлбөрт жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хамгийн ноцтой хэлбэр 
болох эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох нь тэргүүний зорилт болдог.  Энэхүү 
зорилтыг хэрэгжүүлж жендэрт суурилсан хүчирхийллийн хохирогчид үйлчилгээ авах боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг иргэний нийгмийн байгууллагын мэргэжилтнүүд, эрх 
зүйн зөвлөгөө, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэгчид чухал үүрэгтэй гэж бид үздэг. 

ОУХЭЗБ нь Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр  “Монгол Улсад жендэрт суурилсан 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн 
зорилго нь ГБХ-ийн хохирогчдын хохирогч төвтэй хандлагатай хууль зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг 
сайжруулахад оршино. Хохирогч төвтэй хандлага гэдэг нь хохирогчийн нэн тэргүүний хэрэгцээнд 
тулгуурлаж хариу үйлчилгээ үзүүлэхийг хэлдэг. Хохирогчтой хүнлэг, хүндэтгэлтэй харилцах, тэдний 
аюулгүй байдлыг хангах, дэмжлэг үзүүлэх, буруутгахгүй байх орчинг бий болгох, бие даан шийдвэр 
гаргахад нь бололцоотой бүх мэдээллээр хангах ба тэдний орон зайг хүндэтгэж, нууцлалыг хадгалах 
зэрэг нь хохирогч төвтэй хандлагын гол зарчим юм.

Төслийн хүрээнд ГБХ-ийн хохирогчдод эрх зүйн анхан шатны зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлдэг иргэний 
нийгэмийн байгууллагууд болон өмгөөллийн мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлдэг  өмгөөлөгчдөд зориулсан 
гарын авлагыг та бүхэнд хүргэж байгаадаа баяртай байна. Гарын авлагын хавсралт хэсэгт ГБХ-ийн 
хохирогчид зориулсан мэдээллийг зурагт хуудас болгож хохирогчдод тараах зорилгоор боловсруулан 
оруулсан болно.  

Түүнчлэн төслийн хүрээнд  хууль сахиулах шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан 
гарын авлагыг ГБХ-ийн хохирогч төвтэй хандлага, агуулгаар шинэчлэн боловсруулж байна. Эдгээр 
үйл ажиллагааны үр дүнд ГБХ-ийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх болон хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд ГБХ-ийн хэрэгт хохирогч төвтэй хадлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлд ахиц дэвшил гарна 
гэдэгт найдаж байна.  

Гарын авлагыг бүтээх ажлыг эрхлэн гүйцэтгэсэн зохиогчдод болон хамтран ажилласан бусад 
хүмүүст Талархал илэрхийлье. Мөн энэхүү төслийг санхүүжүүлэгч Канад Улсын Засгийн газар болон 
төслийн хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлж байгаа Монгол Улсын Засгийн газарт талархлаа илэрхийлье. 

Тара С. Нил

 
ОУХЭЗБ-ын Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч
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5 Монгол Улсын Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 22 дугаар зүйл

Гэр бүлийн хүчирхийлэл (ГБХ) нь хүний 
эрхийн зөрчил бөгөөд үүний хохирогч нь 
дийлэнхдээ хүүхэд, эмэгтэйчүүд болдог. НҮБ-
ын Эмэгтэйчүүдийн Байгууллагын мэдээлснээр 
дэлхий дахинд нэг жилийн хугацаанд 15-
49 насны 243 сая охид, эмэгтэйчүүд нөхөр, 
хамтрагчийн зүгээс бэлгийн болон бие махбодын 
хүчирхийлэлд өртсөн байдаг гэжээ. Монгол Улс 
ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль болон Жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөрт ГБХ-
тэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, 
хохирогчид тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх 
асуудлыг тусгасан. Энэ хүрээнд хүчирхийлэлд 
өртсөн иргэдэд тусламж, зөвлөгөө өгөх, 
хамгаалах байраар хангах ажлыг бодитойгоор 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд өнөөгийн байдлаар 
улсын хэмжээнд хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлэх 
13 түр хамгаалах байр (ТХБ), 18 нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв (НЦҮТ) ажиллаж, жилд 1500 
орчим хохирогчид үйлчилж байна. 1

Үндэсний Статистикийн Хороо, НҮБ-ын ХАС 
зэрэг үндэсний болон олон улсын байгууллагын 
хийсэн судалгаагаар Монгол Улсад ГБХ дараах 
байдалтай байгааг тогтоосон байна. Үүнд:

- Гурван эмэгтэй тутмын нэг (31.2%) нь 
амьдралынхаа туршид бие махбодын 
болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн, 
үүнээс гэр бүлийн хүрээнд тухайлбал, 
нөхөр/хамтрагчийн зүгээс 10 эмэгтэйн 
6 нь (57.9%) амьдралынхаа туршид 
хүчирхийлэлд өртдөг. Эдгээр 
эмэгтэйчүүдийн 4 хүн тутмын 1 нь (26.5%) 
хэнд ч ханддаггүй...

- Нийгэм, эдийн засгийн статусаас үл 
хамааран 4 эмэгтэй тутмын нэг нь “хэрэв 
эхнэр нь үнэнч бус байвал нөхөр нь цохиж, 
зодож болно” гэж үздэг. 2

- ГБХ зөвхөн хамтран амьдрагч хосуудын 
асуудал биш, тэдэнтэй хамт болон тусдаа 
амьдардаг хүүхэд, гэр бүлийн бусад 
гишүүдэд сөргөөр нөлөөлдөг. 

- Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн бие 
махбодын болон бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртөж байсан эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүд 
(47,1 хувь), хүчирхийлэлд өртөөгүй 

эмэгтэйчүүдийн хүүхдүүдтэй (29,5 хувь) 
харьцуулахад аймхай, зожиг, түрэмгий, 
байнга хар дарж зүүдэлдэг болсон нь 
хүүхдийн зан байдалд сөрөг нөлөөтэй 
байгааг харуулж байна. Хүүхэд насандаа 
ГБХ-ийг харж, сонсож, хүчирхийлэлд өртөх 
нь насанд хүрсэн хойноо хүчирхийлэгч 
болох, хүчирхийллийг тэвчдэг болох 
өндөр магадлалтай. 3

Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ) болон 
ГБХ-ийн ээдрээ төвөгтэй, өвөрмөц харилцаанаас 
шалтгаалан энэ төрлийн хүчирхийллийг нэг 
байгууллага төдийгүй тус тусдаа боловсруулсан 
бодлогоор шийдвэрлэх боломжгүй байдаг. 
ГБХ-тэй тэмцэж буй сайн туршлагаас харахад 
шүүх, прокурор, хууль сахиулах байгууллагууд, 
орон нутгийн болон бүс нутгийн эрх бүхий 
байгууллага, түүнчлэн төрийн бус байгууллагууд 
(ТББ) болон бусад холбогдох байгууллагуудын 
хоорондын үр дүнтэй хамтын ажиллагаа чухал 
ач холбогдолтой. 

Монгол Улс ГБХ-тэй тэмцэх эрх зүйн болон 
институтын тогтолцоо, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлж, хүний нөөцийг чадавхжуулахыг 
чухалчилж байна. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд 
цагдаа, прокурор зэрэг хууль сахиулах 
байгууллагын мэргэжилтнүүд, шүүгчдийн 
ойлголтыг нэгтгэх, энэ сөрөг үзэгдэлтэй тэмцэх 
мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарч 
мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих цогц арга хэмжээг 
авсан  байна. 4

Монгол Улсад ГБХ-ийн хохирогчдод тусламж 
үзүүлэхэд хуулиар үүрэг хүлээсэн, чадавх бүхий 
ТББ чухал үүрэгтэй бөгөөд ГБХ-тэй тэмцэх 
тогтолцооны нэг хэсэг юм. Тухайлбал, Монгол 
Улсын ГБХ-тэй тэмцэх хуульд зааснаар ТББ нь 
хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх, энэ чиглэлийн 
ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил, арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх, ГБХ-тэй тэмцэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтэд мониторинг хийхэд голлох 
үүрэг гүйцэтгэнэ.5 Мөн хохирогчийн зан үйлд 
нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг энэ чиглэлээр 
магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ хэрэгжүүлж 
болохоор хуульд заасан. 

Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэгчид хувь хүнийхээ 
хувьд, ГБХ-ийн бусад гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
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мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд анхаарч 
мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих цогц арга хэмжээг 
авсан  байна. 4

Монгол Улсад ГБХ-ийн хохирогчдод тусламж 
үзүүлэхэд хуулиар үүрэг хүлээсэн, чадавх бүхий 
ТББ чухал үүрэгтэй бөгөөд ГБХ-тэй тэмцэх 
тогтолцооны нэг хэсэг юм. Тухайлбал, Монгол 
Улсын ГБХ-тэй тэмцэх хуульд зааснаар ТББ нь 
хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх, энэ чиглэлийн 
ажилтныг бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжил, арга 
зүйн дэмжлэг үзүүлэх, ГБХ-тэй тэмцэх тухай 
хуулийн хэрэгжилтэд мониторинг хийхэд голлох 
үүрэг гүйцэтгэнэ.5 Мөн хохирогчийн зан үйлд 
нөлөөлөх сайн дурын сургалтыг энэ чиглэлээр 
магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ хэрэгжүүлж 
болохоор хуульд заасан. 

Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэгчид хувь хүнийхээ 
хувьд, ГБХ-ийн бусад гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
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⁶ Монгол улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх төсөл, төсөл хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 2019 – 2022 он 
⁷ Гэр Бүлийн Хүчирхийллээс Урьдчилан Сэргийлэх, Үр Дүнтэй Тэмцэх Олон Агентлагийн Үр Дүнтэй Хамтын Ажиллагаа, 
2015 он, Роза Логар болон Бранислава Марванова Варгова

ялгагдах онцлог шинжийн талаар үнэн зөв 
ойлголт мэдлэгтэй, хүчирхийллийг үл тэвчих 
хандлага төлөвшсөн, хохирогч хүчирхийллийг 
даван туулахад дэмжлэг үзүүлэх нийгмийн 
бүхий л үйлчилгээ сүлжээг судалж, хамтран 
ажиллах шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ ГБХ-
ийг бууруулах нь ГБХ-ийн хохирогчдод цаг 
хугацаанд нь тусламж үзүүлэх арга, технологи, үр 
дүнгээс ихээхэн хамаардаг. Иймээс хохирогчид 
үйлчилгээ үзүүлэх, тэднийг хамгаалахад 
баримтлах стратеги хандлагаа тогтоох нь чухал 
бөгөөд энэ нь “хохирогч төвтэй хандлага” юм. 

Хохирогч төвтэй хандлага гэдэг нь 
үйлчлүүлэгчийн бие даасан байдлыг хүндэтгэн, 
түүний амьдралд тохиолдсон зовлон бэрхшээтэй 
хүнд үеийг даван туулах, өөрийн үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлж, өөртөө итгэлтэй шинэ дүр төрхийг 
олж, цаашид амьдралаа үргэлжлүүлэх чадвартай 
болох хүртэл гэр бүлийнх нь онцлог, хэрэгцээнд 
тохирсон дэмжлэг үзүүлэхийг хэлнэ.6 Хохирогч 
төвтэй хандлагын нэг илрэл нь хүчирхийллийн 
хохирогч/ даван туулагчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
тэдний хэрэгцээ шаардлагыг нэн тэргүүнд тавьж 
буй явдал юм. Хохирогч төвтэй хандлагаар 
ГБХ-д хариу үйлдэл үзүүлэхээр төлөвлөж, 
боловсруулахад дараах зарчмыг баримтална. 
Үүнд: 7

- Хүний эрхэм чанарын дээдлэн, хүндэтгэлтэй 
харилцах;  

- Аюулгүй, тусалж дэмжсэн, шүүмжлэлгүй 
орчинд байх; 

- Зохих мэдээлэлтэй байх;
- Мэдээлэлд үндэслэн сонголт хийх боломжтой 

байх;
- Хувь хүний нууцыг хадгалах, өөрийн гэсэн 

орон зайг нь хүндэтгэх.

Дээрх зарчмын дагуу хохирогчид үзүүлэх 
үйлчилгээ нь аюулгүй орчинд, сэтгэл санааны 
хямралыг даван туулах, өөрийгөө хамгаалах, 
чадавхижуулахад чиглэсэн байхаас гадна үл 
ялгаварлах, нууцыг хадгалах, мэдээлэл өгөх, 
дэмжих, шийдвэр гаргахад туслах, амьдралын 
үнэт зүйлийн чиг баримжаатай болгох зэрэг 
зарчмыг баримтлан, тодорхой хугацаанд, үр 
дүнтэй зохион байгуулах шаардлага тавигдана. 

Энэхүү гарын авлага нь ГБХ-ийн хохирогч, 
хүчирхийллийг даван туулагч, тэдний гэр 
бүлд нийгэм–сэтгэл зүйн үйлчилгээ, эрх зүйн 
зөвлөгөө, хууль зүйн туслалцаа, өмгөөллийн 
мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулагдсан 
бөгөөд тэднийг ГБХ-ийн хохирогчид хохирогч 
төвтэй хандлага, зарчмыг баримтлан мэргэшсэн 
үйлчилгээ үзүүлэх ур чадвараа хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг болно гэдэгт итгэж байна.
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Жендэр болон ЖСХ, түүний суурь шалтгааныг танин мэдэхгүйгээр гэр бүлийн хүчирхийлэл (ГБХ)-
ээс урьдчилан сэргийлэх, хохирогчид үр дүнтэй үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй юм. Энэ хэсэгт ГБХ-
ийн хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх мэргэжилтнүүдэд зайлшгүй шаардлагатай ойлголт, мэдээллийг 
авч үзлээ. 

Жендэрийг товчоор нийгмийн хүйс гэж ойлгож болно. Биологийн хүйстэй адилгүй нь жендэрийн 
үүрэг ба биеэ авч явах байдал нь түүхэн цаг хугацаанд өөрчлөгддөг. Харин хүйсийн ялгаа нь генээр 
тодорхойлогддог нийтлэг, үл өөрчлөгдөх шинжтэй байдаг. 

Зураг 1.1.1. Жендэр ба хүйсийн ялгаа
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Жендэр гэдэг нь улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, 
нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх 
хариуцлага, тэдний нийгэмд эзлэх байр суурийн 
талаар уламжлагдан тогтсон, түүхэн явцад 
хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт, үзэл, хандлага8 
юм. 

Жендэрээс үүдэлтэйгээр бусдад бие махбодийн, 
бэлгийн, сэтгэл санааны гэм хор, эдийн хохирол 
учруулсан, учруулж болзошгүй үйлдэл, эс 
үйлдэхүйг ЖСХ гэнэ9. 

НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
устгах тухай тунхаглалын 1-р зүйлд 
эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
тодорхойлохдоо “Нийгмийн болон хувийн 
амьдралын хүрээнд эмэгтэйчүүдийг бие 
махбодийн, бэлгийн болон сэтгэл зүйн зовиур 
шаналгаа амсахад хүргэж байгаа болон хүргэж 
болзошгүй жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
аливаа үйлдлийг, түүний дотор үйлдэхээр 
заналхийлэх, эрх чөлөөг нь хасах буюу хасахаар 
заналхийлэх явдлыг хэлнэ” гэжээ. 

ЖСХ нь хэн нэгний санамсаргүй, зүй бус явдлын 
үр дүн биш, харин эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
хоорондын тэгш бус харилцаатай гүн гүнзгий 
холбоотой. 

ЖСХ-ийн шалтгаан: ЖСХ-ийн суурь шалтгаан 
нь ялгаварлан гадуурхал шингэсэн соёлын 
итгэл үнэмшил, хандлагаас үүдэлтэй эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн хоорондын эрх мэдлийн тэгш 
бус байдал юм. Эрх мэдлийн тэгш бус байдал нь 
зөрчил, айдас, түгшүүр, хонзогнол, түрэмгийлэл, 
хүчирхийллийг төрүүлж байдаг. 

ЖСХ үйлдэгдэхэд архидалт, ядуурал, 
боловсролын түвшин, амьжиргааны түвшин 
доогуур байдал зэрэг өөр хоорондоо холбоотой 
олон хүчин зүйл нөлөөлдөг боловч эдгээр 
нь жендэрт суурилсан хүчирхийллийн суурь 
шалтгаан биш юм.    

ЖСХ-ийн хохирогч: ЖСХ нь бүх насны, аль ч 
давхаргын эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдэд 
тохиолддог. Ихэнх хохирогч/даван туулагчид нь 
эмэгтэйчүүд, охид байдаг боловч эрэгтэйчүүд, 
хөвгүүд ч мөн адил өртдөг. Гэхдээ тэд 
хүчирхийллийн өөр өөр төрөл,  хэлбэртэй 
тулгарах магадлалтай байдаг. Жишээлбэл, 
эмэгтэйчүүд, охид ихэвчлэн ГБХ, хүчин болон 
бэлгийн хүчирхийллийн бусад хэлбэрт өртдөг. 

ЖСХ-ийг хэн үйлддэг вэ? Жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийг ихэвчлэн бусдыг хянах эсвэл 
эрх мэдлээ тогтоох зорилготой хүмүүс үйлддэг. 
Хүчирхийлэл үйлдэгч аль ч хүйсийн хүн байж 
болох ч үйлдэгдсэн энэ төрлийн хэргийн тоо 
мэдээнээс харахад 90 гаруй хувь нь эрчүүд 
байна. 

Ихэнх тохиолдолд хүчирхийлэл үйлдэгч нь 
хохирогчийн таньж мэддэг ойр дотны хүн, 
гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, хамтрагчид 
байдаг. Зарим тохиолдолд хамтран ажиллагсад, 
удирдлага, олон нийтийн зүгээс үйлдэгддэг.  

ЖСХ-ийн төрөл

ЖСХ-ийн хамгийн түгээмэл гэмт хэргүүдэд ГБХ, 
бэлгийн дарамт, мөрдөн мөшгих, хүчин (дотны 
хүний үйлдсэн хүчин орно), албадан үр хөндөлт, 
эмэгтэйчүүдийн бэлэг эрхтнийг гэмтээх г.м. хэрэг 
ордог.  
 
Монгол Улсад ГБХ, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчин, 
хүн худалдаалах, ажлын байрны бэлгийн дарамт 
зэрэг ЖСХ-ийн төрлүүд түгээмэл байна.  
 
Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэг: 
Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хууль, эрх зүйн бодлого нь МУ-ын 
Эрүүгийн хууль, МУ-ын нэгдэн орсон олон улсын 
гэрээгээр зохицуулагддаг.  

Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэргүүд нь Эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 12 дугаар бүлэгт хамаарах бөгөөд 
хүчиндэх, бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар 
хангах, арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй 
бэлгийн харьцаанд орох, биеэ үнэлэхийг зохион 
байгуулах г.м гэмт хэрэг багтдаг.  Энэ төрлийн 
гэмт хэргийн хохирогч нь бэлгийн халдашгүй 
байдал нь зөрчигдсөн аль ч хүйсийн хүн байж 
болохыг анх удаа хуульчилсан.  

8МУ-ын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011 он, 4-р зүйл 
9МУ-ын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

Ажлын байрны бэлгийн дарамт: Монгол 
Улсад ажлын байрны бэлгийн дарамт 
(АББД)-ын асуудлыг таньж мэдэн, тэмцэж 
эхэлснээс хойш 20 орчим жил болжээ. 
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заналхийлэх явдлыг хэлнэ” гэжээ. 

ЖСХ нь хэн нэгний санамсаргүй, зүй бус явдлын 
үр дүн биш, харин эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн 
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ЖСХ-ийг хэн үйлддэг вэ? Жендэрт суурилсан 
хүчирхийллийг ихэвчлэн бусдыг хянах эсвэл 
эрх мэдлээ тогтоох зорилготой хүмүүс үйлддэг. 
Хүчирхийлэл үйлдэгч аль ч хүйсийн хүн байж 
болох ч үйлдэгдсэн энэ төрлийн хэргийн тоо 
мэдээнээс харахад 90 гаруй хувь нь эрчүүд 
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Ихэнх тохиолдолд хүчирхийлэл үйлдэгч нь 
хохирогчийн таньж мэддэг ойр дотны хүн, 
гэр бүлийн гишүүд, найз нөхөд, хамтрагчид 
байдаг. Зарим тохиолдолд хамтран ажиллагсад, 
удирдлага, олон нийтийн зүгээс үйлдэгддэг.  

ЖСХ-ийн төрөл

ЖСХ-ийн хамгийн түгээмэл гэмт хэргүүдэд ГБХ, 
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хүний үйлдсэн хүчин орно), албадан үр хөндөлт, 
эмэгтэйчүүдийн бэлэг эрхтнийг гэмтээх г.м. хэрэг 
ордог.  
 
Монгол Улсад ГБХ, бэлгийн хүчирхийлэл, хүчин, 
хүн худалдаалах, ажлын байрны бэлгийн дарамт 
зэрэг ЖСХ-ийн төрлүүд түгээмэл байна.  
 
Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэг: 
Бэлгийн хүчирхийлэл, хүчингийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх хууль, эрх зүйн бодлого нь МУ-ын 
Эрүүгийн хууль, МУ-ын нэгдэн орсон олон улсын 
гэрээгээр зохицуулагддаг.  

Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэргүүд нь Эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 12 дугаар бүлэгт хамаарах бөгөөд 
хүчиндэх, бэлгийн дур хүслээ ёс бусаар 
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гэмт хэргийн хохирогч нь бэлгийн халдашгүй 
байдал нь зөрчигдсөн аль ч хүйсийн хүн байж 
болохыг анх удаа хуульчилсан.  

8МУ-ын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011 он, 4-р зүйл 
9МУ-ын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль

Ажлын байрны бэлгийн дарамт: Монгол 
Улсад ажлын байрны бэлгийн дарамт 
(АББД)-ын асуудлыг таньж мэдэн, тэмцэж 
эхэлснээс хойш 20 орчим жил болжээ. 
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Хүснэгт 1.1.1 Хохирсон хүн (гэмт хэргийн төрлөөр)

Эх сурвалж: ЦЕГ-ын статистик мэдээлэл, 2020 оны эхний 8 сар

гадаад улсад гарган биеийг үнэлүүлэх, 
хөдөлмөрийн мөлжлөгт өртүүлэх гэмт хэргийн 
хохирогч болгосон  тохиолдлууд цагдаагийн 
байгууллагад  цөөнгүй бүртгэгдсэн байдаг. 

Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд 2002 онд анх 
удаа хүн худалдах, худалдан авах явдлыг шинэ 
төрлийн гэмт хэрэгт тооцон, Эрүүгийн хуулийн 
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улс дамжин үйлдэгддэггүй, өөрийн улс дотроо 
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гардаг, хувь хүний асуудал мэт харагддаг 
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соёл, боловсрол, хууль, хүний эрхтэй салшгүй 
холбоотой нарийн эмзэг асуудал байдаг. 

Монгол Улсад анх удаа Жендэрийн тэгш 
байдлыг хангах тухай хуульд бэлгийн дарамтаас 
урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг 
тусгаж, хуульчилсан.  

Хууль тогтоогч 2020 оны 1 дүгээр сард Зөрчлийн 
тухай хуульд “Бэлгийн дарамт учруулах” гэсэн 
зүйлийг шинээр нэмсэн. Ингэснээр бусдад ажил, 
албан тушаал, нэр төр, алдар хүнд, эд хөрөнгө, 
сэтгэл санааны үр дагавар үүсгэж бэлгийн 
харьцааны шинжтэй үйлдэл хийх сэдлээ үг 
хэлээр, биеэр, өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, мөн 
ажил олгогч  хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын 
байран дахь бэлгийн дарамтаас урьдчилан 
сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм 
хэмжээг тусгах үүргээ биелүүлээгүй бол 
Зөрчлийн тухай хуулиар шийтгэл хүлээх болсон. 

Хүн худалдаалах гэмт хэрэг: Манай улсад 
хүн худалдаалах гэмт хэрэг нь бэлгийн 
мөлжлөг, эд эрхтний наймаа, хөдөлмөрийн 
мөлжлөг, зуучлалын захиалгат гэрлэлт зэрэг 
арга, хэлбэрээр үйлдэгдэж байгаа бөгөөд 
судалгаагаар 70% орчмыг нь бэлгийн мөлжлөгийн 
хэлбэр эзэлж байна.

Гадаадад өндөр цалинтай ажилд зуучлах, 
сургуульд тэтгэлэгтэй суралцуулах, гадаадын 
иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах зэрэг зар 
гаргаж,   охид,   эмэгтэйчүүдийг   хуурч   мэхлэн

Хяналтын асуулт

1. Жендер болон хүйс гэсэн ойлголтын ялгааг 
тодорхойлох нь ямар ач холбогдолтой вэ?
2. ЖСХ-ийн талаар судлах нь Таны ажил, 
мэргэжилд ямар хэрэгтэй гэж Та үзэж байна вэ?
3. Дараах бодомжуудыг “Хүйс үү, жендэр үү?” 
гэдгээр нь ангилна уу.
 а) Эмэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлдэг,  
 эрэгтэйчүүд хүүхэд төрүүлдэггүй.
 б) Охид дөлгөөн, хөвгүүд эрэмгий байдаг.
 в) Эмэгтэйчүүд хүүхдээ хөхөөр хооллодог, 
 эрчүүд угжаар хооллож чадна.
 г) Судалгаа явуулсан 225 тохиолдлоос 
 авч үзвэл 5 эрэгтэй нь хоолоо хийдэг ба 
 36 эмэгтэй нь байшин барих ажлыг хийдэг 
 байв. 

Бүгд

18000

391

135

39

212

4961

163

7

344

285
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ГБХ нь гэр бүлийн гишүүдийн хооронд гардаг 
хувийн шинжтэй харилцаа мэт боловч нийгмийн 
олон асуудалтай харилцан хамааралтай, нийгэмд 
үзүүлэх нөлөөлөл, хор уршиг ихтэй нийгмийн 
асуудал юм. ГБХ нь эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, гэр 
бүл, цаашлаад нийгэм, улс үндэстнийг ядууралд 
хүргэх аюултай.

ГБХ нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан 
иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг баталгаатай 
эдлэхэд саад болдог, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн 
эрхийн зөрчлийн ноцтой хэлбэр юм. ГБХ манай 
оронд өргөн тархсан нийгмийн асуудал хэвээр 
байна. 
                 
ГБХ-тэй тэмцэх тогтолцоонд оролцогчийн  
хувьд Та ГБХ-ийн мөн чанар, онцлог, хор уршиг, 
нийгэмд тогтсон сөрөг хандлагууд, хохирогчийн 
сэтгэл зүй зэргийг судлах нь зүйтэй юм.     

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах этгээдүүдийн нэг нь нөгөөдөө сэтгэл 
санааны дарамт учруулах, эдийн засаг, бэлгийн 
эрх чөлөө, бие махбодод халдсан үйлдэл, эс 
үйлдэхүйг “Гэр бүлийн хүчирхийлэл”10 гэнэ. 

Зураг 1.2.1. ГБХ-ийн нөхцөл байдал

Зураг 1.2.2. ГБХ-ийн мөн чанар

10ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 5.1.1, 2016 он

ГБХ-ийн аливаа үйлдлүүд нь бусад гэмт хэрэг 
зөрчилтэй харьцуулахад өөрийн гэсэн онцлог 
шинжтэй. Тухайлбал, 

 a) Субъектийн хувьд онцлогтой. ГБХ 
нь ихэвчлэн эдийн засаг, эрх мэдлийн тэгш 
бус харьцаатай гэр бүлийн хамаарал бүхий 
этгээдүүдийн дунд үйлдэгддэг. 

 б) Байнга давтагдан, далд нууцаар 
үйлддэг: Хүчирхийлэгч хэзээ хүчирхийлэл 
үйлдэхээ төлөвлөх, бусдад мэдэгдэхгүй байх, 
хуулийн байгууллагын ажилтнуудын хараанд 
өртөхгүй байх, өөрийгөө зөвтгөх зэрэг сөрөг 
талыг давуу тал болгон ашигладаг. ГБХ-ийн 
үйлдэл нь далд явагддаг тул дахин үйлдэгдэх 
магадлал хамгийн өндөр байдаг. Хүчирхийллийн 
үйлдэл тухайн хүний үзэл хандлагатай 
холбоотой учир үзэл бодол нь өөрчлөгдөөгүй 
цагт давтагдсаар л байдаг. Давтамж нь янз бүр 
байж болно. Зарим тохиолдолд 1-2 жилийн 
зайтай байх  явдал бий. Нийгэмд эмэгтэй 
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Зураг 1.2.3. ГБХ-ийн субъект

Зураг 1.2.4. ГБХ-ийн онцлог

              c) Хохирогч ГБХ-ийн эргүүлгээс гарахад 
хэцүү байдаг. ГБХ нь тойрог хэлбэрээр байнга 
давтагдан даамжирч байдаг. Энэ давтамж нь 
мөчлөг хэлбэрээр илрэхийг хүчирхийлэлтэй 
харилцааны эргүүлэг гэж нэрлэдэг. 

Зураг 1.2.5. ГБХ-ийн тойрог

хүнийг буруутгах тогтсон хандлагын үүднээс 
хүчирхийлэл үйлдэгчид тохирсон ял, шийтгэл 
оноож чадаагүйгээс ГБХ улам даамжирдаг. 
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Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйл өөрчлөгдөөгүй, 
тэдний харилцаан дахь эрх мэдлийн тэнцвэрт 
бус байдал хэвээр үед хүчирхийлэл зогсохгүй. 
Цаг хугацаа өнгөрөхийн хэрээр бал сарын шатыг 
алгасаж, зөрчил хуримтлагдах байдлаас шууд 
тэсрэлтийн үе шат руу шилжинэ.  

ГБХ-ийн талаарх ташаа үзэл хандлага 

ГБХ-тэй үр дүнтэй тэмцэх, таслан зогсооход 
ГБХ-ийн талаарх буруу ойлголт, үзэл хандлагууд 
муугаар нөлөөлдөг. Энэ нь ГБХ-ийн бодит 
байдлаас маш их ялгаатай байдаг. ГБХ-ийн 
талаарх буруу үзэл хандлага нь заримдаа 
залруулах аргагүй алдаанд хүргэх нь бий. 
Хүмүүсийн дунд ГБХ-ийн талаар дараах буруу 
ойлголтууд байсаар байна. 

Боловсролгүй, арчаагүй, ядуу эмэгтэйчүүд л 
хүчирхийлэлд өртдөг. 

ГБХ нь тухайн хүний нас, бие, зүс царай, 
боловсрол мэдлэгээс огт хамаардаггүй. 
Нийгмийн янз бүрийн давхаргын хүмүүс ГБХ-д 
өртөж байгаа талаарх жишээ баримт олон бий. 
Өндөр боловсролтой, орлоготой эмэгтэйчүүд 
хүчирхийлэлд байгаагаа нуух, бусдад 
мэдэгдэхгүй байх арга зам олох боломж сайтай 
байдгаас харахад дээрх буруу хандлага  бодит 
байдалд тэр бүр нийцдэггүй болохыг харуулдаг.

Хүчирхийлэл үйлдэгчид сэтгэцийн өвчтэй 
байдаг.

Сэтгэцийн өвчнөөр халхавчилж хүчирхийлэл 
үйлдэх явдал их байгаа ч нийт хүчирхийлэл 
үйлдэгчдийн ердөө 2% нь л сэтгэцийн өвчтэй, 
98% эрүүл байдгийг судалгаагаар тогтоосон 
байна. 

Хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэй өөрөө л 
буруутай.

Эмэгтэйчүүд үг сөргөн маргалдах, гэр орноо 
цэвэрлэхгүй, бохир заваан байлгадаг, үрэлгэн 
загнаснаас л эрчүүдийг хүчирхийлэл үйлдэхэд 
хүргэсэн гэж зарим хүмүүс үздэг.  Хүчирхийлэл 
үйлдэгч туйлын зөв, бусад хүмүүс түүнийг дагаж 
мөрдөх ёстой гэсэн ойлголт байх ёсгүй.

ГБХ-ийн шалтгаан ба нөлөөлөх хүчин зүйлс

Эрх мэдэл нь өөрийн гэсэн итгэл үнэмшил, үзэл 
бодолтой байх, өөртөө хамааралтай асуудлаар 
чөлөөтэй сонголт хийх, шийдвэр гаргах, 
амьдралаа өөрийнхөөрөө бүтээх хүч, чадамж 
юм. Энэ утгаараа эрх мэдэл хүн бүрт бий. Хэрвээ 
энэ эрх мэдлээ сөргөөр ашиглаж эхэлбэл тэр нь 
хүчирхийлэлд хүргэнэ.

Ихэнх тохиолдолд эрэгтэйчүүд нийгмийн 
бүлгийн хувьд эмэгтэйчүүдээс илүү эрх мэдэлтэй 
байна. Зарим эрэгтэйчүүд энэ давуу байдлаа 
эмэгтэйчүүд, хүүхдийг хянаж дарамтлахад
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ашиглаж байна.

Эрчүүд эмэгтэйчүүдээс, томчууд хүүхдээс илүү 
эрх мэдэлтэй байх ёстой гэсэн хүлээлт манай 
нийгэм, олон нийтийн дунд маш хүчтэй байдаг 
тул заримдаа бид дотно харилцаандаа эрх 
мэдлийн тэгш бус байдалтай байгаагаа өөрсдөө 
ч ухаараагүй байдаг.

ГБХ нь эрх мэдлийн тэгш бус харилцаанд 
үндэслэсэн байдаг. 

ГБХ-ийн суурь шалтгаан нь эрх мэдлийн 
тэнцвэргүй байдал юм. Архидалт, ядуурал, 
ажилгүйдэл, боловсролын түвшин, нийгмийн 
байдал зэрэг нь жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлс болно.

Зураг 1.2.6. Эрх мэдэл ба хяналтын тойрог   

Хүчирхийлэл үйлдэгч нь хохирогчийг 
хяналтандаа байнга байлгаж, өөрийн хамааралд 
бүрэн оруулах тактик ашигладаг ба асуудал, 
зөрчлийг шийдвэрлэхдээ хүч хэрэглэх, дарамт 
үзүүлэх аргыг сонгон авдаг. 
                          
Хүчирхийлэл үйлдэх нь орчноосоо болон 
нийгмээс сурсан олдмол зан үйл юм. Тэд 
ухамсартайгаар сонгон хүчирхийллийг үйлдэж

байгаа учир ухамсартайгаар сурсан зан үйлээ 
орхих ёстой. Тэд өөрчлөгдөж чадах бөгөөд 
бусдыгаа өөрчлөгдөхөд ч мөн тусалж чадна. 
Бүрэн өөрчлөгдөх болон үйлдлээ зогсооход цаг 
хугацаа, дэмжлэг шаардагдана. 

ГБХ-д нөлөөлөгч хүчин зүйлс

ГБХ үйлдэгдэхэд нөлөөлж байгаа гол 
шалтгаан нь бусад хүчин зүйлстэй нийлснээр 
эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийг ГБХ-д 
өртөх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. Нийгмийн
эрүүл мэндийн судлаачид хүчирхийллийн 
тодорхой төрөл, хэлбэрүүд үйлдэгдэхэд нөлөөлж 
байгаа, уялдаа холбоо бүхий хэд хэдэн хүчин 
зүйлсийг тодорхойлсон. Эдгээр хүчин зүйлсэд 
хувь хүний, нийгэм эдийн засгийн байдал, 
хүчирхийлэлд өртөж байсан эсэх, түүх, зан 
авирын төрөл хэлбэрүүд багтаж байна. Маш

олон судалгаа хүчирхийлэлд нөлөөлөгч хүчин 
зүйлс, эрсдэлийг хувь хүн, гэр бүл, хамт олон, 
нийгэм, улс орны түвшинд тодорхойлсон байдаг. 

СЭТГЭЛ САНААНЫ 
ДАРАМТ
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ГБХ-ийн хэлбэр

Зураг 1.2.7. Сэтгэл санааны хүчирхийлэл

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд зааснаар ГБХ нь: 
 
• Сэтгэл санааны хүчирхийлэл 
• Эдийн засгийн хүчирхийлэл 
• Бие махбодийн хүчирхийлэл  
• Бэлгийн хүчирхийлэл гэсэн 4 хэлбэртэй.

ГБХ-ийн эдгээр хэлбэр дангаар үйлдэгдэхээс 
гадна хавсарсан байдлаар үйлдэгддэг.   

“Сэтгэл санааны хүчирхийлэл”11 нь ГБХ-ийн  
хохирогч болох  хүний хүсэл зоригийн эсрэг 
тодорхой үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг 
албадах, үл хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгих, 
заналхийлэх,  бусадтай харилцахыг хязгаарлах, 
гутаан доромжлох болон бусад хэлбэрээр сэтгэл 
санааны шаналал үүсгэсэн үйлдэл, эс үйлдэл 
юм. Тухайлбал: 

• Бусдын дэргэд үг хэлээр доромжлох, байнга 
хараалын үг хэллэг хэрэглэж, бүдүүлэг 
байдлаар харилцах; 

• Бусадтай сул талаар нь харьцуулах, өөртөө 
болон амьдралд итгэх итгэлгүй болгох; 

• Хийж буй зүйлийг нь байнга хянах, хардах, 
алхам бүрийг нь мөрдөн мөшгөх;

• Түүнтэй холбоотой хэн нэгнийг болон зарим 
зүйлийг хохирооно, сүйтгэнэ гэж айлгах; 

• Өөрийгөө ална гэж сүрдүүлэх;  
• Найз нөхөд болон сонирхдог зүйлгүй болгох;
• Хэрэв түүнээс салбал бүх юмаа алдана гэж 

сүрдүүлэх; 
• Утсаар ярихад хяналт тавих, ярих хүмүүсийн 

тоо, хугацааг хязгаарлах; 
• Найз нөхөд, ах дүүсийнхээ хажууд дорд үзэх, 

түүний тухай худал ярих;   

11ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 6.3 дугаар хэсэг, 2018 он  
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11ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 6.3 дугаар хэсэг, 2018 он  
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• Худалч, хулгайч, сэтгэцийн өвчтэй, хамгийн 
муу хүн гэдэгт итгүүлэх;  

• Хүсэл мөрөөдөл, үзэл бодлыг нь үл ойшоох; 
• Гутаах, доромжлох, хараах, загнах, буруутгах, 

нэр хоч өгөх, гоочлох, тавлах;
• Айлган сүрдүүлэх, зандрах;  
• Заналхийлэх, улмаар амиа хорлоход хүргэх 

гэх мэт. 

Сэтгэл санааны хүчирхийлэл үйлдэх арга хэлбэр 
нь өөр олон янз байж болно. 

Зураг 1.2.8. Эдийн засгийн хүчирхийлэл

“Эдийн засгийн хүчирхийлэл”12 гэж ГБХ үйлдэгч 
этгээдээс хохирогчийн цалин хөлс, тэтгэвэр, 
тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах орлого, эд 
хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах 
эрхэд халдах, орлого олох боломжийг нь 
хязгаарлах, шаардлагатай хэрэгцээг нь хясан 
боогдуулах, тэжээн тэтгэхээс зайлсхийх 
болон бусад хэлбэрээр эдийн засгийн хараат 
байдалд оруулсан, эсхүл эд хөрөнгийн хохирол 
учруулсныг ойлгодог. Тухайлбал, гэр бүлийн 
орлогыг өөрийн эрх ашигт нийцүүлэн зугаа 
цэнгэлд зарцуулж үрэн таран хийх, гэр бүлийн 
эдийн засаг, санхүүгийн шийдвэрийг ганцаар 
дур мэдэн гаргах гэх мэт. Практикаас үзэхэд бага 
насны хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд, ахмад настнууд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд эдийн засгийн 
хүчирхийлэлд өртөх эрсдэл өндөр. Жишээ нь:
 
• Тэтгэврийн мөнгө, орон сууц, гэрийн эд 

хөрөнгийг нь ятгах, сүрдүүлэх байдлаар 
булаан авах;  

• Хоол хүнс, ахуйн хэрэглээний зүйлсээр 
гачигдуулах;

• Хүүхдийн сургалтын болон бусад зардлыг 
төлөхгүй байх; 

• Хохирогчийн мөнгөн орлогод нь хяналт тавих;  
• Орлогын эх үүсвэргүй болгох, эх үүсвэрээс нь 

салгах зэргээр  эдийн засгийн эрх мэдэлгүй 
болгох; 

• Өөрийн гэсэн мөнгөтэй байхыг үл зөвшөөрөх; 
• Ажил хийх болон боловсрол олоход нь саад 

хийх;  
• Зарцуулсан мөнгийг нэг бүрчлэн тооцох; 
• Мөнгөөр байнга гачигдуулах, мөнгө үрж, 

хэрэггүй зүйлд зарцуулсан гэж буруушаах; 
• Хувцас, ахуйн хэрэглээний зардлаар 

гачигдуулах зэрэг орно.  

Зураг 1.2.9. Бие махбодын хүчирхийлэл

12ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 6.4 дүгээр хэсэг, 2018 он  

“Бие махбодын хүчирхийлэл”13 гэж ГБХ-ийн 
хохирогч хүний амь нас, эрүүл мэндэд гэм хор 
учруулсан, эсхүл учруулж болзошгүй аливаа 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг ойлгоно.  
 
ГБХ-ийн хамгийн түгээмэл хэлбэр нь бие 
махбодийн хүчирхийлэл ба хохирогчийн биеийн 
эд эрхтний хэвийн, бүрэн бүтэн байдлыг 
алдагдуулах, амь насыг хохироох зэрэг ноцтой 
үр дагаварт хүргэдэг. Уг хүчирхийллийг сэтгэл 
санааны, бэлгийн хүчирхийллийн хамтаар үйлдэх 
явдал түгээмэл гардаг байна. Бие махбодийн 
хүчирхийлэл доорх хэлбэрээр илэрч болно:
   
• Алгадах, өшиглөх, цохих, зодох, түлэх, 

хөлдөөх, боомилох зэргээр биед гэмтэл, 
бэртэл учруулах;  

• Эд юмаар цохиж зодох, гэмтээх;   
• Хутга, мэс, зэвсгийн чанартай зүйл, зэвсэг 

хэрэглэн гэмтээх; 
• Амь насыг нь хохироох г.м. Гэхдээ эдгээр 

үйлдлээр хязгаарлагдахгүй.
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“Бэлгийн хүчирхийлэл”14 гэж гэр бүлийн 
хамаарал бүхий этгээдээс гэр бүлийн хамаарал 
бүхий бусад хүнийг өөрийн эрхшээлдээ байгаа 
байдлыг далимдуулан бэлгийн шинжтэй аливаа 
үйлдэлд албадахыг хэлдэг. 

Бэлгийн хүчирхийлэл нь гэр бүл, ахуйн хүрээнд 
түгээмэл үйлдэгддэг ноцтой гэмт үйлдэл ба 
нуугдмал  байдалтай үйлдэгддэгээс шалтгаалан 
илрүүлэхэд төвөгтэй, дахин давтагдах 
эрсдэл өндөртэй. Бэлгийн хүчирхийлэл нь: 

• Байнга бэлгийн харилцаанд орохыг шаардах, 
хүчиндэх; 

• Бэлгийн харилцааны үед хүч хэрэглэх;
• Хохирогчийн хүсээгүй байдлаар бэлгийн 

харилцаанд орох; 
• Дарамталж, сүрдүүлж бэлгийн харилцаанд 

орох;
• Бусдын дэргэд бэлгийн харилцаанд орохыг 

болон бусадтай бэлгийн харилцаанд орохыг 
хүчээр тулгах;  

• Хохирогчийн хүслийг үл харгалзан хүч 
хэрэглэн хурьцал үйлдэх;  

• Хууран мэхлэх, айлган сүрдүүлэх замаар 
бэлгийн дур хүслээ хангах; 

• Бэлгийн харилцаанд ёс бусаар орох, орохыг 
шаардах, оруулах …зэрэг 

Хэдийгээр албан ёсоор гэрлэснээр хосуудын дунд 
бэлгийн харьцааны эрх үүсэж байгаа ч бэлгийн 
хүчирхийлэл үйлдэгчид эхнэрээ зодож, үг хэлээр 
доромжилж, сэтгэл санаагаар дарамталсныхаа 
дараа бэлгийн харьцаанд албадан оруулсныг 
эмэгтэйн хүсэл зоригийн эсрэг үйлдсэн бэлгийн 
хүчирхийлэл гэж үздэг. 

ГБХ-ийн хор уршиг, үр дагавар

    Зураг 1.2.11. ГБХ-ийн хор уршиг

13ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 6.2 дугаар хэсэг, 2018 он  
14ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 6.5 дугаар хэсэг,  2018 он  

ГБХ нь хохирогчоор тогтохгүй түүний гэр бүл, ойр 
тойрныхон, нийгэмд өргөн хүрээтэй үр дагавар 
үзүүлдэг.  

ГБХ нь гэр бүлийн гишүүд, түүний дотор 
эмэгтэйчүүд, хүүхдийн амьд явах, аюулгүй байх, 
бие сэтгэл, эрүүл мэндийн хувьд эрүүл явах, 
боловсрол, ажил, орон байртай байх, нийгэм олон 
нийтийн үйл хэрэгт оролцох зэрэг үндсэн эрх, эрх 
чөлөөг ноцтой зөрчдөг. ГБХ нь хувь хүний эрүүл 
мэнд, насжилт, хөгжил, хөдөлмөрийн бүтээмжийг 
бууруулах, чадварыг алдагдуулах, хорт зуршилд 
автуулах, сэтгэл санааны дарамтад оруулах 
зэрэг сөрөг үр нөлөө үзүүлж байна.

Хүснэгт 1.2.1. ГБХ-ийн хувь хүнд үзүүлэх хор уршиг

        Зураг 1.2.10. Бэлгийн хүчирхийлэл
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Гэр бүл, хүүхдэд үзүүлэх хор уршиг, үр дагавар: 
Амьдралын чанар доошлох, санхүүгийн 
хямрал,  өр  зээлд орох, орон гэргүй болох, гэр 
бүл салах, хэн нэг нь ял шийтгэл хүлээх г.м үр 
дагавартай. Хүчирхийлэлтэй гэр бүлд өсөн 
торниж байгаа хүүхэд залуучуудын бие махбод, 
эрүүл мэндийн хэвийн хөгжил, нийгэмших үйл 
явцад сөргөөр нөлөөлдөг.15  Ихэнх тохиолдолд 
хүүхдүүд өөрсдөө шууд хүчирхийлэлд өртөхгүй 
ч ээж, гэр бүлийн гишүүдийнх нь эсрэг 
үйлдэгдэж буй хүчирхийллийг  харж, сонсдог. 
Заримдаа хүчирхийлэл эмэгтэйчүүд, хүүхдэд 
аль алинд нь чиглэх нь бий. Аль ч тохиолдолд 
хүүхэд хүчирхийллээс болж зовж шаналдаг ба 
хамгаалагдах хэрэгцээтэй байдаг. ГБХ хүүхдийн 
эрүүл мэнд, сурлага, хүмүүжилд муугаар 
нөлөөлдгийг олон судалгаагаар тогтоосон байна. 

Байгууллага, хамт олон, нийгэмд үзүүлэх хор 
уршиг: ГБХ-ийн хохирогч болсон хүмүүсийн 
хөдөлмөрийн бүтээмж буурч, байгууллагад 
олох ашиг, орлого, бүтээмж муудна. ГБХ-д 
өртдөг эмэгтэйчүүд нэг байгууллагад тогтвортой 
ажиллаж чаддаггүй. Байгууллага сайн ажилтнаа 
алдахад хүрдэг. 

ГБХ нь нийгмийн халамж үйлчилгээ, шүүх 
цагдаа, эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
оролцоог нэмэгдүүлдэг16 тэр хэрээр зардал 
өсдөг. Тухайлбал, ГБХ-ийг таслан зогсооход 
цагдаа болон хууль зүйн үйлчилгээ, эрүүл мэнд,  
нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, сэтгэл зүйн
15Гэр бүлийн хүчирхийллийг судалж, нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь, ХЭҮТ, 2011 он
16Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа, НҮБ-ын Нарийн бичгийн дарга 
нарын газар, 2007 он
17Давюри ба бусад зохиогч, 2012 он
18Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа, НҮБ-ын Нарийн бичгийн дарга 
нарын газар, 2007 он

болон бусад зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа, 
унааны зардал, хамгаалах байранд байрлуулах, 
хохирогчийг чадавхжуулах, үйлчилгээ үзүүлэх г.м 
шууд зардал гардаг. Жишээ нь, Вьетнам Улсад 
хийсэн судалгаагаар хүчирхийллээс болж улсын 
эдийн засагт учрах алдагдсан боломжийн өртөг, 
хохирол дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 1.41 
хувьтай тэнцэнэ гэсэн тооцоо гаргасан байна.17  

ГБХ-д хариу арга хэмжээ авах, үйлчилгээ 
үзүүлэхтэй холбоотой нийгмийн эрүүл мэнд, 
эдийн засгийн зардал нэмэгдэхийн хэрээр 
хөрөнгө нөөц буурч байдаг.  Түүнчлэн гэмт хэрэг, 
зөрчил өсөх, гэр бүл салалт нэмэгдэх, хүүхэд 
өнчрөх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд олшрох, 
ядуурал, хараа хяналтгүй хүүхэд нэмэгдэх 
зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг дагуулдаг. ГБХ нь 
нийгмийн сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлнө.  
 
ГБХ, нийгмийн хүчирхийлэл хоёр хоорондоо 
салшгүй холбоотой. ГБХ дунд байсан хүн цаашид 
нийгмийн харилцаанд орохдоо хүчирхийлэгч, 
дарангуйлагч болох эрсдэлтэй ажээ18. 

Хяналтын асуулт

1. ГБХ-ийн шалтгаан, онцлогийг тодорхойлно 
уу. 

2. Эрх мэдэл ба ГБХ-ийг холбон тайлбарлана 
уу.

3. ГБХ-ийн суурь шалтгаан болон ГБХ-д нөлөөлж 
буй хүчин зүйлсийн ялгааг тодорхойлно уу.

4. ГБХ-ийн талаар гүнзгийрүүлэн судлах нь 
Таны ажил мэргэжилд ямар хэрэгтэй вэ?
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ГБХ-ийн улмаас сэтгэл санаа, эдийн засаг, 
бие махбод, бэлгийн халдашгүй байдлаараа 
хохирсон хүнийг ГБХ-ийн хохирогч гэнэ. 
Боловсрол, амьдралын түвшин, хэл, соёл, хүйс, 
хөгжлийн бэрхшээлээс үл хамааран хэн ч ГБХ-д 
өртөж болно. 

ГБХ-ийн хохирогчид эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэхийн тулд түүний сэтгэл зүйн дараах 
онцлогийг танин мэдэх шаардлагатай. Үүнд:

Стокгольмийн хам шинж илэрдэг. Аюултай 
нөхцөл байдалд орж, сэтгэл зүй нь цочролд 
орсон үед аюултай байдалд хүргэсэн гэмт 
этгээдүүдийн гаргасан зарим нэг өгөөмөр зан 
байдалд нь талархаж, улмаар татагдан, тэдний 
талд орох сэтгэцийн эмгэг үүсэж болдог байна.

Зодуулдаг эмэгтэйн хам шинж: Энэ нь 
сэтгэцийн гэмтлийн дараах стресст эмгэг юм. 
Удаан хугацаанд үргэлжилсэн, өөрөөр хэлбэл 
даамжирсан хүчирхийллийн дүнд бий болдог. 
“Зарим  эмэгтэй хэт их айсны улмаас эсвэл 
зугтах ямар ч боломжгүй гэж итгэдэг учраас 
хүчирхийлэлтэй харилцаандаа үлддэг” гэсэн 
санааг Леонора Волкео 1979 онд танилцуулсан.

Тэрээр ГБХ-д өртсөн эмэгтэйн цөхрөх, итгэл 
найдвараа алдах, тусламж авах боломжгүй гэж 
итгэх, хүчирхийллийн эргүүлэгт орж түүнээсээ 
гарч чадахгүй болох, хэвийн бус харилцаанд 
ээнэгшин дасах энэ бүх шинжийг “зодуулдаг 
эмэгтэйн хам шинж” гэж нэрлэсэн. Хэдийгээр 
зугтах боломжтой ч ганцаараа бие даан амьдарч

чадна гэж өөртөө итгэхгүй бол хохирогч 
хүчирхийлэлтэй харилцаагаа орхиж явдаггүй. 
Энэ нь эмэгтэйчүүд яагаад цагдаад мэдэгддэггүй, 
эсвэл гэр бүл, найз нөхөддөө өөрийнхөө нөхцөл 
байдлыг хэлэхээс зайлсхийхэд нөлөөлдөг. 
Энэ байдлаар далд үйлдэгдэж, давтагдан 
даамжирсаар хүчирхийлэл үйлдэгчийнхээ амь 
насыг хөнөөхөд хүргэдэг. 

Зодуулдаг эмэгтэйн хам шинжтэй хохирогч нь 
хүчирхийллийн үед тэр даруйд нь хариу үйлдэл 
үзүүлэхгүй, өөрөөр хэлбэл, шууд уурлахгүй 
тэвчдэг ба тэр нь хуримтлагдаж байгаад гэнэт 
дэлбэрдэг. Үүнийг хүчирхийлэл үйлдэгчийнхээ 
амь насыг хөнөөсөн эмэгтэйчүүдийн үйлдсэн 
хэргээс харж болно. Хохирогчийн энэ үйлдэл нь 
хүчирхийлэл үйлдэгчийн довтолгоо эхэлсэн тэр 
цаг хугацаатай давхацдаггүйгээс хүний амь нас 
хөнөөсөн шууд санаатай үйлдэлд тооцогддог. 
Хүчирхийллийн дайралт, хохирогчийн 
хамгаалалт хоёр давхацдаггүйгээс аргагүй 
хамгаалалт, гарцаагүй байдалд тооцогддоггүй. 

Аажмаар шатах хариу үйлдэл: Энэ нь 
дарамт, хүчирхийлэлд байгаа эмэгтэй сэтгэл 
зүйн зарим шалтгаанаар, мөн хүчирхийлэл 
үйлдэгч, хохирогчийн хоорондох хүч, чадлын 
тэнцвэргүй харьцааны улмаас хүчирхийллийн 
үед даруй, шууд хариу үйлдэл үзүүлдэггүй хэр 
нь хүчирхийлэл дахин үйлдэгдэх гэж байгаа, 
энэ нь өөрт нь өмнөхөөс илүү аюул авчрах мэт 
төсөөлөгдөх үед илэрдэг хариу үйлдэл юм.

Ялгаварлан гадуурхалтын олон хэлбэртэй 
тулгардаг хохирогчид  

Зарим хохирогч ялгаварлан гадуурхалтын олон 
хэлбэрт өртөж, энэ нь тэднийг улам бүр эмзэг 
болгон, хүчирхийллийг даван туулах боломжийг 
нь бууруулдаг. Өөр өөр төрлийн ялгаварлан 
гадуурхалт давхцахыг олон огтлолцолт 
гадуурхалт (intersectionality of discrimination) 
гэж нэрлэдэг. Тодруулбал, хүчирхийллийн 
суурь шалтгаан болсон эрх мэдлийн тэгш бус 
байдал, ялгаварлан гадуурхалтын олон талт 
байдал нь хоорондоо огтлолцон оршиж байдаг 
гэсэн үг юм.  Жишээлбэл, орон нутгаас шилжин 
ирсэн эмэгтэйчүүд амьдралаа дахин босгох гэж
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ГБХ-ийн улмаас сэтгэл санаа, эдийн засаг, 
бие махбод, бэлгийн халдашгүй байдлаараа 
хохирсон хүнийг ГБХ-ийн хохирогч гэнэ. 
Боловсрол, амьдралын түвшин, хэл, соёл, хүйс, 
хөгжлийн бэрхшээлээс үл хамааран хэн ч ГБХ-д 
өртөж болно. 

ГБХ-ийн хохирогчид эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэхийн тулд түүний сэтгэл зүйн дараах 
онцлогийг танин мэдэх шаардлагатай. Үүнд:
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Зодуулдаг эмэгтэйн хам шинж: Энэ нь 
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даамжирсан хүчирхийллийн дүнд бий болдог. 
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итгэх, хүчирхийллийн эргүүлэгт орж түүнээсээ 
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ээнэгшин дасах энэ бүх шинжийг “зодуулдаг 
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чадна гэж өөртөө итгэхгүй бол хохирогч 
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үйлдэгч, хохирогчийн хоорондох хүч, чадлын 
тэнцвэргүй харьцааны улмаас хүчирхийллийн 
үед даруй, шууд хариу үйлдэл үзүүлдэггүй хэр 
нь хүчирхийлэл дахин үйлдэгдэх гэж байгаа, 
энэ нь өөрт нь өмнөхөөс илүү аюул авчрах мэт 
төсөөлөгдөх үед илэрдэг хариу үйлдэл юм.

Ялгаварлан гадуурхалтын олон хэлбэртэй 
тулгардаг хохирогчид  

Зарим хохирогч ялгаварлан гадуурхалтын олон 
хэлбэрт өртөж, энэ нь тэднийг улам бүр эмзэг 
болгон, хүчирхийллийг даван туулах боломжийг 
нь бууруулдаг. Өөр өөр төрлийн ялгаварлан 
гадуурхалт давхцахыг олон огтлолцолт 
гадуурхалт (intersectionality of discrimination) 
гэж нэрлэдэг. Тодруулбал, хүчирхийллийн 
суурь шалтгаан болсон эрх мэдлийн тэгш бус 
байдал, ялгаварлан гадуурхалтын олон талт 
байдал нь хоорондоо огтлолцон оршиж байдаг 
гэсэн үг юм.  Жишээлбэл, орон нутгаас шилжин 
ирсэн эмэгтэйчүүд амьдралаа дахин босгох гэж

20

зүтгэх үедээ засаг захиргааны харьяалалгүй 
байх, хүчирхийлэл үйлдэгч бичиг баримтыг нь 
урж, шатааснаас шалтгаалан нийгмийн  суурь 
үйлчилгээнүүдийг авч чадахгүй байх зэрэг 
олон төрлийн гадуурхал, саад бэрхшээлтэй 
тулгарч байдаг. Өөр нэг жишээ нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болон үндэсний цөөнхийн 
төлөөлөлд тулгардаг олон талт гадуурхалт юм.  
 
ГБХ болон жендэрт суурилсан хүчирхийлэлд 

өртсөн хохирогчдод анхан шатны хуулийн 
зөвлөгөө үзүүлэхдээ ялгаварлан гадуурхахгүй, 
хохирогчдод тулгарч буй ялгаатай саад 
бэрхшээлийг харгалзан, тэдний хэрэгцээнд 
нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэх шаардлагатай.  

ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 
талаар 2 дугаар бүлэгт илүү тодорхой авч үзнэ.

Хүснэгт 1.3.1. Ялгаварлан гадуурхалтын олон 
хэлбэртэй тулгардаг хохирогчид
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ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ

ГБХ-ийн хохирогч нь өөрийн амь нас, эрүүл 
мэндэд хохирол учирсан, хохирол учирч 
болзошгүй байгаа тохиолдолд эрх бүхий 
байгууллагад хандаж хамгаалуулах эрхтэй. ГБХ-
ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээг хуулиар үүрэг 
хүлээсэн байгууллага, албан тушаалтан үзүүлэх 
үүрэгтэй. 

Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага 
албан тушаалтан хэн боловч хамгаалалтад 
байгаа хохирогчийн амьд явах эрх, итгэл 
үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх 
чөлөөг хязгаарлах эрхгүй. Мөн хохирогч нь эрүү 
шүүлт тулгах болон хүнлэг бус, хэрцгий хандах 
явдлаас ангид байх, эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхтэй тул 
үйлчилгээ үзүүлэгч хохирогчийн эрхийг аливаа 
хэлбэрээр хязгаарлах эрхгүй.

Мөн хохирогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хүндэтгэх, нууцлалыг хамгаалах, шуурхай байх, 
хамтран ажиллах зарчмыг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгох ёстой. Хамгаалалтад байгаа 
хохирогч мэдээллээр хангагдах, мэдээлэл

задрахаас хамгаалагдах, өмч болон ажлын 
байраа хадгалуулах эрхтэй байдаг. 

Хохирогчийн дээрх эрх, эрх чөлөөг хангахын 
тулд хуулиар ГБХ-тэй тэмцэх үүрэг хүлээсэн сум, 
баг, хорооны засаг дарга, нийгмийн ажилтан, 
цагдаагийн ажилтан, сургуулийн нийгмийн 
ажилтан, өрхийн эмч болон бусад орон нутгийн 
ажилтнууд, ТББ-ын ажилтнууд ГБХ-ийн гэрч, 
хохирогчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн 
холбогдох байгууллагад холбон зуучилж, тэдний 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл 
ажиллагааг биечлэн хэрэгжүүлдэг. 

Хүн, хуулийн этгээд нь хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангахтай холбогдуулан цагдаагийн 
байгууллага, алба хаагч, сум, багийн Засаг дарга, 
хохирогчид үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын ажилтнаас өгсөн 
заавар, зөвлөмж, мэдэгдэл, тавьсан шаардлагыг 
биелүүлэх, туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, 
мэдээллийг задруулахгүй байх үүрэгтэй. Монгол 
хэл, бичиг мэдэхгүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл, 
ярианы бэрхшээлтэй, төвлөрөх, ойлгох чадвар 
сул хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ орчуулагч, 
хэлмэрчийн тусламж авах эрхээр хангана. 
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ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ
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хүлээсэн байгууллага, албан тушаалтан үзүүлэх 
үүрэгтэй. 

Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага 
албан тушаалтан хэн боловч хамгаалалтад 
байгаа хохирогчийн амьд явах эрх, итгэл 
үнэмшилтэй байх, шашин шүтэх, эс шүтэх эрх 
чөлөөг хязгаарлах эрхгүй. Мөн хохирогч нь эрүү 
шүүлт тулгах болон хүнлэг бус, хэрцгий хандах 
явдлаас ангид байх, эрүүл, аюулгүй орчинд 
амьдрах, эрүүл мэндээ хамгаалуулах эрхтэй тул 
үйлчилгээ үзүүлэгч хохирогчийн эрхийг аливаа 
хэлбэрээр хязгаарлах эрхгүй.

Мөн хохирогчийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг 
хүндэтгэх, нууцлалыг хамгаалах, шуурхай байх, 
хамтран ажиллах зарчмыг үйл ажиллагаандаа 
мөрдлөг болгох ёстой. Хамгаалалтад байгаа 
хохирогч мэдээллээр хангагдах, мэдээлэл

задрахаас хамгаалагдах, өмч болон ажлын 
байраа хадгалуулах эрхтэй байдаг. 

Хохирогчийн дээрх эрх, эрх чөлөөг хангахын 
тулд хуулиар ГБХ-тэй тэмцэх үүрэг хүлээсэн сум, 
баг, хорооны засаг дарга, нийгмийн ажилтан, 
цагдаагийн ажилтан, сургуулийн нийгмийн 
ажилтан, өрхийн эмч болон бусад орон нутгийн 
ажилтнууд, ТББ-ын ажилтнууд ГБХ-ийн гэрч, 
хохирогчийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн 
холбогдох байгууллагад холбон зуучилж, тэдний 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл 
ажиллагааг биечлэн хэрэгжүүлдэг. 

Хүн, хуулийн этгээд нь хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангахтай холбогдуулан цагдаагийн 
байгууллага, алба хаагч, сум, багийн Засаг дарга, 
хохирогчид үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын ажилтнаас өгсөн 
заавар, зөвлөмж, мэдэгдэл, тавьсан шаардлагыг 
биелүүлэх, туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх, 
мэдээллийг задруулахгүй байх үүрэгтэй. Монгол 
хэл, бичиг мэдэхгүй, эсхүл хараа, сонсгол, хэл, 
ярианы бэрхшээлтэй, төвлөрөх, ойлгох чадвар 
сул хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэхдээ орчуулагч, 
хэлмэрчийн тусламж авах эрхээр хангана. 
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Хамтарсан баг: Хамтарсан баг нь орон 
нутгийн түвшинд ажиллаж, ГБХ-ийн хохирогчид 
үзүүлэх тусламж үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх 
боломжийг хангаж, холбон зуучлах үйлчилгээг 
хамтран үзүүлэх сум, хорооны Засаг даргаар 
ахлуулсан зохион байгуулалтын нэгж юм. 

Хамтарсан багийг бүх шатны иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн хурал байгуулж, үйл ажиллагаанд 
нь хяналт тавих эрхийг эдэлдэг. Гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх зөвлөл нь хамтарсан 
багийн үйл ажиллагааг мэргэжил, арга зүйн 
удирдлагаар хангах, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх 
үүрэгтэй. 

Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн: Өрхийн эмч, 
сум, хорооны болон сургуулийн, халамжийн, 
хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн нийгмийн ажилтан, 
цагдаагийн алба хаагч, энэ чиглэлээр үйлчилгээ 
үзүүлдэг төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс 
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Зураг  1.3.1 Хамтарсан баг

Хамтарсан багийн хэрэгжүүлэх чиг үүрэг: 
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хамтран ажиллах; 
- Хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлтэй 
гэр бүлийг  илрүүлэх, мэдээлэх, хүчирхийллийг 
таслан зогсоох үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх;
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Хамтарсан багийн үзүүлэх үйлчилгээ

Хамтарсан багийн бүрэлдэхүүн ганцаарчлан 
болон хамтран гэр бүлийн хүчирхийллийн 
тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг. 

Зураг.1.3.2 Хамтарсан багийн үзүүлэх үйлчилгээний 
төрөл

Хуулиар үүрэг хүлээсэн дараах албан 
тушаалтнууд нь албан үүргийн дагуу ГБХ-
тэй тэмцэх асуудлаар удирдлага, зохион 
байгуулалтын шинжтэй өргөн хүрээтэй чиг 
үүргийг хэрэгжүүлдэг.
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Нөхцөл байдлын үнэлгээ

“Нөхцөл байдлын үнэлгээ” (НБҮ) гэж юу вэ? 
ГБХ-ийн хохирогчийн гэр бүлд тулгарсан 
бэрхшээлийг тодорхойлохын тулд уг асуудалд 
холбоотой хүчин зүйлсийг хохирогчийн хувийн 
болон нийгэм, хүрээлэн буй орчныг хамруулан 
цогц байдлаар судалж тогтоох үйл явцыг хэлдэг.  
Уг асуудлыг тодорхойлж тогтоохын тулд нөхцөл 
байдлын үнэлгээг “Нийгмийн ажилтан” хийдэг.

Уг үнэлгээний дүгнэлт нь ГБХ-ийн хэрэг маргааныг 
шийдвэрлэхэд нотолгооны ач холбогдол бүхий 
баримт бичиг тул нийгмийн ажилтан уг асуудалд 
хариуцлагатай хандах шаардлагатай.  ГБХ, 
хүүхдийн эрх, хамгааллын зөрчлийн талаарх 
мэдээллийг хүлээн авснаас хойш яаралтай үед 
нэн даруй, бусад үед 72 цагийн дотор НБҮ-г 
хийж, дүгнэлт гаргана. 

НБҮ-ний агуулга нь: 

а) хүчирхийллийн харилцааны түүхийг судлах 
б) хүчирхийллийн эрсдэлүүдийг тогтоох 
в) хохирогчийн аюулгүй байдлын хэр хэмжээг 
тодорхойлох 
г) хохирогчийн аюулгүй байдлын төлөвлөгөө 
зэргийг боловсруулахад туслахад чиглэгддэг.

ИНБ-уудын тусламж үйлчилгээ

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль болон холбогдох 
журмуудын зохицуулалтаас үзэхэд хохирогчид 
үзүүлэх энэ хуульд заасан үйлчилгээг зөвхөн 
магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ-ууд гэрээний 
үндсэн дээр үзүүлэх, харин нийгэмд болон 
гишүүдэд үйлчилдэг бусад ИНБ-ууд дүрмийнхээ 
зорилгод нийцүүлэн энэ хуульд заасан зарим 
үйлчилгээг үзүүлнэ. Тухайлбал: 

• Хохирогчид аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын, эмнэлгийн тусламжийн, 
сэтгэл зүйн, нийгмийн халамжийн, хүүхэд 
хамгааллын, эрх зүйн туслалцааны болон 
холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлэх; 

• Эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхээс бусад 
үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтныг 
бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн арга 
зүйгээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх; 

• Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалт 
явуулах...гэх мэт. 

Зураг 1.3.3. Хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 
төрөл
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Аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ 

ГБХ-ийн шинжтэй гомдол, мэдээллийг хүлээн 
авсан цагдаагийн байгууллагын холбогдох 
ажилтан нь түүнийг шалгах, хэрэг бүртгэл, 
мөрдөн шалгах, зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн 
явцад хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллах үүрэгтэй. 

Цагдаагийн байгууллага ГБХ-ийн хохирогчийг 
аюулгүй байдал хангагдсан газарт бодит аюул, 
заналхийлэл арилах хүртэл хугацаанд түр 
байрлуулах арга хэмжээг авч болно. 

Аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээг:
 
• Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч
• Хамтарсан багийн гишүүд 

Хохирогчид үзүүлэх аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын үйлчилгээний хэлбэр: 

• Түр хамгаалан байрлуулах 
• Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх 
• Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд 

заасан хамгаалалтын арга хэмжээнд 
хамруулах Тухайлбал: нүүлгэн шилжүүлэх, 
баримт бичгийг солих, гадаад төрхийг 
өөрчлөх, аюулгүй газарт түр байрлуулах гэх 
мэт.

Хохирогчийг хамгаалах түр хамгаалах байр 

ГБХ-ийн хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор түр хамгаалан 
байрлуулах үйлчилгээг үзүүлдэг. Түр хамгаалах 
байрыг төрийн болон төрийн бус байгууллагын 
харьяанд, мөн сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн 
нутаг дэвсгэрийн харьяаллаар байгуулан 
ажиллуулж болно. “Түр хамгаалах байр” нь гэр 
бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэл, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийлэлд өртсөн, хүчирхийллийн 
болзошгүй эрсдэлд байгаа хохирогчийг гэр 
бүлийн бусад гишүүдийн хамт 7 хоногоос 3 сар 
хүртэл хугацаанд байрлуулан амь нас, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлыг нь хамгаалах, хямралын 
үеийн үйлчилгээ үзүүлэх зориулалт бүхий 
стандартын шаардлага хангасан байр байх 
ёстой. Уг байранд хохирогчийн эрх, хэрэгцээнд 
нийцсэн цогц тусламж, үйлчилгээ үзүүлдэг.

Хохирогчид үзүүлэх дээрх 7 төрлийн 
үйлчилгээг холбогдох байгууллага, албан 
тушаалтан хамтран үзүүлэх, үйлчилгээний 
талаарх мэдээллийг солилцох үүрэгтэй.19 

Холбон зуучлах үйлчилгээ болон байгууллага 
хоорондын мэдээлэл солилцоо нь хохирогч, 
даван туулагчийн зүгээс өөрт тохиолдсон зүйлээ 
олон дахин ярих эрсдэлийг багасгаж, ингэснээр 
үйлчлүүлэгч сэтгэл зүйн цочролд дахин өртөхөөс 
урьдчилан сэргийлдэг. 

19ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 30.2 дахь заалт
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Хамгаалах байранд хохирогчийг хамт ирсэн гэр 
бүлийн гишүүдийн хамт байрлуулах, ганцаараа 
ирсэн хүүхдийг эрэгтэй, эмэгтэй хүйсээр нь 
тусдаа өрөө, давхарт байрлуулах шаардлага 
тавигддаг тул хамгаалах байр энэ шаардлагыг 
хангахуйцаар зохион байгуулагдсан байх ёстой. 

Мөн хамгаалах байр нь ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ, онцлог байдалд 
тохирсон орчин, нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх 
шаардлага тавигддаг. 

Одоогийн байдлаар ЦЕГ-ын дэргэдэх “Түр 
хамгаалах байр”-д 7-30 хоногийн хугацаагаар, 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн дэргэдэх 
“Хамгаалах байр”-д 7-90 хоногийн хугацаагаар 
байрлуулж, хохирогчид эмнэлгийн тусламжийн, 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, хүүхэд хамгааллын, эрх 
зүйн туслалцаа зэрэг үйлчилгээг нэг дороос 
үзүүлж байна. Мөн улсын хэмжээнд нийтдээ 13 
Түр хамгаалах байр ажиллаж байна. 

Нэг цэгийн үйлчилгээ 
ГБХ-ийн хохирогчийг эмнэлэг, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагад түр хугацаагаар 
байрлуулан эмнэлгийн тусламжийн, аюулгүй 
байдлын хамгаалалтын, сэтгэл зүйн, нийгмийн 
халамжийн, хүүхэд хамгааллын, эрх зүйн 
туслалцааны, холбон зуучлах үйлчилгээг нэг 
дороос үзүүлэх үүрэгтэй. 

Нутаг дэвсгэрийн харьяалал харгалзахгүйгээр, 
24 цагийн турш дээрх үйлчилгээг нэг цэгийн 
үйлчилгээний төвөөс ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлнэ. 
Жишээ нь, ГССҮТ-ийн “Нэг цэгийн үйлчилгээ”-ний 
төв, Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн,
Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн 
дэргэдэх “Нэг цэгийн үйлчилгээний цэг”-ийг 
нэрлэж болно. Жагсаалтыг хавсралт хэсгээс 
харна уу.

Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх зардлыг улсын 
төсвөөс санхүүжүүлж, аюулгүй байдалд 
нь цагдаагийн байгууллага хяналт тавьдаг. 
Нэг цэгийн үйлчилгээний төв нь хохирогчид 
шаардлагатай эмнэлгийн болон нийгмийн 
үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэгтэй ажиллана. 

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвд нийгмийн болон 
эрүүл мэндийн ажилтан ажиллах бөгөөд тухайн 
нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын 
ажилтан дуудлагаар ирж ажиллана. 

Хохирогч иргэн нь эмнэлгийн нэг цэгийн 
үйлчилгээнд дараах байдлаар хандаж болно. 
Үүнд:

• Утсаар 
• Биечлэн 
• Төрийн ба ТББ-аар зуучлуулан 
• Улсын ба хувийн эмнэлгээр (өрхийн 

эмнэлгээр) дамжуулан 
• Бусад эмнэлэгт түшиглэсэн нэг цэгийн 

үйлчилгээнээс илгээгдэх байдлаар. 

Нэг цэгийн үйлчилгээ нь дараах үндсэн чиг 
үүрэгтэй. 

• Яаралтай дуудлага авах утасны үйлчилгээ 
• Эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх 
• Мэдүүлэг авах, ярилцлага хийх 
• Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх 
• Кейс төлөвлөлт хийх
• Анхан шатны сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлэх 
• Холбогдох байгууллагад холбон зуучлах
• Шаардлагатай тохиолдолд нарийн 

мэргэжлийн эмнэлгийн (3-р шатлалын) 
эмчид (эмэгтэйчүүдийн, охидын, гэмтлийн, 
сэтгэцийн, мэдрэлийн, хүүхдийн) илгээх, 
эмчилгээ хийлгэх, эргүүлэн хүлээн авах 

• Эмчийн оношилгоо, эмчилгээний талаар 
дүгнэлт гаргуулж баримтжуулах, хавтсанд 
хавсаргах 

• Цагдаа, шүүх байгууллага руу илгээх, эргэх 
холбоо тогтоох 

• Харьяа дүүрэг, хорооны засаг дарга, нийгмийн 
ажилтан, хэсгийн байцаагч руу илгээх, эргэх 
холбоо тогтоох гэх мэт 

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ 

Уг үйлчилгээг эрх бүхий, өмчийн бүх хэлбэрийн 
эрүүл мэндийн байгууллагын эмч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүд үзүүлнэ. 

Яаралтай тусламжаас бусад үйлчилгээг 
хохирогчийн оршин сууж байгаа нутаг дэвсгэрийн 
эрүүл мэндийн байгууллага, стандарт, зааврын 
дагуу үзүүлнэ. Хэрэв хохирогч эрүүл мэндийн 
байгууллага, хамгаалах байранд байгаа бол уг 
байгууллагын оршин байгаа   нутаг  дэвсгэрийн 
эрүүл мэндийн байгууллага үзүүлнэ. 

Түр хамгаалах байранд хохирогчийн эрүүл 
мэндийн байдлыг тогтоож, анхны яаралтай 
тусламж үзүүлэх ба шаардлагатай тохиолдолд 
яаралтай тусламж дуудах, эрүүл мэндийн 
шинжилгээнд хамруулах, холбогдох эмнэлэгт 
хүргэж, эргэх холбоог ханган ажиллах үүрэгтэй. 
Нарийн мэргэжлийн оношилгоо, эмчилгээ 
шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн 
байгууллагад хандаж, хамтран ажиллана. 
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Сэтгэл зүйч нь шаардлагатай тохиолдолд 
хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн сэтгэл 
зүйн байдлыг тодорхойлох зорилгоор сэтгэл зүйн 
сорилыг  авч, хамгаалалтын хэлбэрийг сонгох 
зөвлөмж гаргадаг. 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Энэ нь эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн 
халамж, асрамж дутагдалтай, бие даан, эсхүл 
бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах 
боломжгүй, өвөрмөц хэрэгцээ бүхий иргэн, 
нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд 
наад захын хэрэгцээг нь хангах зорилгоор төрөөс 
тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ 
үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. 
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төрөл: 

• Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан 
амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, 
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт 
зохион байгуулах; 

• Зөвлөгөө өгөх; 
• Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах; 
• Түр байрлуулан асрамжлах; 
• Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах; 
• Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд 

хамруулах;
• Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд 

тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад 
үйлчилгээ үзүүлэх; 

• Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн 
гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, 
нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр 
хоноглох байранд байрлуулах; 

• Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг 
нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх 
орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл 
хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах. 

Хяналтын асуулт

1. Та ГБХ-ийн талаар яагаад судлах ёстой вэ?
2. ГБХ таны ажил, мэргэжилтэй юугаараа 

холбоотой байна вэ? 
3. ГБХ-ийн суурь шалтгаан юу вэ?
4. ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 

төрлүүдийг нэрлэнэ үү.

Түр хамгаалах байранд ажиллаж байгаа 
эмнэлгийн мэргэжилтэн нь Эрүүл мэндийн 
болон Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
тухай хуульд заасан нийтлэг эрх эдэлж, үүрэг 
хүлээхээс гадна ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
27.1.4-т зааснаар хохирогчид эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр нийгмийн 
ажилтантай хамтран ажиллаж, мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргадаг. 

Эрүүл    мэндийн   байгууллага   нь   албан   хаагчийн 
анхны шаардлагаар гэрч, хохирогчийг аливаа 
баримт бичиг шаардахгүйгээр шууд хүлээн авч, 
дараалал харгалзахгүйгээр шаардлагатай эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэрч, 
хохирогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, ажилтан нь гэрч, хохирогчид 
үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, түүний хувийн 
мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглодог. 

Сэтгэл зүйн үйлчилгээ 
 
ГБХ-ийн гэрч, хохирогчийг сэтгэл зүйн цочролд 
орохоос сэргийлэх, айдас түгшүүрт автуулахгүй 
байх зорилгоор сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга 
хэмжээ авдаг. Хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ 2 хэлбэртэй байна:
 а) сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
 б) сэтгэл заслын үйлчилгээ. 

Нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйн анхан шатны 
тайвшруулах зөвлөгөөг, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээг цаашид мэргэжлийн сэтгэл зүйч 
үзүүлдэг бол Эрүүл мэндийн ажилтан сэтгэл зүй, 
сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлдэг. Сэтгэл зүйн 
хамгаалалтын арга хэмжээнүүд: 

• Гэрч, хохирогчийг хамгаалалтад авсан үеэс 
эхлэн шаардлагатай тохиолдолд сэтгэл 
зүйчийг байлцуулах; 

• Гэрч, хохирогчийн оролцоотой явагдах 
мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад үүсэх 
сэтгэл зүйн таагүй нөхцөл байдлын талаар 
урьдчилан мэдээлэх;

• Шүүх хуралдааны хугацаа, дараалал, явц 
болон нөхцөл байдлын талаар урьдчилан 
мэдээлэх; 

• Шүүх хуралдааны танхимд гэрч, хохирогчтой 
сэтгэл зүйчийг хамт байлцуулах гэх мэт.

Сэтгэл зүйчийн баг нь хамгаалалтад байгаа гэрч, 
хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн хамгаалалтын 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Гэмт хэргийн 
улмаас хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчид 
сэтгэл зүйн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. 
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Сэтгэл зүйч нь шаардлагатай тохиолдолд 
хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн сэтгэл 
зүйн байдлыг тодорхойлох зорилгоор сэтгэл зүйн 
сорилыг  авч, хамгаалалтын хэлбэрийг сонгох 
зөвлөмж гаргадаг. 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

Энэ нь эрүүл мэндийн доройтолтой, гэр бүлийн 
халамж, асрамж дутагдалтай, бие даан, эсхүл 
бусдын тусламжгүйгээр хэвийн амьдрах 
боломжгүй, өвөрмөц хэрэгцээ бүхий иргэн, 
нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-иргэнд 
наад захын хэрэгцээг нь хангах зорилгоор төрөөс 
тэтгэвэр, тэтгэмж олгох, тусгайлсан үйлчилгээ 
үзүүлэх үйл ажиллагааг хэлнэ. 
Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний төрөл: 

• Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан 
амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, 
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт 
зохион байгуулах; 

• Зөвлөгөө өгөх; 
• Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах; 
• Түр байрлуулан асрамжлах; 
• Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах; 
• Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд 

хамруулах;
• Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд 

тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад 
үйлчилгээ үзүүлэх; 

• Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн 
гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх, 
нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр 
хоноглох байранд байрлуулах; 

• Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 
зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг 
нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх 
орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл 
хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах. 

Хяналтын асуулт

1. Та ГБХ-ийн талаар яагаад судлах ёстой вэ?
2. ГБХ таны ажил, мэргэжилтэй юугаараа 

холбоотой байна вэ? 
3. ГБХ-ийн суурь шалтгаан юу вэ?
4. ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 

төрлүүдийг нэрлэнэ үү.

Түр хамгаалах байранд ажиллаж байгаа 
эмнэлгийн мэргэжилтэн нь Эрүүл мэндийн 
болон Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
тухай хуульд заасан нийтлэг эрх эдэлж, үүрэг 
хүлээхээс гадна ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
27.1.4-т зааснаар хохирогчид эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр нийгмийн 
ажилтантай хамтран ажиллаж, мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргадаг. 

Эрүүл    мэндийн   байгууллага   нь   албан   хаагчийн 
анхны шаардлагаар гэрч, хохирогчийг аливаа 
баримт бичиг шаардахгүйгээр шууд хүлээн авч, 
дараалал харгалзахгүйгээр шаардлагатай эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ. Гэрч, 
хохирогчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ 
үзүүлсэн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн 
мэргэжилтэн, ажилтан нь гэрч, хохирогчид 
үзүүлсэн тусламж, үйлчилгээ, түүний хувийн 
мэдээллийг бусдад задруулахыг хориглодог. 

Сэтгэл зүйн үйлчилгээ 
 
ГБХ-ийн гэрч, хохирогчийг сэтгэл зүйн цочролд 
орохоос сэргийлэх, айдас түгшүүрт автуулахгүй 
байх зорилгоор сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга 
хэмжээ авдаг. Хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ 2 хэлбэртэй байна:
 а) сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
 б) сэтгэл заслын үйлчилгээ. 

Нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйн анхан шатны 
тайвшруулах зөвлөгөөг, сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээг цаашид мэргэжлийн сэтгэл зүйч 
үзүүлдэг бол Эрүүл мэндийн ажилтан сэтгэл зүй, 
сэтгэл заслын үйлчилгээ үзүүлдэг. Сэтгэл зүйн 
хамгаалалтын арга хэмжээнүүд: 

• Гэрч, хохирогчийг хамгаалалтад авсан үеэс 
эхлэн шаардлагатай тохиолдолд сэтгэл 
зүйчийг байлцуулах; 

• Гэрч, хохирогчийн оролцоотой явагдах 
мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад үүсэх 
сэтгэл зүйн таагүй нөхцөл байдлын талаар 
урьдчилан мэдээлэх;

• Шүүх хуралдааны хугацаа, дараалал, явц 
болон нөхцөл байдлын талаар урьдчилан 
мэдээлэх; 

• Шүүх хуралдааны танхимд гэрч, хохирогчтой 
сэтгэл зүйчийг хамт байлцуулах гэх мэт.

Сэтгэл зүйчийн баг нь хамгаалалтад байгаа гэрч, 
хохирогчид үзүүлэх сэтгэл зүйн хамгаалалтын 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Гэмт хэргийн 
улмаас хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчид 
сэтгэл зүйн үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлнэ. 
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ГБХ-тэй тэмцэх эрх зүйн орчин

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль нь хохирогчийг 
хамгаалах үзэл баримтлал,  суурь зарчмууд, 
хүчирхийллийг илрүүлэх, таслан зогсоох 
ажиллагаа,   хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 
төрлүүд болон ГБХ-тэй тэмцэх тогтолцоо, 
бүтэц, механизм, энэ хуулиар үүрэг хүлээсэн 
байгууллагуудын чиг үүрэг зэргийг тодорхойлсон, 
урьдчилан сэргийлэх агуулгатай суурь хууль юм.

Зураг 1.4.1. ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулиар 
зохицуулах харилцаа

• тухайн гэр бүлд хамт амьдарч байгаа хүн
 2. Тусдаа амьдарч байгаа: 
• Төрүүлсэн, үрчлэн авсан хүүхэд
• Төрсөн, үрчлэн авсан эцэг эх, ах, эгч, дүү
 3. Гэр бүлийн харилцаатай байсан:
• Гэрлэлтээ цуцлуулсан эхнэр, нөхөр
• Хамтран амьдарч байсан, эсхүл хамтран 

амьдарч байгаагүй ч гэр бүлийн харилцаатай 
байсан хүн

• Дундаасаа хүүхэдтэй хүн.

ГБХ-тэй тэмцэх үйл ажиллагаанд баримтлах 
зарчмууд: 

1. Хохирогчийн нэр төрийг хүндэтгэх, үл 
буруутгах, аливаа хэлбэрээр ялгаварлан 
гадуурхахгүй байх 

2. Хүүхдийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг    
тэргүүн ээлжид хамгаалах

3. Хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг    
хамгаалах,   аюулгүй   байдлыг шуурхай хангах 

4. Нууцлалыг хамгаалах 
5. Салбар хоорондын хамтын ажиллагааг 

хангах, нэгдмэл цогц байх 
6. Хүчирхийллийг үл тэвчих.

Хүчирхийлэл үйлдэгчид хүлээлгэх 
хариуцлагын тогтолцоо 

ГБХ нь зөрчил, гэмт хэрэг болсонтой холбогдуулан 
хүчирхийлэл үйлдэгчид хүлээлгэх хариуцлага нь 
Зөрчлийн ба Эрүүгийн хуульд тусгагдсан.  ГБХ 
нь нуугдмал, далд оршиж, урт удаан хугацааны 
туршид хохирогчийг бие махбод, сэтгэл санааны 
хувьд шаналал, дарамтад оруулдаг учир бусад 
гэмт хэргээс онцлог зохицуулалт шаарддаг юм. 
ГБХ нь нийгмийн олон талт асуудлыг хөнддөг. 
Иймд хохирогчийн эрхийг хамгаалах асуудлыг 
зөвхөн ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулиар хязгаарлан 
ойлгох боломжгүй юм. 

Хүчирхийллийн үйлдэл нь зөрчил, гэмт хэрэг, 
эсвэл иргэний хэрэг эсэхээс хамаарч хохирогчийг 
хамгаалах нарийвчилсан ажиллагаанууд нь 
бусад хуулиудад тусгагдсан байдаг.

20ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйл, 2016

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд ГБХ-тэй тэмцэхэд 
баримтлах зарчим, уг хуулийн үйлчлэлд 
хамаарах этгээдийн хүрээ, ГБХ-ийг илрүүлэх, 
мэдээлэх, таслан зогсооход оролцогч 
байгууллага, мэргэжилтэн, хувь хүний үүргийг 
тодорхой тусгасан. 

Уг хуулийн хамгаалалтад орох хүмүүсийг20 

дараах 3 хүрээнд багтаан хуульчилсан:

 1. Нэг гэр бүлд амьдарч байгаа: 
• эхнэр, нөхөр, гэр бүлийн гишүүн
• хамтран амьдрагч
• асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч
• асран хамгаалалтад байгаа хүн
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Тухайлбал, Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль,  Зөрчлийн тухай хууль, 
Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, Цагдаагийн 
албаны тухай хууль, Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, Гэр бүлийн 
тухай хууль, Нийгмийн хамгааллын тухай 
хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
хууль зэрэгт ГБХ-ийн хохирогчийг хамгаалах 
зохицуулалтууд болон хүчирхийлэл үйлдэгчид 
хүлээлгэх хариуцлага нарийвчлан тусгагдсан.  

Эдгээр хуулийн холбогдох зохицуулалтыг 
сайтар судалж, хохирогч тус бүрийн хэрэгцээнд 
нийцүүлэн чадмаг ашиглаж чадсан тохиолдолд 
л хохирогчийн аюулгүй байдал болон амь нас, 
эрүүл мэнд бүрэн хамгаалагдаж чадна.

ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг сэргээх эрх зүйн 
боломж

Иргэний эрх зүйн хамгаалалт

Хүчирхийлэл үйлдэгчээс гэрлэлт цуцлах, 
хүүхдийн асрамж, тэтгэлэг тогтоолгох, хамтран 
өмчлөх дундын эд хөрөнгөөс ногдох хэсгээ 
хуваарилуулахтай холбоотой маргаан нь иргэний 
эрх зүйн хамгаалалтад хамаардаг.

Иргэний  хууль нь иргэний  эрх  зүйн харилцаанд  
оролцогчдын эрх тэгш, бие даасан байдал, өмчийн 
халдашгүй байдал, иргэний эрх, үүргээ ямар нэг 
хязгаарлалтгүйгээр хэрэгжүүлэх, зөрчигдсөн 
эрхээ сэргээлгэх, шүүхээр хамгаалуулах зарчимд 
үндэслэдэг. Иргэний хуульд зааснаар:

• Гэрлэснээс хойш хамтран амьдарсан 
хугацаанд бий болсон гэр бүлийн гишүүдийн 
хуваарьт эд хөрөнгөнөөс бусад хөрөнгө нь 
гэр бүлийн хамтран өмчлөх дундын өмч юм.

• Гэр бүлийн гишүүд нь хамтран өмчлөх 
дундын эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, 
захиран зарцуулах адил эрх эдэлж, харилцан 
тохиролцсоны үндсэн дээр эд хөрөнгөө 
эзэмшиж, ашиглаж, захиран зарцуулна.  

• Гэрлэснээс хойш гэр бүлийн гишүүний хэн нэг 
нь эд хөрөнгөө дур мэдэн бусдад шилжүүлсэн, 
олсон ашиг, орлогоо санаатайгаар нуун 
дарагдуулсан нь тогтоогдсон бол эрх нь 
зөрчигдсөн гэр бүлийн гишүүн зөрчигдсөн 
эрхээ сэргээлгэх эрхтэй.

• Гэр бүлийн нэг гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн 
хэмжээ нь насанд хүрээгүй, хөдөлмөрийн 
чадваргүй бүх гишүүдийг оролцуулан нийт 
гишүүдэд адил байна.21

• Гэрлэлт цуцалсан тохиолдолд гэр бүлийн 
нэг гишүүнд ногдох эд хөрөнгийн хэсгийг 
тодорхойлохдоо гэрлэгчдийн эрүүл мэндийн 
байдал, хүүхдийн ашиг сонирхлыг харгалзан 
шүүх өөрөөр тогтоож болно гэсэн заалтууд 
нь гэр бүлийн гишүүдийн өмчийн эрхийг 
хамгаалдаг.   

Зураг 1.4.2. ГБХ-тэй тэмцэх эрх зүйн цогц 
зохицуулалт

Зураг 1.4.3. Хохирогчийн эрхийг сэргээх процесс

21Иргэний хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.2 дахь хэсэг
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21Иргэний хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.2 дахь хэсэг
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Зөрчлийн тухай хуулийн хамгаалалт

Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүнийг 
зодох, хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой 
үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадах, бусадтай 
харилцахыг хязгаарлах, хуваарьт болон дундын 
эд хөрөнгөө эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах эрхэд халдах үйлдэлд шийтгэл 
хүлээлгэнэ.

ГБХ талаар хуулиар хүлээсэн мэдээлэх үүргээ 
биелүүлээгүй, түр хамгаалах байрны журам 
зөрчиж нэвтэрсэн, түр хамгаалах байрны 
зориулалтыг өөрчилсөн, эсхүл өөр зориулалтаар 
ашигласан тохиолдолд хүлээлгэх шийтгэл болон 
Төрийн албан хаагч, хууль сахиулагчийн 
тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлээгүй, 
эсхүл биелүүлэхгүй байхыг бусдад уриалсан, 
хийсэн үйл ажиллагаанд нь саад учруулсан, 
хөндлөнгөөс нөлөөлөхийг оролдсон этгээдэд 
хүлээлгэх шийтгэлийг мөн тусгасан.  

Түүнчлэн Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 
дугаар зүйл (Хүүхдийн эрхийг зөрчих), 8.8 (Эд 
хөрөнгө устгах, гэмтээх) нь гэр бүлийн болон 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хамааралтай 
зохицуулалтууд юм. 

Эрүүгийн хуулийн хамгаалалт

Эрүүгийн хуулийн 11.7 дугаар зүйлд “ГБХ үйлдэх” 
гэсэн бие даасан гэмт хэргийн зүйлчлэлээс 
гадна гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал 
(аргагүй хамгаалалт, албадлага эрхшээлд автах), 
эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх 
нөхцөл байдал, үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах 
албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, зорчих 
эрхийг хязгаарлах ял ногдуулах зэрэг ГБХ-ийн 
онцлог, гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцааг 
харгалзсан зохицуулалт тусгагдсан.  

• Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай 
хүнийг байнга зодсон, харгис хэрцгий 
харьцсан, догшин авирласан, тарчлаасан, 
хуваарьт болон дундын эд хөрөнгөө 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд 
халдсан бол зургаан сараас нэг жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар 
хорих,

• Энэ гэмт  хэргийг хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, 
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эсрэг үйлдсэн, асрамжийн үйлчилгээ 
үзүүлэх байгууллагын ажилтан үйлдсэн, 
таслан зогсоох гэсэн хүнийг эсэргүүцэж 
үйлдсэн бол зургаан сараас хоёр жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас хоёр жил хүртэл хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэхээр заасан. 

• Эмнэлгийн мэргэжилтэн, сурган 
хүмүүжүүлэгч, сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан, 
хуульч, хууль сахиулагч, эвлэрүүлэн зуучлагч 
нь ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа олж мэдсэн 
хувь хүний нууцыг өөрийнх нь зөвшөөрөлгүй 
задруулсан бол 5400-27000 нэгжээр торгох, 
1-5 жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 
хязгаарлах, эсхүл мөн хугацаагаар хорих ял 
шийтгэхээр тусгасан.  

ГБХ-тэй тэмцэх байгууллага, тэдгээрийн чиг 
үүрэг  

ГБХ нь нийгэм эдийн засгийн янз бүрийн 
нөхцөлтэй улс оронд, нийгмийн анги давхаргаас 
үл хамааран үйлдэгдэж байна. Ихэнхдээ 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, өндөр настнууд  бие 
махбод, нэр төр, сэтгэл санаа, ажил хөдөлмөр, 
эдийн засгийн хохирол  амсаж, энэ нь насан 
туршийн эмгэг болон үлддэг. Иймээс ГБХ-тэй 
тэмцэхдээ нийгмийн тогтолцоог бүхэлд нь  авч 
үзэж, нийгмийн бүх талын оролцоог хангах нь ач 
холбогдолтой юм. ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
нэг зарчим нь салбар хоорондын хамтын 
ажиллагааг хангах, нэгдмэл цогц байх зарчим 
юм.  Уг хуулийн хоёрдугаар бүлэгт ГБХ-тэй 
тэмцэх тогтолцоо, байгууллагуудын чиг үүргийг 
тодорхой заасан.  
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Зураг 1.4.4. ГБХ-тэй тэмцэх тогтолцоо
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Зураг 1.4.4. ГБХ-тэй тэмцэх тогтолцоо
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ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх нь

Хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүст үйлчилгээ 
үзүүлээд, хариу арга хэмжээ авах нь хангалттай 
биш. Хүчирхийллийн тохиолдлыг бууруулах, 
ирээдүйд аав, ээж болох охид, хөвгүүд тэгш 
эрхтэй, хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ, ойлголт зэрэг шаардлагатай бүхий 
л мэдээллийг өгч чадвал цаашид гарч болзошгүй 
хүчирхийллийн эрсдэлийг бууруулж чадах юм.
 
ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх 3 гол стратеги 
байдаг. Үүнд: 

Анхдагч урьдчилан сэргийлэлт: Энэ стратеги 
нь хүчирхийллийг үүсгэж буй суурь шалтгааныг 
арилгах замаар хүчирхийллийг гаргахгүй байхад 
чиглэгдэнэ. Хүчирхийллийг  үйлдэгдэхээс өмнө 
урьдчилан сэргийлэх нь эрүүл мэнд, эдийн засагт 
учрах удаан хугацааны өртгийг багасгадаг.

Анхдагч урьдчилан сэргийлэлтэд илүү анхаарал 
тавьж чадвал үйлчилгээнд зарцуулах зардал 
багасаж, эдийн болон эдийн бус үр дүнг хүртэх 
боломжтой. 

Зураг 1.4.5 Урьдчилан сэргийлэх стратеги

Үүнд хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчид үзүүлэх 
үйлчилгээгээр хязгаарлагдахгүй, хүчирхийлэл 
үйлдэгчтэй ажиллах зардал ч хамаарах юм. 

Төрөөс баталж байгаа бодлого, хууль, журмууд  
нь  анхдагч урьдчилан сэргийлэлтийн суурийг 
агуулж байх ёстой. 

Анхдагч урьдчилан сэргийлэлт нь салбар 
хоорондын олон талт зохицуулалт, улс, 
орон нутгийн түвшинд илүү үр дүнтэй байж 
болох бүтэц, хүчирхийлэл гарахад нөлөөлөгч  
хүчин зүйлс, суурь шалтгааныг хүн бүрийн 
оролцоотойгоор багасгах боломж зэрэг олон 
талт асуудлыг өөртөө багтаадаг.

Анхдагч урьдчилан сэргийлэлтийн 5 алхам: 

1. Эцэг эх, хүүхэдтэй ажиллах (гэр бүлийн 
харилцааг дэмжих);

2. Залуучуудтай ажиллах (сургуульд жендэрийн 
тэгш байдал, хэм хэмжээ, эерэг зан үйлийн 
агуулгыг оруулах);

3. Хамт олонд суурилсан эрх мэдэлжүүлэх 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх;

4. Хүчирхийлэлгүй, амар амгалан амьдралын 
талаарх сурталчилгаа, олон нийтэд чиглэсэн 
үйл ажиллагаа явуулах;

5. Олон нийтийн газруудыг эмэгтэйчүүдэд 
ээлтэй бүс болгох хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх.

ГБХ-ээс хамгаалах ба урьдчилан сэргийлэх 
талаар хүмүүсийн сурсан эерэг ойлголт, хандлага, 
сайн дадал зуршлыг дэмжих, эсвэл ГБХ-д хүргэж 
буй сөрөг хандлага, буруу зан үйлийг зогсооход 
чиглэсэн нийгэм, соёл, хууль эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх нь22 урьдчилан сэргийлэх үр нөлөөтэй 
арга юм. 

22“Жендэр судлал” –эрдэм шинжилгээний сэтгүүл, 2016 он
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Эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал нь 
хүчирхийллийн суурь шалтгаан учраас асуудлыг 
тодорхойлох, зөрчлийг шийдвэрлэх, бусдын үзэл 
бодол, ялгаатай байдлыг хүндэтгэх зэрэг чадварт  
аль болох бага, өсвөр наснаас нь сургавал үр 
дүнтэй гэж үздэг.

Мөн бага насандаа хүчирхийлэлд өртөх нь 
насанд хүрсэн хойноо хохирогч болох, эсвэл 
хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 
Энэ бүгдийг харгалзан ГБХ-тэй тэмцэх тухай 
хуулиар Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь зөрчлийг эв 
зүйгээр шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө 
хамгаалах мэдлэг, харилцааны ур чадвар олгох 
агуулгыг бүх шатны боловсролын сургалтын 
хөтөлбөр, стандартад тусгах үүрэг хүлээсэн.23

Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт: 
Энэ стратеги нь хүчирхийлэл үйлдэгдсэн 
тохиолдолд дахин давтагдахаас урьдчилан 
сэргийлэх агуулгатай. Хохирогч, гэр бүлийн 
бусад гишүүдийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах 
эрсдэлийг багасгах, яаралтай хамгаалахад уг 
стратеги чиглэгддэг. Хүчирхийллийг эрт шатанд 
илрүүлэх, цаг алдахгүй, шуурхай таслан зогсоох, 
хохирогч болон гэр бүлийн бусад гишүүдийн 
амь нас, эрүүл мэндийг яаралтай хамгаалах 
арга хэмжээ, хариу үйлдэл, үйлчилгээнүүд энэ 
стратегид багтдаг.24 Үүнд: 

Эрт шатанд илрүүлэх: ГБХ үйлдэгдсэн, эсвэл 
үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлыг аль болох 
эрт шатанд илрүүлэх нь хохирогчийн амь нас, 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад 
нэн чухал. ГБХ-д хүргэж болзошгүй, эсвэл 
хүчирхийлэл дахин үйлдэгдэх нөхцөл байдлыг 
хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлд тооцдог25.  

Цаг алдалгүй мэдээлэх: Үхэл, амьдралын зааг 
ойр, ялгаж харах боломжгүй байдгаараа ГБХ нь 
бусад хэргээс ялгагддаг. Тиймээс цаг алдалгүй 
мэдээлснээр хүчирхийлэл үйлдэгдэх, үйлдэгдсэн 
тохиолдолд дахин давтагдаж, хүнд хор уршиг 
учрахаас урьдчилан сэргийлдэг.

Энэ онцлогийг нь харгалзан ГБХ-тэй холбоотой 
гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг 
хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн оршин сууж 
байгаа газрын харьяаллаас үл хамааран ойр 

23ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, 14.1 дэх заалт, 2016 он.
24Тайлбар: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 3-р бүлэг нь хоёрдогч урьдчилан сэргийлэх стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд  чиглэгдсэн. 
25Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 5.1.8 дахь заалт, 2016 он.
26Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 25.3 дахь заалт, 2016 он.
27Цагдаагийн албаны тухай хууль, 46 дугаар зүйл, 2017 он.
28Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 25 дугаар зүйл, 2016 он.

байгаа цагдаагийн байгууллагад гаргахаар 
хуульчилсан26.

Зураг. 1.4.6. ГБХ-ийг заавал мэдээлэх үүрэгтэй 
албан тушаалтан

Шуурхай таслан зогсоох: ГБХ үйлдэгдсэн 
тохиолдол болон үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл 
байдлыг шуурхай таслан зогсооход  цагдаагийн 
байгууллага, цагдаагийн алба  хаагч гол үүрэг 
гүйцэтгэнэ. Иймээс Цагдаагийн албаны тухай 
хуульд27 болон ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд 
Цагдаагийн байгууллага, цагдаагийн алба 
хаагчийн чиг үүргийг тусгайлан зааж өгсөн.28

Дуудлага, мэдээллийг анх хүлээн авдгийн хувьд 
цагдаагийн байгууллага, алба хаагч ГБХ-ийг 
таслан зогсооход голлох үүрэгтэй.  Цагдаагийн  
алба  хаагч  ГБХ-ийг таслан зогсоох зорилгоор 
бусдын орон байранд нэвтрэн  орж, хохирогч 
болон   гэр  бүлийн бусад гишүүдийн  аюулгүй  
байдлыг  шалгах,   аюулын зэргийн үнэлгээ (АЗҮ) 
хийх,  шаардлагатай бол хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
баривчлах, галт зэвсэг, хүчирхийлэл үйлдэхэд 
ашигласан зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйлийг
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Эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдал нь 
хүчирхийллийн суурь шалтгаан учраас асуудлыг 
тодорхойлох, зөрчлийг шийдвэрлэх, бусдын үзэл 
бодол, ялгаатай байдлыг хүндэтгэх зэрэг чадварт  
аль болох бага, өсвөр наснаас нь сургавал үр 
дүнтэй гэж үздэг.

Мөн бага насандаа хүчирхийлэлд өртөх нь 
насанд хүрсэн хойноо хохирогч болох, эсвэл 
хүчирхийлэл үйлдэх эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг. 
Энэ бүгдийг харгалзан ГБХ-тэй тэмцэх тухай 
хуулиар Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны төв байгууллага нь зөрчлийг эв 
зүйгээр шийдвэрлэх, эрсдэлээс өөрийгөө 
хамгаалах мэдлэг, харилцааны ур чадвар олгох 
агуулгыг бүх шатны боловсролын сургалтын 
хөтөлбөр, стандартад тусгах үүрэг хүлээсэн.23

Хоёрдогч урьдчилан сэргийлэлт: 
Энэ стратеги нь хүчирхийлэл үйлдэгдсэн 
тохиолдолд дахин давтагдахаас урьдчилан 
сэргийлэх агуулгатай. Хохирогч, гэр бүлийн 
бусад гишүүдийн амь нас, эрүүл мэндэд учрах 
эрсдэлийг багасгах, яаралтай хамгаалахад уг 
стратеги чиглэгддэг. Хүчирхийллийг эрт шатанд 
илрүүлэх, цаг алдахгүй, шуурхай таслан зогсоох, 
хохирогч болон гэр бүлийн бусад гишүүдийн 
амь нас, эрүүл мэндийг яаралтай хамгаалах 
арга хэмжээ, хариу үйлдэл, үйлчилгээнүүд энэ 
стратегид багтдаг.24 Үүнд: 

Эрт шатанд илрүүлэх: ГБХ үйлдэгдсэн, эсвэл 
үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлыг аль болох 
эрт шатанд илрүүлэх нь хохирогчийн амь нас, 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалахад 
нэн чухал. ГБХ-д хүргэж болзошгүй, эсвэл 
хүчирхийлэл дахин үйлдэгдэх нөхцөл байдлыг 
хүчирхийллийн болзошгүй эрсдэлд тооцдог25.  

Цаг алдалгүй мэдээлэх: Үхэл, амьдралын зааг 
ойр, ялгаж харах боломжгүй байдгаараа ГБХ нь 
бусад хэргээс ялгагддаг. Тиймээс цаг алдалгүй 
мэдээлснээр хүчирхийлэл үйлдэгдэх, үйлдэгдсэн 
тохиолдолд дахин давтагдаж, хүнд хор уршиг 
учрахаас урьдчилан сэргийлдэг.

Энэ онцлогийг нь харгалзан ГБХ-тэй холбоотой 
гэмт хэрэг, зөрчлийн талаарх гомдол, мэдээллийг 
хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчийн оршин сууж 
байгаа газрын харьяаллаас үл хамааран ойр 

23ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, 14.1 дэх заалт, 2016 он.
24Тайлбар: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 3-р бүлэг нь хоёрдогч урьдчилан сэргийлэх стратегийг 
хэрэгжүүлэхэд  чиглэгдсэн. 
25Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 5.1.8 дахь заалт, 2016 он.
26Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 25.3 дахь заалт, 2016 он.
27Цагдаагийн албаны тухай хууль, 46 дугаар зүйл, 2017 он.
28Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 25 дугаар зүйл, 2016 он.

байгаа цагдаагийн байгууллагад гаргахаар 
хуульчилсан26.

Зураг. 1.4.6. ГБХ-ийг заавал мэдээлэх үүрэгтэй 
албан тушаалтан

Шуурхай таслан зогсоох: ГБХ үйлдэгдсэн 
тохиолдол болон үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл 
байдлыг шуурхай таслан зогсооход  цагдаагийн 
байгууллага, цагдаагийн алба  хаагч гол үүрэг 
гүйцэтгэнэ. Иймээс Цагдаагийн албаны тухай 
хуульд27 болон ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд 
Цагдаагийн байгууллага, цагдаагийн алба 
хаагчийн чиг үүргийг тусгайлан зааж өгсөн.28

Дуудлага, мэдээллийг анх хүлээн авдгийн хувьд 
цагдаагийн байгууллага, алба хаагч ГБХ-ийг 
таслан зогсооход голлох үүрэгтэй.  Цагдаагийн  
алба  хаагч  ГБХ-ийг таслан зогсоох зорилгоор 
бусдын орон байранд нэвтрэн  орж, хохирогч 
болон   гэр  бүлийн бусад гишүүдийн  аюулгүй  
байдлыг  шалгах,   аюулын зэргийн үнэлгээ (АЗҮ) 
хийх,  шаардлагатай бол хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
баривчлах, галт зэвсэг, хүчирхийлэл үйлдэхэд 
ашигласан зэвсэг, зэвсгийн чанартай зүйлийг
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хураан авах, албадлага хэрэглэх, шаардлагатай 
хэрэглээний эд зүйлээ авахад нь хохирогчид 
туслалцаа үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэгчээс 
шаардан гаргуулах зэрэг ажиллагаа явуулна.

Сум, багийн Засаг дарга хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
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авсан арга хэмжээний талаар цагдаагийн алба 
хаагчид мэдэгдэж, холбогдох тэмдэглэлийг 
шилжүүлэх чиг үүрэгтэй.

Амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах:  ГБХ нь далд үйлдэгдэж, давтагдан 
даамжирдаг онцлогийг хууль хэрэгжүүлэгч 
мэргэжилтнүүд анхаарлынхаа төвд байлгах 
шаардлагатай. Мэдээллийг ямар хэлбэрээр 
өгснөөс үл хамааран мэдээлэл хүлээн авсан 
байгууллага, албан тушаалтан гэр бүлийн 
хүчирхийллийг хуульд заасан арга хэрэгслээр 
таслан зогсоох, хохирогчийн амь нас, эрүүл 
мэндэд шууд аюул учирсан, эсхүл тухайн орчин 
нь аюултай гэж үзвэл хохирогчийг хамгаалах 
арга хэмжээг даруй29  авах үүрэгтэй30. Тухайлбал:

• Цагдаагийн алба хаагч нь аюулын зэргийн 
үнэлгээ (АЗҮ)-г үндэслэн хохирогчийг  Нэг 
цэгийн үйлчилгээний төв (НЦҮТ),  түр 
хамгаалах байр (ТХБ)-нд хүргэх, аюулын 
зэрэг өндөр бол нийгмийн ажилтанд мэдэгдэх;

• Сум, багийн Засаг дарга хохирогчийг 
эмнэлгийн яаралтай тусламжид холбох, 
шаардлагатай бол хохирогчийн байгаа орон 
байрны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ 
авах, боломжтой бол хохирогчийг төрөл, 
садан, ойр дотны хүний түр хамгаалалтад 
өгөх үүрэг хүлээсэн.  

• Мөн хохирогч болон гэр бүлийн бусад 
гишүүний амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлаа хамгаалуулахаар гаргасан гомдол, 
мэдээллийг тэргүүн ээлжид шийдвэрлэх 
үүрэг хүлээсэн.

Үйлчилгээ үзүүлэх: ГБХ-тэй тэмцэх тухай 
хуулийн 5 дугаар бүлэгт хохирогчид үзүүлэх 
7 төрлийн үйлчилгээг хуульчилсан. Уг цогц 
үйлчилгээг: 

• Хамтарсан баг
• Нэг цэгийн үйлчилгээний төв
• Хамгаалах байрууд үзүүлнэ. 

Хариуцлага хүлээлгэх: Хүчирхийлэл үйлдсэн 
хүнд оновчтой хариуцлага хүлээлгэх нь 
урьдчилан сэргийлэх стратегийн нэг хэсэг юм. 

Хувь хүний хараат бус байх, халдашгүй, 
эрх чөлөөтэй, аюулгүй амьдрах жам ёсны 
эрхэд халдсан, хууль зөрчсөн гэм буруутай 
үйлдлийнхээ төлөө хүчирхийлэл үйлдэгч 
хариуцлага хүлээх ёстой. Хүчирхийллийн хүлээн 
зөвшөөрөгдөх ямар ч түвшин байх учиргүй. Ямар 
ч хүчирхийллийг юугаар ч зөвтгөж болохгүй. 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид хүлээлгэх хариуцлага 
нь ял, шийтгэл,  албадлагын арга хэмжээгээр 
тодорхойлогдоно. 

Гуравдагч урьдчилан сэргийлэлт: Энэ 
стратегид хохирогч, гэр бүлийн бусад гишүүдийг 
хүчирхийлэлд өртөхөөс өмнөх байдалд буюу 
хэвийн амьдралд эргэн оруулах, нийгэмшүүлэх, 
нөхөн сэргээхэд чиглэгдсэн цогц дэмжлэг, 
туслалцаа, үйлчилгээ багтана. 

29Тайлбар: Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд “Даруй” гэж боломжит богино хугацаа гэж тодорхойлсон. 
30Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, 23.4 дэх зүйл, 2016 он

Хяналтын асуулт

1. ГБХ үйлдэх зөрчил ба гэмт хэргийн ялгааг 
тайлбарлана уу.

2. Гэр бүлийн хүрээнд үйлдэгддэг ямар, ямар 
гэмт хэргийг Эрүүгийн хуульд заасан бэ?

3. Ямар тохиолдолд ГБХ-ийн гэмт хэрэг болох 
вэ? 

4. ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх стратегиудын 
онцлог ялгааг тодорхойлно уу.  

5. Дараах хүснэгтийг ашиглан урьдчилан 
сэргийлэх стратеги бүрийн хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааг тайлбарлана уу. 
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БҮЛГИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

Хууль тогтоомж:

1. Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх 
хэлбэрийг устгах тухай Конвенц (CEDAW), 
Ерөнхий зөвлөмж № 19

2. НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийллийг устгах тухай тунхаглал 

3. ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, 2016 он
4. Монгол Улсын Жендэрийн эрх тэгш байдлыг 

хангах тухай хууль, 2011 он
5. Эрүүгийн хууль, 2015 он
6. Зөрчлийн тухай хууль, 2017 он
7. Иргэний хууль, 2002 он 
8. Цагдаагийн албаны тухай хууль, 2017 он
9. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль, 2015 он
10. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын 

сайдын 2018 оны А/239 тоот тушаал

Ном, гарын авлага, судалгааны материал:

1. SASA! Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэхэд нийгэм, хамт олны 
хүчийг дайчлан, үр дүнтэй ажиллахад 
чиглэгдсэн аргачлал”, МОНФЕМНЕТ 
үндэсний сүлжээ, 2011 

2. “Амьдрах ухааны чадвар” цуврал гарын 
авлага: “Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс 
сэргийлэх” Д.Энхжаргал, НҮБ-ын НҮБХАС,  
2016

3. Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн 
судалгааны тайлан -2017 

1. Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх 
хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа, 
НҮБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар, 
2007 он 

2. ГБХ-ийн нийгэм-эдийн засгийн өртөг 
судалгааны хураангуй, МУИС-ийн Нийгмийн 
шинжлэх ухааны сургуулийн судлаачдын баг, 
2007 он

3. ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд 
шүүгчдийн оролцоо (шүүгчдэд зориулсан 
гарын авлага), Жендэрийн тэгш байдлын 
үндэсний хороо, 2011 он

4. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагын ажилтны гарын авлага, IDLO, 
2017 он

5. “Жендэр судлал”  эрдэм шинжилгээний 
сэтгүүл, 2016 он

6. “Гэр бүлийн хүчирхийллийг судалж, 
нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь” 
ХЭҮТ, 2011 он

7. Хохирогчийг хамгаалах цогц тогтолцоо ба 
салбар дундын зохицуулалт, ХЭҮТ, НҮБХАС, 
2019 он

Цахим эх сурвалж: 

1. http://1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_
NSO_2300_035V2&13999001_select_
all=1&13999001SingleSelect=_T3_T4_T5_T6_
T7_T1

2. 6_T15_T14_T13_T12_T11_T10_T9_
T8&CR035_select_all=1&CR035SingleSe-
lect=&YearY_select_all=0&YearYSingleSe-
lect=_20 18&viewtype=table 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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8.
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38

Эхний бүлгээр авч үзсэнчлэн, ГБХ-тэй тэмцэх 
нь тодорхой тогтолцоо бүхий, салбар дундын 
шинжтэй өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа юм. 
Энэхүү бүлгийн хүрээнд бид ГБХ-ийн хохирогчид 
үзүүлэх тусламж, үйлчилгээ, түүнийг хэрэгжүүлэх 
эрх бүхий байгууллага, субъектын талаар үүний 
дотор төрийн бус байгууллагын (ТББ) үүрэг, үйл 
ажиллагааг тодруулан авч үзнэ. Учир нь, ТББ нь 
ГБХ-тэй тэмцэх, хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх 
тогтолцооны нэг хэсэг бөгөөд хуулиар заасан 
тодорхой чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг. Үүнд:

1. Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх
2. Үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтныг 

бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн арга 
зүйгээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх

3. Хохирогчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
ажиллах

4. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийхэд голлох үүрэг гүйцэтгэнэ.

Зураг 2.1.1 ГБХ-тэй тэмцэхэд ТББ-ын чиг үүрэг

ГБХ-тэй тэмцэхэд ТББ нь нийгмийн тогтолцооны 
нэг оролцогч тал учир ТББ-ын ажилтнууд 
холбогдох хууль эрх зүйн орчны талаар 
мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй.   ГБХ-тэй тэмцэх 
тухай хуулийг даган гарсан дараах журмуудад 
хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ, төрийн 
чиг үүргийг гэрээлэн гүйцэтгэх чиг үүргүүдийг 
тодорхой тусгаж өгсөн байдаг. Үүнд:

Хүснэгт 2.1.1 ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийг даган гарсан журам, ТББ-д холбогдох заалтууд

Хохирогчийн 
итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр 

ажиллах
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31ГБХ-тэй тэмцэх тэмцэх тухай хуулийн 22-р зүйлийн 22.1.1 дэх заалт 
32Хохирогчийг хамгаалах цогц тогтолцоо ба салбар дундын зохицуулалт ХЭҮТ,ШХА, НҮБХАС 2019

Үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтныг 
бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн арга 
зүйгээр хангахад дэмжлэг үзүүлэх31

Үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий ажилтныг бэлтгэх, 
давтан сургах, мэргэжлийн арга зүйгээр хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх болон хохирогчид үйлчилгээ 
үзүүлэх ТББ-ыг нийгмийн хамгааллын асуудал 
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас 
магадлан итгэмжилнэ. Магадлан итгэмжлэгдсэн 
ТББ төрийн энэ чиг үүргийг гэрээлэн гүйцэтгэхэд 
олгох санхүүжилт, ажилтны цалин, урамшуулал 
нь ижил төрлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа төрийн 
байгууллагаас багагүй байх баталгааг хуульчилж 
өгсөн.32 Хохирогчид нийгмийн үйлчилгээг үзүүлэх 
ТББ нь Засгийн газрын байгууллагатай ажил 
гүйцэтгэх гэрээг байгуулан ажиллах боломж аль 
ч шатанд хэрэгжих боломжтой. Үүнд:

• Хохирогчийг түр хамгаалах байранд 
байрлуулж, аюулын эрсдэлийг бууртал 
нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх; 

• Хүүхдийн утасны мэдээллийн дагуу 
туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ;

• Хохирогчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх;
• Хохирогчид сэтгэл зүйн болон сэтгэл заслын 

үйлчилгээ үзүүлэх;

• Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх;
• Хүчирхийллийг даван туулагчдад зориулан 

өөрөө өөртөө туслах дэмжих бүлэг зохион 
байгуулах;

• ГБХ-тэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх талаарх сургалт, сурталчилгаа, 
судалгааны үйл ажиллагаа явуулах, хууль 
сурталчлах;

• Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх 
сайн дурын сургалт зохион байгуулах;

• Иргэний бичиг баримтжуулалт;
• Амьдрах ухааны сургалтад хамруулах;
• Орлого нэмэгдүүлэх;
• Ажил, ажлын байранд зуучлах; 
• Хөдөлмөр эрхлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
• Хамтарсан багийн гишүүдэд сургалт 

явуулах, чадваржуулах;
• Хохирогчийн эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагаанд 
• Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх.

Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Хохирогчийн хүсэлтээр түүний эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах үйл ажиллагааг 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан
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хэрэгжүүлэх чиг үүрэг ТББ-д хуулиар олгогдсон. 
Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь хохирогчийн эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах чиглэлээр 
төрийн, ТББ, бусад этгээдтэй харилцах, мэдээлэл 
олж авах, ГБХ-тэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, 
хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагааны 
талаарх саналаа эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд гаргах, хохирогчийн амь нас, эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдал, эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох 
байгууллага, хуулийн этгээд, бусад этгээдээс 
дэмжлэг хүсэх эрхтэй.

Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ 
үнэлгээ хийх

Нийгэмд үйлчилдэг ТББ “Хууль тогтоомжийн 
тухай” хуульд зааснаар, дүрэмдээ хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээ хийх талаар үйл ажиллагааны 
чиглэлийг тусгаж болно. Хэрэв тийм бол ГБХ-тэй 
тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд хөндлөнгийн 
хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх боломж бүрдэнэ. 
ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийг дагаад 33 журам 
батлагдан хэрэгжиж байгаа юм. Эдгээр журмын 
хэрэгжиж буй үйл явц, хуулиар үүрэг хүлээсэн 
салбаруудын үйл ажиллагаа, салбар дундын 
зохицуулалт, хохирогчид үзүүлж буй үйлчилгээ, 
хамтарсан багийн үүргийн хэрэгжилт зэрэг олон 
асуудлаар ТББ хөндлөнгийн хяналт шинжилгээ, 

үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмжийг холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлж, бодлого, хөтөлбөр, 
үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд тусгуулах 
бүрэн боломж бий. Тухайлбал, “Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан 
сургалт”-ын хэрэгжилтэд ХЭҮТ ТББ Швейцарын 
хөгжлийн агентлаг, НҮБХАС-ийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр 2019 онд мониторинг хийсэн 
байна.
Хууль тогтоомжийн тухай хуульд “хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх 
үнэлгээг тухайн хууль тогтоомжийг дагаж 
мөрдсөнөөс хойш 5 жил тутамд хийх бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд дээрх хугацаанаас 
өмнө хийж болно” хэмээн заажээ.

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд 
дараах хэлбэрээр хяналт тавина. Үүнд:

Зураг 2.1.2 ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд тавих хяналтын тогтолцоо

49.4.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд
хөндлөгийн байгууллагаар хяналт
шинжилгээ, үнэлгээ хийлгэх буюу 
хамтарч болно.
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 49-р зүйл
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үнэлгээ хийж, дүгнэлт зөвлөмжийг холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлж, бодлого, хөтөлбөр, 
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бүрэн боломж бий. Тухайлбал, “Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан 
сургалт”-ын хэрэгжилтэд ХЭҮТ ТББ Швейцарын 
хөгжлийн агентлаг, НҮБХАС-ийн санхүүгийн 
дэмжлэгтэйгээр 2019 онд мониторинг хийсэн 
байна.
Хууль тогтоомжийн тухай хуульд “хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх 
үнэлгээг тухайн хууль тогтоомжийг дагаж 
мөрдсөнөөс хойш 5 жил тутамд хийх бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд дээрх хугацаанаас 
өмнө хийж болно” хэмээн заажээ.

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтэд 
дараах хэлбэрээр хяналт тавина. Үүнд:

Зураг 2.1.2 ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
хэрэгжилтэд тавих хяналтын тогтолцоо

49.4.Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд
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хамтарч болно.
Хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 49-р зүйл
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ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга 2017 оноос эхлэн хэрэгжсэн тул, 
уг хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хяналт 
шинжилгээ үнэлгээ хийх цаг хугацаа тулжээ. 

Хяналтын асуулт

1. Яагаад ТББ нь ГБХ-тэй тэмцэх тогтолцооны 
нэг хэсэг гэж үзэх вэ?

2. ГБХ-тэй тэмцэхэд ТББ-ын чиг үүргийг нэрлэнэ 
үү?

3. Хохирогчийн итгэмжилсэн төлөөлөгчөөр 
ажиллах ТББ-ийн эрх, үүргийг хэрхэн 
хуульчилсан бэ?

4. Хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих 
субъектүүдийг нэрлэнэ үү, ТББ ямар 
хэлбэрээр оролцох вэ?

5. Хууль тогтоомжийн  боломжийг танай ТББ  
үйл ажиллагаандаа хэрхэн ашиглах вэ?
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ТББ нь хуулиар ГБХ-ийн хохирогчид үйлчилгээ 
үзүүлэх чиг үүргийг хүлээсэн. Хохирогчид   
үзүүлэх үйлчилгээ дараах төрөлтэй байна33. 
Үүнд:

ТББ дүрмийнхээ зорилгод нийцүүлэн дээрх 
үйлчилгээнүүдийг үзүүлж болно. Иймээс ГБХ-ийн 
хохирогчийн онцлог хэрэгцээний талаар ойлголт 
мэдлэгтэй, нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээний 
чадавхтай хүний нөөцтэй байх шаардлагатай. 

ГБХ-ийн хохирогчийн онцлог, нийгэм-сэтгэл 
зүйн үйлчилгээний хэрэгцээ

Хохирогч гэж хэн бэ?
Хохирогч гэдэг нь “Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу эрүүгийн 
хэрэг үүсгэсэн, хохирогчоор тогтоосон эсэхээс үл

хамаарч, гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн улмаас сэтгэл 
санаа, эдийн засаг, бие махбод, биеийн халдашгүй 
байдлаараа хохирсон, эрх, эрх чөлөө ашиг 
сонирхол нь зөрчигдсөн, эсхүл хүчирхийллийн 
болзошгүй эрсдэлд байгаа хүнийг хэлнэ”34. 

ГБХ-ийн хохирогчийг дэмжих, хүчирхийллийг 
даван туулах үйлчилгээ үзүүлэхэд хувь 
хүний сэтгэл зүйн болон бие махбодод илэрч 
байгаа  шинж тэмдгүүдийг ажиглаж, хариу 
үйлдэл үзүүлэх, илаарших, нөхөн сэргээх, 
хэвийн амьдралдаа эргэн ороход голлон 
анхаарна. Хүчирхийллийн үр дагавар хүн 
бүрийн темперамент, сэтгэлийн хат, хүмүүжил, 
төлөвшил, бие даасан чанар, стрессийн хүчин 
зүйлсэд хариу үзүүлэх хувь хүний онцлог зэргээс 
шалтгаалан өөр өөр байх боловч нийтлэг 
шинжүүдтэй. Үүнд:

33ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33.1 дэх заалт 
34Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS6040:2009

Зураг 2.2.1 ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээ

Хүснэгт 2.2.1 ГБХ-ийн хохирогчийн нийгэм – сэтгэл зүйн онцлог35
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35“Хүчирхийллийн хохирогчид нийгэм – сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” ХНХЯ 2019 он 26-р тал 
36“Хүчирхийллийн хохирогчид нийгэм – сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” ХНХЯ 2019 он 24-р тал
37Хүчирхийллийн хохирогчид нийгэм-сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй сургалтын гарын авлага ХНХЯ 2019 он

ГБХ бол хүний эрхийн ноцтой зөрчил бөгөөд, гэмт 
хэргийн шинжтэй үйлдэл, эс үйлдэхүйгээр илэрдэг. 
Хүчирхийллийн үр дагавар нь хохирогчийн 
эрхийн зөрчлөөр илэрдэг тул сэтгэл санаа, 
бие махбодын хувьд хамгаалах, нөхөн сэргээх 
үйлчилгээгээр дамжуулан, хугацааны хувьд 
нэн даруй, дунд, урт хугацаанд эрхийг сэргээж, 
гэр бүл, нийгэм хамт олны дунд хэвийн, бие 
даан амьдрах чадвар дадал эзэмшүүлэх 
шаардлагатай. Хохирогч, хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг орхиж, гэр бүлийн харилцаагаа 
дуусгах сонголтыг хийх нь амь насанд нь

хэрэгтэй. ГБХ-ийн хохирогч нар сэтгэл зүй, эрүүл 
мэнд, бие махбод, нийгмийн олон тулгамдсан 
асуудалтай байдаг тул хохирогчийг чадавхжуулж 
дэмжих нийгэм-сэтгэл зүйн үйлчилгээг цогц 
байдлаар үзүүлэх шаардлагатай байдаг.

Нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээ: Хохирогчийн 
сэтгэл санаа, биеийн эрүүл мэндийн хувьд 
хэвийн байдалд орох хүртэлх анхан шатны 

заналхийлэх, эрүүл мэнд, нэр төрөөрөө хохирох, 
хүүхдээр барьцаалагдах, хүмүүжил төлөвшилд 
сөргөөр нөлөөлөх, наад захын хэрэгцээгээ 
хангахад эдийн засгийн бэрхшээл учрах, 
хуваарьт болон дундын өмчөө алдах гэх мэт 
олон аюултай эрсдэлийг дагуулдаг. Гэвч энэ 
бүхэн хуулиар хамгаалагдсан байдаг гэдгийг эрх 
зүйн зөвлөгөөгөөр хохирогч нарт ойлгуулах

болон урт хугацааны сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
нийгмийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхийг хэлнэ. 
Ганцаарчилсан болон ГБХ-ийн хохирогчдыг 
дэмжих бүлгийн зохион байгуулалтад оруулж, 
бүлгийн зөвлөгөөний хэлбэрээр  нийгэм сэтгэл 
зүйн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Хүснэгт 2.2.2 ГБХ-ийн хохирогчийн эрх36  

Зураг 2.2.2 Нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээний загвар37
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Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ нь 
нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээний загвараас 
ганцаарчилсан болон нэгдсэн загвар Б-г үзүүлж 
байгаа практик олон бий. Бусад загварыг 
хослуулан ажиллаж байгаа байгууллагууд 
байдаг. Байгууллагын зорилго, хүний, санхүүгийн, 
материаллаг нөөцөөс шалтгаалан нийгэм сэтгэл 
зүйн үйлчилгээний аль ч загварыг сонгож болдог.

Аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ

Хохирогчид үзүүлэх аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын үйлчилгээ түр хамгаалан 
байрлуулах, нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, Гэрч 
хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан 
хамгаалалтын арга хэмжээнд хамруулах гэсэн 
төрөлтэй байна. ТББ хохирогчийг түр хамгаалах 
байраар хангах үйлчилгээ үзүүлж болно. 
Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, “ГБХ-ийн 
хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам” , 
”Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр хамгаалах 
журам”, “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний журам”, “Хохирогчийг хүчирхийлэл 
үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион 
байгуулах журам” болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг баримтална.

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвд дараах нөхцөл байдлын улмаас хохирогч 
байрлаж, аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
үйлчилгээ авахаар хуульчилсан. Үүнд:

• Насанд хүрсэн хохирогчийн хувьд, цагдаагийн 
албан хаагчийн хийсэн Аюулын зэргийн 
үнэлгээ (АЗҮ)-ээр эрсдэлийн зэрэг өндөр бол;

• Хүүхдийн хувьд ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт зааснаар 
хүчирхийлэл үйлдэгч хүчирхийллийг 
хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд аюултай 
аргаар үйлдсэн, эсхүл үйлдэж болзошгүй, 
хүүхдийн эмзэг байдлыг өөрт ашигтай, 
ашиглаж болохуйц байдлаар ашигласан, 
хүүхдийг айдас, сэтгэл санааны дарамтад 
оруулсан, оруулж болзошгүй байдалд 
оруулсан, согтууруулах ундаа, мансууруулах 
эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэдэг зэрэг 
нөхцөл байдал тогтоогдсон бол;

• Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд болон АЗҮ дунд 
боловч зайлшгүй түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай хохирогчийг

• түр хамгаалах байранд байрлуулна. 
Хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
хүүхдийг энэхүү нөхцөл байдал үүссэнээс 
бусад тохиолдолд түүний эцэг эх, хууль ёсны 
асран хамгаалагч, эсхүл хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах байгууллагын зөвшөөрснөөр түр 
хамгаалах байранд бодит аюул, заналхийлэл 
арилах хүртэл хугацаанд түр байрлуулна.

• ГБХ-ийн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалган 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрч, 
хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд 
хохирол учирч болзошгүй хангалттай 
үндэслэл байгаа, эсхүл учирсан бол Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын арга хэмжээ авна.

• ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 28 дугаар 
зүйлийг үндэслэн хүүхэд долоо, түүнээс 
дээш настай, АЗҮ бага бол эцэг эх, харгалзан 
дэмжигч, өөрийнх нь саналыг харгалзан, 
хүүхэд өөрийн хууль ёсны төлөөлөгчийн     
хүчирхийлэлд    өртсөн  бөгөөд АЗҮ “дунд”, 
“өндөр” бол эцэг, эх, асран хамгаалагчийн 
саналыг харгалзахгүйгээр аюулгүй байдал 
хангагдсан газарт бодит аюул, заналхийлэл 
арилах хүртэлх хугацаанд түр хамгаалан 
байрлуулна. Асран хамгаалагчгүй хүүхэд 
байрлаж байгаа тохиолдолд 24 цагийн турш 
харгалзан, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг 
байгууллагаас албан ёсоор томилно. 

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвд аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ 
авсан үйлчлүүлэгчид үзүүлэх үйлчилгээ нь  АЗҮ-
ээр өндөр эрсдэлтэй гэсэн үзүүлэлт бүрийг дунд, 
бага эрсдэлтэй, бүр эрсдэлгүй гэж үзэх хэмжээнд 
хүртэл  үзүүлбэл үр дүнтэй.

46



Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлдэг ТББ нь 
нийгэм сэтгэл зүйн үйлчилгээний загвараас 
ганцаарчилсан болон нэгдсэн загвар Б-г үзүүлж 
байгаа практик олон бий. Бусад загварыг 
хослуулан ажиллаж байгаа байгууллагууд 
байдаг. Байгууллагын зорилго, хүний, санхүүгийн, 
материаллаг нөөцөөс шалтгаалан нийгэм сэтгэл 
зүйн үйлчилгээний аль ч загварыг сонгож болдог.

Аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ

Хохирогчид үзүүлэх аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын үйлчилгээ түр хамгаалан 
байрлуулах, нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, Гэрч 
хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан 
хамгаалалтын арга хэмжээнд хамруулах гэсэн 
төрөлтэй байна. ТББ хохирогчийг түр хамгаалах 
байраар хангах үйлчилгээ үзүүлж болно. 
Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ 
үзүүлэхдээ ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, “ГБХ-ийн 
хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам” , 
”Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр хамгаалах 
журам”, “Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд үзүүлэх 
үйлчилгээний журам”, “Хохирогчийг хүчирхийлэл 
үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг зохион 
байгуулах журам” болон бусад холбогдох хууль 
тогтоомжийг баримтална.

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвд дараах нөхцөл байдлын улмаас хохирогч 
байрлаж, аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
үйлчилгээ авахаар хуульчилсан. Үүнд:

• Насанд хүрсэн хохирогчийн хувьд, цагдаагийн 
албан хаагчийн хийсэн Аюулын зэргийн 
үнэлгээ (АЗҮ)-ээр эрсдэлийн зэрэг өндөр бол;

• Хүүхдийн хувьд ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт зааснаар 
хүчирхийлэл үйлдэгч хүчирхийллийг 
хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндэд аюултай 
аргаар үйлдсэн, эсхүл үйлдэж болзошгүй, 
хүүхдийн эмзэг байдлыг өөрт ашигтай, 
ашиглаж болохуйц байдлаар ашигласан, 
хүүхдийг айдас, сэтгэл санааны дарамтад 
оруулсан, оруулж болзошгүй байдалд 
оруулсан, согтууруулах ундаа, мансууруулах 
эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэдэг зэрэг 
нөхцөл байдал тогтоогдсон бол;

• Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд болон АЗҮ дунд 
боловч зайлшгүй түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай хохирогчийг

• түр хамгаалах байранд байрлуулна. 
Хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
хүүхдийг энэхүү нөхцөл байдал үүссэнээс 
бусад тохиолдолд түүний эцэг эх, хууль ёсны 
асран хамгаалагч, эсхүл хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах байгууллагын зөвшөөрснөөр түр 
хамгаалах байранд бодит аюул, заналхийлэл 
арилах хүртэл хугацаанд түр байрлуулна.

• ГБХ-ийн гэмт хэрэг, зөрчлийг шалган 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад гэрч, 
хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндэд 
хохирол учирч болзошгүй хангалттай 
үндэслэл байгаа, эсхүл учирсан бол Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын арга хэмжээ авна.

• ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 28 дугаар 
зүйлийг үндэслэн хүүхэд долоо, түүнээс 
дээш настай, АЗҮ бага бол эцэг эх, харгалзан 
дэмжигч, өөрийнх нь саналыг харгалзан, 
хүүхэд өөрийн хууль ёсны төлөөлөгчийн     
хүчирхийлэлд    өртсөн  бөгөөд АЗҮ “дунд”, 
“өндөр” бол эцэг, эх, асран хамгаалагчийн 
саналыг харгалзахгүйгээр аюулгүй байдал 
хангагдсан газарт бодит аюул, заналхийлэл 
арилах хүртэлх хугацаанд түр хамгаалан 
байрлуулна. Асран хамгаалагчгүй хүүхэд 
байрлаж байгаа тохиолдолд 24 цагийн турш 
харгалзан, үйлчилгээ үзүүлэх ажилтныг 
байгууллагаас албан ёсоор томилно. 

Түр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвд аюулгүй байдлын хамгаалалтын үйлчилгээ 
авсан үйлчлүүлэгчид үзүүлэх үйлчилгээ нь  АЗҮ-
ээр өндөр эрсдэлтэй гэсэн үзүүлэлт бүрийг дунд, 
бага эрсдэлтэй, бүр эрсдэлгүй гэж үзэх хэмжээнд 
хүртэл  үзүүлбэл үр дүнтэй.
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Зураг. 2.2.3 Түр хамгаалах байрны үйлчилгээ

Хохирогчийг түр хамгаалах байраар хангах 
үйлчилгээ үзүүлж байгаа ТББ  нь “Хохирогчийг 
хамгаалах байрны үйлчилгээнд тавих нийтлэг 
шаардлага” MNS 6040:2019 Монгол Улсын 
стандартыг мөрдөж ажиллана.
АЗҮ “дунд”, “бага” гэж тогтоогдсон, 
эсхүл          эмнэлгийн       тусламж      үйлчилгээ 
зайлшгүй шаардлагатай хохирогчийг нэг 
цэгийн үйлчилгээнд хамруулна. Хохирогчийг 
түр хамгаалан байрлуулж, аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлж байгаа ТББ 
нь тухайн иргэний харьяаллын хамтарсан 
багт үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээллийг өгч, 
хуулийн хүрээнд хамтран ажиллана.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ

Хохирогчид хуульд заасан үйлчилгээ үзүүлэх 
чиг үүргийг хэрэгжүүлж байгаа ТББ магадлан 
итгэмжлэгдсэний үндсэн дээр ХНХ-ын сайдын 
2017.04.20-ны өдрийн А/74 тоот тушаалаар 
батлагдсан  “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ 
үзүүлэх журам”-ыг мөрдөн энэ төрлийн 
үйлчилгээг үзүүлж болно.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөөг мэргэжлийн сэтгэл зүйч 
үзүүлнэ. Нийгмийн ажилтан хохирогчид сэтгэл 
зүйн анхан шатны тайвшруулах зөвлөгөө өгч, 
цаашид мэргэжлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд 
холбон зуучилна.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээнд хохирогчийн 
нэр төр, үнэ цэнийг эрхэмлэн дараах хохирогч 
төвтэй хандлагатай зарчмыг баримтлан 
ажиллана. Үүнд:

• эрхэм чанар, эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх;
• аливаа ялгаварлан гадуурхалтаас ангид 

байх; 
• хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд 

тавих;
• хохирогчийн хэрэгцээнд суурилсан байх, 
• хувийн нууцыг хадгалах, түүний бичгээр өгсөн 

зөвшөөрөлгүйгээр мэдээллийг задруулахгүй 
байх; 

• хувийн орон зайг хүндэтгэх; 
• сэтгэцийн гэмтэлд мэдрэмжтэй хандах, 

буруутгахгүй байх, 
• шүүмжлэхгүй байх;
• ёс зүйтэй байх зэрэг болно. 

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх тусгай 
өрөөтэй байна. 

Сэтгэл зүйч дараах үйлчилгээг үзүүлнэ38. Үүнд:

• Хохирогчийн сэтгэл зүйн болон бие махбодын 
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийж, цаашдын 
сэтгэл зүйн үйлчилгээг тодорхойлох;

• Анхан шатны тайвшруулах зөвлөгөө үзүүлэх;

38ХНХ-ын сайдын 2017.04.20-ны өдрийн А/74 тоот тушаалын нэгдүгээр батлагдсан  “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ 
үзүүлэх журам”-ын 4.2
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• Хохирогчийн эрүүл мэнд, биеийн байдлын 
талаар холбогдох маягтын дагуу үнэлгээ 
хийж, шаардлагатай тохиолдолд дүгнэлт 
болон нотлох баримт гаргах;

• Хохирогчийг шаардлагатай богино болон 
урт хугацааны сэтгэл зүйн үйлчилгээнд 
хамруулах;

• Хохирогчийн онцлог хэрэгцээ, хохирол, 
сэтгэцийн гэмтлийг харгалзан, тухайн үе 
шатанд тохирсон сэтгэл зүйн боловсрол 
олгож, үйлчилгээ үзүүлэх;

• Хохирогчийг сэтгэцийн гэмтэлд дахин орох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;

• Хохирогчийн сайн сайхны төлөө түүний 
зөвшөөрөлтэйгээр хамтарсан багтай хамтран 
ажиллаж, бусад үйлчилгээнд холбон зуучлах;

• Хохирогчийн гэр бүлийн гишүүдэд сэтгэл 
зүйн зөвлөгөө өгөх;

• Тусгай хэрэгцээт иргэн болон хүүхдэд 
тусгайлсан, нас, сэтгэц, хөгжлийн онцлогт 
тохирсон мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлэх. 

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ авсан 
хохирогчийн хувьд хүчирхийллээс үүссэн сэтгэл 
зүйн хямрал багассан байх, ГБХ-ийн болон 
сэтгэцийн гэмтлийн талаар ойлголттой болох, 
харилцааны эерэг, даван туулах аргад суралцсан 
байх, өөрийгөө буруутгахгүй, өөртөө итгэх, 
өөрийн амьдралаа цаашид хэвийн үргэлжлүүлэх 
сэтгэл зүйн чадварт суралцсан байх, нийгмийн 
дэмжлэг нэмэгдсэн байх зэрэг үзүүлэлтээр үр 
дүнг хэмжинэ.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд журмын 
хавсралтаар батлагдсан маягтыг ашиглана. 
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээний маягтыг 
хэрхэн ашиглах талаар хавсралтаас үзнэ үү.

Хяналтын асуулт

1. ГБХ-ийн хохирогчид нийгэм сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ үзүүлэхийн ач холбогдол юу вэ?

2. Та хохирогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
орон нутгийн холбон зуучлах үйлчилгээний  
зураглалыг гаргана уу.
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• Хохирогчийн эрүүл мэнд, биеийн байдлын 
талаар холбогдох маягтын дагуу үнэлгээ 
хийж, шаардлагатай тохиолдолд дүгнэлт 
болон нотлох баримт гаргах;

• Хохирогчийг шаардлагатай богино болон 
урт хугацааны сэтгэл зүйн үйлчилгээнд 
хамруулах;

• Хохирогчийн онцлог хэрэгцээ, хохирол, 
сэтгэцийн гэмтлийг харгалзан, тухайн үе 
шатанд тохирсон сэтгэл зүйн боловсрол 
олгож, үйлчилгээ үзүүлэх;

• Хохирогчийг сэтгэцийн гэмтэлд дахин орох 
эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх;

• Хохирогчийн сайн сайхны төлөө түүний 
зөвшөөрөлтэйгээр хамтарсан багтай хамтран 
ажиллаж, бусад үйлчилгээнд холбон зуучлах;

• Хохирогчийн гэр бүлийн гишүүдэд сэтгэл 
зүйн зөвлөгөө өгөх;

• Тусгай хэрэгцээт иргэн болон хүүхдэд 
тусгайлсан, нас, сэтгэц, хөгжлийн онцлогт 
тохирсон мэргэшсэн үйлчилгээ үзүүлэх. 

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээ авсан 
хохирогчийн хувьд хүчирхийллээс үүссэн сэтгэл 
зүйн хямрал багассан байх, ГБХ-ийн болон 
сэтгэцийн гэмтлийн талаар ойлголттой болох, 
харилцааны эерэг, даван туулах аргад суралцсан 
байх, өөрийгөө буруутгахгүй, өөртөө итгэх, 
өөрийн амьдралаа цаашид хэвийн үргэлжлүүлэх 
сэтгэл зүйн чадварт суралцсан байх, нийгмийн 
дэмжлэг нэмэгдсэн байх зэрэг үзүүлэлтээр үр 
дүнг хэмжинэ.

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээнд журмын 
хавсралтаар батлагдсан маягтыг ашиглана. 
Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, үйлчилгээний маягтыг 
хэрхэн ашиглах талаар хавсралтаас үзнэ үү.

Хяналтын асуулт

1. ГБХ-ийн хохирогчид нийгэм сэтгэл зүйн 
үйлчилгээ үзүүлэхийн ач холбогдол юу вэ?

2. Та хохирогчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн 
орон нутгийн холбон зуучлах үйлчилгээний  
зураглалыг гаргана уу.
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Эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд юуг анхаарах вэ?

ГБХ-ийн хохирогчийн эрх, хууль ёсны ашиг 
сонирхлыг хамгаалах зорилгоор албан 
тушаалтнаас үзүүлж буй эрх зүйн зөвлөгөө болон 
өмгөөллийн үйлчилгээг бүхэлд нь хууль зүйн 
туслалцаа гэж ойлгоно. Та бүхэн мэргэжлийн 
хуульч, өмгөөлөгчийн зүгээс хуульд заасан 
журмын дагуу үзүүлдэг өмгөөллийн үйлчилгээний 
талаар 3 дугаар бүлгээр дэлгэрэнгүй судлаарай. 
Харин энэхүү сэдвээр эрх зүйн зөвлөгөөний 
талаар авч үзэх болно. 

Эрх зүйн зөвлөгөөг ГБХ-тэй тэмцэх чиглэлээр 
магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ-ын зүгээс 
биечлэн, утсаар болон цахим зэрэг хэлбэрээр 
өгдөг. Цахимаар гэдэг нь цахим шуудан, цахим 
хуудасны тусламжийн булан зэргийг ашиглан 
зөвлөгөө өгөхийг хэлнэ. Эрх зүйн зөвлөгөө 
үзүүлсэн байгууллага, албан тушаалтан 
хохирогчийн мэдээллийг нэг бүрчлэн авч 
мэдээллийн сан үүсгэн, баталгаажуулна. 
Ингэхдээ ХЗДХ-ийн сайдын 2017.01.31-ны 
өдрийн А/25 тоот тушаалаар батлагдсан “Гэр 
бүлийн хүчирхийллийн талаарх статистик 
мэдээлэл, тоо бүртгэл хөтөлж, мэдээллийн сан 
бүрдүүлэх" журмыг баримтална. 

ГБХ-ийн хохирогч ямар ч хэлбэрээр хандсан бай 
ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэл, доромжлолд 
өртөөд, түүнийгээ мэдээд тусламж, дэмжлэг 
хүсэх үед нь заавал мэдвэл зохих шаардлагатай, 
тухайн нөхцөл байдалд тохирсон үйлчилгээний 
талаар, эрх зүйн боломжийн талаар зөвлөгөө 
өгөх нь чухал. ГБХ-ийн хохирогчид тал бүрийн 
эрх зүйн зөвлөгөө шаардлагатай болдог. 
Ихэнх тохиолдолд хохирогч өөрөө хамгийн 
анхны тусламж хүсэгч байдаг бөгөөд эрх зүйн 
зөвлөгөө өгч буй тал нь түүний хүчирхийлэгчийн 
доромжлолын талаар сонсох боломжтой 
анхны хүн болдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зөвлөгөө 
авахын тулд хохирогч үйлчилгээний талаар 
эерэг бодолтой байх нь чухал юм. Хагас дутуу, 
хангалтгүй зөвлөгөө нь хохирогчийг ухарч, 
буцах, тусламж хүсэх тухай бодлоо өөрчлөхөд 
хүргэдэг. Энэ нь маш аюултай үр дагавартай. 

Зөвлөгч нь юуг хэлж болох, юуг хэлж болохгүй 
вэ гэдгийг ялгаж салгах, сайтар мэдэж байх, 
мэдрэмжтэй байх нь чухал. Хүчирхийлэлд өртсөн 
хохирогчид хэлэх хамгийн чухал нэг мессеж бол 
«Та хүчирхийлэлд өртсөнийхөө төлөө хариуцлага 
хүлээхгүй» гэдгийг ойлгуулах явдал юм.39 Тухайн 
хохирогчид ямар мэдээлэл хэрэгтэй байгаа, юу 
хүлээж байгааг анхаарч үзсэнээр түүнд ямар 
зөвлөгөө хэрэгтэй байгааг тогтоох боломжтой. 
Юуны түрүүнд хүчирхийллийг таслан зогсоох 
хамгаалалт, мэргэжлийн туслалцаа авахын 
тулд хэнд хандах, хаана очих, хэрхэн мэдээлэх, 
шуурхай үйлчилгээний төв болон хамгаалах 
байрт хэрхэн хандах зэрэг мэдээлэл хохирогчид 
чухал байж болох юм. 

Хүчирхийлэл үйлдэгчтэй шууд тэмцэж, 
тулалдахыг хэзээ ч зөвлөж болохгүй. Учир нь 
хохирогч өөрөө гэмт хэрэгтэн болж ч болзошгүй. 
Мөн сул дорой мэт хандаж болохгүй. Харин 
өөрөө бие даан шийдвэрээ гаргахад нь тусалж, 
түүнд нь шаардлагатай мэдээлэл, эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөх нь чухал. Үүний тулд зөвлөгч нь 
идэвхтэй сонсогч байх шаардлагатай. Ийнхүү 
сонссоноор асуудал болон түүнийг шийдвэрлэх 
арга замуудын талаар дүн шинжилгээ хийж, 
өөрийн эргэцүүлэн бодох, шийдвэрээ гаргахад 
нь шаардлагатай байгаа зөвлөгөө, мэдээллийг 
өгч чадах болно. Мөн эрх зүйн хувьд бүхий л 
боломжит хувилбаруудыг санал болгосноор 
асуудлаа бодитой харан дүгнэж цэгнэх, дараа 
дараагийн алхмаа зөв тодорхойлоход нь 
дэмжлэг үзүүлнэ.

Зөвлөгчийн бас нэг анхаарах асуудал бол 
харилцаа, хандлагын асуудал бөгөөд хохирогчид 
мэдүүлэг авч байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлж огт 
болохгүй, юу болсныг ч хэт нарийвчлан асуух 
хэрэггүй байдаг. Хувь хүний асуудал, мэдрэмжийг 
хүндэтгэж, хүн бүхэнд нухацтай хандах 
шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, зөвлөгчийн 
мэргэжлийн хил хязгаарыг баримтлах хэрэгтэй. 

Дахин тэмдэглэхэд зөвлөгөө авсан хохирогч 
үүссэн нөхцөл байдлыг хэрхэн шийдэх вэ гэдэг 
сонголтыг өөрөө хийх шаардлагатай. Хохирогч  
өөрт хэрэгтэй мэдээллийг олж авснаар асуудлаа

39Хүчирхийллийн хохирогчид нийгэм сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй, сургалтын гарын авлага, 2019 он, 42 тал
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40Гэр бүлийн хүчирхийллийг судалж, нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь, Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын 
авлага, УБ, 2011 он, 133 тал

шийдвэрлэх боломжуудыг нь нэмэгдүүлэх ач 
холбогдолтой байдаг40.

Эрх зүйн зөвлөгөөний гол агуулга юу вэ? 

Эрх зүйн зөвлөгөө гэдэг нь ГБХ-ийн хохирогчид 
ямар тусламж, дэмжлэгийг хаанаас, хэрхэн 
авч болох талаар танин мэдэхүйн шинжтэй 
мэдээ, мэдээлэл, чиглэл өгөхийг хэлнэ. ГБХ-ийн 
хохирогчдод эрх зүйн зөвлөгөө өгч буй практикаас 
харахад тухайн хохирогч өөр өөр асуулт тавьдаг 
бөгөөд үүнд нь тохирсон зөвлөгөө, мэдээллийг 
өгөх хэрэгтэй болдог. Иймд тухайн хохирогчийн 
сонирхож буй асуудлыг тодорхойлсны дараа 
түүнд тохирох эрх зүйн зөвлөгөөг өгнө. ГБХ-ийн 
хохирогчдын нийтлэг тавьдаг асуулт болон тэдэнд 
шаардлагатай байдаг мэдээлэл, зөвлөгөөнөөс 
үзэхэд эрх зүйн зөвлөгөөний агуулга нь дараах 
чиглэлтэй байхаар байна. Үүнд:

• ГБХ гэж юу вэ? Энэ асуултад хариулт олсноор 
хохирогч хүчирхийлэлтэй харилцааны үр 
дагавар, хор уршгийг танин мэдэж, шийдвэрээ 
гаргахад нь тусалдаг. (ГБХ-ийн ойлголтын 
талаар гарын авлагын 1 дүгээр бүлгээс харна 
уу.)

• ГБХ-ийн гэмт хэрэгт өртсөн бол энэ талаарх 
мэдээлэл, дуудлага өгөх, зөрчил хянан 
шалгах ажиллагааны талаар мэдээлэлтэй 
байх нь хохирогчид тустай. (Мөн гарын 
авлагын 1 болон 3 дугаар бүлгээс харна уу.)

• Хохирогчийг бусад байгууллагатай холбон 
зуучлах,  түүнд төрийн зүгээс үзүүлдэг 
үйлчилгээний талаар мэдэх хэрэгцээ 
хохирогчид байдаг. (Энэ талаар гарын 
авлагын 2.2 сэдэвт тодорхой тусгасан.) 

• Хохирогч өөрийгөө өмгөөлүүлэх, өөрийг 
нь төлөөлөн хэн, хэрхэн оролцох талаарх 
мэдээллийг тус гарын авлагын 3 дугаар 
бүлгээс харна уу. 

• Хохирогч гэр бүлээ цуцлах хүсэлтэй байгаа 
бол энэ талын мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. 

• Хохирогч нийгмийн зорилтот бүлгийн 
төлөөлөл бөгөөд тусгай хэрэгцээтэй бол 
нийгмийн халамжийн талаар мэдээлэл авах 
хүсэлтэй байдаг. 

Энэ сэдвийн хүрээнд хохирогч гэр бүлээ цуцлах 
хүсэлтэй байгаа болон нийгмийн зорилтот 
бүлгийн төлөөлөл байгаад нийгмийн халамжийн 
талаар мэдээлэл авах хүсэлтэй бол ямар 
зөвлөгөө өгч болох талаар авч үзлээ.

Гэр бүл цуцлалт 

ГБХ-ийн хохирогч нь гэр бүлээ цуцлуулах 
хүсэлтэй байгаа тохиолдолд хүүхэдтэй болон 
дундын эд хөрөнгө байгаа эсэхээс нь хамааран 
зөвлөгөө өгнө. Хэрэв ГБХ-ийн хохирогч хүүхэдтэй 
бол хүүхэд хэний асрамжид үлдэх, хэрэв дундын 
эд хөрөнгөтэй бол хувааж болох, эс болох эд 
хөрөнгөтэй бол мэргэжлийн хууль зүйн туслалцаа 
авч шийдвэрлүүлэх шаардлагатай болохыг 
зөвлөнө. Хүүхдийг хэний асрамжид үлдээхээ 
хоёр тал шийдэж чадаагүй бол хүүхдийн эрх 
ашгийг харгалзан үздэг. Хэрэв хүүхэд 7-оос дээш 
настай бол хүүхдээс хэний асрамжид үлдэх 
талаар өөрийнх нь саналыг асуудаг. Ингэхдээ 
мөн л дээрх нөхцөл байдлыг давхар харгалзан 
үзсэний улмаас шийдвэрээ гаргадаг.

Мэдээж хүүхдийг хэний асрамжид үлдээж 
байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн тэтгэлгийн 
асуудал үүдэн гарах нь гарцаагүй. Хүүхдийн 
тэтгэлгийг Гэр бүлийн тухай хуульд зааснаар 
олгодог байна.

Хэрэв хохирогч маань эд хөрөнгийн маргаантай 
бол хувааж болох болон эс хувааж болох 
эд хөрөнгийн тухай эрх зүйн анхан шатны 
мэдээллийг өгнө. Хувааж болох эд хөрөнгө гэдэг 
нь гэр бүлийн бүх эд хөрөнгө тэр чигээрээ орно. 
Үүнд: орон сууц, газар, зуслангийн байшин, 
газрын эзэмшил, тээврийн хэрэгсэл, өрөөний 
тавилга, үнэт цаас, нийтийн хөрөнгө оруулалт 
буюу хадгаламж г.м. Жишээлбэл, гэр бүлийн 
бизнес эрхэлж байсан бол тэрхүү байгууллагын 
хувьцааг тэгш хувааж мөн нийт ашиг орлогыг 
ч цаашдаа хувааж байх журамтай байдаг.
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40Гэр бүлийн хүчирхийллийг судалж, нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь, Нийгмийн ажилтнуудад зориулсан гарын 
авлага, УБ, 2011 он, 133 тал

шийдвэрлэх боломжуудыг нь нэмэгдүүлэх ач 
холбогдолтой байдаг40.

Эрх зүйн зөвлөгөөний гол агуулга юу вэ? 

Эрх зүйн зөвлөгөө гэдэг нь ГБХ-ийн хохирогчид 
ямар тусламж, дэмжлэгийг хаанаас, хэрхэн 
авч болох талаар танин мэдэхүйн шинжтэй 
мэдээ, мэдээлэл, чиглэл өгөхийг хэлнэ. ГБХ-ийн 
хохирогчдод эрх зүйн зөвлөгөө өгч буй практикаас 
харахад тухайн хохирогч өөр өөр асуулт тавьдаг 
бөгөөд үүнд нь тохирсон зөвлөгөө, мэдээллийг 
өгөх хэрэгтэй болдог. Иймд тухайн хохирогчийн 
сонирхож буй асуудлыг тодорхойлсны дараа 
түүнд тохирох эрх зүйн зөвлөгөөг өгнө. ГБХ-ийн 
хохирогчдын нийтлэг тавьдаг асуулт болон тэдэнд 
шаардлагатай байдаг мэдээлэл, зөвлөгөөнөөс 
үзэхэд эрх зүйн зөвлөгөөний агуулга нь дараах 
чиглэлтэй байхаар байна. Үүнд:

• ГБХ гэж юу вэ? Энэ асуултад хариулт олсноор 
хохирогч хүчирхийлэлтэй харилцааны үр 
дагавар, хор уршгийг танин мэдэж, шийдвэрээ 
гаргахад нь тусалдаг. (ГБХ-ийн ойлголтын 
талаар гарын авлагын 1 дүгээр бүлгээс харна 
уу.)

• ГБХ-ийн гэмт хэрэгт өртсөн бол энэ талаарх 
мэдээлэл, дуудлага өгөх, зөрчил хянан 
шалгах ажиллагааны талаар мэдээлэлтэй 
байх нь хохирогчид тустай. (Мөн гарын 
авлагын 1 болон 3 дугаар бүлгээс харна уу.)

• Хохирогчийг бусад байгууллагатай холбон 
зуучлах,  түүнд төрийн зүгээс үзүүлдэг 
үйлчилгээний талаар мэдэх хэрэгцээ 
хохирогчид байдаг. (Энэ талаар гарын 
авлагын 2.2 сэдэвт тодорхой тусгасан.) 

• Хохирогч өөрийгөө өмгөөлүүлэх, өөрийг 
нь төлөөлөн хэн, хэрхэн оролцох талаарх 
мэдээллийг тус гарын авлагын 3 дугаар 
бүлгээс харна уу. 

• Хохирогч гэр бүлээ цуцлах хүсэлтэй байгаа 
бол энэ талын мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. 

• Хохирогч нийгмийн зорилтот бүлгийн 
төлөөлөл бөгөөд тусгай хэрэгцээтэй бол 
нийгмийн халамжийн талаар мэдээлэл авах 
хүсэлтэй байдаг. 

Энэ сэдвийн хүрээнд хохирогч гэр бүлээ цуцлах 
хүсэлтэй байгаа болон нийгмийн зорилтот 
бүлгийн төлөөлөл байгаад нийгмийн халамжийн 
талаар мэдээлэл авах хүсэлтэй бол ямар 
зөвлөгөө өгч болох талаар авч үзлээ.

Гэр бүл цуцлалт 

ГБХ-ийн хохирогч нь гэр бүлээ цуцлуулах 
хүсэлтэй байгаа тохиолдолд хүүхэдтэй болон 
дундын эд хөрөнгө байгаа эсэхээс нь хамааран 
зөвлөгөө өгнө. Хэрэв ГБХ-ийн хохирогч хүүхэдтэй 
бол хүүхэд хэний асрамжид үлдэх, хэрэв дундын 
эд хөрөнгөтэй бол хувааж болох, эс болох эд 
хөрөнгөтэй бол мэргэжлийн хууль зүйн туслалцаа 
авч шийдвэрлүүлэх шаардлагатай болохыг 
зөвлөнө. Хүүхдийг хэний асрамжид үлдээхээ 
хоёр тал шийдэж чадаагүй бол хүүхдийн эрх 
ашгийг харгалзан үздэг. Хэрэв хүүхэд 7-оос дээш 
настай бол хүүхдээс хэний асрамжид үлдэх 
талаар өөрийнх нь саналыг асуудаг. Ингэхдээ 
мөн л дээрх нөхцөл байдлыг давхар харгалзан 
үзсэний улмаас шийдвэрээ гаргадаг.

Мэдээж хүүхдийг хэний асрамжид үлдээж 
байгаатай холбоотойгоор хүүхдийн тэтгэлгийн 
асуудал үүдэн гарах нь гарцаагүй. Хүүхдийн 
тэтгэлгийг Гэр бүлийн тухай хуульд зааснаар 
олгодог байна.

Хэрэв хохирогч маань эд хөрөнгийн маргаантай 
бол хувааж болох болон эс хувааж болох 
эд хөрөнгийн тухай эрх зүйн анхан шатны 
мэдээллийг өгнө. Хувааж болох эд хөрөнгө гэдэг 
нь гэр бүлийн бүх эд хөрөнгө тэр чигээрээ орно. 
Үүнд: орон сууц, газар, зуслангийн байшин, 
газрын эзэмшил, тээврийн хэрэгсэл, өрөөний 
тавилга, үнэт цаас, нийтийн хөрөнгө оруулалт 
буюу хадгаламж г.м. Жишээлбэл, гэр бүлийн 
бизнес эрхэлж байсан бол тэрхүү байгууллагын 
хувьцааг тэгш хувааж мөн нийт ашиг орлогыг 
ч цаашдаа хувааж байх журамтай байдаг.
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Анхаарвал зохих нэг чухал асуудал нь эхнэр, 
нөхөр хоёр нэг гэрт орсны дараа ихэнх нөхрүүд 
эхнэрээ гэртээ хүүхдээ харуулж байлгахыг илүүд 
үздэг. Эхнэр нь хүүхдээ хараад гэр орны ажилтай 
“зууралдсаар” байтал нэг мэдэхэд хэдэн жил 
өнгөрдөг. Хамгийн харамсалтай нь сүүлийн үед гэр 
бүл ихээр салах болж, үүнээс үүдээд нөхрийн бий 
болгосон орон байр, эд хөрөнгө, машин тэргийг 
эхнэр нь нөхөртэйгээ хуваах болоод ирэхээр 
мэдээж нөхрүүд дургүйцээд ирдэг. Ихэнх нөхөр 
намайг өдий хэмжээний хөрөнгө цуглуулахад 
эхнэр минь маш их тус болж ар гэрийг минь 
авч явж байсан шүү гэж бараг дурсдаггүй. Ийм 
болохоор хувааж эс болох эд хөрөнгийн тухай 
тайлбарлахдаа дараах байдлаар ойлгуулна. “Гэр 
бүл болохоос өмнө таны олж авсан эд хөрөнгийг 
гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулж бүхэлд нь буюу 
зарим хэсгийг шилжүүлээгүй бол тэр хувааж 
эс болох хөрөнгө болдог. Та энэ эд хөрөнгөө 
ашиглан бизнес эрхэлсэн ч гэсэн бас л хувааж 
үл болох эд хөрөнгө хэвээрээ байна. Мөн таны 
өөрийн авьяас, чадварыг чинь үнэлсэн шагнал 
болон зохиогчийн шагналыг яах аргагүй хувааж 
үл болно. Хүмүүс бас нэг зүйл дээр маргадаг. Энэ 
бол танд зориулж эцэг эхээс чинь бэлэглэсэн 
зуслангийн байшин, газрыг таны гэр бүлийн хүн 
чинь би бас хувь хүртэх ёстой гэдэг. Хэрэв та өөрөө 
гэр бүлийн хэрэгцээнд шилжүүлээгүй, гэр бүлийн 
хэрэгцээнд зориулаагүй зөвхөн танд зориулан 
бэлэглэсэн эд хөрөнгийг хэн ч булаацалдах 
эрхгүй юм” гэдгийн ойлгуулах хэрэгтэй.

Гэр бүл цуцлахтай холбоотой зөвлөгөөг өгөхдөө 
дараах зүйлийг мөн анхаарах шаардлагатай. 
Энэ нь хэрэв гэрлэгсдийн хэн нэгний байнгын 
хүчирхийлэл, дарамтаас болж гэр бүлийн 
гишүүдийн амь нас, эрүүл мэнд болон хүүхдийн 
хүмүүжилд ноцтой хохирол учирч болзошгүй, 
эсхүл хохирол учирсан нь тогтоогдсон бол шүүх 
эвлэрлийн хугацаа өгөлгүйгээр гэрлэлтийг шууд 
цуцална. 

ГБХ-ийн хохирогч өмгөөлөгч авахгүйгээр шүүхэд 
хандахаар шийдвэр гаргасан бол дараах 
зөвлөгөө өгч болно. Үүнд: 

1. Гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж 
тооцуулахаар шүүхэд хандана.

2. Хуулийн шаардлага хангасан бүрдүүлбэр 
бүхий нэхэмжлэл бичнэ.

3. Нэхэмжлэлд хавсаргах баримт материалыг 
бүрдүүлсэн байна.

1. Өмнөх гэрлэлтээ цуцлуулаагүй гэдгийг 
нотолно.

2. Шүүхэд өөрөө болон төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн 
туслалцааг авч хэргийг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд оролцоно. 

3. Гэрлэлтийг хүчин төгөлдөр бус гэж тооцсоноос 
эрх, ашиг хохирсон гэж үзвэл хохирлоо нөхөн 
гаргуулахаар үнэлгээг тогтооно.

4. Шүүх шийдвэр гаргана.41

Нийгмийн халамж

ГБХ-ийн хохирогч нийгмийн аль ч төлөөлөл 
байж болно.Тухайлбал, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн, жирэмсний болон амаржсаны амралт 
авсан иргэн, өндөр настан, хүүхэд болон өрх 
толгойлсон эх, эцэг байж болно. ГБХ-ийн 
хохирогч нь нийгмийн аль нэг зорилтот бүлгийн 
төлөөлөл бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн тухай мэдээллийг өгнө. Тухайлбал,

• Хэрэв ГБХ-ийн хохирогч маань 60 ба түүнээс 
дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш 
настай эмэгтэй,16 насанд хүрсэн одой иргэн, 
хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш 
хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, тэжээгч нь нас барсан 
18 хүртэлх насны хүүхэд байвал нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэрт хэрхэн хамрагдах тухай 
зөвлөнө. Энэ зөвлөгөөг Нийгмийн даатгалын 
тухай хууль тогтоомжид заасан хүрээнд 
зөвлөнө. Хуульд заасны дагуу тэтгэвэр авах 
эрх үүсээгүй эдгээр иргэдэд сар бүр олгох 
ёстойг хэлж өгнө. Хохирогч 60 ба түүнээс 
дээш настай эрэгтэй, 55 ба түүнээс дээш 
настай эмэгтэй байгаа тохиолдолд нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэрт хамрагдахдаа дараах 
бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, хорооныхоо 
нийгмийн ажилтанд өгнө гэдгийг хэлж өгнө. 
Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. 2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 

авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн 
даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт.

Ахмад настан нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
155000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас тухайн сар 
дуустал хугацаанд харьяа банкнаас тэтгэврийн 
дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

41Иргэдийн эрх зүйн хөтөч, 72 тал

4.

5.

6.

7.

51



• ГБХ-ийн хохирогч 16 насанд хүрсэн одой 
иргэн нийгмийн халамжид хамрагдахыг 
хүссэн бол дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж өөрийн оршин суугаа газрын сум, 
хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу) тодорхойлолт;
2. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр      

авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн      
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын       
нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн       
тодорхойлолт;

6. Одой болохыг тогтоосон Эмнэлэг,      
хөдөлмөрийн магадлах комиссын       
шийдвэр.

16 насанд хүрсэн одой иргэн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр 155000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас 
тухайн сар дуустал хугацаанд харьяа банкнаас 
тэтгэврийн дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж 
авна.
 
• Хэрэв ГБХ-ийн хохирогч хөдөлмөрийн 

чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 
16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
хамрагдахдаа дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн 
ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. 2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 6.1.7. 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.4т 
заасан хүүхдийн тухайд тэжээгчийн нас 
барсны гэрчилгээ, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, 
тэдгээрийн хуулбар;

4. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
5. 6 нас хүрээд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

тогтоолгож байгаа иргэнээс бусад иргэнд 
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 
авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн 
даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;

6. Сум хорооны амьжиргааг дэмжих   
зөвлөлийн шийдвэр,Аймаг дүүргийн   
засаг даргын захирамж.

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш 
хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
155000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас тухайн сар 
дуустал хугацаанд харьяа банкнаас тэтгэврийн

дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

• Хэрэв ГБХ-ийн хохирогчийн маань 
тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны 
хүүхэд нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
хамрагдахдаа дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн 
ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. 2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4. Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээ, асран 

хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний 
үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар ;

5. 18 хүртэлх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 
эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигч)-ийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн 
хуулбар;

6. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
7. 16 нас хүрээд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

тогтоолгож байгаа иргэнээс бусад иргэнд 
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 
авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн 
даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;

8. Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 
шийдвэр, Аймаг дүүргийн засаг даргын 
захирамж.

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 1-2 хүүхдэд 
155000, 3-4 хүүхдэд 232500, 5-аас дээш хүүхдэд 
310000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас тухайн сар 
дуустал хугацаанд харьяа банкнаас тэтгэврийн 
дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

• Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авахыг хүссэн 
ГБХ-ийн хохирогч маань  холбогдох баримт 
бичгийг бүрдүүлж, өргөдлийн хамт сум, 
хорооны нийгмийн ажилтанд өгөх бөгөөд сум, 
хорооны нийгмийн ажилтан тэтгэвэр, тэтгэмж 
тогтоолгох өргөдлийг хүлээж авснаас хойш 
30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлүүлэх 
боломжтойг нь хэлж өгнө.  Тэтгэвэр, 
тэтгэмжээ хэрхэн яаж авахаа мэдэхгүй 
байгаа хохирогчдод дараах аргуудыг зааж 
өгч болно. Үүнд:

1. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг банкаар 
дамжуулан олгоно

2. Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өөрөө хүсэлт гаргавал 
улиралд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
улирлын эхний сард бөөнөөр нь олгож болно
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• ГБХ-ийн хохирогч 16 насанд хүрсэн одой 
иргэн нийгмийн халамжид хамрагдахыг 
хүссэн бол дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж өөрийн оршин суугаа газрын сум, 
хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу) тодорхойлолт;
2. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
3. 2 хувь зураг;
4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
5. Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр      

авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн      
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын       
нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн       
тодорхойлолт;

6. Одой болохыг тогтоосон Эмнэлэг,      
хөдөлмөрийн магадлах комиссын       
шийдвэр.

16 насанд хүрсэн одой иргэн нийгмийн халамжийн 
тэтгэвэр 155000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас 
тухайн сар дуустал хугацаанд харьяа банкнаас 
тэтгэврийн дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж 
авна.
 
• Хэрэв ГБХ-ийн хохирогч хөдөлмөрийн 

чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 
16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
хамрагдахдаа дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн 
ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. 2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 6.1.7. 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 12.1.4т 
заасан хүүхдийн тухайд тэжээгчийн нас 
барсны гэрчилгээ, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх, 
тэдгээрийн хуулбар;

4. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
5. 6 нас хүрээд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

тогтоолгож байгаа иргэнээс бусад иргэнд 
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 
авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн 
даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;

6. Сум хорооны амьжиргааг дэмжих   
зөвлөлийн шийдвэр,Аймаг дүүргийн   
засаг даргын захирамж.

Хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш 
хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
155000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас тухайн сар 
дуустал хугацаанд харьяа банкнаас тэтгэврийн

дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

• Хэрэв ГБХ-ийн хохирогчийн маань 
тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны 
хүүхэд нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт 
хамрагдахдаа дараах бичиг баримтыг 
бүрдүүлж сум, хорооныхоо нийгмийн 
ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Өргөдөл (маягтын дагуу);
2. 2 хувь зураг;
3. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
4. Тэжээгчийн нас барсны гэрчилгээ, асран 

хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний 
үнэмлэх, тэдгээрийн хуулбар ;

5. 18 хүртэлх насны хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 
эх (эцэг, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигч)-ийн иргэний үнэмлэх, тэдгээрийн 
хуулбар;

6. Сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
7. 16 нас хүрээд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 

тогтоолгож байгаа иргэнээс бусад иргэнд 
нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 
авах эрх үүсээгүй тухай аймаг, дүүргийн 
нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн 
даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;

8. Сум хорооны амьжиргааг дэмжих зөвлөлийн 
шийдвэр, Аймаг дүүргийн засаг даргын 
захирамж.

Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 1-2 хүүхдэд 
155000, 3-4 хүүхдэд 232500, 5-аас дээш хүүхдэд 
310000 төгрөгийг сар бүрийн 15-аас тухайн сар 
дуустал хугацаанд харьяа банкнаас тэтгэврийн 
дэвтэр, иргэний үнэмлэхтэйгээ очиж авна.

• Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авахыг хүссэн 
ГБХ-ийн хохирогч маань  холбогдох баримт 
бичгийг бүрдүүлж, өргөдлийн хамт сум, 
хорооны нийгмийн ажилтанд өгөх бөгөөд сум, 
хорооны нийгмийн ажилтан тэтгэвэр, тэтгэмж 
тогтоолгох өргөдлийг хүлээж авснаас хойш 
30 хоногийн дотор хянан шийдвэрлүүлэх 
боломжтойг нь хэлж өгнө.  Тэтгэвэр, 
тэтгэмжээ хэрхэн яаж авахаа мэдэхгүй 
байгаа хохирогчдод дараах аргуудыг зааж 
өгч болно. Үүнд:

1. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг банкаар 
дамжуулан олгоно

2. Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өөрөө хүсэлт гаргавал 
улиралд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
улирлын эхний сард бөөнөөр нь олгож болно

52

1. Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн 
биеэр ирж тэтгэвэр, тэтгэмжээ авах 
боломжгүй иргэний тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
түүний итгэмжлэгдсэн иргэнд, эсхүл нийгмийн 
халамжийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн 
ажилтан гэрт нь хүргэж өгнө.

2. 16 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр, 
тэтгэмжийг эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчид нь олгоно.

3. Иргэн хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
иргэний хадгаламжийн дансанд нь шилжүүлж 
болно.

• Хэрэв хохирогчид нийгмийн халамжийн 
тэтгэмжийн талаарх мэдээлэл хэрэгтэй гэж 
үзвэл дараах төрлүүдийг хэлж болно. Үүнд:

1. Асаргааны тэтгэмж;
2. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа 

зайлшгүй шаардлагатай өрхийн гишүүн-
иргэний тэтгэмж;

3. Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг 
дэмжих мөнгөн тэтгэмж;

4. Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж.

Асаргааны тэтгэмж гэж сар бүр 70000 төгрөгийг 
авах ба сар бүрийн 15-наас харьяа банкнаас 
хүлээн авна гэдгийг ГБХ-ийн сонирхсон 
хохирогчид зөвлөнө. Асаргааны тэтгэмжийг 
хөдөлмөрийн насны иргэнээс гадна ахмад 
настан болон 16-аас дээш насны хүүхдэд олгож 
болно. Асаргааны тэтгэмжийг асруулагч тус 
бүрээр тооцож олгоно. 

Нэг иргэн нэг хаяг дээр оршин суугаа 3-аас 
дээшгүй иргэнийг асарч болно. МУЗГ-ын 2012 
оны 185 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
батлагдсан “Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр 
тэтгэмж олгох журам”-ын 4.5-д зааснаар:

• Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон 
асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа 
иргэн асаргааны тэтгэмжид хамрагдахдаа 
шаардах бичиг баримтыг бүрдүүлж сум, 
хорооныхоо нийгмийн ажилтанд өгнө.

• Гэр бүлийн тухай хуулийн 25.5-д заасан болон 
хүчирхийллийн улмаас сэтгэл санааны болон 
бие махбодын хохирол хүлээж хамгаалалт 
шаардлагатай болсон хүүхдийг Гэр бүлийн 
тухай хуулийн 74 дүгээр зүйлд заасны дагуу 
гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа;

• Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ахмад 
настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц бие 
иргэнийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа; 

• Эмнэлгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа 
шаардлагатай ахмад настан болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд ба иргэнийг асарч байгаа 
иргэн.

• Онцгой тохиолдлын болон амьжиргааг дэмжих 
мөнгөн тэтгэмжид өрх, иргэн хамрагдах 
тухай мэдээллийг дараах хүснэгтээс хараад 
тэтгэмж авах зорилтот бүлгээ тодорхойлсны 
үндсэн дээр тохирох тэтгэмжийн хэмжээг нь 
хэлж өгч болно.

Хүснэгт 2.3.1. Халамжийн тэтгэмжийн хэмжээ

3.

4.

  
5.

53



Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авахыг хүссэн иргэн 
холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, өргөдлийн 
хамт сум, хорооны нийгмийн ажилтанд өгнө. Сум, 
хорооны нийгмийн ажилтан тэтгэвэр, тэтгэмж 
тогтоолгох өргөдлийг хүлээж авснаас хойш 30 
хоногийн дотор хянан шийдвэрлүүлнэ.

• Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг банкаар 
дамжуулан олгоно.

• Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өөрөө хүсэлт гаргавал 
улиралд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
улирлын эхний сард бөөнөөр нь олгож болно.

• Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн 
биеэр ирж тэтгэвэр, тэтгэмжээ авах 
боломжгүй иргэний тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
түүний итгэмжлэгдсэн иргэнд, эсхүл нийгмийн 
халамжийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн 
ажилтан гэрт нь хүргэж өгнө.

• 16 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр, 
тэтгэмжийг эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчид нь олгоно.

• Иргэн хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
иргэний хадгаламжийн дансанд нь шилжүүлж 
болно.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг Өрхийн 
амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд 
хамрагдсан өрх, иргэний хүүхдэд олгох бөгөөд 
банканд хүсэлт гаргасан сараас тооцон сар 
бүр олгоно.  Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг дээрх 
судалгаанд хамрагдсан өрхийн 0-18 хүртэлх 
насны хүүхэд (цаашид “хүүхэд” гэх), эсхүл түүнийг 
төлөөлөх хууль ёсны эрх бүхий Монгол Улсын 
иргэнд олгоно. Хүүхэд болон хүүхдийг төлөөлөн 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах эх (эцэг, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн 
этгээд) нь үйлчлүүлэх арилжааны банкийг өөрөө 
сонгох эрхтэй.

Тухайн хүүхдэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох 
зөвхөн нэг банкийг сонгож, уг банканд өөр 
эзэмшигч ашиглаж байгаагүй зөвхөн нэг данс 
нээлгэнэ. Хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд эсхүл 
16 насанд хүрсэн бол хүүхэд өөрөө хүүхдийн 
мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт гаргаж болно. Иргэн 
сонгосон арилжааны банканд өөрийн биеэр очиж 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжээ авах хүсэлт гаргана.

Асран хамгаалагч (14 хүртэл насны хүүхдэд), 
харгалзан дэмжигч (14-18 насны хүүхэд)-ийг сум, 
дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр тогтооно. 
Итгэмжлэлийг нотариатчаас авна.

Иргэн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт 
гаргахдаа дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлж 
банкны ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Хүүхдийг төлөөлөн мөнгө авах эх /эцэг, 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, 
итгэмжлэгдсэн этгээд/-ийн иргэний цахим 
үнэмлэх;  

2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 16 насанд 
хүрсэн бол иргэний цахим үнэмлэх;   

3. Хэрэв хүүхэд асрамжийн газарт байгаа бол 
тухайн асрамжийн газрын тодорхойлолт;

4. Гэр бүлийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр 
тогтоогдсон бол сум, дүүргийн Засаг даргын 
шийдвэр, түүний хуулбар;

5. Гадаадад амьдарч байгаа Монгол Улсын 
иргэний хувьд Монгол Улсаас гадаад улсад 
суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын 
тодорхойлолт, итгэмжлэл.

Дээрх баримт бичгийг банкны ажилтан хүлээн авч 
өргөдлийн маягт бөглүүлэн, иргэнээр гарын үсэг 
зуруулж баталгаажуулан авна. Иргэн хүүхдийн 
мөнгөн тэтгэмж авах дансыг хүүхэд тус бүрээр 
нээлгэнэ.        

ГБХ-ийн хохирогчид өрх толгойлон амьдрах 
шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд “Эх, олон 
хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох 
тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д  дараах 
тэтгэмжүүдийг олгохоор зохицуулсан. Үүнд:

1. Жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд 
төрүүлэх хүртэлх хугацаанд эх сар бүр 
тэтгэмж авах эрхтэй. 

2.  Төрүүлсэн 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ   
     асарч байгаа эх сар бүр хүүхэд асарсны 
     тэтгэмж авах эрхтэй. 
3.  Дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхэд 
     төрүүлсэн эх нэг удаа тэтгэмж авах 
     эрхтэй.

0-18 хүртэлх насны гурав болон түүнээс дээш 
хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг улирал бүр 
тэтгэмж авах эрхтэй.

Хэрэв хохирогч жирэмсэн тохиолдолд жирэмсэн 
эхийн тэтгэмжийн тухай зөвлөж болно. 

Эхэд жирэмсний 5 сартайгаас төрөх хүртэл 
хугацаанд Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр 
сар бүр 40,000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгоно. 
Жирэмсэн эхийн тэтгэмж авч байсан иргэн хүүхэд 
төрөнгүүт 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны 
тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн 
ажилтанд гаргана. Үүнд:
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Тэтгэвэр, тэтгэмж тогтоолгон авахыг хүссэн иргэн 
холбогдох баримт бичгийг бүрдүүлж, өргөдлийн 
хамт сум, хорооны нийгмийн ажилтанд өгнө. Сум, 
хорооны нийгмийн ажилтан тэтгэвэр, тэтгэмж 
тогтоолгох өргөдлийг хүлээж авснаас хойш 30 
хоногийн дотор хянан шийдвэрлүүлнэ.

• Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг банкаар 
дамжуулан олгоно.

• Тэтгэвэр, тэтгэмж авагч хүндэтгэн үзэх 
шалтгааны улмаас өөрөө хүсэлт гаргавал 
улиралд олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
улирлын эхний сард бөөнөөр нь олгож болно.

• Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас өөрийн 
биеэр ирж тэтгэвэр, тэтгэмжээ авах 
боломжгүй иргэний тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
түүний итгэмжлэгдсэн иргэнд, эсхүл нийгмийн 
халамжийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн 
ажилтан гэрт нь хүргэж өгнө.

• 16 хүртэлх насны хүүхдэд олгох тэтгэвэр, 
тэтгэмжийг эцэг, эх, эсхүл асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигчид нь олгоно.

• Иргэн хүсэлтээ гаргасан тохиолдолд 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээний 
байгууллага тэтгэвэр, тэтгэмжийг тухайн 
иргэний хадгаламжийн дансанд нь шилжүүлж 
болно.

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг Өрхийн 
амьжиргааны түвшин тодорхойлох судалгаанд 
хамрагдсан өрх, иргэний хүүхдэд олгох бөгөөд 
банканд хүсэлт гаргасан сараас тооцон сар 
бүр олгоно.  Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг дээрх 
судалгаанд хамрагдсан өрхийн 0-18 хүртэлх 
насны хүүхэд (цаашид “хүүхэд” гэх), эсхүл түүнийг 
төлөөлөх хууль ёсны эрх бүхий Монгол Улсын 
иргэнд олгоно. Хүүхэд болон хүүхдийг төлөөлөн 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах эх (эцэг, асран 
хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн 
этгээд) нь үйлчлүүлэх арилжааны банкийг өөрөө 
сонгох эрхтэй.

Тухайн хүүхдэд хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж олгох 
зөвхөн нэг банкийг сонгож, уг банканд өөр 
эзэмшигч ашиглаж байгаагүй зөвхөн нэг данс 
нээлгэнэ. Хүүхдийн эцэг, эх, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигч, итгэмжлэгдсэн этгээд эсхүл 
16 насанд хүрсэн бол хүүхэд өөрөө хүүхдийн 
мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт гаргаж болно. Иргэн 
сонгосон арилжааны банканд өөрийн биеэр очиж 
хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжээ авах хүсэлт гаргана.

Асран хамгаалагч (14 хүртэл насны хүүхдэд), 
харгалзан дэмжигч (14-18 насны хүүхэд)-ийг сум, 
дүүргийн Засаг даргын шийдвэрээр тогтооно. 
Итгэмжлэлийг нотариатчаас авна.

Иргэн хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж авах хүсэлт 
гаргахдаа дор дурдсан баримт бичгийг бүрдүүлж 
банкны ажилтанд өгнө. Үүнд:

1. Хүүхдийг төлөөлөн мөнгө авах эх /эцэг, 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, 
итгэмжлэгдсэн этгээд/-ийн иргэний цахим 
үнэмлэх;  

2. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, 16 насанд 
хүрсэн бол иргэний цахим үнэмлэх;   

3. Хэрэв хүүхэд асрамжийн газарт байгаа бол 
тухайн асрамжийн газрын тодорхойлолт;

4. Гэр бүлийн тухай хуулийн 66.1-д заасны дагуу 
асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчээр 
тогтоогдсон бол сум, дүүргийн Засаг даргын 
шийдвэр, түүний хуулбар;

5. Гадаадад амьдарч байгаа Монгол Улсын 
иргэний хувьд Монгол Улсаас гадаад улсад 
суугаа дипломат төлөөлөгчийн газрын 
тодорхойлолт, итгэмжлэл.

Дээрх баримт бичгийг банкны ажилтан хүлээн авч 
өргөдлийн маягт бөглүүлэн, иргэнээр гарын үсэг 
зуруулж баталгаажуулан авна. Иргэн хүүхдийн 
мөнгөн тэтгэмж авах дансыг хүүхэд тус бүрээр 
нээлгэнэ.        

ГБХ-ийн хохирогчид өрх толгойлон амьдрах 
шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд “Эх, олон 
хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох 
тухай хууль”-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1-д  дараах 
тэтгэмжүүдийг олгохоор зохицуулсан. Үүнд:

1. Жирэмсний таван сартайгаас эхлэн хүүхэд 
төрүүлэх хүртэлх хугацаанд эх сар бүр 
тэтгэмж авах эрхтэй. 

2.  Төрүүлсэн 0-3 хүртэлх насны хүүхдээ   
     асарч байгаа эх сар бүр хүүхэд асарсны 
     тэтгэмж авах эрхтэй. 
3.  Дөрөв хүртэлх насны ихэр хүүхэд 
     төрүүлсэн эх нэг удаа тэтгэмж авах 
     эрхтэй.

0-18 хүртэлх насны гурав болон түүнээс дээш 
хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэг улирал бүр 
тэтгэмж авах эрхтэй.

Хэрэв хохирогч жирэмсэн тохиолдолд жирэмсэн 
эхийн тэтгэмжийн тухай зөвлөж болно. 

Эхэд жирэмсний 5 сартайгаас төрөх хүртэл 
хугацаанд Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр 
сар бүр 40,000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгоно. 
Жирэмсэн эхийн тэтгэмж авч байсан иргэн хүүхэд 
төрөнгүүт 0-3 хүртэлх насны хүүхэд асарсны 
тэтгэмж авах хүсэлтээ сум, хорооны нийгмийн 
ажилтанд гаргана. Үүнд:
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Жирэмсэн эхийн тэтгэмжид хамрагдах иргэн 
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн сум, хорооны 
нийгмийн ажилтанд өгнө. (Эх, олон хүүхэдтэй 
өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай 
журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.2.1-д зааснаар) 

• өргөдөл;     
• 1 хувь зураг; 
• иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 
• баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
• жирэмсэн үедээ эмнэлгийн хяналтад орсон 

тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн 
төвийн  эмчийн тодорхойлолт.

Хэрэв тухайн хохирогч 0-3 хүртэлх насны 
хүүхэдтэй бол асарсны тэтгэмжийн тухай 
мэдээллийг өгнө. 0-3 хүртэл насны хүүхдээ 
асарч байгаа эхэд хүүхдийн тооноос үл хамааран 
Засгийн газраас тогтоосон хэмжээгээр сар бүр 
50,000 төгрөгийн тэтгэмжийг олгоно. Хүүхэд 
асарсны тэтгэмж авч байх хугацаандаа эх нь 
жирэмсэн эхийн тэтгэмж авах эрх үүсвэл түүнд 
уг тэтгэмжийг давхар олгоно. 0-3 хүртэлх насны 
хүүхэд асарсны тэтгэмжид хамрагдах иргэн 
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн сум, хорооны 
нийгмийн ажилтанд өгнө. Үүнд:

(Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт 
тэтгэмж олгох тухай журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 
2.2.2-т зааснаар) 

• өргөдөл;    
• 1 хувь зураг;  
• иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт; 
• хүүхэд эсэн мэнд бойжиж байгаа тухай өрх, 

сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвийн эмчийн 
тодорхойлолт;  

• хүүхдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын хамт;
• Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106.1-д заасны 

дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа бол 
чөлөө олгосон тухай ажил олгогчийн тушаал, 
хуулбарын хамт; 

• баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт.

Хэрэв хохирогч ихэр хүүхэдтэй бол ихэр 
хүүхдийн тэтгэмжийн тухай мэдээлэл өгнө. Үүнд, 
ихэр хүүхдийн тэтгэмж авах эхэд Засгийн газраас 
тогтоосон хэмжээгээр 2 ихэр хүүхэдтэй бол тус 
бүрт 1,0 сая төгрөг, 3 болон түүнээс дээш ихэр 
хүүхэдтэй бол хүүхэд тус бүрт 3,0 сая төгрөгийн 
тэтгэмжийг 1 удаа олгодог. Мөн дараах бичиг 
баримтыг бүрдүүлж өгнө гэдгийг хэлээрэй. Үүнд:

Ихэр хүүхдийн тэтгэмжид хамрагдах иргэн 
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн сум, хорооны 
нийгмийн ажилтанд өгнө. (Эх, олон хүүхэдтэй 
өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай

журам”-ын 2 дугаар зүйлийн 2.2.3-т зааснаар) 

• өргөдөл;   
• иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт, гадаадад 

оршин суугаа иргэний хувьд иргэний үнэмлэх, 
эсхүл нотариатаар батлуулсан хуулбар;

• хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын 
хамт;  

• ихэр хүүхэд нь эсэн мэнд бойжиж байгаа 
тухай өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн 
төвийн эмчийн тодорхойлолт;  

• баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;  
• гадаадад оршин суугаа иргэний хувьд 

тухайн газрын эмч, эмнэлгийн байгууллагын 
тодорхойлолт, Монгол улсаас гадаад улсад 
суугаа Дипломат төлөөлөгчийн газрын 
тодорхойлолт.

Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн 
өрх толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмж: 0-18 хүртэлх 
насны гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх 
толгойлсон эх, эцэгт хөдөлмөрийн хөлсний доод 
хэмжээтэй тэнцүү хэмжээний тэтгэмжийг улирал 
бүр олгоно.

Гурав болон түүнээс дээш хүүхэд төрүүлсэн өрх 
толгойлсон эх, эцгийн тэтгэмжид хамрагдах иргэн 
дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн сум, хорооны 
нийгмийн ажилтанд өгнө. (Эх, олон хүүхэдтэй өрх 
толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж олгох тухай журам”-
ын 2 дугаар зүйлийн 2.2.4-т зааснаар) Үүнд:

• Өргөдөл;  
• 1 хувь зураг; 
• нас барсан эхнэр, эсхүл нөхрийн нас барсны 

гэрчилгээ,   хуулбарын хамт;  
• баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт;
• хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ, хуулбарын 

хамт (16 насанд хүрсэн бол иргэний үнэмлэх, 
хуулбарын хамт);

• нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3.1.8-
д заасан өрх толгойлсон эх, эцэг (нөхөр, 
эхнэрийн аль нэг нь нас барсан, эсхүл 
сураггүй алга болсон нь шүүхээр тогтоогдсон, 
гэрлэлтээ цуцлуулсан, эцэг, эх байх эрхээ 
шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан тухайн 
шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, 
гэрлэж байгаагүй боловч төрүүлсэн болон 
үрчлэн авсан хүүхэдтэй ганц бие эх, 
эцэг)-т тэтгэмж олгох талаар сум, хорооны 
Амьжиргааг дэмжих зөвлөлөөс гаргасан 
шийдвэр.

ГБХ-ийн хохирогчид гол төлөв ажилгүй 
болсон байдаг. Иймд эдгээр иргэнд олгогддог 
ажилгүйдлийн тэтгэмж авах, мэргэжлийн 
сургалтад хамрагдах тухай мэдээлэл өгч болно.
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Үүнд тухайн иргэн өргөдлөө холбогдох баримт 
бичгийн хамт оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ 
хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, уг алба байхгүй 
бол нийгмийн даатгалын байгууллагад хандаж 
болохыг зөвлөнө. Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
алба буюу нийгмийн даатгалын байгууллага 
нь ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, мэргэжлийн 
сургалтад хамруулах асуудлыг өргөдөл, 
холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 
14 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

1. Өргөдөл;
2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
3. Ажлаас халагдсан тухай шийдвэл.

Бичиг баримтаа бүрдүүлж, харьяа нутаг 
дэвсгэрийнхээ хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 
бүртгүүлэх хугацаа нь 14 хоног байна.
Харьяа нутаг дэвсгэр гэдэг нь оршин суугаа 
дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, орон 
нутагт аймгийн Хөдөлмөр халамжийн хэлтсийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст хандана.

Хохирогч хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн, ахмад настай иргэн, жирэмсэн эмэгтэйд 
эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд анхаарах нь

Хохирогч хүүхдэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд 
анхаарах асуудлууд:

• Хохирогч хүүхэдтэй зөв харьцаж, 
хүндэтгэлтэй хандах; 

• Хүүхдийн сэтгэл зүй, насны онцлогт тохирсон 
асуултыг энгийн үгээр ойлгомжтой асуух;

• Хүүхдэд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж, 
тусалж дэмжих;

• Хүүхдийг буруутгасан аливаа асуулт, үйлдэл 
гаргахгүй байх. 

Эрх зүйн зөвлөгөө нь хохирогч хүүхдийн 
хэрэгцээнд нийцсэн байх бөгөөд хүүхэдтэй 
хүнлэг бус харилцах, нэр төрийг нь гутаан 
доромжлох, ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно. 

Хэрэв хохирогч хүүхэд эрх зүйн зөвлөгөө биечлэн 
авах хүсэлт гаргасан бол хүсэлтийг хүлээн 
авсан байгууллага, албан тушаалтан гэр бүлийн 
чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ-д 
хандаж, эрх зүйн зөвлөгөө биечлэн үзүүлэх 
ажлыг хариуцан зохион байгуулна.

ГБХ-д өртсөн хүүхдэд 107, 108 дугаарын утсаар 
эрх зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгнө. Эрх 
зүйн зөвлөгөөг цахим хэлбэрээр үзүүлэхдээ 
хохирогчид тухайн нөхцөл байдалд тохирсон 

үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх эрх зүйн боломжтойг 
зөвлөнө.  

Хяналтын асуулт

1. Эрх зүйн зөвлөгөө ба өмгөөллийн үйлчилгээ 
хоёр ямар ялгаатай вэ?

2. Хохирогч хүүхдэд зөвлөгөө өгөхөд юуг 
анхаарах шаардлагатай вэ?
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Үүнд тухайн иргэн өргөдлөө холбогдох баримт 
бичгийн хамт оршин суугаа нутаг дэвсгэрийнхээ 
хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, уг алба байхгүй 
бол нийгмийн даатгалын байгууллагад хандаж 
болохыг зөвлөнө. Хөдөлмөр эрхлэлтийн 
алба буюу нийгмийн даатгалын байгууллага 
нь ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, мэргэжлийн 
сургалтад хамруулах асуудлыг өргөдөл, 
холбогдох баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш 
14 хоногийн дотор хянан шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

1. Өргөдөл;
2. Нийгмийн даатгалын дэвтэр;
3. Ажлаас халагдсан тухай шийдвэл.

Бичиг баримтаа бүрдүүлж, харьяа нутаг 
дэвсгэрийнхээ хөдөлмөр эрхлэлтийн албанд 
бүртгүүлэх хугацаа нь 14 хоног байна.
Харьяа нутаг дэвсгэр гэдэг нь оршин суугаа 
дүүргийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн алба, орон 
нутагт аймгийн Хөдөлмөр халамжийн хэлтсийн 
хөдөлмөр эрхлэлтийн хэлтэст хандана.

Хохирогч хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн, ахмад настай иргэн, жирэмсэн эмэгтэйд 
эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд анхаарах нь

Хохирогч хүүхдэд эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөд 
анхаарах асуудлууд:

• Хохирогч хүүхэдтэй зөв харьцаж, 
хүндэтгэлтэй хандах; 

• Хүүхдийн сэтгэл зүй, насны онцлогт тохирсон 
асуултыг энгийн үгээр ойлгомжтой асуух;

• Хүүхдэд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж, 
тусалж дэмжих;

• Хүүхдийг буруутгасан аливаа асуулт, үйлдэл 
гаргахгүй байх. 

Эрх зүйн зөвлөгөө нь хохирогч хүүхдийн 
хэрэгцээнд нийцсэн байх бөгөөд хүүхэдтэй 
хүнлэг бус харилцах, нэр төрийг нь гутаан 
доромжлох, ялгаварлан гадуурхахыг хориглоно. 

Хэрэв хохирогч хүүхэд эрх зүйн зөвлөгөө биечлэн 
авах хүсэлт гаргасан бол хүсэлтийг хүлээн 
авсан байгууллага, албан тушаалтан гэр бүлийн 
чиглэлээр магадлан итгэмжлэгдсэн ТББ-д 
хандаж, эрх зүйн зөвлөгөө биечлэн үзүүлэх 
ажлыг хариуцан зохион байгуулна.

ГБХ-д өртсөн хүүхдэд 107, 108 дугаарын утсаар 
эрх зүйн зөвлөгөөг үнэ төлбөргүй өгнө. Эрх 
зүйн зөвлөгөөг цахим хэлбэрээр үзүүлэхдээ 
хохирогчид тухайн нөхцөл байдалд тохирсон 

үйлчилгээгээр үйлчлүүлэх эрх зүйн боломжтойг 
зөвлөнө.  

Хяналтын асуулт

1. Эрх зүйн зөвлөгөө ба өмгөөллийн үйлчилгээ 
хоёр ямар ялгаатай вэ?

2. Хохирогч хүүхдэд зөвлөгөө өгөхөд юуг 
анхаарах шаардлагатай вэ?
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ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулиар цагдаагийн алба 
хаагч ГБХ-ийг таслан зогсоох зорилгоор бусдын 
орон байранд нэвтрэн орж, аюулгүй байдлыг 
шалгах, хуульд заасан журмын дагуу АЗҮ хийж, 
түүнийг үндэслэн хохирогчийг  НЦҮТ, ТХБ-
нд хүргэх, АЗҮ өндөр бол нийгмийн ажилтанд 
мэдэгдэх, шаардлагатай бол хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг баривчлах, галт зэвсэг, хүчирхийлэл 
үйлдэхэд ашигласан зэвсэг, зэвсгийн чанартай 
зүйлийг хураан авах, албадлага хэрэглэх, 
хохирогчид шаардлагатай хэрэглээний эд зүйлээ 
авахад нь туслалцаа үзүүлж, хүчирхийлэл 
үйлдэгчээс шаардан гаргуулах зэрэг ажиллагаа 
явуулж болохыг хуульчилсан. 

ГБХ-ийн гэрч, хохирогчийг хамгаалах арга 
хэмжээг Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд зааснаар хэргийг мөрдөн шалгах, 
прокурорын шатанд авдаг. Гэвч хүчирхийлэл 
нь нэг удаагийн шинжтэй үйлдэл байдаггүй, 
олон давтагдах, амь насанд аюултай шинж нь 
нэмэгдэх магадлалтай гинжин холбоо бүхий 
үйлдэл байдаг тул хамгаалалтад аваагүй 
байсан хохирогч, гэрчийг хамгаалах шаардлага 
үүсэх боломжтой. Иймд АЗҮ-г тодорхойлох нь 
цагдаагийн байгууллагын үүрэг төдийгүй хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад прокурор, 
шүүхийн байгууллага, цаашдаа хамтарсан баг ч 
мөн онцгойлон анхаарах шаардлагатай гэж үздэг. 

Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч ГБХ-ийн 
дуудлага, мэдээллийн дагуу очиж ажиллаад, 
хүчирхийллийн хохирогчид АЗҮ хийн аюулын 
эрсдэл “дунд” болон “өндөр” эсхүл дээр 
дурдсан онцгой тохиолдол илэрсэн тохиолдолд 
хамтарсан багийн нийгмийн ажилтанд мэдээлэх 
үүрэг хүлээсэн байдаг. Иймд цагдаагийн алба 
хаагчийн хийсэн АЗҮ-нд үндэслэж буюу амь нас, 
эрүүл мэндэд хохирол учрах магадлал өндөр гэж 
үзэн  нийгмийн ажил үйлчилгээнд хохирогчийг нэн 
даруй холбон зуучлах нь өндөр ач холбогдолтой.

Эрх зүйн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж байгаа 
зөвлөгч хохирогчийг цагдаад хандаж АЗҮ, сум 
хорооны нийгмийн ажилтнаар НБҮ хийлгэж, 
нэгдүгээрт хүчирхийллээс үүдэлтэй амь нас, 
эрүүл мэндэд учрах аюул, хор хөнөөлийг 
тогтоолгох, хоёрдугаарт хамгаалалтад авах, 

гуравдугаарт нийгмийн ажлын үйлчилгээнд 
хамрагдаж, хүчирхийллийг даван туулах эрх 
мэдэл, чадвар дадлыг олж авах талаар зөвлөх, 
дэмжих шаардлагатай. 

Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангахдаа ГБХ-тэй 
тэмцэх тухай хууль, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тухай хууль, “ГБХ-ийн хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангах журам”, “Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийг түр хамгаалах журам”42, “Хохирогчийг 
хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах уулзалтыг 
зохион байгуулах журам” болон бусад холбогдох 
хууль тогтоомжийг баримтална.

• АЗҮ өндөр, ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 
30 дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт заасан 
нөхцөл байдал тогтоогдсон хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхэд, аюулын зэргийн үнэлгээ дунд 
боловч зайлшгүй түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээ үзүүлэх шаардлагатай хохирогчийг 
түр хамгаалах байранд байрлуулна. 
Хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
хүүхдийг ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 30 
дугаар зүйлийн 30.4 дэх хэсэгт зааснаас 
бусад тохиолдолд түүний эцэг эх, хууль ёсны 
асран хамгаалагч, эсхүл хүүхдийн эрхийг 
хамгаалах байгууллагын зөвшөөрснөөр түр 
хамгаалах байранд бодит аюул, заналхийлэл 
арилах хүртэл хугацаанд түр байрлуулна.

• АЗҮ “дунд”, “бага” тогтоогдсон, эсхүл 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй 
шаардлагатай хохирогчийг нэг цэгийн 
үйлчилгээнд хамруулна.

• ГБХ-ийн гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад гэрч, хохирогчийн амь 
нас, эрүүл мэндэд хохирол учирч болзошгүй 
хангалттай үндэслэл байгаа, эсхүл учирсан 
бол Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ 
авна.

Аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхдээ Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тухай хууль, түүнд нийцүүлэн гаргасан аюулгүй 
байдлын хамгаалалтын арга хэмжээний журмыг 
баримтална.

42Улсын Ерөнхий прокурор, ХЗДХ-ийн сайдын хамтран баталсан А/22, А/31 тоот тушаал
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43Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх журам ХНХ-ын сайд, ХЗДХ-ийн сайдын 2017.07.04-ны өдрийн А/120, А/178 тоот 
тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийг 
үндэслэн хүүхэд долоо, түүнээс дээш настай, 
аюулын зэргийн зэрэг бага бол эцэг эх, харгалзан 
дэмжигч, өөрийнх нь саналыг харгалзан, хүүхэд 
өөрийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хүчирхийлэлд 
өртсөн бөгөөд аюулын зэргийн зэрэг “дунд”, 
“өндөр” бол эцэг, эх, асран хамгаалагчийн саналыг 
харгалзахгүйгээр аюулгүй байдал хангагдсан 
газарт бодит аюул, заналхийлэл арилах 
хүртэлх хугацаанд түр хамгаалан байрлуулна. 
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд долоогоос 
доош настай бол гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын асуудал эрхэлсэн байгууллагаас 
тогтоосон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хамт 
аюулгүй байдал хангагдсан газарт бодит аюул, 
заналхийлэл арилах хүртэл хугацаанд түр 
хамгаалан байрлуулна. 

Энэхүү хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1, 
30.4-т тус тус заасны дагуу хүүхдийг түр 
хамгаалалтад авна. Хүчирхийллийн улмаас 
хүүхдийн бие махбодод гэмтэл бэртэл учирсан, 
хүүхдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй 
шаардлагатай тохиолдолд хүүхдийг НЦҮТ-д 
хүргэнэ. Төв, орон нутгаас аюулын зэргийн 
үнэлгээ “өндөр” хохирогч хүүхдийн аюулгүй 
байдлыг хангах, түр хамгаалан байрлуулах, нэг 
цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд тухайн 
орон нутгийн хамтарсан багийн шийдвэрийг 
үндэслэн шийдвэрлэнэ. ГБХ-д  өртсөн хүүхэд 
долоо, түүнээс дээш настай бол хүүхдийг асрамж, 
халамжийн хувилбарт үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн, 
ТББ-д хүргэхдээ түүний саналыг харгалзана.

НБҮ гэж үйлчлүүлэгч хүүхэд, гэр бүлд 
тулгарсан бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замыг 
тодорхойлохын тулд уг асуудалд холбоотой 
хүчин зүйлсийг тэдний хувийн болон нийгэм, 
хүрээлэн буй орчныг хамруулан цогц байдлаар 
судлах арга юм. НБҮ-г ГБХ-тэй тэмцэх тухай

хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 32 дугаар 
зүйлийн 32.1-т заасны дагуу нийгмийн ажилтан, 
хохирогч нь хүүхэд бол Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3-т заасны дагуу 
нийгмийн ажилтан, хүүхдийн эрхийн ажилтан, 
шаардлагатай тохиолдолд аймаг, дүүрэгт хүүхэд, 
гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын хүүхэд, гэр бүлийн 
мэргэжилтэн, суманд нийгмийн бодлогын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хамтарсан 
багийн бусад гишүүнтэй хамтран хийнэ. НБҮ нь 
нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэнэ43.

Хохирогч өөрөө, хуулиар үүрэг хүлээсэн албан 
тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээдээс холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд ГБХ, хүүхдийн 
эрх, хамгааллын зөрчлийн талаар мэдээлэл 
ирүүлсэн тохиолдолд 72 цагийн дотор НБҮ 
хийнэ. Хүүхдийн НБҮ-г хийхдээ 7 ба түүнээс 
дээш насны хүүхэдтэй нас сэтгэхүйн онцлогийг 
харгалзан хийх, 7-оос доош насны хүүхэдтэй гэр 
бүлийн гишүүдийг байлцуулах, хэрэв гэр бүлийн 
гишүүд хүчирхийлэл үйлдэгч бол хөндлөнгийн 
хүн байлцуулан хийнэ. Үйлчлүүлэгч сонсгол, хэл 
ярианы хөгжлийн бэрхшээлтэй, үндэсний цөөнх, 
гадаадын иргэн бол хэлмэрч, орчуулагчаар 
дамжуулан НБҮ хийх ба энэ тухайгаа тэмдэглэл 
хэсэгт дурдана.

ГБХ-ийн хүчирхийллийн тохиолдолд НБҮ 
хийхдээ, цагдаагийн албан хаагчийн АЗҮ-г 
харгалзана.

НБҮ хийхдээ үйлчлүүлэгчийг буруутгах, тулгах, 
хөтлөх байдлаар асуулт тавих, хүчирхийлэл 
үйлдэгчтэй хамтад байлгах, уулзуулах, нууц 
задруулахыг хориглоно.

Хүснэгт 2.4.1 Аюулын зэргийн үнэлгээ болон нөхцөл байдлын үнэлгээний ялгаа
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тушаалын нэгдүгээр хавсралт

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийг 
үндэслэн хүүхэд долоо, түүнээс дээш настай, 
аюулын зэргийн зэрэг бага бол эцэг эх, харгалзан 
дэмжигч, өөрийнх нь саналыг харгалзан, хүүхэд 
өөрийн хууль ёсны төлөөлөгчийн хүчирхийлэлд 
өртсөн бөгөөд аюулын зэргийн зэрэг “дунд”, 
“өндөр” бол эцэг, эх, асран хамгаалагчийн саналыг 
харгалзахгүйгээр аюулгүй байдал хангагдсан 
газарт бодит аюул, заналхийлэл арилах 
хүртэлх хугацаанд түр хамгаалан байрлуулна. 
Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд долоогоос 
доош настай бол гэр бүл, хүүхдийн хөгжил, 
хамгааллын асуудал эрхэлсэн байгууллагаас 
тогтоосон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн хамт 
аюулгүй байдал хангагдсан газарт бодит аюул, 
заналхийлэл арилах хүртэл хугацаанд түр 
хамгаалан байрлуулна. 

Энэхүү хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1, 
30.4-т тус тус заасны дагуу хүүхдийг түр 
хамгаалалтад авна. Хүчирхийллийн улмаас 
хүүхдийн бие махбодод гэмтэл бэртэл учирсан, 
хүүхдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ зайлшгүй 
шаардлагатай тохиолдолд хүүхдийг НЦҮТ-д 
хүргэнэ. Төв, орон нутгаас аюулын зэргийн 
үнэлгээ “өндөр” хохирогч хүүхдийн аюулгүй 
байдлыг хангах, түр хамгаалан байрлуулах, нэг 
цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх тохиолдолд тухайн 
орон нутгийн хамтарсан багийн шийдвэрийг 
үндэслэн шийдвэрлэнэ. ГБХ-д  өртсөн хүүхэд 
долоо, түүнээс дээш настай бол хүүхдийг асрамж, 
халамжийн хувилбарт үйлчилгээ үзүүлдэг төрийн, 
ТББ-д хүргэхдээ түүний саналыг харгалзана.

НБҮ гэж үйлчлүүлэгч хүүхэд, гэр бүлд 
тулгарсан бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замыг 
тодорхойлохын тулд уг асуудалд холбоотой 
хүчин зүйлсийг тэдний хувийн болон нийгэм, 
хүрээлэн буй орчныг хамруулан цогц байдлаар 
судлах арга юм. НБҮ-г ГБХ-тэй тэмцэх тухай

хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1, 32 дугаар 
зүйлийн 32.1-т заасны дагуу нийгмийн ажилтан, 
хохирогч нь хүүхэд бол Хүүхэд хамгааллын тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3-т заасны дагуу 
нийгмийн ажилтан, хүүхдийн эрхийн ажилтан, 
шаардлагатай тохиолдолд аймаг, дүүрэгт хүүхэд, 
гэр бүлийн хөгжлийн асуудал хариуцсан төрийн 
захиргааны байгууллагын хүүхэд, гэр бүлийн 
мэргэжилтэн, суманд нийгмийн бодлогын 
асуудал хариуцсан мэргэжилтэн хамтарсан 
багийн бусад гишүүнтэй хамтран хийнэ. НБҮ нь 
нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэнэ43.

Хохирогч өөрөө, хуулиар үүрэг хүлээсэн албан 
тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээдээс холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтанд ГБХ, хүүхдийн 
эрх, хамгааллын зөрчлийн талаар мэдээлэл 
ирүүлсэн тохиолдолд 72 цагийн дотор НБҮ 
хийнэ. Хүүхдийн НБҮ-г хийхдээ 7 ба түүнээс 
дээш насны хүүхэдтэй нас сэтгэхүйн онцлогийг 
харгалзан хийх, 7-оос доош насны хүүхэдтэй гэр 
бүлийн гишүүдийг байлцуулах, хэрэв гэр бүлийн 
гишүүд хүчирхийлэл үйлдэгч бол хөндлөнгийн 
хүн байлцуулан хийнэ. Үйлчлүүлэгч сонсгол, хэл 
ярианы хөгжлийн бэрхшээлтэй, үндэсний цөөнх, 
гадаадын иргэн бол хэлмэрч, орчуулагчаар 
дамжуулан НБҮ хийх ба энэ тухайгаа тэмдэглэл 
хэсэгт дурдана.

ГБХ-ийн хүчирхийллийн тохиолдолд НБҮ 
хийхдээ, цагдаагийн албан хаагчийн АЗҮ-г 
харгалзана.

НБҮ хийхдээ үйлчлүүлэгчийг буруутгах, тулгах, 
хөтлөх байдлаар асуулт тавих, хүчирхийлэл 
үйлдэгчтэй хамтад байлгах, уулзуулах, нууц 
задруулахыг хориглоно.
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Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд 
заасан хамгаалалтын арга хэмжээнд 
хамруулах нь

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах гэдэг нь гэмт хэрэг 
хянан шийдвэрлэх явцад гэрч, хохирогч болон 
тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийг бие 
махбод, сэтгэл зүйн дарамт, заналхийлэл, зүй 
бус бусад нөлөөлөл болон амь нас, эрүүл мэндэд 
аюул занал учруулах гэмт халдлагаас урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах, тэднийг мэдээллээр 
хангах, дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх цогц арга 
хэмжээ юм. ГБХ-д өртсөн, эсхүл болзошгүй, 
хүчирхийлэлд өртөх магадлалтай хохирогч, 
түүний бага насны хүүхдийг Гэрч хохирогчийг 
хамгаалах тухай хуулийн дагуу хамгаалалтад 
хамруулж болно. Хамгаалалтын арга хэмжээ 
нь аюулгүй байдлын хамгаалалт, сэтгэл зүйн 
хамгаалалтын арга хэмжээ гэсэн 2 төрөлтэй 
бөгөөд аюулгүй байдлын хамгаалалт нь дараах 
төрөлтэй байна. Үүнд:

• Урьдчилан сануулах: Гэрч, хохирогчийг 
алах, бие махбодод гэмтэл учруулах, 
тарчлаах, айлган сүрдүүлэх, дарамтлах, 
мөнгө, эд зүйл амлах болон бусад гэмт хэргийг 
үйлдэхээр заналхийлсэн нь тогтоогдвол 
тухайн этгээдэд хүлээлгэх ял шийтгэлийн 
талаар шүүгч, прокурор, мөрдөгч бичгээр 
урьдчилан сануулж, гарын үсэг зуруулна.

• Тодорхой үйлдлийг хязгаарлах: Тодорхой 
үйлдлийг хязгаарлах арга хэмжээнд гэрч, 
хохирогчтой уулзах, харилцах, харилцаа 
тогтоохыг оролдох, дагаж мөшгих болон 
бусад хэлбэрээр харилцахыг хориглох 
арга хэмжээ хамаарна. Тодорхой үйлдлийг 
хязгаарлах арга хэмжээ авсан эрх бүхий 
албан тушаалтан хязгаарлах арга хэмжээ 
авахуулсан этгээдээр гарын үсэг зуруулж, 
түүнд хяналт тавина.

• Биечилсэн хамгаалалт: Гэрч, хохирогчийн 
амь нас, эрүүл мэндийг гэмт халдлагаас 
хамгаалах зорилгоор биечилсэн 
хамгаалалтад авна. Хамгаалалтыг төрийн 
тусгай хамгаалалт, зэвсэгт хүчин, бусад цэрэг, 
тагнуул, цагдаагийн харуул хамгаалалтын 
бүсэд хэрэгжүүлж  болно.

• Мэдээллийн нууцлалыг хангах: 
Хамгаалалтад байгаа гэрч, хохирогчийн 
овог, эцэг (эх)-ийн нэр, өөрийн нэр, оршин 
суугаа газар, өмчлөлд нь байгаа үл хөдлөх 
хөрөнгө, харилцах утасны дугаар болон 
тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар зэрэг 
мэдээллийн нууцлалыг хангах арга хэмжээ 
авна. Шаардлагатай тохиолдолд халхавч 
нэр хэрэглэх, харилцах утасны дугаар болон 
тээврийн хэрэгслийн улсын дугаарыг

• өөрчлөх зэрэг арга хэмжээг эрх бүхий 
албан тушаалтан холбогдох байгууллагатай 
хамтран хэрэгжүүлнэ.

• Нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл болон тусгай 
техник хэрэгсэл, харилцаа холбооны 
хэрэгслээр хангах: Гэрч, хохирогчийг 
Хувийн хамгаалалтын тухай хуульд заасан  
нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл, харилцаа 
холбооны хэрэгслээр хангаж, шаардлагатай 
тохиолдолд түүний биед болон орон байранд 
тусгай техник хэрэгсэл суурилуулж болно.

• Аюулгүй газарт түр байрлуулах: 
Шаардлагатай тохиолдолд насанд хүрсэн 
гэрч, хохирогчийг өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
насанд хүрээгүй гэрч, хохирогчийг түүний 
эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагч, эсхүл 
хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын 
зөвшөөрснөөр аюулгүй байдал хангагдсан 
газарт бодит аюул, заналхийлэл арилах 
хүртэл хугацаанд түр байрлуулна.

• Нүүлгэн шилжүүлэх: Гэрч, хохирогчийн амь 
нас, эрүүл мэндэд учрах аюул, заналхийлэл 
бодитой болох нь тогтоогдвол түүнийг оршин 
суугаа газраас нь нүүлгэн шилжүүлнэ. Гэрч, 
хохирогчийг оршин суугаа газраас нь нүүлгэн 
шилжүүлэхэд түүний болон хамт амьдардаг 
гэр бүлийн гишүүдийн ажил, сургууль, 
амьдрах орон байр болон шаардлагатай 
бусад асуудлыг хамтад нь шийдвэрлэж 
болно.

• Баримт бичгийг солих: Шаардлагатай 
тохиолдолд гэрч, хохирогчийн иргэний 
бүртгэлд өөрчлөлт оруулж, баримт бичгийг 
солино. Гэрч, хохирогчийн баримт бичгийг 
солих аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга 
хэмжээнд дараах баримт бичгийн өөрчлөлт 
хамаарна: 

 - Иргэний болон тээврийн хэрэгсэл жолоодох 
эрхийн үнэмлэх, гадаад паспорт, гэрлэлтийн 
баталгаа, диплом болон бүх төрлийн 
зөвшөөрөл зэрэг албаны баримт бичиг; 

 - Эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгал, 
тэтгэвэр, тэтгэмж, цэргийн бүртгэл, эдгээртэй 
адилтгах нийгмийн хамгаалал, халамжтай 
холбоотой бусад баримт бичиг; 

 - Хөдлөх ба үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй холбоотой 
эрхийн гэрчилгээ; шаардлагатай бусад 
баримт бичиг.

• Гадаад төрхийг өөрчлөх:  Гэрч, хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хамгаалалтын өөр арга 
хэмжээгээр хангах боломжгүй тохиолдолд 
түүний зөвшөөрснөөр гадаад төрхийг 
мэс заслын аргаар өөрчилж болно. Гэрч, 
хохирогчийн гадаад төрхийг мэс заслын 
бус аргаар өөрчлөх (үс засалт, үс, нүдний 
өнгийг өөрчлөх гэх мэт) хамгаалалтын 
арга хэмжээ авч болно. Аюулгүй байдлын
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хамгаалалтын арга хэмжээг гэрч, хохирогчид        
учрах    аюулын    эрсдэлийн   түвшин, 
хүчирхийлэгчийн  зан  үйлийн  аюулаас  
шалтгаалан аль нэгийг нь сонгох, эсхүл  
хамтатган хэрэглэж болно.

ГБХ-ийн хохирогч, гэрчийн аюулгүй байдлыг 
хангах нь нэн чухалд тооцогддог. Өөрөөр хэлбэл, 
нэн шаардлагатай үйлчилгээнд хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажил ордог бөгөөд дахин 
хор хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх 
ач холбогдолтой. 

Зураг. 2.4.1. ГБХ-ийг таслан зогсоох үүрэгтэй 
албан тушаалтан

Сум, багийн Засаг дарга: 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид шаардлага, сануулга 
өгөх, хохирогчийг эмнэлгийн яаралтай тусламжид 
холбох, орон байрны аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээ авах, хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 
талаарх мэдээллээр хангах, нийгмийн ажилтанд 
мэдэгдэх, тэмдэглэл хөтлөх, шаардлагатай бусад 
ажиллагаа явуулах (нотлох баримт), цагдаагийн 
алба хаагчид мэдэгдэж, холбогдох тэмдэглэлийг 
шилжүүлэх;

Эрүүл мэндийн ажилтан: 
Хохирогчийг илрүүлэх, мэдээлэх, бэртэл, 
гэмтэл, өвчлөлийн шалтгааныг баримтжуулах, 
нийгмийн ажилтантай хамтран мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргах үүргийг тус тус хуулиар хүлээдэг. 

Хяналтын асуулт

1. АЗҮ болон НБҮ яагаад таслан зогсоох арга 
хэмжээ болдог вэ?

2. Цагдаагийн ажилтан хүчирхийлэл үйлдэгчид 
ямар албадлага хэрэглэх вэ?

3. Хүчирхийллийг таслан зогсоох эрх бүхий 
албан тушаалтныг нэрлэнэ үү.

4. Хүчирхийлэл үйлдэгч хүүхэд барьцаалсан 
тохиолдолд ямар арга хэмжээг хэн авах вэ?

5. Хүчирхийлэл үйлдэгчийг баривчилсан 
тохиолдолд хохирогчийг түр хамгаалах 
байранд хүргэх шаардлагатай юу?

Нийгмийн ажилтан: 
Хохирогчийг мэдээллээр хангах, сэтгэл зүйн 
анхан шатны зөвлөгөө өгөх, НБҮ хийх, хамтарсан 
багийн болон холбон зуучлах үйлчилгээг зохион 
байгуулах, илрүүлэх судалгаа хийх 

Сургуулийн нийгмийн ажилтан: 
ГБХ-д өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх, нөхөн 
сэргээх чиглэлээр хамтарсан багтай хамтран 
ажиллах, эцэг эх, багш, бусад ажилтанд сургалт 
явуулах
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хамгаалалтын арга хэмжээг гэрч, хохирогчид        
учрах    аюулын    эрсдэлийн   түвшин, 
хүчирхийлэгчийн  зан  үйлийн  аюулаас  
шалтгаалан аль нэгийг нь сонгох, эсхүл  
хамтатган хэрэглэж болно.

ГБХ-ийн хохирогч, гэрчийн аюулгүй байдлыг 
хангах нь нэн чухалд тооцогддог. Өөрөөр хэлбэл, 
нэн шаардлагатай үйлчилгээнд хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангах ажил ордог бөгөөд дахин 
хор хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх 
ач холбогдолтой. 

Зураг. 2.4.1. ГБХ-ийг таслан зогсоох үүрэгтэй 
албан тушаалтан

Сум, багийн Засаг дарга: 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид шаардлага, сануулга 
өгөх, хохирогчийг эмнэлгийн яаралтай тусламжид 
холбох, орон байрны аюулгүй байдлыг хангах арга 
хэмжээ авах, хохирогчид үзүүлэх үйлчилгээний 
талаарх мэдээллээр хангах, нийгмийн ажилтанд 
мэдэгдэх, тэмдэглэл хөтлөх, шаардлагатай бусад 
ажиллагаа явуулах (нотлох баримт), цагдаагийн 
алба хаагчид мэдэгдэж, холбогдох тэмдэглэлийг 
шилжүүлэх;

Эрүүл мэндийн ажилтан: 
Хохирогчийг илрүүлэх, мэдээлэх, бэртэл, 
гэмтэл, өвчлөлийн шалтгааныг баримтжуулах, 
нийгмийн ажилтантай хамтран мэргэжлийн 
дүгнэлт гаргах үүргийг тус тус хуулиар хүлээдэг. 

Хяналтын асуулт

1. АЗҮ болон НБҮ яагаад таслан зогсоох арга 
хэмжээ болдог вэ?

2. Цагдаагийн ажилтан хүчирхийлэл үйлдэгчид 
ямар албадлага хэрэглэх вэ?

3. Хүчирхийллийг таслан зогсоох эрх бүхий 
албан тушаалтныг нэрлэнэ үү.

4. Хүчирхийлэл үйлдэгч хүүхэд барьцаалсан 
тохиолдолд ямар арга хэмжээг хэн авах вэ?

5. Хүчирхийлэл үйлдэгчийг баривчилсан 
тохиолдолд хохирогчийг түр хамгаалах 
байранд хүргэх шаардлагатай юу?

Нийгмийн ажилтан: 
Хохирогчийг мэдээллээр хангах, сэтгэл зүйн 
анхан шатны зөвлөгөө өгөх, НБҮ хийх, хамтарсан 
багийн болон холбон зуучлах үйлчилгээг зохион 
байгуулах, илрүүлэх судалгаа хийх 

Сургуулийн нийгмийн ажилтан: 
ГБХ-д өртсөн хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэх, нөхөн 
сэргээх чиглэлээр хамтарсан багтай хамтран 
ажиллах, эцэг эх, багш, бусад ажилтанд сургалт 
явуулах
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Нөлөөлөл гэж юу вэ? 

Нөлөөлөл нь нэг талаасаа шийдвэр гаргахад, 
нөгөө талаас хүмүүсийн амьдралд нөлөө 
үзүүлдэг бодлого, практикт нөлөөлөх стратегийн 
үйл явц юм. Энэ нь хүмүүсийн амьдралд нөлөө 
үзүүлдэг бодлого, практикийг шинэчлэх, эсвэл 
тодорхой өөрчлөлт хийхгүйгээр одоогийн байгаа 
байдлыг хэвээр хадгалахад чиглэгддэг. 

Нөлөөллийн төрлийг олон янзаар тодорхойлдог 
ч иргэний нийгмийн оролцоотой холбоотойгоор 
дараах 3 төрлийг онцгойлон авч үзлээ: 

 1. Эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй 
хүмүүсийн хийж буй нөлөөллийн ажил 
Энэ нь тухайн тулгамдсан асуудлын шууд 
нөлөөлөлд өртсөн хувь хүмүүсийн өөрсдийнх нь 
хэрэгжүүлж байгаа, манлайлал, шийдвэр гаргах 
үйл явц нь тэдний мэдэлд байдаг  нөлөөллийн 
ажил юм. Энэ нь “Бидний асуудал бидэнгүйгээр 
шийдэгдэхгүй” гэх зарчимд тулгуурласан, хүний 
эрхэд суурилсан хандлагаар нөлөөллийн ажлыг 
хэрэгжүүлэх нэг төрөл юм. 

 2. Эрх ашиг сонирхол нь хөндөгдөж буй 
хүмүүстэй хамтран хийж буй нөлөөллийн ажил
Энэ нь тухайн тулгамдсан асуудлын шууд 
нөлөөлөлд өртсөн хувь хүмүүс болон бусад 
оролцогч талууд хамтран хийж буй нөлөөллийн 
ажил болно. Энэ тохиолдолд бусад оролцогч 
талууд нь манлайлал, шийдвэр гаргах үйл 
явцын хувьд давамгайлахгүй, өрнөж буй үйл 
явцыг чиглүүлэхгүй байхын тулд болгоомжилбол 
зохино.

 3. Хүмүүсийн төлөөх нөлөөллийн ажил 
Энэ нь асуудалд шууд өртөөгүй хувь хүмүүс ба 
байгууллагууд өртсөн хүмүүсийн төлөө хийх 
нөлөөллийн ажил юм. Зарим нөхцөлд асуудалд 
шууд өртсөн хүмүүсээс илүү өөр байгууллага, 
хүмүүс дуугарах нь илүү нөлөө үзүүлэх 
тохиолдол бий. Тухайлбал, айдастай, эсвэл олон 
нийтэд буруутгагддаг тул дуу хоолойгоо гаргаж 
чадахгүй байх зэрэг. Гэхдээ энэ тохиолдолд 
асуудалд шууд өртөж байгаа хүмүүс, бүлгүүдтэй 
асуудлын шийдэл, нөлөөллийн стратегийн 
талаар байнга зөвлөлдөж байх шаардлагатай.

Кейс мониторинг ба нөлөөлөл 

ГБХ-ийн хохирогчийн кейсээр дамжуулан 
хохирогчийг хамгаалах тогтолцооны гажуудал, 
хуулийн цоорхой, хийдэл, практикт тогтсон 
хууль бус хэвшмэл хандлага зэргийг илрүүлэн, 
бодлогын болон олон нийтийн нөлөөлөл хийдэг. 
Энэ нөлөөллийн арга нь хувь хүний бодит түүх 
дээр тулгуурладгаараа хүчтэй нөлөөтэй.

Нийтийн эрх ашгийг төлөөлж шүүхэд 
нэхэмжлэл гаргах нь

Захиргааны ерөнхий хуулиар ТББ-дад олгогдсон 
нэг боломж нь нийтийн эрх ашгийг төлөөлөн 
нэхэмжлэх буюу стратегийн өмгөөлөл хийх эрх 
юм. Энэ боломжоо ашиглан нэг буюу хэд хэдэн 
ТББ нэгдэн хохирогчийн нийтлэг эрх ашгийг 
хамгаалахын тулд Захиргааны шүүхэд хандан 
нэхэмжлэл гаргаж болно.

Нэгдэн орсон ОУ-ын гэрээний механизмыг 
ашиглан хариуцлага нэхэх нь

ТББ-ууд дангаар болон хамтран Эмэгтэйчүүдийг 
ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай 
Конвенц, Хүүхдийн эрхийн тухай Конвенц зэрэг 
МУ-ын Засгийн газрын нэгдэн орсон олон улсын 
гэрээний механизмыг ашиглан сүүдэр илтгэл 
бичдэг. Үр нөлөөтэй нэг механизм нэмэгдсэн 
нь UPR буюу Хүний эрхийн тогтмол түгээмэл 
хяналтын механизм юм. ТББ-ууд Хүний эрхийн 
ТББ-дын форумд нэгдэн тогтмол тайлангаа 
илгээж хэвшээд байна. Сүүлд нэмэгдэж байгаа 
бас нэг хариуцлагын механизм нь Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгуудын хэрэгжилтээр Засгийн 
газрууд Үндэсний сайн дурын илтгэл илгээх 
механизм юм. 

Энэ бүх оролцооны хэлбэр, нөлөөллийн арга 
хэрэгсэл, хариуцлага тооцох механизмыг бүрэн 
ашиглаж, хүчирхийллийн хохирогчид ээлтэй 
тогтолцоог бий болгох, өөрчлөлтийг тогтвортой 
хадгалах гол нөхцөл нь ТББ-ууд нэгэн зорилго, 
нийтлэг үнэт зүйлийнхээ төлөө хамтын 
манлайллыг хөгжүүлэх хүсэл эрмэлзэл юм. 
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Түүнээс гадна ГБХ-тэй тэмцэх цогц тогтолцоо, 
хохирогчийг хамгаалах цогц зохицуулалт, хуулийн 
үзэл баримтлалын талаар нэгдсэн ойлголттой 
болж, асуудлыг том зургаар харж, бодлогын дүн 
шинжилгээ, мониторинг хийх чадавхаа хамтран 
нэмэгдүүлэх нь бүхнээс чухал юм. 

Ном, гарын авлага, судалгааны материал  

1. Иргэдийн эрх зүйн хөтөч
2. Гэр бүлийн хүчирхийллийг судалж, нийгмийн 

ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь, Нийгмийн 
ажилтнуудад зориулсан гарын авлага, УБ, 
2011 он

3. Хохирогчийг хамгаалах цогц тогтолцоо ба 
салбар дундын зохицуулалт ХЭҮТ, ШХА, 
НҮБХАС 2019

4. “Хүчирхийллийн хохирогчид нийгэм – сэтгэл 
зүйн зөвлөгөө өгөх арга зүй” ХНХЯ 2019 он

Хяналтын асуулт

1. Нөлөөллийн ажил гэж юу вэ? 
2. Хэнд, яагаад, хэрхэн нөлөөлөх хэрэгтэй вэ?
3. Ямар оролцооны хэлбэр байдаг вэ? Хэлбэр 

тус бүрийн онцлог, үр нөлөөг тодорхойлно уу.
4. Нөлөөллийн арга хэрэгслүүдээс хуваалцана 

уу?

БҮЛГИЙН ЭХ СУРВАЛЖ 

Хууль тогтоомж:

1. Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх 
хэлбэрийг устгах тухай Конвенц (CEDAW)

2. НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
устгах тухай тунхаглал

3. Үндсэн хууль
4. Гэр бүлийн тухай хууль
5. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хууль
6. Нийгмийн халамжийн тухай хууль
7. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
8. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
9. ХНХ-ын сайдын 2017.04.20-ны өдрийн 

А/74 тоот тушаал  “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээ үзүүлэх журам

10. ХНХ-ын сайдын 2017.04.20-ны өдрийн А/73 
тоот тушаал “Холбон зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлэх журам

11. ХЗДХ-ийн сайдын 2017 оны.02.06-ны өдрийн 
А/29 тоот тушаал “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
журам”

12. Улсын Ерөнхий прокурор, ХЗДХ-ийн сайдын 
хамтран баталсан А/22, А/31 тоот тушаал

13. Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага 
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Түүнээс гадна ГБХ-тэй тэмцэх цогц тогтолцоо, 
хохирогчийг хамгаалах цогц зохицуулалт, хуулийн 
үзэл баримтлалын талаар нэгдсэн ойлголттой 
болж, асуудлыг том зургаар харж, бодлогын дүн 
шинжилгээ, мониторинг хийх чадавхаа хамтран 
нэмэгдүүлэх нь бүхнээс чухал юм. 
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2. Хэнд, яагаад, хэрхэн нөлөөлөх хэрэгтэй вэ?
3. Ямар оролцооны хэлбэр байдаг вэ? Хэлбэр 

тус бүрийн онцлог, үр нөлөөг тодорхойлно уу.
4. Нөлөөллийн арга хэрэгслүүдээс хуваалцана 

уу?

БҮЛГИЙН ЭХ СУРВАЛЖ 

Хууль тогтоомж:

1. Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх 
хэлбэрийг устгах тухай Конвенц (CEDAW)

2. НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
устгах тухай тунхаглал

3. Үндсэн хууль
4. Гэр бүлийн тухай хууль
5. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 

хууль
6. Нийгмийн халамжийн тухай хууль
7. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль
8. Хүүхэд хамгааллын тухай хууль
9. ХНХ-ын сайдын 2017.04.20-ны өдрийн 

А/74 тоот тушаал  “Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээ үзүүлэх журам

10. ХНХ-ын сайдын 2017.04.20-ны өдрийн А/73 
тоот тушаал “Холбон зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлэх журам

11. ХЗДХ-ийн сайдын 2017 оны.02.06-ны өдрийн 
А/29 тоот тушаал “Гэр бүлийн хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
журам”

12. Улсын Ерөнхий прокурор, ХЗДХ-ийн сайдын 
хамтран баталсан А/22, А/31 тоот тушаал

13. Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах 
үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага 
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ГБХ-ийн хохирогчид үзүүлэх өмгөөллийн 
үйлчилгээний онцлог

Өмгөөлөгч хүний шинэ үйлчлүүлэгчтэй уулзах 
бүртээ мэдэрдэг нэг мэдрэмж бол үйлчлүүлэгчийн 
итгэл, горьдлого юм. Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
(ГБХ)-ийн хохирогчийн хувьд энэ мэдрэмж илүү 
хүчтэй байдаг. Хохирогч “өмгөөлөгч  хандаж 
байгаа асуудлаар хангалттай мэргэшсэн, ур 
чадвартай учир миний эрхийг хамгаалж чадна” 
гэсэн итгэлтэй байдаг. Энэ итгэлийг алдсан 
тохиолдолд ГБХ-ийн хэргийн хохирогч дахин 
тусламж хүсэж, өмгөөлөгчид хандах нь багасдаг. 
Өмгөөлөгч хохирогчийн энэ итгэлийг даахын 
тулд тодорхой чиглэлээр мэргэшин ажиллах 
шаардлагатай юм. Иймд энэхүү бүлэг нь ГБХ-
ийн хохирогчийн эрхийг хамгаалах чиглэлээр 
мэргэшин ажиллах өмгөөлөгчид зориулагдсан 
болно. 

ГБХ-ийн  хохирогчийн эрхийг хамгаалах 
чиглэлээр мэргэшин ажиллах өмгөөлөгч нь 
зохих шалгалтыг өгч, шүүхэд төлөөлөх эрх авсан 
байхаас гадна Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийн 32 дугаар зүйлд заасан шалгуурыг 
хангах шаардлагатай. 
Дээрх шаардлагын аль нэгийг хангаагүй бол аль 
нэг чиглэлээр мэргэшсэн өмгөөлөгч гэсэн нэршил 
хэрэглэх эрхгүй байдаг. 2019 онд батлагдсан 
Өмгөөллийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд 
заасны дагуу хууль зүйн мэргэжлийн туслалцааг 
тодорхой  төрлийн  хэрэг  маргааны  чиглэлээр

эсхүл эрх зүйн салбараар дагнан 15 жил, түүнээс 
дээш хугацаагаар үзүүлсэн бол мэргэшсэн 
өмгөөлөгч нэрийг хэрэглэх эрхтэй гэж заасан 
байна. 

Одоогийн байдлаар Монголын Хуульчдын 
холбооны дэргэд гэр бүлийн эрх зүй болон 
ГБХ-ийн чиглэлийн хороо байхгүй байна. Харин 
төлбөрийн  чадваргүй иргэд болон ГБХ-д өртсөн 
хүүхдэд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах чиг үүрэг 
бүхий хороо ажилладаг. ГБХ нь эрүүгийн болон 
иргэний эрх зүйн цогц мэдлэг шаарддаг тул 
иргэний эрх зүй болон эрүүгийн эрх зүйн аль 
нэг хорооны гишүүнчлэлтэй байх нь хангалтгүй 
юм. Иймд энэ чиглэлээр дагнан мэргэших 
өмгөөлөгчид Эрүүгийн эрх зүй, Иргэний эрх зүйн 
аль нэг хорооны гишүүнчлэлээс гадна төлбөрийн 
чадваргүй иргэдэд үнэ төлбөргүй өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлэх хорооны гишүүнчлэлтэй байж 
болох юм.

ГБХ-ээс урьдчилан сэргийлэх, мэдээлэл хүлээн  
авах, илрүүлэх, шалгах, хүчирхийллийг зогсоох, 
аюулгүй байдлыг хангах, НБҮ хийх, эрх ашиг нь 
хөндөгдсөн үед нийгмийн ажлын мэргэжлийн цогц
үйлчилгээ үзүүлэх чиг үүрэг бүхий хамтарсан баг 
ажилладаг талаар өмнөх бүлгүүдэд тодорхой 
дурдсан. Өмгөөлөгчийн гол чиг үүрэг нь
шаардлагатай    тохиолдолд    хамтарсан    багт

Хүснэгт 3.1.1. Мэргэшсэн хуульч нэршил хэрэглэхэд 
тавигдах шаардлага
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мэргэжлийн зөвлөгөө, хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх замаар хамтран ажиллах явдал юм.

Хамтарсан баг нь ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд 
заасны дагуу бүх насны хохирогчийг хамгаалах 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн халамж 
үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ болон 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, холбон зуучлах үйлчилгээг 
холбогдох  журмын  дагуу   үзүүлнэ.  Тодруулбал, 
ГБХ-ийн хохирогч нь ГБХ-тэй тэмцэх  тухай 
хуульд заасны  дагуу   өмгөөллийн үйлчилгээ 
авах эрхтэй бөгөөд хамтарсан багийн гишүүн нь 
ГБХ-ийн хохирогчийн эрх зүйн туслалцаа авах 
эрхийг хангахын тулд өмгөөллийн үйлчилгээ 
авах талаар санал болгож, өмгөөлөгч болон 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай 
холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй.  

Өмгөөлөгч нь ГБХ-ийн гэмт хэрэг, зөрчлийн 
хохирогчийн эрхийг хамгаалахаар өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлэхдээ Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаас гадна ГБХ-
тэй тэмцэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 
дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хохирогчийн 
эрх ашгийг хуульд заасны дагуу төлөөлнө.

туслалцаа үзүүлэх журмын зохицуулалтын дагуу 
хохирогчийн эрхийг хангах арга хэмжээний аль 
зохимжтойг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

ГБХ-ийн хэргийн онцлогоос хамаарч энэ төрлийн 
гэмт хэрэг нуугдмал, шалгагдсан тохиолдолд гэрч, 
хохирогчийн зүгээс үнэн зөв мэдүүлэг өгөхгүй, 
нотлох баримт хангалттай бус байдгаас хэргийг 
шалгахад хүндрэл, бэрхшээл гардаг. Тиймээс 
энэ төрлийн гэмт хэргийг шалгахад нарийн арга 
тактик, төлөвлөгөө боловсруулах нь хэргийг 
түргэн шуурхай, бүрэн гүйцэд илрүүлж, шалгаж 
шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг 
тул өмгөөлөгч хамтарсан багийн гишүүдтэй 
хамтран асуудлыг ул суурьтайгаар, гэр бүлийн 
өргөн хүрээнд авч үзэж, ажиллах шаардлагатай 
юм. Өөрөөр хэлбэл, өмгөөлөгч өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа хохирогчийн эрүүл 
мэнд, амь нас, аюулгүй байдал, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, хамтарсан 
багийн гишүүдээс дэмжлэг авч, хамтран ажиллах 
нь өмгөөлөгчийн ажлыг хөнгөвчилж, хохирогчийн 
эрхийг бүрэн дүүрэн хангахад шаардлагатай бүх 
төрлийн үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх 
алхам болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
14 дүгээрт “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, 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” гэжээ. 

Гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүлийн 
гишүүд, төрөл саданд нь халдаан хэрэглэхийг 
хориглоно, мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 
1-т заасан “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон 
бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн 
эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж 
заасан нь иргэн бүрийн хуулиар хамгаалуулах 
эрхийг хуульчлан баталгаажуулсан зохицуулалт 
болсон. 

Үүнээс гадна ГБХ-тэй холбоотой гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авсан, 
хянан шийдвэрлэж байгаа албан тушаалтан 
хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний 
хувийн мэдээллийг нууцлах, задруулахаас 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах 
шаардлагатай. Мөн хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийн эрхийг төлөөлөн хамгаалахдаа Хүүхэд 
хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай 
хууль болон ГБХ-д өртсөн хүүхдэд эрх зүйн
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мэргэжлийн зөвлөгөө, хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх замаар хамтран ажиллах явдал юм.

Хамтарсан баг нь ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд 
заасны дагуу бүх насны хохирогчийг хамгаалах 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, нийгмийн халамж 
үйлчилгээ, хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ болон 
сэтгэл зүйн зөвлөгөө, холбон зуучлах үйлчилгээг 
холбогдох  журмын  дагуу   үзүүлнэ.  Тодруулбал, 
ГБХ-ийн хохирогч нь ГБХ-тэй тэмцэх  тухай 
хуульд заасны  дагуу   өмгөөллийн үйлчилгээ 
авах эрхтэй бөгөөд хамтарсан багийн гишүүн нь 
ГБХ-ийн хохирогчийн эрх зүйн туслалцаа авах 
эрхийг хангахын тулд өмгөөллийн үйлчилгээ 
авах талаар санал болгож, өмгөөлөгч болон 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай 
холбон зуучлах ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй.  

Өмгөөлөгч нь ГБХ-ийн гэмт хэрэг, зөрчлийн 
хохирогчийн эрхийг хамгаалахаар өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлэхдээ Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай хуульд зааснаас гадна ГБХ-
тэй тэмцэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1 
дэх хэсэгт заасныг удирдлага болгон хохирогчийн 
эрх ашгийг хуульд заасны дагуу төлөөлнө.

туслалцаа үзүүлэх журмын зохицуулалтын дагуу 
хохирогчийн эрхийг хангах арга хэмжээний аль 
зохимжтойг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй.

ГБХ-ийн хэргийн онцлогоос хамаарч энэ төрлийн 
гэмт хэрэг нуугдмал, шалгагдсан тохиолдолд гэрч, 
хохирогчийн зүгээс үнэн зөв мэдүүлэг өгөхгүй, 
нотлох баримт хангалттай бус байдгаас хэргийг 
шалгахад хүндрэл, бэрхшээл гардаг. Тиймээс 
энэ төрлийн гэмт хэргийг шалгахад нарийн арга 
тактик, төлөвлөгөө боловсруулах нь хэргийг 
түргэн шуурхай, бүрэн гүйцэд илрүүлж, шалгаж 
шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой байдаг 
тул өмгөөлөгч хамтарсан багийн гишүүдтэй 
хамтран асуудлыг ул суурьтайгаар, гэр бүлийн 
өргөн хүрээнд авч үзэж, ажиллах шаардлагатай 
юм. Өөрөөр хэлбэл, өмгөөлөгч өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа хохирогчийн эрүүл 
мэнд, амь нас, аюулгүй байдал, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор холбогдох 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, хамтарсан 
багийн гишүүдээс дэмжлэг авч, хамтран ажиллах 
нь өмгөөлөгчийн ажлыг хөнгөвчилж, хохирогчийн 
эрхийг бүрэн дүүрэн хангахад шаардлагатай бүх 
төрлийн үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх 
алхам болно.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 
14 дүгээрт “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, 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” гэжээ. 

Гэм буруутны ял зэмлэлийг түүний гэр бүлийн 
гишүүд, төрөл саданд нь халдаан хэрэглэхийг 
хориглоно, мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 
1-т заасан “Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон 
бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн 
эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж 
заасан нь иргэн бүрийн хуулиар хамгаалуулах 
эрхийг хуульчлан баталгаажуулсан зохицуулалт 
болсон. 

Үүнээс гадна ГБХ-тэй холбоотой гэмт хэрэг, 
зөрчлийн талаарх мэдээллийг хүлээн авсан, 
хянан шийдвэрлэж байгаа албан тушаалтан 
хохирогч, түүний гэр бүлийн бусад гишүүний 
хувийн мэдээллийг нууцлах, задруулахаас 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах 
шаардлагатай. Мөн хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийн эрхийг төлөөлөн хамгаалахдаа Хүүхэд 
хамгааллын тухай хууль, Хүүхдийн эрхийн тухай 
хууль болон ГБХ-д өртсөн хүүхдэд эрх зүйн
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ГБХ-ийн хохирогчийн өмгөөлөгчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа баримтлах 
зарчим: 

Өмгөөлөгч ГБХ-ийн хэргийн хохирогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ хуульчийн 
мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах 
зарчмыг удирдлага болгохоос гадна дараах 
зарчмыг баримтлах шаардлагатай.

Түүнчлэн Гэр бүлийн тухай хуулийн 4.4 дэх 
хэсэгт Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 11-т 
заасан зарчмыг давтан баталгаажуулсан ба ГБХ-
тэй тэмцэх тухай хуулийн зорилт болон 4 дүгээр 
зүйлийн 4.1.2, 4.1.3-т “хүүхдийн эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг тэргүүн ээлжинд хамгаалах, 
хохирогчийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, 
аюулгүй байдлыг шуурхай хангах” нь ГБХ-тэй 
тэмцэх үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим 
болох тухай заасан байна. 

ГБХ-ийн хохирогчийн өмгөөллийн 
үйлчилгээний төрөл, анхаарах асуудал 

Үндсэн хуульд заасан хүний эрхийг хангах 
тулгуур асуудлын нэг нь хаалттай хаалганы 
цаана үйлдэгддэг ГБХ-ийн хохирогч, эрх нь 
зөрчигдсөн хүүхдийн хууль зүйн туслалцаа авах 
эрх юм. ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 39 дүгээр 
зүйлийн 39.1-д заасан эрх зүйн туслалцаа нь 
эрх зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээнээс 
бүрдэнэ. 

Зураг 3.1.2. ГБХ-ийн өмгөөллийн үйлчилгээний төрөл

1. Шүүхэд хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хохирогчийг төлөөлөх, 
өмгөөлөгчөөр оролцох:  Өмгөөлөгч нь 
ГБХ-ийн хохирогчийг итгэмжлэл, хүсэлт, 
гэрээ, эсхүл нийтэд тустай мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх хүрээнд томилолтын 
үндсэн дээр төлөөлнө.  Хохирогч төлбөрийн 
чадвартай бол түүний хүсэлт, гэрээ, 
итгэмжлэлийн үндсэн дээр төлөөлж болно. 
ГБХ-ийн хохирогч болон хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхэд хуульд заасан эрх зүйн зөвлөгөө, 

2. ГБХ-ийн асуудлаар амаар болон бичгээр 
лавлагаа, зөвлөгөө өгөх: ГБХ-ийн хэрэг 
нь хаалттай хаалганы цаана нуугдмал 
үйлдэгддэг тул хохирогч нь гомдол гаргах, 
шүүхэд хандахаас эмээж байдаг. Иймд 
өмгөөлөгч хохирогчтой хийх уулзалтыг үр 
дүнтэй, амжилттай болоход анхаарч ажиллах 
шаардлагатай. Ялангуяа, хохирогчтой хийх 
эхний уулзалт хамгийн чухал бөгөөд эхний 
уулзалтаар хохирогчид итгэл төрүүлж чадахгүй 
бол хохирогч болгоомжлох, мэдээллээ 
нууцлах эрсдэлтэй. Эхний уулзалтаар

өмгөөллийн үйлчилгээ авах эрхтэй бөгөөд 
өмгөөллийн үйлчилгээ үнэ төлбөргүй байна. 
ГБХ-д өртсөн хүүхэд болон төлбөрийн 
чадваргүй бусад хохирогч хамтарсан багаар 
дамжуулан эсхүл өөрсдөө Хуульчдын 
холбоонд хандан үнэ төлбөргүй өмгөөллийн 
үйлчилгээ авахаар хүсэлт гаргах эрхтэй. ГБХ-
ийн үйлдэл нь байнга давтамжтай үйлдэгддэг, 
Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжийг 
агуулж байвал өмгөөлөгч хохирогчийн 
эрхийг эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад төлөөлөн хамгаална. 
Хэрвээ гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг 
агуулаагүй бол зөрчлийг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хохирогчийн эрхийг төлөөлөн 
хамгаална. Эрүүгийн болон зөрчлийн журмаар 
хүчирхийллийн хэргийг хянан шийдвэрлэж 
байгаа эсэхээс үл хамааран хохирогч гэр 
бүлээ цуцлуулах хүсэлт гаргавал өмгөөлөгч 
мөн иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хохирогчийг төлөөлөн гэр бүл 
цуцлуулах, хүүхдийн тэтгэлэг, асрамжийн 
асуудлыг шийдвэрлэх, хохирол нэхэмжлэх 
зэргээр ажиллана.

Зураг 3.1.1. ГБХ-ийн хохирогчийн өмгөөлөгчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа баримтлах зарчим
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дахин хэзээ ч сонсохгүй мэдээллийг сонсох 
боломжтой байдаг. Хохирогчийн сэтгэлзүйн 
байдалтай холбоотойгоор зарим үйл явдлыг 
мартах, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдлийг 
энгийн мэтээр ойлгох хандлага байдаг. 
Тиймээс зөвлөгөө авахаар ирсэн хохирогчийг 
дахин ир гэж буцаахгүй байх хэрэгтэй бөгөөд 
аль болох болсон явдал, амьдралын түүхийг 
нь сонсож амаар болон бичгээр зөвлөгөө 
өгөх, цаашид авах шаардлагатай арга 
хэмжээний талаар санал болгох, хамтарсан 
баг болон бусад шаардлагатай төрийн болон 
төрийн бус байгууллагатай холбон зуучлах 
нь зүйтэй. Хэрвээ хохирогч хамтарсан 
багийн хяналтад байдаг бол хамтарсан 
багийн гишүүд шаардлагатай арга хэмжээ 
авсан эсэх болон хохирогчийн эрхийг хангах 
талаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
байгаа аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний 
талаар хохирогчийг төлөөлөн хамтарсан баг 
болон төрийн бусад байгууллагатай хамтран 
ажиллах хэрэгтэй.

Гомдол, нэхэмжлэл, бусад ач холбогдол 
бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, 
хянах: ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг ямар 
хэргийн, аль шатны шүүхэд төлөөлж 
байгаагаас хамааран өмгөөлөгчийн 
боловсруулах бичиг баримт ялгаатай 
байна. Жишээ нь, ГБХ-ийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өмгөөлөгч 
нь хохирогчийн эдлэх хууль ёсны эрхийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ач холбогдол 
бүхий баримт бичиг боловсруулан эрх бүхий 
байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ. Жишээ 
нь, эх хэлээрээ, эсхүл сайн мэдэх хэлээрээ 
мэдүүлэг өгөх, орчуулагч, хэлмэрч авах 
хүсэлт, нотлох баримт шалгуулах тухай хүсэлт, 
нотлох баримт гаргаж өгөх, хавтаст хэрэгт 
бэхжүүлж тусгуулах, тодорхой ажиллагаа 
явуулах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүгч, 
прокурор, мөрдөгчийн ажиллагаа, шийдвэрт 
гаргах гомдол, хүчирхийллийн улмаас 
учирсан хохирол, гэм хорыг нөхөн төлүүлэх 
хүсэлт, нэхэмжлэл болон шүүхийн шийдвэрт 
гаргах гомдлын эх боловсруулж, эрх бүхий 
байгууллагад гаргана. Түүнчлэн Хамтарсан 
багийн авбал зохих арга хэмжээ авсан эсэхийг 
нягталж, хохирогчийн эрх, аюулгүй байдлыг 
хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээ авах 
үүргээ гүйцэтгэхийг шаардах, АЗҮ болон НБҮ 
хийлгэх хүсэлт гаргах эрхтэй. Тусгай нөхцөл 
шаардсан хохирогчийн эрхийг хамгаалахад 
цагдаагийн байгууллагын болон хамтарсан 
багийн туслалцаа хэрэгтэй үед хохирогчийг 
төлөөлөн хүсэлт тавих эрхтэй байна. Үүнээс 
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гадна иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад гэр бүл цуцлах, хүүхдийн 
тэтгэлэг тогтоолгох, хүүхдийн асрамж 
тогтоолгох, эцэг тогтоолгох, гэр бүлийн 
дундын хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдэд ногдох 
хэсгийг тогтоолгох, гаргуулах тухай нэхэмжлэл 
гаргах эрхтэй. Харин хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад дундын эд хөрөнгийн 
шилжилт хөдөлгөөнийг түдгэлзүүлэх хүсэлт 
гаргах эрхтэй учир эрх зүйн учир холбогдлыг 
тайлбарлан шаардлагатай баримт 
бичгийн эх боловсруулах нь өмгөөлөгчийн 
үзүүлэх үндсэн үйлчилгээ болно.

Нэхэмжлэл, хүсэлтийг шийдвэрлэх, 
хохирол барагдуулахад чиглэсэн аливаа 
зөвшилцөх, эвлэрүүлэх үйл ажиллагаа 
явуулах: ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн 
хүсэлтийн дагуу хэрэгт холбогдогч болон 
түүний өмгөөлөгчтэй уулзах, зөвшилцөх арга 
хэмжээ авч болно. Аль болох хохирогчийн, 
тэр дундаа хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон ахмад настны эрхийг хангах асуудлаар 
хэргийн нөгөө талтай тусгайлан уулзаж 
зөвшилцөх шаардлагатай байдаг. Гэхдээ 
эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн үед эвлэрэх 
боломжгүй тул ял хөнгөрүүлэх асуудлаар 
хэлэлцэн тохирох боломжгүй. Харин гэр 
бүл цуцлах болон гэм хор, хохирол нөхөн 
төлүүлэх асуудлаар эвлэрэх саналын талаар 
хохирогчтой санал солилцож, хохирогчийн 
эрхийг хангах талаар шаардлагатай арга 
хэмжээ авч болно. Жишээ  нь хүүхдийн нас, 
эцэг, эхийн халамж, ахуйн нөхцөл, бололцоо, 
ёс суртахууны байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн 
эсэхийг нь харгалзан хүүхдийг эцэг, эхийн 
хэн нэгний асрамжид үлдээх, тэтгэлгийн 
хэмжээг тогтоох, хамтран өмчлөх дундын 
эд хөрөнгийг хуваах  асуудлыг хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах үүднээс талууд аль болох 
урьдчилан зөвшилцөх нь зүйтэй боловч 
зөвшилцөлд хүрээгүй бол шүүх нотлох 
баримтыг үндэслэн шийдвэрээ гаргана. Мөн 
Гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн асрамж болон 
тэтгэлэг тогтоолгох нэхэмжлэлтэй хэргийг 
зөвхөн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэх 
шаардлагатай бөгөөд энэ шийдвэр нь 
эрх зүйн харилцааг үүсгэх, дуусгавар 
болгох ач холбогдолтой, улмаар иргэний 
гэр бүлийн байдлын улсын бүртгэлд 
тусгагддаг учир эдгээр хэргийг Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 74, 75-д зааснаар хялбаршуулсан 
журмаар хянан шийдвэрлэхгүй44  
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дахин хэзээ ч сонсохгүй мэдээллийг сонсох 
боломжтой байдаг. Хохирогчийн сэтгэлзүйн 
байдалтай холбоотойгоор зарим үйл явдлыг 
мартах, хүчирхийллийн шинжтэй үйлдлийг 
энгийн мэтээр ойлгох хандлага байдаг. 
Тиймээс зөвлөгөө авахаар ирсэн хохирогчийг 
дахин ир гэж буцаахгүй байх хэрэгтэй бөгөөд 
аль болох болсон явдал, амьдралын түүхийг 
нь сонсож амаар болон бичгээр зөвлөгөө 
өгөх, цаашид авах шаардлагатай арга 
хэмжээний талаар санал болгох, хамтарсан 
баг болон бусад шаардлагатай төрийн болон 
төрийн бус байгууллагатай холбон зуучлах 
нь зүйтэй. Хэрвээ хохирогч хамтарсан 
багийн хяналтад байдаг бол хамтарсан 
багийн гишүүд шаардлагатай арга хэмжээ 
авсан эсэх болон хохирогчийн эрхийг хангах 
талаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай 
байгаа аюулгүй ажиллагааны арга хэмжээний 
талаар хохирогчийг төлөөлөн хамтарсан баг 
болон төрийн бусад байгууллагатай хамтран 
ажиллах хэрэгтэй.

Гомдол, нэхэмжлэл, бусад ач холбогдол 
бүхий баримт бичгийн эх боловсруулах, 
хянах: ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг ямар 
хэргийн, аль шатны шүүхэд төлөөлж 
байгаагаас хамааран өмгөөлөгчийн 
боловсруулах бичиг баримт ялгаатай 
байна. Жишээ нь, ГБХ-ийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад өмгөөлөгч 
нь хохирогчийн эдлэх хууль ёсны эрхийг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ач холбогдол 
бүхий баримт бичиг боловсруулан эрх бүхий 
байгууллагад хандан шийдвэрлүүлнэ. Жишээ 
нь, эх хэлээрээ, эсхүл сайн мэдэх хэлээрээ 
мэдүүлэг өгөх, орчуулагч, хэлмэрч авах 
хүсэлт, нотлох баримт шалгуулах тухай хүсэлт, 
нотлох баримт гаргаж өгөх, хавтаст хэрэгт 
бэхжүүлж тусгуулах, тодорхой ажиллагаа 
явуулах, эрх бүхий албан тушаалтан, шүүгч, 
прокурор, мөрдөгчийн ажиллагаа, шийдвэрт 
гаргах гомдол, хүчирхийллийн улмаас 
учирсан хохирол, гэм хорыг нөхөн төлүүлэх 
хүсэлт, нэхэмжлэл болон шүүхийн шийдвэрт 
гаргах гомдлын эх боловсруулж, эрх бүхий 
байгууллагад гаргана. Түүнчлэн Хамтарсан 
багийн авбал зохих арга хэмжээ авсан эсэхийг 
нягталж, хохирогчийн эрх, аюулгүй байдлыг 
хамгаалахтай холбоотой арга хэмжээ авах 
үүргээ гүйцэтгэхийг шаардах, АЗҮ болон НБҮ 
хийлгэх хүсэлт гаргах эрхтэй. Тусгай нөхцөл 
шаардсан хохирогчийн эрхийг хамгаалахад 
цагдаагийн байгууллагын болон хамтарсан 
багийн туслалцаа хэрэгтэй үед хохирогчийг 
төлөөлөн хүсэлт тавих эрхтэй байна. Үүнээс 
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гадна иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад гэр бүл цуцлах, хүүхдийн 
тэтгэлэг тогтоолгох, хүүхдийн асрамж 
тогтоолгох, эцэг тогтоолгох, гэр бүлийн 
дундын хөрөнгөөс өөрт болон хүүхдэд ногдох 
хэсгийг тогтоолгох, гаргуулах тухай нэхэмжлэл 
гаргах эрхтэй. Харин хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад дундын эд хөрөнгийн 
шилжилт хөдөлгөөнийг түдгэлзүүлэх хүсэлт 
гаргах эрхтэй учир эрх зүйн учир холбогдлыг 
тайлбарлан шаардлагатай баримт 
бичгийн эх боловсруулах нь өмгөөлөгчийн 
үзүүлэх үндсэн үйлчилгээ болно.

Нэхэмжлэл, хүсэлтийг шийдвэрлэх, 
хохирол барагдуулахад чиглэсэн аливаа 
зөвшилцөх, эвлэрүүлэх үйл ажиллагаа 
явуулах: ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн 
хүсэлтийн дагуу хэрэгт холбогдогч болон 
түүний өмгөөлөгчтэй уулзах, зөвшилцөх арга 
хэмжээ авч болно. Аль болох хохирогчийн, 
тэр дундаа хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон ахмад настны эрхийг хангах асуудлаар 
хэргийн нөгөө талтай тусгайлан уулзаж 
зөвшилцөх шаардлагатай байдаг. Гэхдээ 
эрүүгийн болон зөрчлийн хэргийн үед эвлэрэх 
боломжгүй тул ял хөнгөрүүлэх асуудлаар 
хэлэлцэн тохирох боломжгүй. Харин гэр 
бүл цуцлах болон гэм хор, хохирол нөхөн 
төлүүлэх асуудлаар эвлэрэх саналын талаар 
хохирогчтой санал солилцож, хохирогчийн 
эрхийг хангах талаар шаардлагатай арга 
хэмжээ авч болно. Жишээ  нь хүүхдийн нас, 
эцэг, эхийн халамж, ахуйн нөхцөл, бололцоо, 
ёс суртахууны байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн 
эсэхийг нь харгалзан хүүхдийг эцэг, эхийн 
хэн нэгний асрамжид үлдээх, тэтгэлгийн 
хэмжээг тогтоох, хамтран өмчлөх дундын 
эд хөрөнгийг хуваах  асуудлыг хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах үүднээс талууд аль болох 
урьдчилан зөвшилцөх нь зүйтэй боловч 
зөвшилцөлд хүрээгүй бол шүүх нотлох 
баримтыг үндэслэн шийдвэрээ гаргана. Мөн 
Гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн асрамж болон 
тэтгэлэг тогтоолгох нэхэмжлэлтэй хэргийг 
зөвхөн шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэх 
шаардлагатай бөгөөд энэ шийдвэр нь 
эрх зүйн харилцааг үүсгэх, дуусгавар 
болгох ач холбогдолтой, улмаар иргэний 
гэр бүлийн байдлын улсын бүртгэлд 
тусгагддаг учир эдгээр хэргийг Иргэний 
хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 74, 75-д зааснаар хялбаршуулсан 
журмаар хянан шийдвэрлэхгүй44  
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ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг хамгаалахад 
өмгөөлөгчийн анхаарах асуудал

• Хүний эрхийн мэдрэмжтэй байх: Монгол 
Улсын олон улсын хүний эрхийн гэрээ болон 
НҮБ-ийн тунхаглал, зарчмууд нь Өмгөөлөгчийн 
үйл ажиллагаандаа хохирогчийн нэр төрийг 
хүндэтгэх, үл буруутгах, аливаа хэлбэрээр 
ялгаварлан гадуурхахгүй байх зарчмыг 
удирдлага болгох үүрэгтэй юм. Хохирогчоос 
хүчирхийлэгчийн үйлдлийн учир шалтгааныг 
асуух ёсгүй. Тухайлбал, Яагаад тэнд үлдсэн 
юм? Яагаад зүгээр л гараад явж болоогүй 
юм?, Яагаад тэр чамайг цохисон юм гэх 
мэтчилэн яагаад гэдэг асуултыг асуухгүй, 
хохирогчийг буруутгасан асуултыг асуухгүй 
байх нь зүйтэй. Харин оронд нь нотлох 
баримт бүрдүүлэхэд шаардлагатай асуулт 
асуух буюу хохирогчийн амьдралын түүхийг 
яриулах нь хэргийн онол боловсруулахад үр 
дүнтэй байдаг. Жишээ нь; асуултыг нээлттэй 
тавих нь илүү өргөн хүрээтэй хариултыг 
авдаг. Та энэ талаар дэлгэрэнгүй ярьж өгнө 
үү? Надад ойлгуулж өгнө үү?  гэх мэтээр 
асуултыг тавих нь зохимжтой байдаг.

• ГБХ-ийн  хохирогчийн сэтгэл зүйд гардаг 
өөрчлөлт болон хүчирхийлэгчийн зан 
үйл, сэтгэл зүйн талаар, мэдээлэл, 
мэдлэгтэй байх: Байнгын хүчирхийлэлд 
байдаг хохирогчийн сэтгэл зүйлд өөрчлөлт 
орсон байдаг бөгөөд үүнийг судалсан олон 
төрлийн судалгаа байдаг тул өмгөөлөгч энэ 
талаар уншиж судлан хохирогчийн сэтгэл 
зүйн талаар мэдлэг эзэмшсэн байх нь зүйтэй 
юм. Энэ талаар 1-р бүлгийн 1.3 зүйлээс 
уншина уу.

Хохирогчоос гадна ГБХ үйлдэгчийн сэтгэл зүйд 
өөрчлөлт орсон байх нь элбэг тохиолддог. 
Жишээ нь, байнгын хардалт, дарамтад байлгаж 
байгаагаа түүнийг хайрлаж байна хэмээн 
тайлбарлах, хохирогчийг буруутгах зэргээр 
хүчирхийлэгчийн сэтгэл зүй, зан үйлд ч мөн 
өөрчлөлт орсон байдаг. Түүнчлэн хохирогч 

байнгын сэтгэл зүйн дарамтад байсны улмаас 
сэтгэл санаа, цочрон давчдаж хүчирхийлэгчийн 
эсрэг аргагүй хамгаалалт хэрэглэх, улмаар 
аргагүй хамгаалалтын хэр хэмжээг хэтрүүлж 
амь насыг нь хохироох тохиолдол практикт 
тохиолддог. ГБХ нь төгсөлтгүй үргэлжлэх 
тойрог хэлбэрээр үйлдэгддэг тул хохирогчийн 
болон хүчирхийлэгчийн сэтгэл зүй, зан үйлийн 
байдлаас аль шатанд явж байгааг тодорхойлох 
нь хэргийн онол боловсруулахад үр дүнтэй байх 
болно.

• Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа 
олж мэдсэн хохирогчийн хувийн 
мэдээллийг чанд хадгалах: Өмгөөллийн 
болон хэрэгт холбогдогчийн нууцыг хадгалах 
нь ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль, Хуульчийн 
эрх зүйн байдлын тухай хууль, Өмгөөллийн 
тухай хуулиар хүлээсэн өмгөөлөгчийн үүрэг 
болно. Өмгөөллийн нууцыг задруулах нь 
өмгөөллийн үйл ажиллагаа явуулах эрх 
цуцлах хүртэл хариуцлагатай бөгөөд нууц 
задруулсантай холбоотой аливаа этгээдэд 
учруулсан хохирлоо нөхөн төлөх үүрэгтэй 
болно.

• Хүчирхийллийн хэргийн түүхийг мэдэх, 
нотлох баримт цуглуулах: Өмгөөлөгч 
хүчирхийллийн хэрэг тус бүрийн түүхийг 
нарийвчлан мэдэх шаардлагатай. Тухайлбал, 
хэрэг яг хэзээ үйлдэгдсэн, хохирогчийн биед 
гэмтэл учирсан эсэх, хохирогчийн гаргасан 
сэтгэл хөдлөл аль шатанд байсан болох, 
нотлох баримт (эмнэлгийн бичиг, бичлэг, 
цагдаагийн дуудлага, нүдээр харж, чихээр 
сонссон гэрч зэрэг) байгаа эсэх талаар 
тодруулах шаардлагатай юм.

• Хэрэг шийдвэрлэхэд ач холбогдол бүхий 
мэдээллийг цуглуулах: Шүүх хуралдааны 
явцад хүчирхийлэгчийн зүгээс хохирогчийг 
буруутгах ямар нэгэн баримт дэлгэн тавих 
магадлалын талаар тайлбарлаж, зарим 
мэдээллийг тодруулах шаардлагатай. 
Жишээ нь: хүчирхийлэгчийн зүгээс чиний 
талаар хэлэх хамгийн муу зүйл юу вэ? 
Сэтгэл мэдрэлийн эмнэлэгт хэвтэж байсан 
эсэх, архи, мансууруулах бодис хэрэглэж 
байсан эсэх, эсвэл архины болон бусад 
эмчилгээнд хамрагдаж байсан эсэх, хүүхдийг 
түүнээс салгаж авч байсан эсэхийг тодруулах 
шаардлагатай. Ингэхдээ хохирогчийг 
буруутгаж байгаа биш бөгөөд шүүх хурлын 
явцад тулгарч болох эрсдэлийг мэдэх 
шаардлагатай гэдгийг тайлбарлаж өгөх нь 
зүйтэй юм. 
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• Гэрч, хохирогчийн хамгаалалтын арга 
хэмжээ бүрэн авагдсан эсэхэд хяналт 
тавих: Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд заасны дагуу хамгаалах арга хэмжээ, 
сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ 
авагдсан эсэх, ГБХ-ийн хэргийг шүүхээр 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
хамгаалалтын арга хэмжээг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай эсэхийг харгалзаж үзэх 
шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн өмгөөлөгч 
мэргэшсэн байх шаардлагатай юу? Яагаад?

2. ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн өмгөөлөгч 
яагаад хамтарсан багтай ажиллах ёстой вэ? 

3. ГБХ-ийн хохирогчийн өмгөөлөгч хамтарсан 
багтай хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?

4. Хохирогч мэдүүлэг өгөхдөө хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг өмгөөлж байх боловч амьдралын 
түүхийг нь уншихад байнгын хүчирхийлэлд 
өртдөг болох нь тодорхой байгаа тохиолдолд 
өмгөөлөгч ямар арга хэмжээ авах 
шаардлагатай вэ?
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• Гэрч, хохирогчийн хамгаалалтын арга 
хэмжээ бүрэн авагдсан эсэхэд хяналт 
тавих: Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуульд заасны дагуу хамгаалах арга хэмжээ, 
сэтгэл зүйн хамгаалалтын арга хэмжээ 
авагдсан эсэх, ГБХ-ийн хэргийг шүүхээр 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
хамгаалалтын арга хэмжээг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай эсэхийг харгалзаж үзэх 
шаардлагатай.

Хяналтын асуулт

1. ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн өмгөөлөгч 
мэргэшсэн байх шаардлагатай юу? Яагаад?

2. ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн өмгөөлөгч 
яагаад хамтарсан багтай ажиллах ёстой вэ? 

3. ГБХ-ийн хохирогчийн өмгөөлөгч хамтарсан 
багтай хэрхэн хамтарч ажиллах вэ?

4. Хохирогч мэдүүлэг өгөхдөө хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг өмгөөлж байх боловч амьдралын 
түүхийг нь уншихад байнгын хүчирхийлэлд 
өртдөг болох нь тодорхой байгаа тохиолдолд 
өмгөөлөгч ямар арга хэмжээ авах 
шаардлагатай вэ?
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Хохирогчийн хэрэгцээ ба аюулгүй байдлыг 
нэн тэргүүнд тавих нь

Монгол Улс НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 
баталсан “Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай 
олон улсын акт”, “Эрүүдэн шүүх болон бусад 
хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр 
төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг 
конвенц”,   “Хүн худалдаалах, ялангуяа хүүхэд, 
эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгөөс хамгаалах 
тухай” конвенц, Олон улсын эрүүгийн эрх зүйн 
Ромын дүрэмд нэгдэн орсны хувьд хохирогчийг 
хамгаалах, эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх талаарх 
олон улсын хэм хэмжээг мөрдөх ёстой билээ45.

Зураг 3.2.1. Хохирогчийн эрхийг хамгаалах, хангах 
олон улсын стандартын хандлага чиглэл

Шударгаар хандуулах эрх: Төр нь өөрийн 
нутаг дэвсгэр дээр гэмт хэргийн хохирогчид 
учирсан хохиролтой холбоотой хууль зүйн 
болон ёс суртахууны хариуцлагыг хүлээх 
агуулгыг илэрхийлдэг. Олон улсын хохирогчийн 
хамгаалалтын тухай баримт бичгүүдэд 
зааснаар: хүн бүр хууль, шүүхээр хамгаалуулах; 
төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл 
гомдол хүсэлт гаргаж шийдвэрлүүлэх; гэмт 
хэрэгт хохирсон гэдгээ хүлээн зөвшөөрүүлж,      
хохирогчоор тогтоолгох; эрх мэдэл бүхий 
байгууллагаас эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй тухай 
шийдвэрийг эргэж авч үзэх талаар өргөдөл 
гомдол гаргах, шүүхэд шууд хандах эрх зэргийг 
тунхагласан байна. Эдгээр баримт бичгүүдэд 
зааснаар төр нь төрийн байгууллага, түүний 
албан тушаалтнаас гэмт хэргийн хохирогчидтой 
шударгаар харьцах, тэдний эрэлт хэрэгцээ, 
аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн халамж, 
туслалцаа авах, зөрчигдсөн эрхээ нөхөн 
сэргээлгэх,  мэдээлэл авах талаарх  эрх 
зүй, зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх  талаарх  төрийн хариуцлагыг 
тогтоож өгсөн байна47.

Мэдэх эрх: Хохирогч нь гэмт хэрэгтний тухай болон 
байцаан шийтгэх ажиллагааг хэрэгжүүлэгчдээс 
гаргасан шийдвэрийн тухай тодорхой мэдээлэл 
хүлээн авах эрхтэй.

Хүний эрхийн түгээмэл Тунхаглалын 19 дүгээр 
зүйлд:” хүн бүр мэдээллийг улсын хилийн заагаар 
үл хязгаарлан ...хүлээн авах эрхтэй”, Гэмт хэрэг 
болон албан тушаалын байдлаа урвуулан 
ашигласны улмаас хохирогчдын талаарх хууль 
цаазын үндсэн зарчмын Тунхаглалын 4 дүгээр 
зүйлд:” ...Албан болон албан бус механизмаар 
дамжуулан хохирлоо нөхөн төлүүлэхийг 
зорьсон хохирогчид тэдний эрхийг нь мэдээлж 
тайлбарлаж байх...Хүнд гэмт хэргийн улмаас 
хохирсон этгээдэд байцаан шийтгэх ажиллагааны 
хугацааны явц, үр дүн, хохирлын хэмжээ, тэдний 
оролцох талаар мэдээлэл өгөхөөс гадна тэд 
энэ тухай мэдээлэл хүсвэл зохих мэдээллээр

Гэмт хэрэг болон албан тушаалын байдлаа 
урвуулан ашигласны улмаас хохирогчдын 
талаарх хууль цаазын үндсэн зарчмын тухай 
тунхаглалд46 гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
асуудалд тусгайлан анхаарлаа хандуулж наад 
захын жишгийг тогтоож өгсөн нь хохирогч төвтэй 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үндсэн 
суурь юм. 

45Хохирогчийн эрхийг хангахад тулгарч буй асуудлууд илтгэл, ХЭҮК
46Ерөнхий Ассамблейн 1985 оны 40/34 тогтоолоор батлагдсан
47Монгол Улсад хохирогчийн эрх зүйн байдлыг дээрдүүлэхэд анхаарах зарим асуудал, Криминологичдын холбоо
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хангана” гэж тус тус заажээ. Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хуульд зааснаар хамгаалалтад 
байгаа хүн мэдээллээр хангагдах эрхтэй48. 

Аюулгүй байх эрх: Гэмт хэрэгтэн, түүний 
төрөл төрөгсөд, хамсаатан, дотнын нөхдийн 
өшөө авалт, сүрдүүлгээс айж байгаа хохирогч 
нь гэмт этгээдийн эрхийн зарим нэмэгдэл 
хязгаарлалтыг шаардсан, төрийн эн тэнцүү 
хамгаалалтад байх эрхтэй. Гэмт хэрэг болон 
албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласны 
улмаас хохирогчдын талаарх хууль цаазын 
үндсэн зарчмын тухай тунхаглалд49 зааснаар 
гэмт хэргийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн 
тохиромжтой нөхцөлөөр хангах, мөн заналхийлэл 
байгаа тохиолдолд гэрчийг хамгаалах нь төрийн 
үүрэг.

Зөрчигдсөн эрхээ нөхөн сэргээлгэх, хохирлоо 
арилгуулах эрх: Гэмт хэргийн улмаас учирсан 
бие махбодын ба сэтгэцийн гэмтэл, сэтгэл зүйн 
хор уршиг, алдагдсан орлого, эмчилгээний 
төлбөр, мөн төрөөс тогтоосон, нийгмийн 
халамжийн тогтолцооноос нөхөн төлбөр авах 
эрх хамаардаг. НҮБ-ын зарчмуудад заасны дагуу 
гэм буруутан буюу гуравдагч этгээд нь хохирогч, 
түүний гэр бүл, асрамжид байсан хүмүүст 
учруулсан хохирлыг шударгаар арилгах ёстой. 
Үүнд эд хөрөнгийг нь эргүүлж өгөх, учирсан 
хохиролд нь нөхөн төлбөр авах эрх хамаардаг.  
НҮБ-ын зарчмуудад заасны дагуу гэм буруутан 
буюу гуравдагч этгээд нь хохирогч, түүний 
гэр бүл, асрамжид байсан хүмүүст учруулсан 
хохирлыг шударгаар арилгах ёстой. Үүнд эд 
хөрөнгийг нь эргүүлж өгөх, учирсан хохиролд 
нь нөхөн төлбөр төлөх, хохирсны улмаас үүсэх 
зардлыг төлөх, шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх, 
эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх асуудал багтдаг. 
Олон улсын зарчмуудад хохирогч шуурхай, 
шударга, өртөг багатай, хүртээмжтэй байдлаар 
хохирлоо барагдуулах бололцоог төр хангасан 
байхыг үүрэг болгодог. Хохирлыг бүрэн дүүрэн 
барагдуулах нь нөхөн төлүүлэх эрх хангагдах 
үндсэн нөхцөл мөн. 

Нөхөн олговор, нийгмийн халамжид хамруулах: 
НҮБ-ын зарчмуудад нөхөн олговор нь хүний эрх, 
эрх чөлөөний зөрчлийн хэр хэмжээ, учруулсан 
хор уршигт дүйцэхүйц байх ёстой бөгөөд 
хохирогчийн эрх, эрх чөлөө, хувийн байдал, гэр 
бүл, эд хөрөнгө, хөдөлмөр эрхлэлт, сургуульд 
хамрагдсан байдлыг аль болох өмнөх хэмжээнд 
нь хүрэхүйцээр сэргээн бүрдүүлэх ёстой гэж 
заасан байдаг. Хохирогчийн бие махбод, сэтгэл

санаа, зан суртахуунд учирсан хохирол, ажил 
хөдөлмөр, сургууль боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын үйлчилгээ зэрэг алдагдсан нөхцөл, 
бодит болон бий болох орлого, хууль зүй, сэтгэл 
зүй, эмнэлэг, нийгмийн үйлчилгээний зардлыг 
бүрэн гүйцэд барагдуулахаар олон улсын эрх 
зүйн баримт бичигт заасан.50 

Нийгмийн халамж, дэмжлэг туслалцаа авах 
эрх: Гэмт хэргийн хохирогч нь эхний ээлжинд 
эрх зүйн туслалцаа, нийгмийн дэмжлэг, 
хамгаалалтыг бололцооны хэрээр авах  зэрэг 
эрхээр тодорхойлогдоно.

Хохирогч төвтэй, эрхэд суурилсан хандлага

Хохирогч төвтэй хандлага гэж хохирогчийн 
эрхийг хангах, хамгаалах, хэрэгцээ шаардлагыг 
нэн тэргүүнд тавихыг хэлнэ.

Эрхэд суурилсан хандлага нь нэг талаас 
шударга ёс, тэгш эрхийн үүднээс хүчирхийлэл, 
доромжлолын бүх хэлбэрийг үл тэвчих, хүн 
бүрийн эрхэм чанарыг хүлээн зөвшөөрч, 
хүндэтгэлтэй хандах, нөгөө талаас хүчирхийлэл, 
доромжлолын дараа өөрийн нэр төрийг сэргээх, 
хувь заяагаа гартаа авах хэрэгцээний тухай 
асуудал юм. Өөрөөр хэлбэл, хүчирхийллийг 
даван туулагчдад туслахын тулд шаардлагатай 
бүхий л арга хэмжээг авах ёстой гэсэн үг юм.  

Хохирогч төвтэй, хүний эрхэд суурилсан 
хандлага нь олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
баталгаажуулсан хүний бүхий л эрхийг хүндэтгэн 
авч үздэг. Энэ хандлага нь хүмүүсийг эрхээ 
мэдэх, эрхээ эдлэхэд нь чадавхжуулах, хүний 
эрхийг зөрчсөн этгээдийн гэм буруутай үйлдэлд 
хариуцлага тооцуулах зорилготой.

Зураг 3.2.2. Хохирогч төвтэй, хүний эрхэд 
суурилсан хандлагын үндсэн зарчмууд
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хангана” гэж тус тус заажээ. Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хуульд зааснаар хамгаалалтад 
байгаа хүн мэдээллээр хангагдах эрхтэй48. 

Аюулгүй байх эрх: Гэмт хэрэгтэн, түүний 
төрөл төрөгсөд, хамсаатан, дотнын нөхдийн 
өшөө авалт, сүрдүүлгээс айж байгаа хохирогч 
нь гэмт этгээдийн эрхийн зарим нэмэгдэл 
хязгаарлалтыг шаардсан, төрийн эн тэнцүү 
хамгаалалтад байх эрхтэй. Гэмт хэрэг болон 
албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласны 
улмаас хохирогчдын талаарх хууль цаазын 
үндсэн зарчмын тухай тунхаглалд49 зааснаар 
гэмт хэргийн хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн 
тохиромжтой нөхцөлөөр хангах, мөн заналхийлэл 
байгаа тохиолдолд гэрчийг хамгаалах нь төрийн 
үүрэг.

Зөрчигдсөн эрхээ нөхөн сэргээлгэх, хохирлоо 
арилгуулах эрх: Гэмт хэргийн улмаас учирсан 
бие махбодын ба сэтгэцийн гэмтэл, сэтгэл зүйн 
хор уршиг, алдагдсан орлого, эмчилгээний 
төлбөр, мөн төрөөс тогтоосон, нийгмийн 
халамжийн тогтолцооноос нөхөн төлбөр авах 
эрх хамаардаг. НҮБ-ын зарчмуудад заасны дагуу 
гэм буруутан буюу гуравдагч этгээд нь хохирогч, 
түүний гэр бүл, асрамжид байсан хүмүүст 
учруулсан хохирлыг шударгаар арилгах ёстой. 
Үүнд эд хөрөнгийг нь эргүүлж өгөх, учирсан 
хохиролд нь нөхөн төлбөр авах эрх хамаардаг.  
НҮБ-ын зарчмуудад заасны дагуу гэм буруутан 
буюу гуравдагч этгээд нь хохирогч, түүний 
гэр бүл, асрамжид байсан хүмүүст учруулсан 
хохирлыг шударгаар арилгах ёстой. Үүнд эд 
хөрөнгийг нь эргүүлж өгөх, учирсан хохиролд 
нь нөхөн төлбөр төлөх, хохирсны улмаас үүсэх 
зардлыг төлөх, шаардлагатай үйлчилгээ үзүүлэх, 
эрхийг нь сэргээн эдлүүлэх асуудал багтдаг. 
Олон улсын зарчмуудад хохирогч шуурхай, 
шударга, өртөг багатай, хүртээмжтэй байдлаар 
хохирлоо барагдуулах бололцоог төр хангасан 
байхыг үүрэг болгодог. Хохирлыг бүрэн дүүрэн 
барагдуулах нь нөхөн төлүүлэх эрх хангагдах 
үндсэн нөхцөл мөн. 

Нөхөн олговор, нийгмийн халамжид хамруулах: 
НҮБ-ын зарчмуудад нөхөн олговор нь хүний эрх, 
эрх чөлөөний зөрчлийн хэр хэмжээ, учруулсан 
хор уршигт дүйцэхүйц байх ёстой бөгөөд 
хохирогчийн эрх, эрх чөлөө, хувийн байдал, гэр 
бүл, эд хөрөнгө, хөдөлмөр эрхлэлт, сургуульд 
хамрагдсан байдлыг аль болох өмнөх хэмжээнд 
нь хүрэхүйцээр сэргээн бүрдүүлэх ёстой гэж 
заасан байдаг. Хохирогчийн бие махбод, сэтгэл

санаа, зан суртахуунд учирсан хохирол, ажил 
хөдөлмөр, сургууль боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын үйлчилгээ зэрэг алдагдсан нөхцөл, 
бодит болон бий болох орлого, хууль зүй, сэтгэл 
зүй, эмнэлэг, нийгмийн үйлчилгээний зардлыг 
бүрэн гүйцэд барагдуулахаар олон улсын эрх 
зүйн баримт бичигт заасан.50 

Нийгмийн халамж, дэмжлэг туслалцаа авах 
эрх: Гэмт хэргийн хохирогч нь эхний ээлжинд 
эрх зүйн туслалцаа, нийгмийн дэмжлэг, 
хамгаалалтыг бололцооны хэрээр авах  зэрэг 
эрхээр тодорхойлогдоно.

Хохирогч төвтэй, эрхэд суурилсан хандлага

Хохирогч төвтэй хандлага гэж хохирогчийн 
эрхийг хангах, хамгаалах, хэрэгцээ шаардлагыг 
нэн тэргүүнд тавихыг хэлнэ.

Эрхэд суурилсан хандлага нь нэг талаас 
шударга ёс, тэгш эрхийн үүднээс хүчирхийлэл, 
доромжлолын бүх хэлбэрийг үл тэвчих, хүн 
бүрийн эрхэм чанарыг хүлээн зөвшөөрч, 
хүндэтгэлтэй хандах, нөгөө талаас хүчирхийлэл, 
доромжлолын дараа өөрийн нэр төрийг сэргээх, 
хувь заяагаа гартаа авах хэрэгцээний тухай 
асуудал юм. Өөрөөр хэлбэл, хүчирхийллийг 
даван туулагчдад туслахын тулд шаардлагатай 
бүхий л арга хэмжээг авах ёстой гэсэн үг юм.  

Хохирогч төвтэй, хүний эрхэд суурилсан 
хандлага нь олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээгээр 
баталгаажуулсан хүний бүхий л эрхийг хүндэтгэн 
авч үздэг. Энэ хандлага нь хүмүүсийг эрхээ 
мэдэх, эрхээ эдлэхэд нь чадавхжуулах, хүний 
эрхийг зөрчсөн этгээдийн гэм буруутай үйлдэлд 
хариуцлага тооцуулах зорилготой.

Зураг 3.2.2. Хохирогч төвтэй, хүний эрхэд 
суурилсан хандлагын үндсэн зарчмууд
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ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн зарчимд  
хохирогчийн нэр төрийг хүндэтгэх, үл буруутгах, 
аливаа хэлбэрээр ялгаварлан гадуурхахгүй 
байх, хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй 
байдлыг шуурхай хангах, хүүхдийн эрх, хууль 
ёсны ашиг сонирхлыг тэргүүн ээлжид хамгаалах, 
нууцлалыг хамгаалахаар тусгасан нь хохирогч 
төвтэй хандлагыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэх 
хууль зүйн үндэслэл болно.

ГБХ-ийн хохирогчдын нийтлэг хэрэгцээ, 
шаардлага бол эрхэм чанарыг нь хүндэтгэн 
харилцах, аюулгүй байх, мэдээллээр хангагдах, 
буруутгагдахгүй байх, нууцлалаа хангуулах, 
өөрөө сонголт хийх боломжтой байх, өөрийн 
орон зайгаа хадгалах явдал юм. Бусдаас 
тусламж хүсэх нь хохирогчийн хувьд тийм ч амар 
биш байдгийг өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхдээ 
анхаарах ёстой. ГБХ-ийн хохирогч нь идэвхгүй, 
аргаа барсан хүмүүс биш юм.  Тэд амьдралаа авч 
явах, бие даан үйлдэл хийх, өөрсдөө сонголтоо 
хийх чадвартай. Хохирогч үйлчилгээ, сонгосон 
тусламжийг залж жолоодох, хүчирхийллээс 
зугтах, амьдралаа дахин босгоход шаардлагатай 
алхмуудыг хийж чадна.

Хохирогчийн хэрэгцээг танихын тулд тэдний 
байр суурь, үзэл бодлыг харгалзан үзэх, хэрэв би  
хохирогчийн оронд байсан бол юу хийх вэ? гэж  
өөрөөсөө асуух явдал чухал юм. Хохирогчтой

үл ойшоосон, өрөвдсөн, шүүмжилсэн 
байдлаар харьцах, хэвшмэл үзэл, хандлагаар 
хандах, буруутгах, өмнөөс нь шийдвэр гаргах, 
хүчирхийлэл үйлдэгчээс салахыг шаардах, 
болзол тавих г.м сөрөг хандлагууд нь хохирогчийг 
нийгмээс гадуурхах, дахин хямралд оруулах хор 
уршигтай51. 

Аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд хангах нь  
Аюулгүй байдал бол хүний үндсэн хэрэгцээ ба 
хүн бүрийн эрх юм.  ГБХ-ийн хохирогчид тусламж 
хүсэх үедээ аюулгүй байх, хамгаалах байранд 
аюулгүй очиж байрлах, хүчирхийлэл үйлдэгчтэй 
тааралгүйгээр зөвлөгөө авах боломжийг хайдаг. 
ГБХ нь тодорхой давтамжтай үйлдэгддэг 
гэмт хэрэг бөгөөд цаг хугацаа өнгөрөх тусам 
хохирогчийн амийг хөнөөхөөр оролдох болон 
амь насыг нь хөнөөх, хүнд гэмтээх эрсдэл өсөж 
байдаг. Тиймээс хохирогчийн аюулгүй байдал нь 
өмгөөлөгчдийн хувьд хамгийн чухал анхаарах 
ёстой зүйл юм. Өмгөөллийн үйлчилгээний 
төвд хохирогчийн аюулгүй байдал байх ёстой. 
Өмгөөлөгч нь үйлчлүүлэгчийнхээ эрсдэлийг 
үнэлэн, түүнийг бууруулахад шаардлагатай 
бүхий л зүйлийг хийх шаардлагатай. Үүний тулд 
хохирогч хэнээс, юунаас хамгийн их айж байгааг 
тодруулах нь чухал. Гэмт этгээд хохирогчийн 
айдсыг гол арга хэрэгслээ болгон ашигладаг ба 
хэрэг шийдвэрлэлтийг удаашруулах, хэрэгсэхгүй 
болгоход нөлөөлдөг учраас хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангах арга хэмжээг цаг алдалгүй авах 
нь хэргийг шуурхай шалган шийдвэрлэхэд ач 
холбогдолтой. 

Манай орны хувьд эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой 
зохицуулалтыг ЭХХШ тухай хууль болон Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, ГБХ-тэй 
тэмцэх тухай хууль болон холбогдох журмуудад 
тодорхой тусгасан. 

Хохирогч хэрэв гэмт этгээдийн сүрдүүлгээс айж 
эмээж байгаа, эсхүл хохирогчийн амь нас, эрүүл  
мэндэд ноцтой аюул учруулж болзошгүй хүчин 
зүйл илэрсэн бол түүнийг хамгаалах, дэмжих 
бүх арга хэмжээг авч, энэ талаараа хохирогчдод 
мэдэгдэх ёстой. Тухайлбал, гэрч, хохирогчийг 
хамгаалалтад өгөх, оршин суух газрыг нь өөрчлөх, 
аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг 
яаралтай авхуулах, гэмт этгээдийг баривчлуулах 
зэрэг боломжтой бүхий л арга хэмжээг авах нь 
зүйтэй. ГБХ-д өртсөн хүмүүс хүүхдүүдтэйгээ 
амьдрахын тулд өөрсдийн аюулгүй байдлаа 
золиослох нь элбэг байдаг.

51ГБХ-тэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэхэд хамтарсан байгууллагын хамтын ажиллагааг үр дүнтэй явуулах нь, 
Хүчирхийллийн Эсрэг Эмэгтэйчүүд Европ байгууллага, 2016 он
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Гэмт хэрэгтэн хохирогчийг сүрдүүлэх, дарамтлах, 
гуйх, ятгах, заналхийлэх зэрэг хэлбэрээр 
тэдэнд нөлөөлөх явдал гарсаар байгаа бөгөөд 
үүний улмаас хохирогч мэдүүлэг өгөхгүй байх, 
худал мэдүүлэг өгөх, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн 
байдлаа алдах, амиа хорлох оролдлого хийх 
зэрэг үйлдэл гарч байгааг судлаачид онцолжээ52. 
Иймд өмгөөлөгч нь эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх  ажиллагааны явцад болон хэрэг 
шийдвэрлэгдсэний дараа ч хохирогчийг гүтгэлэг, 
айлган сүрдүүлэлт, өшөө авалтаас хамгаалах 
арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх53 нь 
чухал юм. 

Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах чухал арга 
нь АЗҮ хийх, түүнийг үндэслэн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах үйлчилгээ, дэмжлэгт холбож өгөх 
явдал юм.

Аюулын зэргийн үнэлгээ (АЗҮ)

АЗҮ нь хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд учрах эрсдэлийг урьдчилан 
таамаглахад чиглэсэн арга хэрэгсэл юм. АЗҮ-
ний зорилго нь хохирогчдод хангалттай аюулгүйн 
арга хэмжээ, хамгааллыг үзүүлэхэд оршино. 

АЗҮ нь аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга 
хэмжээг шуурхай авах болон ГБХ-тэй тэмцэх 
тухай хуульд заасны дагуу хохирогч, гэр бүлийн 
бусад гишүүдэд аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
үйлчилгээ үзүүлэх үндэслэл болно. 

АЗҮ-г цагдаагийн алба хаагч ГБХ-ийн дуудлага, 
мэдээллийн дагуу ГБХ үйлдэгдсэн болон 
үйлдэгдсэн байж болох, эсхүл хохирогчийн 
байгаа газар очиж хийнэ54. АЗҮ хийх журам, 
маягтыг ХЗДХ-ийн сайдын 2020 оны А/83 дугаар 
тушаалаар шинэчилэн баталсан. 

АЗҮ нь хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйл болон 
хохирогчийн амь насыг хөнөөх магадлал бүхий 
эрсдэл болон хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн алба 
хаагчаас ямар арга хэмжээ авахыг тодорхойлдог. 

АЗҮ нь “бага”, “дунд”, “өндөр” эрсдэлтэй байх ба 
үнэлгээг хийхдээ 11 асуулт тус бүрт “тийм”, “үгүй” 
гэсэн хариулт өгч, “тийм” гэсэн хариулт тус бүрт 
1 оноо, “үгүй” гэсэн хариулт тус бүрт 0 оноо өгч, 
нийлбэр оноогоор аюулын зэргийг тогтооно. 

52Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр, 2015 он
53Эдийн засаг, нийгмийн Зөвлөлийн 1989/57 тогтоолоор “Гэмт хэрэг болон албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласны 
улмаас хохирогчдын талаарх хууль цаазын үндсэн зарчмын тухай тунхаглалыг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж”-ийн 2 
дугаар заалт
54ГБХТТХ-ийн 31.1, 31.2

Онцгой тохиолдолд  АЗҮ  нь нийлбэр оноогоор 
бага, дунд гэж гарсан ч дараах тохиолдолд 
аюулын зэргийг “өндөр” гэж үзэж, хохирогч, 
түүний хүүхэд, хамаарал бүхий этгээдийг 
хамгаалах арга хэмжээ авна: 

• Хүүхдээ барьцаалсан, барьцаалж болзошгүй;
• Хүүхдийн эмзэг байдлыг өөрт ашигтай 

шийдвэр гаргуулах, ашигласан, ашиглаж 
болзошгүй;

• Хүчирхийлэл үйлдэгч согтууруулах ундаа, 
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис 
хэрэглэдэг, хэрэглэсэн;

• Хохирогчийг байнга зодсон, харгис хэрцгий 
хандсан, догшин авирласан, тохуурхан 
даажигнасан, тарчлаасан;

• Хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, ахмад настан, 
архаг хууч өвчтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эсрэг хүчирхийлэл үйлдсэн;

• Хүчирхийлэл үйлдэгч зэвсгийн чанартай 
зүйлс, хутга, галт зэвсэг хэрэглэсэн;

• Хохирогч нэн даруй хууль сахиулах 
байгууллага, эрүүл мэндийн тусламж авах 
боломжгүй;

• Хүчирхийллийн улмаас хохирогчийн эрхтэн, 
системийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу 
бие махбодод нь хүнд гэмтэл учирсан 
тохиолдолд аюулын зэргийн нийлбэр оноо 
бага ч гэсэн “дунд болон “өндөр” гэж үнэлнэ. 

АЗҮ-ээр хохирогчийн амь нас, эрүүл  мэндэд 
ноцтой аюул учруулж болзошгүй хүчин зүйл 
илэрсэн үед аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
арга хэмжээг яаралтай авах, хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг эрүүлжүүлэх, түр саатуулах, 
баривчлуулах зэрэг боломжтой бүхий л арга 
хэмжээг авах нь зүйтэй. АЗҮ-тэй холбоотой  
мэдээлийг 2-р бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү.

Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө (АБТ)  

ГБХ-ийн хохирогчид хуулийн байгууллагын 
тусламж авч чадалгүй амь насаа алдах, эрүүл 
мэндээрээ хохирох явдал гардаг. Хүчирхийлэлтэй 
харилцааг даван туулахад хохирогчийг 
чадавхжуулах нь чухал бөгөөд үүнд АБТ чухал 
ач холбогдолтой.

ГБХ-ийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үзүүлэх 
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Гэмт хэрэгтэн хохирогчийг сүрдүүлэх, дарамтлах, 
гуйх, ятгах, заналхийлэх зэрэг хэлбэрээр 
тэдэнд нөлөөлөх явдал гарсаар байгаа бөгөөд 
үүний улмаас хохирогч мэдүүлэг өгөхгүй байх, 
худал мэдүүлэг өгөх, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн 
байдлаа алдах, амиа хорлох оролдлого хийх 
зэрэг үйлдэл гарч байгааг судлаачид онцолжээ52. 
Иймд өмгөөлөгч нь эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх  ажиллагааны явцад болон хэрэг 
шийдвэрлэгдсэний дараа ч хохирогчийг гүтгэлэг, 
айлган сүрдүүлэлт, өшөө авалтаас хамгаалах 
арга хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх53 нь 
чухал юм. 

Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах чухал арга 
нь АЗҮ хийх, түүнийг үндэслэн аюулгүй байдлыг 
хамгаалах үйлчилгээ, дэмжлэгт холбож өгөх 
явдал юм.

Аюулын зэргийн үнэлгээ (АЗҮ)

АЗҮ нь хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдалд учрах эрсдэлийг урьдчилан 
таамаглахад чиглэсэн арга хэрэгсэл юм. АЗҮ-
ний зорилго нь хохирогчдод хангалттай аюулгүйн 
арга хэмжээ, хамгааллыг үзүүлэхэд оршино. 

АЗҮ нь аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга 
хэмжээг шуурхай авах болон ГБХ-тэй тэмцэх 
тухай хуульд заасны дагуу хохирогч, гэр бүлийн 
бусад гишүүдэд аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
үйлчилгээ үзүүлэх үндэслэл болно. 

АЗҮ-г цагдаагийн алба хаагч ГБХ-ийн дуудлага, 
мэдээллийн дагуу ГБХ үйлдэгдсэн болон 
үйлдэгдсэн байж болох, эсхүл хохирогчийн 
байгаа газар очиж хийнэ54. АЗҮ хийх журам, 
маягтыг ХЗДХ-ийн сайдын 2020 оны А/83 дугаар 
тушаалаар шинэчилэн баталсан. 

АЗҮ нь хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйл болон 
хохирогчийн амь насыг хөнөөх магадлал бүхий 
эрсдэл болон хохирогчийн амь нас, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлыг хангахад цагдаагийн алба 
хаагчаас ямар арга хэмжээ авахыг тодорхойлдог. 

АЗҮ нь “бага”, “дунд”, “өндөр” эрсдэлтэй байх ба 
үнэлгээг хийхдээ 11 асуулт тус бүрт “тийм”, “үгүй” 
гэсэн хариулт өгч, “тийм” гэсэн хариулт тус бүрт 
1 оноо, “үгүй” гэсэн хариулт тус бүрт 0 оноо өгч, 
нийлбэр оноогоор аюулын зэргийг тогтооно. 

52Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр, 2015 он
53Эдийн засаг, нийгмийн Зөвлөлийн 1989/57 тогтоолоор “Гэмт хэрэг болон албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласны 
улмаас хохирогчдын талаарх хууль цаазын үндсэн зарчмын тухай тунхаглалыг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж”-ийн 2 
дугаар заалт
54ГБХТТХ-ийн 31.1, 31.2

Онцгой тохиолдолд  АЗҮ  нь нийлбэр оноогоор 
бага, дунд гэж гарсан ч дараах тохиолдолд 
аюулын зэргийг “өндөр” гэж үзэж, хохирогч, 
түүний хүүхэд, хамаарал бүхий этгээдийг 
хамгаалах арга хэмжээ авна: 

• Хүүхдээ барьцаалсан, барьцаалж болзошгүй;
• Хүүхдийн эмзэг байдлыг өөрт ашигтай 

шийдвэр гаргуулах, ашигласан, ашиглаж 
болзошгүй;

• Хүчирхийлэл үйлдэгч согтууруулах ундаа, 
мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бодис 
хэрэглэдэг, хэрэглэсэн;

• Хохирогчийг байнга зодсон, харгис хэрцгий 
хандсан, догшин авирласан, тохуурхан 
даажигнасан, тарчлаасан;

• Хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, ахмад настан, 
архаг хууч өвчтэй буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эсрэг хүчирхийлэл үйлдсэн;

• Хүчирхийлэл үйлдэгч зэвсгийн чанартай 
зүйлс, хутга, галт зэвсэг хэрэглэсэн;

• Хохирогч нэн даруй хууль сахиулах 
байгууллага, эрүүл мэндийн тусламж авах 
боломжгүй;

• Хүчирхийллийн улмаас хохирогчийн эрхтэн, 
системийн үйл ажиллагаа алдагдсан буюу 
бие махбодод нь хүнд гэмтэл учирсан 
тохиолдолд аюулын зэргийн нийлбэр оноо 
бага ч гэсэн “дунд болон “өндөр” гэж үнэлнэ. 

АЗҮ-ээр хохирогчийн амь нас, эрүүл  мэндэд 
ноцтой аюул учруулж болзошгүй хүчин зүйл 
илэрсэн үед аюулгүй байдлын хамгаалалтын 
арга хэмжээг яаралтай авах, хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг эрүүлжүүлэх, түр саатуулах, 
баривчлуулах зэрэг боломжтой бүхий л арга 
хэмжээг авах нь зүйтэй. АЗҮ-тэй холбоотой  
мэдээлийг 2-р бүлгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү.

Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө (АБТ)  

ГБХ-ийн хохирогчид хуулийн байгууллагын 
тусламж авч чадалгүй амь насаа алдах, эрүүл 
мэндээрээ хохирох явдал гардаг. Хүчирхийлэлтэй 
харилцааг даван туулахад хохирогчийг 
чадавхжуулах нь чухал бөгөөд үүнд АБТ чухал 
ач холбогдолтой.

ГБХ-ийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үзүүлэх 
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үйлчилгээний үндсэн нэг хэсэг нь АБТ 
боловсруулж хэрэгжүүлэх бөгөөд хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангахад чухал ач холбогдолтой. 

Сум, хорооны нийгмийн ажилтан нь хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангах, дахин хүчирхийлэл, 
дарамтад өртөхөөс сэргийлж АБТ-г хохирогчийн 
эсрэг хүчирхийлэл, дарамт үйлдээгүй болох 
нь тогтоогдсон гэр бүлийн гишүүн, хохирогч 
хүүхдийн эцэг эх, асран хамгаалагчтай хамтран 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх заавар өгнө55. 

АБТ-г хохирогчтой хамт гаргах ёстой ба 
зөвхөн өндөр эрсдэлтэй  хохирогчдод бус, бүх 
хохирогчдод байнга хийж байх шаардлагатай. 

Хүчирхийлэл үйлдэгчийг хохирогч хамгийн 
сайн мэддэг ба тусламж хүсэх үедээ эрсдэлийг 
бууруулах олон төрлийн аргуудыг туршиж 
үзсэн байдаг тул хамгийн чухал нь хохирогчийн 
бодит нөхцөл байдалд тохируулан аюулгүйн 
төлөвлөгөөг гаргах юм. АБТ нь манай хууль зүйн 
болон нийгмийн ажлын практикт харьцангуй шинэ 
тутам ойлголт юм. Иймд АБТ боловсруулахдаа 
доорх зүйлийг анхаарах нь зүйтэй:  

• АБТ боловсруулах процесст хохирогчийг 
заавал оролцуулах ёстой. Хохирогчийг 
идэвхтэй оролцуулж байж л АБТ бодитой, үр 
дүнтэй болж чадна.

• Хохирогчид АБТ боловсруулах процессыг 
бүхэлд нь тайлбарлана.

• Хохирогчид эрсдэлийн түвшин, ГБХ-
ийн урьдчилан таамаглашгүй мөн чанар, 
төлөвлөгөөний үйлдэл бүрийг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх талаар үнэн зөв, нээлттэй 
мэдээлэл өгнө.

Хохирогчтой ярилцлага хийх арга зүй

ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг хамгаалах арга 
зам, чиглэлээ тогтоохын тулд өмгөөлөгч 
нь зөв мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй болно. 
Энэ нь хохирогчтой хийх ярилцлагаас 
эхэлнэ. ГБХ-ийн   хохирогчдын хувьд айдас, 
дарамттай, хууль болон бусад дэмжлэгийн 
тухай ойлголтгүй байх нь нийтлэг. Зөвлөгөө, 
үйлчилгээнд хандсан ихэнх хохирогч өөртөө 
итгэлгүй, хүчирхийлэл үйлдэгч араас нь дагаж 
мөрдөж байгаа мэт айдастай, сэтгэл санааны 
хямралтай байдаг учир хохирогчтой ярилцах 
үедээ аюулгүй байдалд байгаа эсэх, биеийн 
эрүүл мэнд, сэтгэл санааны хувьд ярилцлага 
хийх боломжтой эсэхийг заавал асууж, аюулгүй 
байдлыг нь хангах үүднээс өөр  ямар арга 
хэмжээ авах талаар тодруулах шаардлагатай. 

Хүснэгт 3.2.1. Хувийн АБТ-нд учирч болзошгүй 
эрсдэлүүдийг бууруулах стратегийн асуудлууд56

55ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль 32.3
56ГБХ-тэй тэмцэх хууль сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагын ажилтны гарын авлага, IDLO, 2017 он
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Ярилцлага эхлэхийн өмнө өмгөөлөгч өөрийгөө 
танилцуулж, гүйцэтгэх үүргийнхээ талаар 
хохирогчид тайлбарлана. Үүний дараа 
үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг, нууцлал болон хувийн 
халдашгүй байдлын хэр хэмжээг тайлбарлаж 
өгнө.

Хохирогч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
үе шатны талаар ойлголтгүй байж болно. Энэ 
тохиолдолд хуулийн байгууллагад хэргийг 
шалгах, хянан шийдвэрлэх явцыг энгийн үгээр 
тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг дор бөөн 
мэдээлэл өгөхөөс аль болох зайлсхийх нь 
зүйтэй.  Ярилцлагын явцад хохирогчийн яриаг 
тэмдэглэж авах нь чухал ач холбогдолтой. 
Үйлчлүүлэгчтэй ярилцах үедээ зураг авах, 
видео, аудио бичлэг хийх тохиолдолд өөрөөс 
нь урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна. 

Ярилцлага явуулах орчныг нь аль болох 
ганцаарчилсан, гаднын дуу чимээнээс 
тусгаарлагдсан, үйлчлүүлэгч, өмгөөлөгчийн яриа 
бусдад сонсогдохгүй, үйлчлүүлэгчид аюулгүй, 
түүний нууцлалыг хангах боломжтой байхаар 
зохицуулах хэрэгтэй. Хохирогчийн анхаарлыг 
сарниулах, саад болох газарт ярилцлагыг 
явуулахаас зайлсхийж, нууцлалыг хангах үүднээс 
авсан арга хэмжээнийхээ тухай хохирогчид 
тайлбарлах ба ярилцлагад саад болгохгүй 
байх үүднээс өөрийн болон хохирогчийн гар 
утас, өрөөний утсыг унтраах шаардлагатай. 
Ярилцлагад хохирогчоос гадна шаардлагатай 
бол орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулна.  

ГБХ-д удаан хугацаанд байсан хохирогч болсон 
үйл явдлын он цагийг мартах, хольж хутгах, 
зарим үйл явдлыг санахгүй байх нь нийтлэг 
тохиолдоно. Энэ нь хүчирхийллийн улмаас 
үүсдэг дарамтат хямралын нөлөө юм. Иймд 
хохирогчоор амьдралын түүхийг нь бичүүлж  
авах нь чухал. Тэд амьдралын түүхээ бичих 
явцдаа өнгөрсөн хүчирхийллийн түүхийг сэргээн 
санаж, хүчирхийллийн арга, хэлбэр, давтамж, 
даамжрал, хүчирхийлэл үйлдэгчийн тактик, 
цаг хугацаа, орон зай, тухайн үед олж хараагүй 
байсан эрсдэл болон өөрийнхөө одоогийн нөхцөл 
байдлыг эргэцүүлэн бодож, хүчирхийллийн 
харилцааг ямар түвшинд хүрснийг олж хардаг 
байна. 

Хяналтын асуулт

1. Хохирогчийн эрхийг хангах талаар ямар олон 
улсын стандарт байгаа вэ?

2. Эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг ямар хүчин зүйлс 
байна вэ?

3. Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө хийх нь ямар 
ач холбогдолтой вэ?

74



Ярилцлага эхлэхийн өмнө өмгөөлөгч өөрийгөө 
танилцуулж, гүйцэтгэх үүргийнхээ талаар 
хохирогчид тайлбарлана. Үүний дараа 
үйлчлүүлэгчийн эрх, үүрэг, нууцлал болон хувийн 
халдашгүй байдлын хэр хэмжээг тайлбарлаж 
өгнө.

Хохирогч хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
үе шатны талаар ойлголтгүй байж болно. Энэ 
тохиолдолд хуулийн байгууллагад хэргийг 
шалгах, хянан шийдвэрлэх явцыг энгийн үгээр 
тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ нэг дор бөөн 
мэдээлэл өгөхөөс аль болох зайлсхийх нь 
зүйтэй.  Ярилцлагын явцад хохирогчийн яриаг 
тэмдэглэж авах нь чухал ач холбогдолтой. 
Үйлчлүүлэгчтэй ярилцах үедээ зураг авах, 
видео, аудио бичлэг хийх тохиолдолд өөрөөс 
нь урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл авна. 

Ярилцлага явуулах орчныг нь аль болох 
ганцаарчилсан, гаднын дуу чимээнээс 
тусгаарлагдсан, үйлчлүүлэгч, өмгөөлөгчийн яриа 
бусдад сонсогдохгүй, үйлчлүүлэгчид аюулгүй, 
түүний нууцлалыг хангах боломжтой байхаар 
зохицуулах хэрэгтэй. Хохирогчийн анхаарлыг 
сарниулах, саад болох газарт ярилцлагыг 
явуулахаас зайлсхийж, нууцлалыг хангах үүднээс 
авсан арга хэмжээнийхээ тухай хохирогчид 
тайлбарлах ба ярилцлагад саад болгохгүй 
байх үүднээс өөрийн болон хохирогчийн гар 
утас, өрөөний утсыг унтраах шаардлагатай. 
Ярилцлагад хохирогчоос гадна шаардлагатай 
бол орчуулагч, хэлмэрчийг оролцуулна.  

ГБХ-д удаан хугацаанд байсан хохирогч болсон 
үйл явдлын он цагийг мартах, хольж хутгах, 
зарим үйл явдлыг санахгүй байх нь нийтлэг 
тохиолдоно. Энэ нь хүчирхийллийн улмаас 
үүсдэг дарамтат хямралын нөлөө юм. Иймд 
хохирогчоор амьдралын түүхийг нь бичүүлж  
авах нь чухал. Тэд амьдралын түүхээ бичих 
явцдаа өнгөрсөн хүчирхийллийн түүхийг сэргээн 
санаж, хүчирхийллийн арга, хэлбэр, давтамж, 
даамжрал, хүчирхийлэл үйлдэгчийн тактик, 
цаг хугацаа, орон зай, тухайн үед олж хараагүй 
байсан эрсдэл болон өөрийнхөө одоогийн нөхцөл 
байдлыг эргэцүүлэн бодож, хүчирхийллийн 
харилцааг ямар түвшинд хүрснийг олж хардаг 
байна. 

Хяналтын асуулт

1. Хохирогчийн эрхийг хангах талаар ямар олон 
улсын стандарт байгаа вэ?

2. Эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг ямар хүчин зүйлс 
байна вэ?

3. Аюулгүй байдлын төлөвлөгөө хийх нь ямар 
ач холбогдолтой вэ?
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ГБХ-ийн хэргийн нотолгооны онцлог ба 
нотлох баримт: Хэрэг хянан шийдвэрлэхэд 
ач холбогдол бүхий, хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу олж авсан аливаа баримтат 
мэдээллийг нотлох баримт гэнэ. ГБХ нь 
ураг төрөл, сэтгэл зүйн болон эдийн засгийн 
хамаарал бүхий хүмүүсийн хоорондын 
харилцааг хөнддөг, хохирогч, хүчирхийлэл 
үйлдэгч хоёр нэг гэрт амьдардаг, ихэнхдээ далд, 
гэрчгүйгээр үйлдэгддэг, гэр бүлийн бусад гишүүн 
хүчирхийллийн талаар мэддэг ч гэрчлэхийг 
хүсдэггүй г.м бусад төрлийн халдлагаас ялгагдах 
өвөрмөц онцлогтой тул хэргийг нотлоход бусад 
хэргээс илүү нарийн төвөгтэй байдаг. Хувь хүний 
болон гэр бүлийн нэр төртэй холбоотой асуудал 
учир илрүүлэх, нотлох үйл явц нь мэргэжлийн 
нарийн ур чадварыг шаарддаг. 

ГБХ нь мөн чанарын хувьд тодорхой давтамжтай 
үйлдэгддэг ба үйлдлээс үйлдлийн хооронд илүү 
даамжирсан, үргэлжилсэн шинжтэй байдаг. 
Өөрөөр хэлбэл, нэг удаагийн тохиолдол бус 
үргэлжилсэн үйлдэл байдгийг анхаарах ёстой. 
Зөвхөн хамгийн сүүлчийн халдлагыг гэмт хэрэг 
гэж салгаж авч үзэх нь өрөөсгөл юм57. ГБХ-тэй 
холбоотой үйлдэл, эс үйлдэхүй нь өөрийн гэсэн 
ул мөрийг заавал үлдээдэг.

Амьдралын түүхээс хүчирхийлэл үйлдэгч, 
хохирогчийн гэр бүлд эзлэх байр суурь, 
хүчирхийллийн хэлбэрүүд, давтамж, 
даамжрал, хүүхэд болон гэр бүлийн бусад 
гишүүд ГБХ-д өртдөг эсэх, бодит аюул 
заналхийлэл, мөрдөн мөшгөлт, галт зэвсэг
болон хутга мэс, зэвсгийн чанартай зүйл 
хэрэглэсэн байдал, нийгмээс тусгаарлах, 
ялгаварлан гадуурхах г.м эрсдэлийн хүчин 
зүйлсийг олж харж болно.  

ГБХ-тэй харилцааны түүхийг судлах явцад ГБХ-
ийн хэргийг нотлох боломжтой олон баримт, 
мэдээлэл ил болдог58.

ГБХ-ийн талаарх ямар нотлох баримтыг хаанаас 
олж авч болох вэ?   
 

1. Цагдаа, хуулийн байгууллагаас:
 
102, 107, 108 утсанд өгсөн дуудлагын лавлагаа; 
Энэ лавлагааг хохирогчид гаргаж өгдөггүй. 
Өмгөөлөгч хүсэлтээ гарган, эсхүл мөрдөгч 
Мэдээлэл, шуурхай удирдлагын төвөөс албан 
ёсоор гаргуулж авч болно. Лавлагаа авах тухай 
хүсэлтдээ 102-т ямар, ямар дугаараас дуудлага 
өгсөн, утасны дугаараа санахгүй байгаа 
тохиолдолд тухайн үед амьдарч байсан хаяг, 
дуудлагын агуулга, хэдий хугацааг хамарсан 
лавлагаа авах тухайгаа болон хариу авах хаяг, 
утасны дугаараа тодорхой бичнэ.
• ЦЕГ-ын ГБХ-ийн мэдээллийн сангаас 

хүчирхийлэл үйлдэгчийн лавлагаа;
• ЦЕГ-ын Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хэлтсээс 

хохирогч хамгаалалтад байсан эсэх талаарх 
лавлагаа;

• Гэрлэлтийг цуцалсан, эвлэрүүлэх хугацаа өгч 
түдгэлзүүлсэн тухай шүүхийн шийдвэр;

2. Эмч, эрүүл мэндийн байгууллагаас:

• Өрхийн эмчийн бүртгэл, тэмдэглэл;
• Өвчний карт (өвчний онош, эмчилгээ бичсэн);
• Гэмтлийн эмнэлэг, хордлогын төв, түлэнхийн 

төв болон бусад эмнэлэгт хадгалагдаж байгаа 
өвчний түүх;

• Үр хөндөлт хийсэн эмнэлгийн бүртгэл, 
тэмдэглэл;

• Гэмтлийн рентген зураг г.м

57ГБХ-тэй тэмцэх цогц стратеги, ХЭҮТ, 2005 он
58ГБХ-ийг судалж, нийгмийн ажлын үйлчилгээ үзүүлэх нь, ХЭҮТ, 2011 он

3.  Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлсэн 
байгууллагаас:

• ГБХЗХГ, харьяа нэгжүүдээс нь үзүүлсэн 
үйлчилгээний талаарх лавлагаа;

• Хорооны хамтарсан багаар хохирогчид 
үзүүлсэн үйлчилгээний талаарх материал;

• Нийгмийн ажилтны хийсэн нөхцөл байдлын 
үнэлгээ;

• Хамгаалах байр, НЦҮ-ний төвүүдийн 
тодорхойлолт, материал;
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• ТББ-аар үйлчлүүлсэн талаарх баримт, 
материалууд;

• Ангийн багш, нийгмийн ажилтны 
тодорхойлолт г.м

4. Хохирогчийн  өдрийн  тэмдэглэл, 
хүчирхийллийн талаар бусад хүмүүст бичиж 
байсан захидал, бичиг баримт, эд мөрийн 
баримтууд (зулгаагдсан үс, урагдсан хувцас, 
эвдэрсэн эд зүйл, устгагдсан баримт бичиг г.м)

5. Хөндлөнгийн гэрчүүдийн мэдүүлэг (хөрш, 
ажлын газрынхан, найз нөхөд, төрөл 
төрөгсөд, эмчилсэн эмч, үйлчилгээ үзүүлсэн 
мэргэжилтнүүд болон бусад)

6. Харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглан үйлдсэн 
хүчирхийллийн талаар:

• Утас, мессежээр заналхийлж, айлган 
сүрдүүлж байсан талаарх ярианы бичлэг, 
утасны билл;

• Фэйсбүүк, цахим шуудангаар ирсэн 
захидлууд;

• Утас, цахим сүлжээнд хадгалагдсан зураг, 
дүрс бичлэг.

 
7. Хүчирхийлэл үйлдэгчийн түүхтэй холбоотой 
баримт:
 
• Өмнө нь хүчирхийлэл үйлдэгчид зөрчил, 

эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан,  
хэрэгсэхгүй болгосон талаарх лавлагаа;

• ЦБ-ын хяналтад байгаа эсэх талаар лавлагаа;
• Өмнө нь ГБХ үйлдсэний улмаас хүчирхийлэл 

үйлдэгчид ял, шийтгэл оногдуулсан, ялаас 
чөлөөлсөн, тэнссэн, хойшлуулсан тухай 
шүүхийн шийдвэр, ШШГГ-аас ял, шийтгэл 
эдэлсэн, хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан, 
зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтад 
хамрагдсан талаарх баримт материал;

Нотлох ажиллагаа

Хэргийг нотлох ажиллагаа гэдэг нь хянан 
шийдвэрлэж буй хэрэгт хамааралтай болж 
өнгөрсөн үйл явдлыг нотлох баримтад 
тулгуурлан хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу сэргээн, бодит үнэнийг танин мэдэх үйл 
явц юм59. Өмгөөлөгчид эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримт 
цуглуулах, бэхжүүлэх хуулийн өргөн боломж 
бий. Тухайлбал,

59“Нотолгооны онол” гарын авлага, ХЗЯ, 2013 он
60Өмгөөллийн тухай хууль,  2019 он, 13 дугаар зүйл

• хохирогч, гэрч, шинжээчээс мэдүүлэг 
авахуулахаар хүсэлт гаргах;

• гэрч, яллагдагч, шүүгдэгчтэй ганцаарчлан 
даруй уулзах, түүнээс мэдүүлэг авахад 
байлцах, асуулт тавих;

• хохирогч, гэрч, шинжээчээс мэдүүлэг 
авхуулахаар хүсэлт гаргах;

• хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхэд шаардлагатай 
эд зүйл, баримт бичиг, мэдээлэл, бусад 
баримтыг мөрдөгч, прокурорт гаргаж өгөх, 
түүнийг хавтаст хэрэгт бэхжүүлж тусгуулах, 

• өмгөөлж байгаа хохирогч, яллагдагч, 
шүүгдэгч, ялтны, эсхүл өөрийнхөө хүсэлтээр 
хийгдэж байгаа мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
байлцаж, аль ч үед асуулт тавих, хүсэлт 
гаргах;

• хэрэгт ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг 
шалган тогтоолгохоор мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулах хүсэлтийг шүүх, прокурор, 
мөрдөгчид гаргах (Хүсэлт гаргах эрх нь өөрийн 
үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, гэмт 
хэрэг үйлдэгдсэн, нөхцөл байдал, шалтгаан, 
түүний улмаас учирсан хохирлыг бодитой 
тогтоох талаар байж болно);

• өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр хүн, хуулийн 
этгээдээс хэрэгт ач холбогдол бүхий тайлбар, 
баримт бичиг, лавлагаа, тодорхойлолт 
гаргуулж авах;

• нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэх, эсхүл 
хэрэг, маргаанд ач холбогдол бүхий нөхцөл 
байдлыг тогтооход шаардлагатай эд зүйл, 
баримт сэлтийг хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу цуглуулах;

• шаардлагатай эд зүйл, баримт сэлт, бусад 
нотлох баримтыг цуглуулах талаар хүсэлт 
тавих, нотлох баримт гаргаж өгөх, шинэ 
нотлох баримт шаардах, хэрэгт ач холбогдол 
бүхий бусад байдлыг шалгуулах, түүнийгээ 
хэргийн материалд тусгуулах;

• хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шаардлагатай баримт сэлтийг бэхжүүлэх, 
хуулбарлан авах зорилгоор зураг, дуу 
дүрсний бичлэгийн болон бусад техник 
хэрэгсэл ашиглах;

• тусгай мэдлэг шаардагдах асуудлаар 
мэргэжлийн байгууллага, хүн, хуулийн 
этгээдээс өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
эсхүл гэрээний үндсэн дээр зөвлөгөө авах, 
тодорхойлолт гаргуулах60 эрхтэй. 

Түүнчлэн хохирогч хэргийн бодит байдлыг 
тогтооход шаардлагатай эд зүйл, баримт бичиг, 
мэдээлэл, бусад баримтыг гаргаж өгч хавтаст 
хэрэгт бэхжүүлж тусгуулах, мөрдөн шалгах 
тодорхой ажиллагаа явуулах, нотлох баримт
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• ТББ-аар үйлчлүүлсэн талаарх баримт, 
материалууд;

• Ангийн багш, нийгмийн ажилтны 
тодорхойлолт г.м

4. Хохирогчийн  өдрийн  тэмдэглэл, 
хүчирхийллийн талаар бусад хүмүүст бичиж 
байсан захидал, бичиг баримт, эд мөрийн 
баримтууд (зулгаагдсан үс, урагдсан хувцас, 
эвдэрсэн эд зүйл, устгагдсан баримт бичиг г.м)

5. Хөндлөнгийн гэрчүүдийн мэдүүлэг (хөрш, 
ажлын газрынхан, найз нөхөд, төрөл 
төрөгсөд, эмчилсэн эмч, үйлчилгээ үзүүлсэн 
мэргэжилтнүүд болон бусад)

6. Харилцаа холбооны хэрэгсэл ашиглан үйлдсэн 
хүчирхийллийн талаар:

• Утас, мессежээр заналхийлж, айлган 
сүрдүүлж байсан талаарх ярианы бичлэг, 
утасны билл;

• Фэйсбүүк, цахим шуудангаар ирсэн 
захидлууд;

• Утас, цахим сүлжээнд хадгалагдсан зураг, 
дүрс бичлэг.

 
7. Хүчирхийлэл үйлдэгчийн түүхтэй холбоотой 
баримт:
 
• Өмнө нь хүчирхийлэл үйлдэгчид зөрчил, 

эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзсан,  
хэрэгсэхгүй болгосон талаарх лавлагаа;

• ЦБ-ын хяналтад байгаа эсэх талаар лавлагаа;
• Өмнө нь ГБХ үйлдсэний улмаас хүчирхийлэл 

үйлдэгчид ял, шийтгэл оногдуулсан, ялаас 
чөлөөлсөн, тэнссэн, хойшлуулсан тухай 
шүүхийн шийдвэр, ШШГГ-аас ял, шийтгэл 
эдэлсэн, хугацааны өмнө тэнсэн суллагдсан, 
зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтад 
хамрагдсан талаарх баримт материал;

Нотлох ажиллагаа

Хэргийг нотлох ажиллагаа гэдэг нь хянан 
шийдвэрлэж буй хэрэгт хамааралтай болж 
өнгөрсөн үйл явдлыг нотлох баримтад 
тулгуурлан хуульд заасан үндэслэл, журмын 
дагуу сэргээн, бодит үнэнийг танин мэдэх үйл 
явц юм59. Өмгөөлөгчид эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны явцад нотлох баримт 
цуглуулах, бэхжүүлэх хуулийн өргөн боломж 
бий. Тухайлбал,

59“Нотолгооны онол” гарын авлага, ХЗЯ, 2013 он
60Өмгөөллийн тухай хууль,  2019 он, 13 дугаар зүйл

• хохирогч, гэрч, шинжээчээс мэдүүлэг 
авахуулахаар хүсэлт гаргах;

• гэрч, яллагдагч, шүүгдэгчтэй ганцаарчлан 
даруй уулзах, түүнээс мэдүүлэг авахад 
байлцах, асуулт тавих;

• хохирогч, гэрч, шинжээчээс мэдүүлэг 
авхуулахаар хүсэлт гаргах;

• хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхэд шаардлагатай 
эд зүйл, баримт бичиг, мэдээлэл, бусад 
баримтыг мөрдөгч, прокурорт гаргаж өгөх, 
түүнийг хавтаст хэрэгт бэхжүүлж тусгуулах, 

• өмгөөлж байгаа хохирогч, яллагдагч, 
шүүгдэгч, ялтны, эсхүл өөрийнхөө хүсэлтээр 
хийгдэж байгаа мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
байлцаж, аль ч үед асуулт тавих, хүсэлт 
гаргах;

• хэрэгт ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг 
шалган тогтоолгохоор мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулах хүсэлтийг шүүх, прокурор, 
мөрдөгчид гаргах (Хүсэлт гаргах эрх нь өөрийн 
үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах, гэмт 
хэрэг үйлдэгдсэн, нөхцөл байдал, шалтгаан, 
түүний улмаас учирсан хохирлыг бодитой 
тогтоох талаар байж болно);

• өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр хүн, хуулийн 
этгээдээс хэрэгт ач холбогдол бүхий тайлбар, 
баримт бичиг, лавлагаа, тодорхойлолт 
гаргуулж авах;

• нотлох баримтын хэмжээнд үнэлэгдэх, эсхүл 
хэрэг, маргаанд ач холбогдол бүхий нөхцөл 
байдлыг тогтооход шаардлагатай эд зүйл, 
баримт сэлтийг хуульд заасан үндэслэл, 
журмын дагуу цуглуулах;

• шаардлагатай эд зүйл, баримт сэлт, бусад 
нотлох баримтыг цуглуулах талаар хүсэлт 
тавих, нотлох баримт гаргаж өгөх, шинэ 
нотлох баримт шаардах, хэрэгт ач холбогдол 
бүхий бусад байдлыг шалгуулах, түүнийгээ 
хэргийн материалд тусгуулах;

• хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу 
шаардлагатай баримт сэлтийг бэхжүүлэх, 
хуулбарлан авах зорилгоор зураг, дуу 
дүрсний бичлэгийн болон бусад техник 
хэрэгсэл ашиглах;

• тусгай мэдлэг шаардагдах асуудлаар 
мэргэжлийн байгууллага, хүн, хуулийн 
этгээдээс өөрийнх нь зөвшөөрснөөр, 
эсхүл гэрээний үндсэн дээр зөвлөгөө авах, 
тодорхойлолт гаргуулах60 эрхтэй. 

Түүнчлэн хохирогч хэргийн бодит байдлыг 
тогтооход шаардлагатай эд зүйл, баримт бичиг, 
мэдээлэл, бусад баримтыг гаргаж өгч хавтаст 
хэрэгт бэхжүүлж тусгуулах, мөрдөн шалгах 
тодорхой ажиллагаа явуулах, нотлох баримт
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шалгуулах хүсэлт гаргах, мөрдөн байцаалтын 
нэмэлт ажиллагаа хийлгэх тухай хүсэлт гаргах, 
гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор 
уршгийг нэхэмжлэх, нөхөн төлүүлэх хүсэлт гаргах, 
шинжээчийн дүгнэлтийн өөрт хамааралтай 
хэсэгтэй танилцах эрхээ өмгөөлөгчөөрөө 
дамжуулан хэрэгжүүлж61 болно гэсэн ЭХХШ 
тухай хуулийн зохицуулалт нь өмгөөлөгчийн 
нотлох баримт цуглуулах, бэхжүүлэх, үнэлүүлэх 
боломжууд юм.   

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн үйлдлийг дан ганц 
хохирогчийн мэдүүлгээр бус, бусад эх сурвалжаас 
тогтооход анхаарах хэрэгтэй. Хохирогч өмнө нь 
цагдаа, хуулийн байгууллагад хандаж байгаагүй 
ч ТББ, хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвд хандаж, эмнэлэг, сэтгэл зүйн үйлчилгээ 
авч байсан байж болно. Мөн ГБХ-д өртөж 
байгаа талаараа зөвхөн найз нөхдөдөө, эсхүл 
аав ээждээ ярьсан ч байх нь бий. Өмгөөлөгч 
хохирогчтой ярилцах, амьдралын түүхийг нь 
судлах явцдаа энэ бүгдийг тодруулж, холбогдох 
нотлох баримтыг цуглуулах боломжтой юм.

Хохирогч бүрийн амьдралын түүх, хүчирхийллийг 
даван туулахын тулд хийсэн оролдлогууд янз 
бүр байдаг. Зарим нь хүчирхийллээс гарах 
гарцгүй болж мухардсан үедээ гартаа таарсан 
эмийг олноор нь давхарлаж уух, судсаа ханах, 
өндрөөс үсрэх зэргээр амиа хорлох оролдлого 
хийж эмнэлэгт хүргэгдсэн байх нь бий. Ийм 
тохиолдолд тухайн үед тусламж үзүүлсэн 
хордлого тайлах төв, гэмтлийн эмнэлэг г.м 
газруудаас бүртгэл, өвчний түүхийн хуулбарыг 
гаргуулан нотлох баримтаар хавсаргуулж болно.

ГБХ-ийн хэлбэрүүдээс хамаарч нотлох ажиллагаа 
нь онцлогтой байна. Эдийн засгийн хүчирхийлэл 
нь хохирогчийн цалин хөлс, тэтгэвэр, тэтгэмж, 
тэдгээртэй адилтгах орлого, хуваарьт болон 
дундын эд хөрөнгө эзэмших, ашиглах, захиран 
зарцуулах эрхэд халдах, орлого олох боломжийг 
нь хязгаарлах, шаардлагатай хэрэгцээг нь хясан 
боогдуулах, тэжээн тэтгэхээс зайлсхийх болон 
бусад хэлбэрээр эдийн засгийн хараат байдалд 
оруулсан, эсхүл эд хөрөнгийн хохирол учруулсан 
хэлбэрээр илэрдэг. Хохирогч эд хөрөнгө устахаас 
бусад тохиолдолд эдийн засгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн талаар цагдаагийн байгууллагад хандах 
нь ховор байдаг. Хохирогчийн эд хөрөнгийн эрх 
зөрчигдсөнтэй холбоотой нотлох баримтуудыг 
банк, эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа, хөрөнгө 
орлогын мэдүүлэг г.м олон эх сурвалжаас хайж 
баталгаажуулах боломжтой.

Нотлоход хамгийн бэрхшээлтэй ГБХ-ийн хэлбэр 
нь сэтгэл санааны хүчирхийлэл юм. ГБХ-тэй 
тэмцэх тухай хуульд  зааснаар сэтгэл санааны 
хүчирхийлэл нь ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуульд 
хамаарах хүний хүсэл зоригийн эсрэг тодорхой 
үйлдэл хийх, эсхүл хийхгүй байхыг албадах, үл 
хайхрах, гүтгэх, мөрдөн мөшгөх, заналхийлэх, 
бусадтай харилцахыг хязгаарлах, гутаан 
доромжлох болон бусад хэлбэрээр сэтгэл санааны 
шаналал үүсгэсэн үйлдэл болон эс үйлдэхүйгээр 
илэрнэ. Сэтгэл санааны хүчирхийлэл нь нүдэнд 
ил харагдахгүй ч хохирогчийн сэтгэл зүйд хямрал, 
гэмтэл, өвчлөл г.м маш гүнзгий ул мөр үлдээдэг. 

Хүчирхийлэл дарамтад байсан хохирогч 
сэтгэцийн өвчнөөр өвчилсөн тохиолдлууд 
цөөнгүй. Иймд сэтгэл санааны хүчирхийлэлд 
өртсөнийг нотлохын тулд сэтгэцийн шинжээч 
томилуулж, хохирогч хүчирхийллийн дараах 
дарамтын улмаас үүсэх хямралд орсон эсэхийг 
тогтоолгож болно. Хэрэв сэтгэцийн гэмтэл авсан 
нь тогтоогдвол сэтгэцийн хувьд хэвийн байдалд 
нь оруулахын тулд хохирогчийг ямар эмчилгээ, 
үйлчилгээнд хэдий хугацаанд хамруулах, 
түүнд зарцуулах хөрөнгө, зардлын асуудал 
дагалдан гарч ирдэг. Энэ нь цаашид хохирогчийн 
сэтгэцийн эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг 
үнэлэх, нэхэмжлэх, нөхөн төлүүлэх, хүчирхийлэл 
үйлдэгчид хариуцлага хүлээлгэх чухал нотлох 
баримт болдог. 

Давамгайлсан хүчирхийлэл үйлдэгч

ГБХ-ийн хэрэгт өмгөөлөгчийн зайлшгүй 
анхаарвал зохих зүйл бол хэн нь давамгайлсан 
хүчирхийлэл үйлдэгч вэ? гэдгийг тогтоох, 
нотлох явдал юм. Энэ асуудал хуулийн практикт 
нэлээд маргаан дагуулдаг. Харилцан зодолдсон, 
түрүүлж довтолсон г.м зөвхөн тухайн үйл явдалд 
хөтлөгдөн хүчирхийлэл үйлдэгч, хохирогчид 
хоёуланд нь шийтгэл хүлээлгэх явдал байсаар 
байна. Давамгайлсан хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
тогтоох нь ГБХ-тэй холбоотой аливаа  хэрэг, 
маргаанд гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгчийг олж 
тогтоох болон аргагүй хамгаалалт хэрэглэсэн 
эсэхийг тогтооход чухал ач холбогдолтой. 
Хохирогчийн хүчирхийллээс гарах оролдлого 
нь давшилт-хамгаалалт, давшилт-хамгаалалт 
гэсэн хэмнэлээр явагддаг. Тэдний давшилт нь 
хүчирхийлэл үйлдэгчийн үйлдлийг эсэргүүцэх, 
хүлээн зөвшөөрөхгүй гэдгээ харуулахын тулд 
болон түүний үйлдлийг зогсоохын тулд хийгддэг62. 
Тиймээс түрүүлж халдсан хүнийг хууль зөрчигч 
гэж үзэх бус, хүчирхийлэлтэй харилцаанд удаан 
хугацаанд давамгайлж, нөгөө талаа байнгын

61ЭХХШ тухай хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйл
62ГБХ-тэй тэмцэх цогц стратеги, ХЭҮТ, 2005 он
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айдас, түгшүүрт байдалд оруулсан этгээдийг 
хууль зөрчигч гэж ойлгох нь зүйтэй. Давамгайлсан 
хүчирхийлэл үйлдэгчийг тогтоохдоо хэн нь эхэлж 
маргаан үүсгэсэн, цохисон, доромжилсон, хэн нь 
согтсон, мансуурсан байсан бэ? гэдгийг тогтоох 
нь ач холбогдол багатай. Харин доорх зүйлд 
анхаарал хандуулах ёстой:  

• Хэн нь биеийн хүчээр илүүтэй вэ?
• Хэн нь айлган сүрдүүлэх, түрэмгийлэх 

хандлагатай байна вэ?
• Гэр бүлийн харилцаанд хүчирхийлэл, 

халдлагын түүх байсан эсэх? (Өмнөх гэр бүл 
ч хамаарна)

• Хэн нь биедээ илүү гэмтэл авсан болон 
сэтгэл зүйн хохирол амссан бэ?

• Хэнд нь бие махбодын болон сэтгэл зүйн 
эмчилгээ шаардлагатай байна вэ?

• Биедээ авсан гэмтлүүд нь хамгаалалтын 
улмаас үүссэн эсэх? зэрэг нөхцөл байдлыг 
харгалзана. 

Давамгайлсан хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
тогтоосноор ГБХ-д байнга өртдөг жинхэнэ 
хохирогчийг хамгаална. Байнга ГБХ-д өртөж 
байсан хохирогч нь хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
эсрэг зарим тодорхой тохиолдолд өөрийгөө 
хамгаалах болон учирч болзошгүй аюулыг 
зогсоох зорилгоор хүч хэрэглэсэн нөхцөл 
байдлыг маш нухацтай авч үзэх шаардлагатай. 
Хэрвээ энэ асуудалд мэдрэмжгүй хандвал 
хохирогчийн аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлж, 
хүчирхийллийг илчлэх гэсэн хүсэл зоригийг нь 
мохооход хүрнэ. 

Аргагүй хамгаалалт  

Аргагүй хамгаалалт хийх эрх нь хүний хамгийн 
үнэ цэнтэй зүйл болох амьд явах жам ёсны 
эрхээс үүсэлтэй бөгөөд хүний амь бие, орон 
байр, эд хөрөнгө болон хууль ёсны бусад эрх 
ашгийн халдашгүй байх эрхийг хэрэгжүүлэх 
чухал баталгаа мөн.63

ЭХ-ийн 4.1-т “Өөрийн, эсхүл бусдыг амь нас, 
эрүүл мэндийн эсрэг тулгарсан довтолгооны 
эсрэг хийсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг 
гэмт хэрэгт тооцохгүй” гэж заасан. 

ГБХ-д өртсөн хохирогч хувийн аюулгүй байдлаа 
хангах, шударга ёсыг хүртэхийн тулд нэлээд 
хүнд замыг туулдаг. Хүчирхийллийг  нэн даруй 
таслан зогсоох, хүчирхийлэл үйлдэгчид зохих 
хариуцлага хүлээлгэх явдал хангалтгүй, 
хамгаалах байр, үйлчилгээний хүртээмжгүй 
байдал зэрэг нь хохирогчийг ГБХ-д дахин
53С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он

өртүүлэх эрсдэлд хүргэж, гарах гарцгүй мэт 
мухардалд оруулдаг байна. Хохирогч хувиараа 
арга хэмжээ авах, ГБХ-д хариу үйлдэл 
үзүүлэхдээ гэмт хэрэг үйлдэх аргыг сонгож 
байгаагийн илрэл нь аргагүй хамгаалалт хийх, 
албадлага, эрхшээлд автаж гэмт хэрэг үйлдэж 
байгаа тохиолдлууд юм. 

Өөрийнх нь эсрэг биеийн хүч хэрэглэж, эсхүл 
хэрэглэхийг завдаж байгаад итгэж, тухайн 
нөхцөл байдлыг аюултай гэж дүгнэн халдагчийн 
эсрэг хүч хэрэглэсэн байх тохиолдол ГБХ-
ийн хэрэгт олонтоо ажиглагддаг. Энэ нь 
хүчирхийлэл үйлдэгчийн сүрдүүлэг болон урьдах 
хүчирхийллийн тухай дурсамж холбогдогчид 
маш бодит байдагтай холбоотой юм.  

Иймд хүчирхийлэл үйлдэгчийн хувийн байдал, 
ГБХ-ийн эрсдэлт нөхцөл байдлыг тогтооход ач 
холбогдол бүхий нотлох баримтыг цуглуулахад 
өмгөөлөгч анхаарах нь зүйтэй. 

Хяналтын асуулт:

1. ГБХ-ийн хэрэгт нотлох баримт бүрдүүлэхэд 
өмгөөлөгчийн анхаарах ёстой зүйл юу вэ? 

2. Хүчирхийлэлтэй харилцааны түүхийг яагаад 
судлах шаардлагатай вэ?

3. Давамгайлсан хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
тогтоох, нотлохын ач холбогдолыг 
тодорхойлно уу.
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айдас, түгшүүрт байдалд оруулсан этгээдийг 
хууль зөрчигч гэж ойлгох нь зүйтэй. Давамгайлсан 
хүчирхийлэл үйлдэгчийг тогтоохдоо хэн нь эхэлж 
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нь ач холбогдол багатай. Харин доорх зүйлд 
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халдлагын түүх байсан эсэх? (Өмнөх гэр бүл 
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улмаас үүссэн эсэх? зэрэг нөхцөл байдлыг 
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Давамгайлсан хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
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ашгийн халдашгүй байх эрхийг хэрэгжүүлэх 
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53С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он
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ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль нь Эрүүгийн 
хууль, Гэрч хохирогчийг хамгаалах тухай 
хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэр бүлийн тухай 
хууль болон Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай 
хуулиудтай хамт хэрэгждэг. Тийм учраас ГБХ 
үйлдэгдсэн тохиолдолд тухайн гэмт хэрэг, 
зөрчлийн шинж чанараас хамааран аль шүүхээр 
хэргийг шийдвэрлэхийг шийддэг билээ. 

Хохирогч ГБХ-д өртсөн, эсхүл хүчирхийллийн 
болзошгүй эрсдэл учирсан гэж үзвэл гомдлоо 
биечлэн эсхүл өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан гаргах 
боломжтой. Өмгөөлөгч ГБХ-ийн хохирогчийн 
эрхийг төлөөлөн хамгаалах тохиолдолд хууль 
зүйн туслалцааны гэрээ байгуулан ажиллана. 

Хэрвээ ГБХ нь гэмт хэргийн шинжтэй бол 
Эрүүгийн хууль болон Эрүүгийн хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу 
харин ГБХ нь зөрчлийн шинжтэй бол Зөрчлийн 
тухай хууль болон Зөрчил хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн дагуу хэргийг шийдвэрлэнэ. 
Үүнээс гадна хохирогчийн хүсэлтээр гэрлэлт 
цуцлуулах болон хүүхдийн асрамж болон 
тэтгэлэг тогтоолгох асуудлыг Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу 
Иргэний хэргийн шүүх хэргийг шийдвэрлэнэ.

ГБХ үйлдэх гэмт хэргийн энэ төрлийн зөрчлөөс 
ялгагдах шинж:

• ГБХ үйлдэх гэмт хэргийн ГБХ үйлдэх зөрчлөөс 
ялгагдах гол шинж нь гэмт хэргийг “байнга 
үйлдэх”  объектив шинж болно.

• ГБХ үйлдэх гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирол, нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл үр 
дагавар нь энэ төрлийн зөрчлөөс үлэмж их 
байдгаараа ялгагдана.

• ГБХ үйлдэх гэмт хэрэгт хүлээлгэх хариуцлага 
нь буруутай этгээдийг цээрлүүлэх, шийтгэх 
явдал байдаг бол зөрчилд хүлээлгэх 
хариуцлагын үндсэн зорилго нь учирч 
болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэхэд оршдог.

Зөрчлийн тухай хууль ба Эрүүгийн хуульд ГБХ-
ийн үйлдлийг дараах байдлаар томьёолсон 
байна.
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Үүнээс гадна Гэр бүлийн тухай хууль, Хүүхдийн 
эрхийг хамгаалах тухай хуулийн нарийвчилсан 
зохицуулалтыг эрүүгийн хуулийн нэр томьёо, 
ухагдахууныг тайлбарлахад баримтлах 
шаардлагатай юм. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд хохирогчийн эрх, эрх ашгийг 
хамгаалах нь

Эрүүгийн хуульд “Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх” 
гэсэн бие даасан гэмт хэргийн зүйлчлэлээс 
гадна гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал 
(аргагүй хамгаалалт, албадлага эрхшээлд автах), 
эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх 
нөхцөл байдал, үүрэг хүлээлгэх, эрх хязгаарлах 
албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх, зорчих 
эрхийг хязгаарлах ял ногдуулах зэрэг гэр бүлийн 
хүчирхийллийн онцлог, гэр бүлийн хамаарал 
бүхий харилцааг харгалзсан зохицуулалтууд 
тусгагдсан байна.

Хүснэгт 3.4.1. ГБХ-тэй холбоотой хэргүүд ЭХ-д тусгагдсан нь

Зураг 3.4.1. Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны оролцогчид
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Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг

Нэр томьёоны тайлбар 

Зодох - хохирогчид өвдөлт, зовуурь үүсгэх хүч 
хэрэглэсэн үйлдлийг хэлнэ. Цохих, алгадах, 
үсдэх, хүлэх, түлхэх, гар хөлийг нь мушгих, 
хоолойг нь боох, мөргүүлэх, юмаар шидэх, 
хатгах, өшиглөх, чимхэх, түлэх,  г.м идэвхтэй 
үйлдлээр илэрдэг. 

Хүсэл зоригийнх нь эсрэг тодорхой 
үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг албадах - 
хохирогчийн хүсээгүй үйлдлийг хийлгэхээр 
хүчлэх, тулгах, шаардах, шахалт дарамт 
үзүүлэх, эсхүл хүссэн зүйлийг нь хийлгэхгүй 
байхыг ойлгоно. Жишээ нь: Цалин, тэтгэврийн 
зээл авахуулах, үр хөндүүлэх, ажил, сургуульд 
явахыг нь хориглох, хүсээгүй, эсхүл ёс бус 
бэлгийн харилцаанд оруулах г.м   

Бусадтай харилцахыг хязгаарлах - хохирогчийг 
найз нөхөд, гэр бүл, хамт олонтойгоо уулзах, 
харилцахыг нь хориглох, цагдах, үйлдэл 
болгоныг нь хяналтдаа байлгаж бие, сэтгэл зүйн 
хувьд дарамтад оруулах санаатай үйлдэл юм. 

Хуваарьт болон дундын эд хөрөнгөө эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд халдах 
- Гэр бүлийн санхүү, орлогын эх үүсвэрийг эрх 
мэдэлдээ авахын тулд хохирогчийн хөдлөх ба 
үл хөдлөх эд хөрөнгө, цалин хөлсөө эзэмших, 
ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд нь халдахыг 
хэлнэ. Жишээ нь:  
Эд хөрөнгийг нь зөвхөн өөрийн нэр дээрээ 
шилжүүлэх, хамтран өмчлөгчөөс хасуулах, 
хамтран өмчлөх дундын эд хөрөнгөө ах 
дүү нарынхаа нэр дээр бүртгүүлэх, мөнгөн 
хуримтлал, хамтын хөдөлмөр, аж ахуйн үйл 
ажиллагаанаас олсон орлогыг дангаараа

зарцуулах, тухайн гэр бүлийн амьжиргааг 
залгуулж, хэвийн амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг 
ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмж, мал, тээврийн хэрэгсэл зэрэг 
болон  ажлын байрыг зарж үрэгдүүлэх, 
ашиглах боломжгүй болгох,  гэр бүлийн дундын 
эд хөрөнгийг дур мэдэн зарцуулах, эвдэж 
устгах, цалин орлогыг нь хурааж авах, улмаар 
амьжиргааны эх үүсвэрээс салгах хэлбэрээр 
үйлдэгддэг.   

Байнга зодох - тодорхой нэг хохирогчийг гурав 
ба түүнээс дээш удаа  зодсон хэвшмэл маягтай 
үйлдлийг хэлнэ64.

Харгис хэрцгий харьцах - тарчлаах, бие 
махбодод нь гэмтэл учруулах, хүнийг хууль 
бусаар хорих, сэтгэцийн эмнэлэгт хууль бусаар 
байлгах, бэлгийн хүчирхийлэлд оруулах, өлсгөх, 
цангаах, орон гэрээс нь хөөх г.м хэлбэрээр 
илэрнэ65.

Догшин авирлах - нийгмийн хэв журмыг 
бүдүүлгээр зөрчсөн үйлдлийг ичгүүр сонжуургүй 
авирлаж, харгис хэрцгий аргаар, зориуд удтал 
үргэлжлүүлэн хийсэн байхыг хэлнэ66.

Тарчлаах - бие махбодын болон сэтгэл санааны 
шаналгаа, өвдөлт үүсгэсэн аливаа үйлдэл 
хийсэн байхыг ойлгоно67.

Хүүхэд - 18 насанд хүрээгүй хүн

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн - бие махбод, 
оюун санаа, сэтгэл мэдрэл, мэдрэхүйн байнгын 
согог нь орчны бусад саадтай нийлсний улмаас 
бусдын адил нийгмийн амьдралд бүрэн дүүрэн, 
үр дүнтэй оролцох чадвар нь хязгаарлагдсан хүн

Асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын 
ажилтан - Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй

64Улсын Дээд шүүхийн 2010 оны 13 дугаар тогтоолын 7 дахь заалт 
65Улсын Дээд шүүхийн 2009 оны 14 дүгээр тогтоолын 5.1.6 дахь заалт
66Улсын Дээд шүүхийн 2007 оны 41-р тогтоолын 1.5 дахь заалт
67Улсын Дээд шүүхийн 2010 оны 13 дугаар тогтоолын 7 дахь заалт
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иргэн,  хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд, 3-аас дээш 
ихэр хүүхдэд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлдэг 
байгууллагын ажилтан.

Таслан зогсоох гэсэн хүн - гэмт үйлдлийг 
хориглон зогсооход чиглэсэн шаардлага тавьж, 
идэвхтэй үйлдэл хийсэн хүн.

2015 оны Эрүүгийн хуулиар гэр бүлийн 
хүчирхийллийг анх удаа гэмт хэрэгт тооцож, 
хүчирхийлэл үйлдэгчид хүлээлгэх эрүүгийн 
хариуцлагыг тодорхойлсон. Үүнд: 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх (ЭХ-ийн 11.7)

1.Гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай 
хүнийг байнга:
 1.1.зодсон;
 1.2.харгис хэрцгий харьцсан, догшин  
авирласан, тарчлаасан; 
 1.3.хуваарьт болон дундын эд хөрөнгөө 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд 
халдсан бол зургаан сараас нэг жил хүртэл 
хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл 
зургаан сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ.

2.Энэ гэмт хэргийг:
 2.1.хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, ахмад 
настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эсрэг 
үйлдсэн;
 2.2.асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагын ажилтан үйлдсэн;
 2.3.таслан зогсоох гэсэн хүнийг 
эсэргүүцэж үйлдсэн бол зургаан сараас хоёр жил 
хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, 
эсхүл зургаан сараас хоёр жил хүртэл хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

ГБХ үйлдэх гэмт хэргийн объектив шинжийн 
“Байнга” гэдгийг дараах шалгуураар тогтооно.
 
• Гэмт этгээдээс гэр бүлийн хамаарал бүхий 

хүний эсрэг хүчирхийллийн гэмт хэргийг 
тодорхой хугацааны завсарлагатайгаар гурав 
ба түүнээс дээш удаа үйлдсэн байх 

• Тэдгээрийн алинд ч ял шийтгүүлээгүй байх
• Гэмт хэрэг үйлдсэн хүний гэмт зан төлөвийн 

илрэл бөгөөд энэ нь амьдралд хэвшин 
тогтсон дадал зуршил байх болон

• Үйлдэл бүр бие даасан гэмт хэрэг, зөрчлийн 
шинжийг агуулсан байх зэрэг болно.

Хүнийг амиа хорлох нөхцөл байдалд хүргэх 
(ЭХ-ийн 10.4)

Эд хөрөнгө, албан тушаал, гэр бүлийн хамаарал 
бүхий харилцаа, бусад нөхцөл байдлын улмаас 
эрхшээлдээ байгаа хүнийг байнга хүчирхийлсэн, 
доромжилсон, зодсон, тамлан зовоосон, айлган 
сүрдүүлсний улмаас амиа хорлоход гарцаагүй 
хүргэсэн бол хоёр жилээс найман жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

“гэр бүлийн хамаарал бүхий харилцаа” 
гэж гэр бүлийн гишүүд, бусад шалтгаанаар 
хамт амьдарч байгаа, гэрлэлт нь цуцлагдсан, 
бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаад 
больсон хүн, асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигч, асрамжийн үйлчилгээ үзүүлж 
байгаа хүн, тэдгээрийн асрамжид байгаа 
хүмүүсийн хоорондын харилцааг ойлгоно.

Эрүүгийн хуулийн дээрх зохицуулалтад амь 
хохирогчийн бусдаас хараат байж болох 
нөхцөлийг тодорхой тусгаснаар объектив 
шинжийг мөрдөн байцаалтын шатанд тогтоох 
боломжтой болох нь харагдаж байна.

Зураг 3.4.2. ГБХ үйлдэх гэмт хэргийн объектив, субъектив шинж
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Бусдыг амиа хорлоход хүргэж буй гэмт хэрэг 
нь шууд бусаар бусдыг “үхлийг өөрөө сонгох”-д 
хүргэж буй хэрэг бөгөөд амь хохирогчийн 
үхэлд шууд болон шууд бус санаагаар хандсан 
гэм буруутай үйлдэл юм. Бусад төрлийн гэмт 
хэрэгтэй харьцуулбал шалгаж тогтооход 
хамгийн хүндрэлтэй хэргийн нэг бөгөөд ялангуяа 
амь хохирогч өсвөр насны, өвчний улмаас 
бусдын эрхшээлд байсан бол уг тохиолдлыг 
нийтлэг аргаар шалгах нь учир дутагдалтай 
байна. Иймд амиа хорлосон тохиолдол бүрт 
хувь хүний төлөвшил, зан төлөв, сэтгэл зүйн 
байдлыг бүрэн шалгасны үндсэн дээр сэтгэцийн 
дүгнэлт гаргуулж байх нь амь хохирогч тухайн 
нөхцөлд сэтгэцийн хувьд хийсэн үйлдлээ бүрэн 
ухамсарлаж чадах боломжтой байсан эсэхийг 
тогтооход ач холбогдолтой юм68. 

Хүчиндэх (12.1)

1. Хохирогчийн хүсэл зоригийн эсрэг хүч хэрэглэж, 
хүч хэрэглэхээр заналхийлж, эсхүл сэтгэцийн 
өвчтэй, согтуурсан, мансуурсан, сэтгэцийн 
үйл ажиллагаа нь түр сарнисан, бусад өвчний 
улмаас биеэ хамгаалах, эсэргүүцэл үзүүлэх 
чадваргүй, эсхүл эд хөрөнгө, албан тушаал, 
бусад нөхцөл байдлын улмаас эрхшээлдээ 
байгааг далимдуулан хүчээр бэлгийн харьцаанд 
орсон, эсхүл бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч 
хэрэглэсэн үйлдэл хийсэн бол нэг жилээс таван 
жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

2. Энэ гэмт хэргийг:
 2.3.гэр бүлийн хамаарал бүхий 
харилцаатай хүнийг хүчиндэж;
 2.4.хохирогчийг жирэмсэн болгож;
 2.5.хохирогчид бэлгийн замын халдварт 
өвчин халдааж…үйлдсэн бол таван жилээс 
арван хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял 
шийтгэнэ.

3. Энэ гэмт хэргийн улмаас ураг зулбасан, эсхүл 
арван зургаан насанд хүрээгүй хүнийг жирэмсэн 
болгосон; гэр бүлийн хамаарал бүхий арван 
зургаан насанд хүрээгүй хүнийг хүчиндсэн 
бол найман жилээс арван таван жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

4. Энэ гэмт хэргийг бага насны хүүхдийн эсрэг 
үйлдсэн; энэ гэмт хэргийн улмаас хохирогч 
нас барсан бол арван хоёр жилээс хорин жил 
хүртэл хугацаагаар, эсхүл бүх насаар хорих ял 
шийтгэнэ.

68Бусдыг амиа хорлоход хүргэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, УЕПГ, Өнөрмаа, 2017 он

Тайлбар: 
• Хүчиндэх гэмт хэргийн хохирогч нь бэлгийн 

халдашгүй байдал нь зөрчигдсөн аль ч 
хүйсийн хүн байж болно.

• Бага насны хүүхдийн эсрэг энэ гэмт хэргийг 
үйлдсэнд тооцоход энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасан аргаар үйлдсэн байхыг шаардахгүй.

• “Бэлгийн харьцааны шинжтэй хүч хэрэглэсэн 
үйлдэл” гэж хохирогчийн биеийн аль нэг 
хэсэгт бэлэг эрхтнээ оруулсан; хохирогчийн 
бэлэг эрхтэнд өөрийн бусад эрхтэн, эсхүл 
өөр зүйл оруулсныг ойлгоно.

Гэр бүлийн хүрээнд бэлгийн хүчирхийлэл 
үйлдэгдэх явдал гардаг ч ихэвчлэн эхнэр, 
хамтран амьдрагчаа хүчиндэх нь гэмт хэрэг биш, 
зүй ёсны хэрэг мэтээр хүлээн авч, эрүүгийн хэрэг 
үүсгэж шалгадаггүй байсан. Тэгвэл хууль тогтоогч 
хүчиндэх гэмт хэргийн хүндрүүлэх нөхцөлд “гэр 
бүлийн хамаарал бүхий харилцаатай хүн” гэж 
нэмсэн бөгөөд “Гэр бүлийн хамаарал бүхий 
харилцаатай хүн” гэдэгт гэр бүлийн гишүүд, 
бусад шалтгаанаар хамт амьдарч байгаа, 
гэрлэлт нь цуцлагдсан, бусад шалтгаанаар хамт 
амьдарч байгаад больсон хүн, асран хамгаалагч, 
харгалзан дэмжигч, асрамжийн үйлчилгээ 
үзүүлж байгаа хүн, тэдгээрийн асрамжид байгаа 
хүмүүсийг хамааруулж үздэг.

Хууль бусаар мөрдөж мөшгөх (ЭХ-ийн 13.12) 

Мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах эрхгүй этгээд 
бусдыг мөрдөн мөшгөсөн бол зургаан сараас 
нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг 
хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас нэг жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Хуулийн дээрх зохицуулалтыг мөрдөн мөшгөсөн 
тохиолдолд хэрэглэх нь хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хамгаалахад ач холбогдолтой юм.  
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар 
зүйлийн 13 дахь хэсэгт “...халдашгүй, чөлөөтэй 
байх эрхтэй. Хуульд заасан үндэслэл, журмаас 
гадуур дур мэдэн хэнийг ч ...мөрдөн мөшгөх, 
эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг хориглоно” гэж 
заасан. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргүүд дээр 
хүчирхийлэл үйлдэгч нь хохирогчийг мөрдөн 
мөшгөж, ажил, сургууль, хамгаалах байраар 
эргэлдэх, хаа ч нуугдсан мөрдсөөр байгаад 
илрүүлж, амар тайван байлгахгүй тохиолдол 
цөөнгүй гардаг тул хуулийн зохицуулалтыг 
практикт хэрэглээ болгох шаардлагатай юм. 
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Заналхийлэх (ЭХ-ийн 13.5)

1. Бусдыг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг 
шаардаж өөрт нь, түүний ойр дотнын хүнд хүч 
хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, эсхүл 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хохирол 
учруулж болохуйц баримт, мэдээлэл тараахаар 
сүрдүүлсэн бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр 
мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас 
долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд 
тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас зургаан 
сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах 
ял шийтгэнэ. 

2.Энэ гэмт хэргийг:
 2.1.бүлэглэж;
 2.2.зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн 
чанартай зүйл хэрэглэж үйлдсэн бол нэг мянга 
гурван зуун тавин нэгжээс арван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 
зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас 
хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал

Аргагүй хамгаалалт: Аргагүй хамгаалалт хийх 
эрх нь хүний хамгийн үнэ цэнтэй зүйлс болох 
амьд явах жам ёсны эрхээс үүсэлтэй бөгөөд 
хүний амь бие, орон байр, эд хөрөнгө болон 
хууль ёсны бусад эрх ашгийн халдашгүй байх 
эрхийг хэрэгжүүлэх чухал баталгаа мөн69. ЭХ-
ийн 4.1-т “Өөрийн, эсхүл бусдыг амь нас, эрүүл 
мэндийн эсрэг тулгарсан довтолгооны эсрэг 
хийсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг гэмт 
хэрэгт тооцохгүй” гэж заасан. 

Олон улсын практикт энэ төрлийн хэргүүдийг 
хянан шийдвэрлэхдээ “хүчирхийлэлд өртдөг 
эмэгтэйчүүдийн нийтлэг чанар” хэмээх сэтгэл 
зүйн онолын ухагдахууныг харгалздаг байна.  Энэ 
онол нь байнгын хүчирхийлэл, дарамтад байсан 
хохирогч юуг туулсан, хүчирхийлэл үйлдэгч юу 
хийснийг олж харахыг хичээх нь хүчирхийллийн 
үр дагавар түүнд хэрхэн туссан дүр зургийг 
гаргаж ирэхэд ач холбогдолтой хэмээн үздэг. 

Ихэнх тохиолдолд хүчирхийлэлд өртөгчийн 
зүгээс хүчирхийлэл үйлдэгчид чиглэж буй 
үйлдэл нь сэтгэл зүйн хувьд өрсөх болон 
хамгаалах дохиолол дээр үндэслэгдсэн 
байдгийг анхаарах нь зүйтэй.  Энэ нь давшилт- 
хамгаалалт – давшилт – хамгаалалт гэсэн 
хэмнэлээр буюу ороомог байдлаар явагддаг. 

69С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он
70С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он

Энэхүү өрсөх болон хамгаалах механизм нь 
олон жилийн дарамтын улмаас сэтгэл зүйн хувьд 
ноёлох голомт болон үүсдэгийг сэтгэл зүйчид 
тогтоосон байна.  

Байнгын хүчирхийлэл, дарамтад байсан 
хохирогчдын сэтгэл зүйн эдгээр онцлогийг 
хэрэг хянан шийдвэрлэхдээ харгалзан “аргагүй 
хамгаалалт” хэмээн зүйлчилж, гэмт хэргийн 
нийгмийн аюулыг үгүйсгэх нөхцөл байдал хэмээн 
үзэх шаардлагатай. 

Албадлага, эрхшээлд автах: Эрүүгийн хуулийн 
4.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Өөрт нь, гэр 
бүлийн гишүүн, бусад хүнд нь хүч хэрэглэж, хүч 
хэрэглэхээр, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь 
хохирол, хор уршиг учруулахаар заналхийлсний 
улмаас бусдын эрхшээлд гарцаагүй автаж хийсэн 
Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцохгүй” гэж 
заасан. 

Энэ зохицуулалтаар бие махбодын болон сэтгэл 
зүйн албадлагад өртсөний улмаас өөрийн 
ухамсар, хүсэл зоригоор сонголт хийх боломж нь 
хязгаарлагдаж, бусдын хуулиар хамгаалагдсан 
эрх ашигт учруулсан гэм хорын төлөө тухайн 
этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг бүрэн үгүйсгэж 
болох юм70.  Гэр бүлийн байнгын хүчирхийлэл 
дарамт нь хохирогчийг хулгай хийх, бусдыг 
залилан мэхлэх, гэмт хэргийг нуун далдлах (ураг 
төрлийн хүчин, гэмтэл учруулах) хүүхдээ хаях, 
төөрүүлэх, тэнүүчлэлд хүргэх, гуйлга гуйлгах, 
хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх зэрэг 
гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлдөг байна.  

Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчидсаны 
улмаас гэмт хэрэг үйлдэх: “Өөрт нь, ойр 
дотнын хүнд нь хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр 
заналхийлсэн, хүндээр доромжилсон, эрхшээл 
дарамтад оруулсан хохирогчийн зүй бус 
үйлдлийн улмаас сэтгэл санааны гэнэтийн 
цочролд хоромхон зуур автаж, сэтгэцийн хэвийн 
байдал алдагдсаны улмаас хүнийг санаатай 
алсан, эрүүл мэндэд нь хүнд хохирол учруулсан” 
гэмт хэрэг нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
10.2, 11.2 дугаар зүйлээр зохицуулагддаг. 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгт уг зүйлийг 
хэрэглэсэн шүүхийн практикт маш бага байдаг 
нь холбогдогчийн хамгийн сүүлчийн үйлдэл 
буюу гэмт хэргийн хор уршигт хөтлөгддөгтэй 
холбоотой.   

“Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчдах” гэж 
хохирогчийн хууль бус үйлдлийн улмаас сэтгэл
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Заналхийлэх (ЭХ-ийн 13.5)

1. Бусдыг тодорхой үйлдэл хийх, хийхгүй байхыг 
шаардаж өөрт нь, түүний ойр дотнын хүнд хүч 
хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр заналхийлсэн, эсхүл 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь хохирол 
учруулж болохуйц баримт, мэдээлэл тараахаар 
сүрдүүлсэн бол дөрвөн зуун тавин нэгжээс хоёр 
мянга долоон зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгох, эсхүл хоёр зуун дөчин цагаас 
долоон зуун хорин цаг хүртэл хугацаагаар нийтэд 
тустай ажил хийлгэх, эсхүл нэг сараас зургаан 
сар хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах 
ял шийтгэнэ. 

2.Энэ гэмт хэргийг:
 2.1.бүлэглэж;
 2.2.зэвсэг, тусгайлан бэлтгэсэн зэвсгийн 
чанартай зүйл хэрэглэж үйлдсэн бол нэг мянга 
гурван зуун тавин нэгжээс арван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл 
зургаан сараас хоёр жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл зургаан сараас 
хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.

Гэмт хэргийг үгүйсгэх нөхцөл байдал

Аргагүй хамгаалалт: Аргагүй хамгаалалт хийх 
эрх нь хүний хамгийн үнэ цэнтэй зүйлс болох 
амьд явах жам ёсны эрхээс үүсэлтэй бөгөөд 
хүний амь бие, орон байр, эд хөрөнгө болон 
хууль ёсны бусад эрх ашгийн халдашгүй байх 
эрхийг хэрэгжүүлэх чухал баталгаа мөн69. ЭХ-
ийн 4.1-т “Өөрийн, эсхүл бусдыг амь нас, эрүүл 
мэндийн эсрэг тулгарсан довтолгооны эсрэг 
хийсэн гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг гэмт 
хэрэгт тооцохгүй” гэж заасан. 

Олон улсын практикт энэ төрлийн хэргүүдийг 
хянан шийдвэрлэхдээ “хүчирхийлэлд өртдөг 
эмэгтэйчүүдийн нийтлэг чанар” хэмээх сэтгэл 
зүйн онолын ухагдахууныг харгалздаг байна.  Энэ 
онол нь байнгын хүчирхийлэл, дарамтад байсан 
хохирогч юуг туулсан, хүчирхийлэл үйлдэгч юу 
хийснийг олж харахыг хичээх нь хүчирхийллийн 
үр дагавар түүнд хэрхэн туссан дүр зургийг 
гаргаж ирэхэд ач холбогдолтой хэмээн үздэг. 

Ихэнх тохиолдолд хүчирхийлэлд өртөгчийн 
зүгээс хүчирхийлэл үйлдэгчид чиглэж буй 
үйлдэл нь сэтгэл зүйн хувьд өрсөх болон 
хамгаалах дохиолол дээр үндэслэгдсэн 
байдгийг анхаарах нь зүйтэй.  Энэ нь давшилт- 
хамгаалалт – давшилт – хамгаалалт гэсэн 
хэмнэлээр буюу ороомог байдлаар явагддаг. 

69С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он
70С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй (ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 он

Энэхүү өрсөх болон хамгаалах механизм нь 
олон жилийн дарамтын улмаас сэтгэл зүйн хувьд 
ноёлох голомт болон үүсдэгийг сэтгэл зүйчид 
тогтоосон байна.  

Байнгын хүчирхийлэл, дарамтад байсан 
хохирогчдын сэтгэл зүйн эдгээр онцлогийг 
хэрэг хянан шийдвэрлэхдээ харгалзан “аргагүй 
хамгаалалт” хэмээн зүйлчилж, гэмт хэргийн 
нийгмийн аюулыг үгүйсгэх нөхцөл байдал хэмээн 
үзэх шаардлагатай. 

Албадлага, эрхшээлд автах: Эрүүгийн хуулийн 
4.4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Өөрт нь, гэр 
бүлийн гишүүн, бусад хүнд нь хүч хэрэглэж, хүч 
хэрэглэхээр, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд нь 
хохирол, хор уршиг учруулахаар заналхийлсний 
улмаас бусдын эрхшээлд гарцаагүй автаж хийсэн 
Эрүүгийн хуульд заасан гэмт хэргийн шинжтэй 
үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцохгүй” гэж 
заасан. 

Энэ зохицуулалтаар бие махбодын болон сэтгэл 
зүйн албадлагад өртсөний улмаас өөрийн 
ухамсар, хүсэл зоригоор сонголт хийх боломж нь 
хязгаарлагдаж, бусдын хуулиар хамгаалагдсан 
эрх ашигт учруулсан гэм хорын төлөө тухайн 
этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг бүрэн үгүйсгэж 
болох юм70.  Гэр бүлийн байнгын хүчирхийлэл 
дарамт нь хохирогчийг хулгай хийх, бусдыг 
залилан мэхлэх, гэмт хэргийг нуун далдлах (ураг 
төрлийн хүчин, гэмтэл учруулах) хүүхдээ хаях, 
төөрүүлэх, тэнүүчлэлд хүргэх, гуйлга гуйлгах, 
хүүхдээр тэвчишгүй хөдөлмөр эрхлүүлэх зэрэг 
гэмт хэрэг үйлдэгдэхэд нөлөөлдөг байна.  

Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчидсаны 
улмаас гэмт хэрэг үйлдэх: “Өөрт нь, ойр 
дотнын хүнд нь хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр 
заналхийлсэн, хүндээр доромжилсон, эрхшээл 
дарамтад оруулсан хохирогчийн зүй бус 
үйлдлийн улмаас сэтгэл санааны гэнэтийн 
цочролд хоромхон зуур автаж, сэтгэцийн хэвийн 
байдал алдагдсаны улмаас хүнийг санаатай 
алсан, эрүүл мэндэд нь хүнд хохирол учруулсан” 
гэмт хэрэг нь Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 
10.2, 11.2 дугаар зүйлээр зохицуулагддаг. 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэрэгт уг зүйлийг 
хэрэглэсэн шүүхийн практикт маш бага байдаг 
нь холбогдогчийн хамгийн сүүлчийн үйлдэл 
буюу гэмт хэргийн хор уршигт хөтлөгддөгтэй 
холбоотой.   

“Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчдах” гэж 
хохирогчийн хууль бус үйлдлийн улмаас сэтгэл
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санааны гэнэтийн цочролд хоромхон зуур автаж, 
сэтгэхүйн хэвийн байдал алдагдан, өөрийн үйл 
ажиллагааг удирдан жолоодох, өөртөө хяналт 
тавих чадваргүй болсон байдлыг хэлнэ. Энэхүү 
нөхцөл байдал нь хохирогчийн зүгээс хийсэн нэг 
эсхүл хэд хэдэн удаагийн хууль бус үйлдлийн 
улмаас үүссэн байж болно. 

Энэ зүйлийн “Хүндээр доромжлох” гэдэгт 
нийгэмд тогтсон хүмүүсийн хоорондын 
харилцааны болон ёс суртахууны шаардлагын 
хэм хэмжээ, үндэсний зан заншил, уламжлалд 
харшилсан, тухайн хүний нэр төр, алдар 
хүндийг ичгүүр сонжуургүйгээр гутаасан үйлдэл 
хамаарна. Энэ нь хүнийг үндэс, угсаа, хэл, 
арьсны өнгө, нас, хүйс, хөрөнгө чинээ, эрүүл 
мэнд, гадна төрх, хөгжлийн бэрхшээлтэй болон 
гэр бүлийн байдалтай нь холбогдуулан үг, 
үйлдэл, бичгээр, дохио зангаагаар, зураг дүрсээр 
гутаасан хэлбэрээр илэрнэ.

Зүй бус үйлдэлд эд хөрөнгийг нь авахаар 
далайлган сүрдүүлэх, устгах гэмтээх, хүний 
төрөлхийн болон жам ёсны эрхийг хязгаарлах, 
хориглох, дураараа аашлах, гүтгэх гэх мэт 
үйлдлийг хамааруулдаг.

Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчидсан 
үед бусдыг санаатай алах, эрүүл мэндэд нь 
хүнд хохирол учруулах гэмт хэргийн сэдэлт нь 
хохирогчийн хууль бус үйлдэлтэй шууд холбоотой 
байдаг учир энэ төрлийн хэргийг шалгах, шүүхээр 
хянан шийдвэрлэхдээ хохирогчийн зүгээс хүчээр 
дарласан, хүндээр доромжилсон, эсхүл хууль 
бус бусад ямар үйлдэл хийсэн, эдгээрийн улмаас 
гэм буруутай этгээдэд өөрт нь буюу ойр дотнынх 
нь хүмүүст ямар хор уршиг учирсан, эсхүл  учирч 
болох байсан зэргийг нотолсон байхыг шаарддаг 
байна.

Хүчирхийлэл дарамтад олон жил өртсөний 
улмаас тухайн цаг хугацаанд санаа сэтгэл нь 
хүчтэй цочрон давчдаж, хэрэгт холбогдогч болон 
хувирсан амьдрал дээрх бодит хохирогчийг 
тогтоох нь чухал. Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон 
давчдах нь гэнэт үүссэн сэтгэл санааны нэг 
хэлбэр бөгөөд урьдчилан төлөвлөөгүй байдаг, 
бусдыг алах, гэмтээх санаа гэнэт, хоромхон 
зуур төрдгөөрөө онцлогтой. Санаа сэтгэл нь 
гэнэт хүчтэй цочрон давчдах нь сэтгэцийн өвчин 
биш тул энэ тохиолдолд гэмт этгээдийг хэрэг 
хариуцах чадваргүй гэж үздэггүй.

Санаа сэтгэл нь хүчтэй цочрон давчдах гэдэг нь 
шүүхийн сэтгэц, эмгэг судлалын шинжээчийн 
дүгнэлтээр тогтоогддог клиник эмнэлгийн ойлголт 
биш, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа, талуудын 
эрх тэгш мэтгэлцээний үндсэн дээр тогтоогдох 
ёстой эрүүгийн эрх зүйн ойлголт категори юм. 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх (ЭХ-ийн 11.7) 
болон гэр бүлийн хамаарал бүхий хүний эсрэг 
үйлдсэн хүч хэрэглэсэн гэмт хэргүүдийг мөрдөн 
шалгах, шийдвэрлэх явцад  хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой олон 
асуудлууд тулгардаг. Өмгөөлөгч нь хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг хамгаалахтай холбоотой 
шийдвэр гаргуулах хүсэлтээ мөрдөгчид тавьж 
шийдвэрлүүлж байх нь зүйтэй. Хэрэв гэмт этгээд 
дахин гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй, хохирогч, 
гэрчид нөлөөлөх үндэслэлтэй бол тохирох 
таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулна. 

Эрүүгийн хариуцлагыг хөнгөрүүлэх нөхцөл 
байдал

Гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр 
хэмжээ, гэм буруутай этгээдийн хувийн байдлыг 
тодорхойлж буй нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх 
нь шүүхээс гэм буруутай этгээдэд оногдуулах ялыг 
хүндрүүлэх, эсхүл хөнгөрүүлэх шаардлагатай 
эсэх талаар дүгнэлт хийх үндэслэл болдог. Шүүх 
гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэхдээ гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдал, 
учирсан хохирол, хор уршгийн шинж чанар, гэмт 
хэрэг үйлдсэн хүний хувийн байдал, эрүүгийн 
хариуцлагыг хөнгөрүүлэх, хүндрүүлэх нөхцөл 
байдлыг тал бүрээс нь харгалзан үзнэ72.

Эрүүгийн хуулиар эрүүгийн хариуцлагыг 
хөнгөрүүлэх дор дурдсан нөхцөл байдлыг 
тогтоосон. Үүнд:

71ХЭҮК, Хүнийг санаатай алах гэмт хэргээр хорих ял шийтгүүлж, хорих 407 дугаар ангид ял эдэлж байгаа 103 хоригдлын 
дунд хийсэн судалгаа, 2012 он
72Эрүүгийн хуулийн 6.1 дүгээр зүйлийн 1, 2 дахь хэсэг
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1. Тохиолдлын шинжтэй нөхцөл байдлын 
улмаас анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн;

2. Гэмт хэрэг үйлдсэний дараа хохирогчид 
шууд эмнэлгийн, бусад туслалцаа үзүүлсэн, 
учруулсан хохирлыг төлсөн;

3. Бие махбодын, сэтгэл санааны албадлагын, 
эд хөрөнгийн, албан тушаалын, бусад 
байдлаар эрхшээлд орсны улмаас гэмт хэрэг 
үйлдсэн;

4. Хохирогчийн хууль бус, зүй бус үйлдлээс 
шалтгаалан гэмт хэрэг үйлдсэн;

5. Өөрийгөө илчилсэн, бусдын үйлдсэн гэмт 
хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэж олсон 
хөрөнгө, орлогыг олоход тусалсан;

6. Нөхцөл байдлыг буруугаар төсөөлж 
андуурсны улмаас гэмт хэрэг үйлдсэн;

7. Байнгын хүчирхийлэл, дарамтад өртсөний 
улмаас өөрийгөө хамгаалах зорилгоор 
хохирогчид халдаж гэмт хэрэг үйлдсэн г.м 
нөхцөл байдлууд хамаарна.

ГБХ-ийн хохирогч нь хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
эсрэг гэмт  хэрэг үйлдэх явдал  цөөнгүй 
тохиолддог. Энэ тохиолдолд хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн хууль бус, зүй бус үйлдэл болон бие 
махбодын, сэтгэл санааны албадлага, бусад 
байдлаар эрхшээлдээ оруулсан байдал нь 
гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлсөн эсэх, хохирогч 
байнгын хүчирхийлэл, дарамтад өртсөний 
улмаас өөрийгөө хамгаалах зорилгоор гэмт  
хэрэг үйлдсэн эсэхийг нарийн тогтоож, ялыг 
хөнгөрүүлэх боломжийг аль болох ашиглах нь 
зүйтэй юм.     

Эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэх нөхцөл 
байдал 

Хууль тогтоогч эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэх 
нөхцөл байдлыг доорх байдлаар тогтоосон: 
1. Бие махбодын, сэтгэл санааны шаналал, 

зовуурь үүсгэж онц харгис хэрцгий аргаар, 
тохуурхан доромжилж үйлдсэн;

2. Энэ хуулийн тусгай ангийн нэг бүлэгт заасан 
санаатай гэмт хэргийг хоёр, түүнээс дээш 
удаа үйлдсэн, эсхүл гэмт хэргийг бүлэглэж 
үйлдсэн;

3. Нийтэд аюултай аргаар үйлдсэн;
4. Өөр гэмт хэргийг нуун далдлах, хялбарчлах 

зорилгоор үйлдсэн;
5. Албан үүргээ гүйцэтгэх, олон нийтийн үүргээ 

биелүүлэхтэй нь холбогдуулан хохирогч, 
түүний ойр дотнын хүний эсрэг үйлдсэн;

6. Хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй 
байдлыг мэдсээр байж, эрхшээлдээ байгаа 
хүний эсрэг үйлдсэн;

7. Онц байдал, гамшиг, аюулт үзэгдэл, нийтийн 
эмх замбараагүй байдлыг далимдуулан 
үйлдсэн;

8. Гэм буруугаа хүлээж хохирлоо төлөх үүрэг 
хүлээсэн хүн шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг 
биелүүлээгүй.

Тайлбар: -Энэ хуульд заасан “ойр дотны хүн” гэж 
тухайн хүний эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, 
эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн, дагавар, 
үрчилж авсан хүүхэд, ач, зээ, төрсөн ах, эгч, дүү, 
хамт амьдарч байгаа бусад төрөл, садны хүнийг 
ойлгоно.

Хүснэгт 3.4.2 ГБХ-ийн хэрэгт оногдуулах эрүүгийн хариуцлага ба албадлагын арга хэмжээ
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1. Тохиолдлын шинжтэй нөхцөл байдлын 
улмаас анх удаа гэмт хэрэг үйлдсэн;

2. Гэмт хэрэг үйлдсэний дараа хохирогчид 
шууд эмнэлгийн, бусад туслалцаа үзүүлсэн, 
учруулсан хохирлыг төлсөн;

3. Бие махбодын, сэтгэл санааны албадлагын, 
эд хөрөнгийн, албан тушаалын, бусад 
байдлаар эрхшээлд орсны улмаас гэмт хэрэг 
үйлдсэн;

4. Хохирогчийн хууль бус, зүй бус үйлдлээс 
шалтгаалан гэмт хэрэг үйлдсэн;

5. Өөрийгөө илчилсэн, бусдын үйлдсэн гэмт 
хэргийг илрүүлэх, гэмт хэрэг үйлдэж олсон 
хөрөнгө, орлогыг олоход тусалсан;

6. Нөхцөл байдлыг буруугаар төсөөлж 
андуурсны улмаас гэмт хэрэг үйлдсэн;

7. Байнгын хүчирхийлэл, дарамтад өртсөний 
улмаас өөрийгөө хамгаалах зорилгоор 
хохирогчид халдаж гэмт хэрэг үйлдсэн г.м 
нөхцөл байдлууд хамаарна.

ГБХ-ийн хохирогч нь хүчирхийлэл үйлдэгчийн 
эсрэг гэмт  хэрэг үйлдэх явдал  цөөнгүй 
тохиолддог. Энэ тохиолдолд хүчирхийлэл 
үйлдэгчийн хууль бус, зүй бус үйлдэл болон бие 
махбодын, сэтгэл санааны албадлага, бусад 
байдлаар эрхшээлдээ оруулсан байдал нь 
гэмт хэрэг үйлдэхэд нөлөөлсөн эсэх, хохирогч 
байнгын хүчирхийлэл, дарамтад өртсөний 
улмаас өөрийгөө хамгаалах зорилгоор гэмт  
хэрэг үйлдсэн эсэхийг нарийн тогтоож, ялыг 
хөнгөрүүлэх боломжийг аль болох ашиглах нь 
зүйтэй юм.     

Эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэх нөхцөл 
байдал 

Хууль тогтоогч эрүүгийн хариуцлагыг хүндрүүлэх 
нөхцөл байдлыг доорх байдлаар тогтоосон: 
1. Бие махбодын, сэтгэл санааны шаналал, 

зовуурь үүсгэж онц харгис хэрцгий аргаар, 
тохуурхан доромжилж үйлдсэн;

2. Энэ хуулийн тусгай ангийн нэг бүлэгт заасан 
санаатай гэмт хэргийг хоёр, түүнээс дээш 
удаа үйлдсэн, эсхүл гэмт хэргийг бүлэглэж 
үйлдсэн;

3. Нийтэд аюултай аргаар үйлдсэн;
4. Өөр гэмт хэргийг нуун далдлах, хялбарчлах 

зорилгоор үйлдсэн;
5. Албан үүргээ гүйцэтгэх, олон нийтийн үүргээ 

биелүүлэхтэй нь холбогдуулан хохирогч, 
түүний ойр дотнын хүний эсрэг үйлдсэн;

6. Хохирогчийн биеэ хамгаалж чадахгүй 
байдлыг мэдсээр байж, эрхшээлдээ байгаа 
хүний эсрэг үйлдсэн;

7. Онц байдал, гамшиг, аюулт үзэгдэл, нийтийн 
эмх замбараагүй байдлыг далимдуулан 
үйлдсэн;

8. Гэм буруугаа хүлээж хохирлоо төлөх үүрэг 
хүлээсэн хүн шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг 
биелүүлээгүй.

Тайлбар: -Энэ хуульд заасан “ойр дотны хүн” гэж 
тухайн хүний эхнэр, нөхөр, хамтран амьдрагч, 
эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн, дагавар, 
үрчилж авсан хүүхэд, ач, зээ, төрсөн ах, эгч, дүү, 
хамт амьдарч байгаа бусад төрөл, садны хүнийг 
ойлгоно.

Хүснэгт 3.4.2 ГБХ-ийн хэрэгт оногдуулах эрүүгийн хариуцлага ба албадлагын арга хэмжээ
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Хүснэгт 3.4.3.  ЭХХШ ажиллагааны явцад хохирогчийн эрхийг хамгаалах талаарх зохицуулалтууд

ЭХХШ ажиллагааны явцад хохирогчийн эрхийг хамгаалах талаарх зохицуулалтууд
 
Хууль тогтоогч ЭХХШ ажиллагааны явцад хохирогчийн эрх, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, 
мэдээллээр хангах, хүсэлт гомдол гаргах, хохирол нөхөн тэлүүлэхтэй холбоотой өргөн боломжийг 
хуульчилсан.
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ЭХХШ ажиллагааны явцад хохирогчийн эрхийг хамгаалах талаарх зохицуулалтууд
 
Хууль тогтоогч ЭХХШ ажиллагааны явцад хохирогчийн эрх, нууцлал, аюулгүй байдлыг хангах, 
мэдээллээр хангах, хүсэлт гомдол гаргах, хохирол нөхөн тэлүүлэхтэй холбоотой өргөн боломжийг 
хуульчилсан.
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Түүнчлэн ЭХХШ ажиллагааны явцад шүүх 
эмнэлгийн төлбөрөөс чөлөөлөх нөхцөлийг 
тогтоосон байна. Үүнд: амьдралын баталгаажих 
түвшнээс доогуур орлоготой, нэн ядуу иргэнийг 
холбогдох байгууллагын тодорхойлолт болон 
бусад нотлох баримтыг үндэслэн үзлэг, цогцост 
хийх шинжилгээний төлбөрөөс чөлөөлөх, 
насанд хүрээгүй иргэнийг үзлэг, шинжилгээнд 
үнэгүй хамруулах, яаралтай үзлэг, шинжилгээ 
хийх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох 

байгууллагын тодорхойлолт болон бусад 
баримтыг шаардахгүй байхаар зохицуулжээ.73

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, хор 
уршгийг нөхөн төлүүлэх

Гэмт хэргийн улмаас хохирол хүлээсэн этгээд 
өөрт учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэх буюу 
сэргээлгэх эрх нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
16 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт иргэн “...бусдын 

73ХЗДХЯ, Эрүүл мэндийн сайд, Сангийн сайдын хамтарсан 2017-5-3-ны А/115, А/176, 142 тоот тушаал 74Эрүүгийн 
хуулийн 5.1 дүгээр зүйл
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хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх…эрхтэй” хэмээн тусгалаа олжээ.

Эрүүгийн хуульд тодорхойлсноор эрүүгийн 
хариуцлагын зорилго нь гэмт хэрэг үйлдсэн 
хүн, хуулийн этгээдийг цээрлүүлэхээс гадна  
гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, 
хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд оршино74.  

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт 
хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн 
болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй 
байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн 
хохиролд тооцно. Харин гэмт хэрэг үйлдэж 
хохирол учруулсны улмаас үүссэн үр дагаврыг 
гэмт хэргийн хор уршигт тооцно7⁵ гэж заасан. 

Хохирлын гол шинж нь:
• тооцож, хэмжиж болохуйц, 
• эрх зүйн зөрчил, шалтгаант холбоо ойрхон 

бөгөөд хүчтэй байх явдал юм76. 

Хор уршиг нь дараах шинжийг агуулсан ойлголт 
юм. Үүнд:
• ирээдүйд чиглэсэн;
• тасралтгүй үргэлжлэх; 
• хохирогчийн ирээдүйн боломж алдагдах;
• арилахгүй, өөрөөр хэлбэл, хор уршиг гэдэг 

нь ирээдүйд үр дагавар нь бий болох, 
үргэлжлэх үр дагавар байна. Тухайлбал, 
хараа, сонсголгүй болгох, эрхтнээс нь 
хагацуулах, эрхтнийг нь ажиллагаагүй 
болгох, нүүрийг нь засаршгүй эвдэж дүрсийг 
нь алдагдуулах, сэтгэцийн өвчтэй болгох, 
хөдөлмөрийн чадварыг нь бүрмөсөн 
алдагдуулах, ураг зулбах, үр хөндүүлэхэд 
хүргэх, хүүхэд дутуу төрүүлэх, амиа хорлох, 
ойр дотнынх нь хүний амь нас хохирох, гэмт 
хэрэг нь гэр бүл цуцлах шалтгаан болох, г.м77

Хохирол мөн эсэхийг тодорхойлоход эргэлзээ 
гарвал “тухайн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй бол, гэмт 
хэргийн халдлагад өртөөгүй бол энэ хохирол 
учрах байсан уу?” гэсэн асуултад хариулах 
замаар тодорхойлох боломжтой юм.

ЭХХШ тухай хуульд зааснаар хохирогч нь 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс шүүхийн хэлэлцүүлэг 
эхлэх хүртэл хугацаанд гэмт хэргийн улмаас 
учирсан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус 
хохирлоо нөхөн төлүүлэх буюу сэргээлгэх, энэ 
талаар шаардлага тавих эрхтэй. Энэ эрхээ 
хэрэгжүүлэхийн тулд хохирогч нь сэжигтэн, 

75Эрүүгийн хуулийн 2.5 дугаар зүйл 
76Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, сургалтын гарын авлага-ХЭҮТ, 2008 он
77Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, сургалтын гарын авлага-ХЭҮТ, 2008 он

яллагдагч, шүүгдэгч, эсвэл түүний учруулсан эд 
хөрөнгийн хохирлыг хариуцвал зохих этгээдэд 
холбогдуулан иргэний нэхэмжлэл гаргах эрхтэй 
бөгөөд, тэрхүү нэхэмжлэлийг шүүх уг хэргийн 
хамт хянан шийдвэрлэнэ. 

Өмгөөлөгч нь хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчид 
нотлох баримтыг хуульд заасны дагуу цуглуулах, 
зардлыг заавал баримтаар нотолсон байхын 
учир холбогдол, эрх зүйн үр дагаврыг сайтар 
тайлбарлаж өгөх шаардлагатай. Иргэний 
нэхэмжлэгчийн гаргаж өгсөн баримт сэлт нь 
албан ёсны, тамга тэмдэгтэй, хүчин төгөлдөр 
эсэхийг тодруулна.

Хохирлын хэмжээг тогтоож буй өнөөгийн байдал: 
• эмнэлгийн төлбөр;
• асаргаа, сувилгаа, нэмэгдэл хоолны зардал;
• эм, тарианы зардал;
• хиймэл эрхтэн хийлгэх зардал;
• талууд харилцан тохиролцож;
• утсаар ярьсны төлбөр;
• хохирогчийн урагдаж, гэмтсэн хувцасны үнэ;
• эмчилгээ хийлгэхээр явсан унааны зардал. 
• цөөхөн тохиолдолд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 

эмчилгээний төлбөр г.м.

Хохирогчийн эрүүл мэндэд хохирол учирсныг 
нотлох баримтад:
• Шинжээчийн дүгнэлт;
• Хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчийн мэдүүлэг;
• Гэрчийн мэдүүлэг;
• Яллагдагчийн мэдүүлэг;
• Даатгалын үнэлгээ;
• Иргэний хариуцагчийн мэдүүлэг;
• Зардлын баримтууд. 

Сэтгэл санааны хохирлын үр дагаврыг 
арилгах

Гэмт хэргийн улмаас хүний бие махбодоос гадна 
сэтгэл зүй бүхэлдээ хэвийн байдлаа алдах буюу 
гэмтдэг. Иймд энэ төрлийн хохирлыг сэтгэл 
санааны хохирол гэж нэрлэдэг. 

Гэмт халдлага, айлган сүрдүүлэлт, тамлан 
зовоосны улмаас бий болох бие махбодын 
гэмтэл, сэтгэл зүйн цочролыг биеэрээ туулж, 
сэтгэлээрээ мэдэрсэн хохирогчид хожим хойно 
айдас, үзэн ядалт гэх мэт сэтгэл зүйн хохирол, 
дарамт учирдаг. Ийнхүү гэмт хэргийн хохирогч 
гэмт хэргийн улмаас зан үйлийн өөрчлөлтөд 
орж, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн байдлаа алдсан 
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хууль бусаар учруулсан хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх…эрхтэй” хэмээн тусгалаа олжээ.

Эрүүгийн хуульд тодорхойлсноор эрүүгийн 
хариуцлагын зорилго нь гэмт хэрэг үйлдсэн 
хүн, хуулийн этгээдийг цээрлүүлэхээс гадна  
гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, 
хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд оршино74.  

Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан гэмт 
хэргийн улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, 
эд хөрөнгө, бусад эрх, эрх чөлөө, нийтийн 
болон үндэсний ашиг сонирхол, аюулгүй 
байдалд шууд учирсан үр дагаврыг гэмт хэргийн 
хохиролд тооцно. Харин гэмт хэрэг үйлдэж 
хохирол учруулсны улмаас үүссэн үр дагаврыг 
гэмт хэргийн хор уршигт тооцно7⁵ гэж заасан. 

Хохирлын гол шинж нь:
• тооцож, хэмжиж болохуйц, 
• эрх зүйн зөрчил, шалтгаант холбоо ойрхон 

бөгөөд хүчтэй байх явдал юм76. 

Хор уршиг нь дараах шинжийг агуулсан ойлголт 
юм. Үүнд:
• ирээдүйд чиглэсэн;
• тасралтгүй үргэлжлэх; 
• хохирогчийн ирээдүйн боломж алдагдах;
• арилахгүй, өөрөөр хэлбэл, хор уршиг гэдэг 

нь ирээдүйд үр дагавар нь бий болох, 
үргэлжлэх үр дагавар байна. Тухайлбал, 
хараа, сонсголгүй болгох, эрхтнээс нь 
хагацуулах, эрхтнийг нь ажиллагаагүй 
болгох, нүүрийг нь засаршгүй эвдэж дүрсийг 
нь алдагдуулах, сэтгэцийн өвчтэй болгох, 
хөдөлмөрийн чадварыг нь бүрмөсөн 
алдагдуулах, ураг зулбах, үр хөндүүлэхэд 
хүргэх, хүүхэд дутуу төрүүлэх, амиа хорлох, 
ойр дотнынх нь хүний амь нас хохирох, гэмт 
хэрэг нь гэр бүл цуцлах шалтгаан болох, г.м77

Хохирол мөн эсэхийг тодорхойлоход эргэлзээ 
гарвал “тухайн гэмт хэрэг үйлдэгдээгүй бол, гэмт 
хэргийн халдлагад өртөөгүй бол энэ хохирол 
учрах байсан уу?” гэсэн асуултад хариулах 
замаар тодорхойлох боломжтой юм.

ЭХХШ тухай хуульд зааснаар хохирогч нь 
эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс шүүхийн хэлэлцүүлэг 
эхлэх хүртэл хугацаанд гэмт хэргийн улмаас 
учирсан эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус 
хохирлоо нөхөн төлүүлэх буюу сэргээлгэх, энэ 
талаар шаардлага тавих эрхтэй. Энэ эрхээ 
хэрэгжүүлэхийн тулд хохирогч нь сэжигтэн, 

75Эрүүгийн хуулийн 2.5 дугаар зүйл 
76Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, сургалтын гарын авлага-ХЭҮТ, 2008 он
77Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол, сургалтын гарын авлага-ХЭҮТ, 2008 он

яллагдагч, шүүгдэгч, эсвэл түүний учруулсан эд 
хөрөнгийн хохирлыг хариуцвал зохих этгээдэд 
холбогдуулан иргэний нэхэмжлэл гаргах эрхтэй 
бөгөөд, тэрхүү нэхэмжлэлийг шүүх уг хэргийн 
хамт хянан шийдвэрлэнэ. 

Өмгөөлөгч нь хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчид 
нотлох баримтыг хуульд заасны дагуу цуглуулах, 
зардлыг заавал баримтаар нотолсон байхын 
учир холбогдол, эрх зүйн үр дагаврыг сайтар 
тайлбарлаж өгөх шаардлагатай. Иргэний 
нэхэмжлэгчийн гаргаж өгсөн баримт сэлт нь 
албан ёсны, тамга тэмдэгтэй, хүчин төгөлдөр 
эсэхийг тодруулна.

Хохирлын хэмжээг тогтоож буй өнөөгийн байдал: 
• эмнэлгийн төлбөр;
• асаргаа, сувилгаа, нэмэгдэл хоолны зардал;
• эм, тарианы зардал;
• хиймэл эрхтэн хийлгэх зардал;
• талууд харилцан тохиролцож;
• утсаар ярьсны төлбөр;
• хохирогчийн урагдаж, гэмтсэн хувцасны үнэ;
• эмчилгээ хийлгэхээр явсан унааны зардал. 
• цөөхөн тохиолдолд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, 

эмчилгээний төлбөр г.м.

Хохирогчийн эрүүл мэндэд хохирол учирсныг 
нотлох баримтад:
• Шинжээчийн дүгнэлт;
• Хохирогч, иргэний нэхэмжлэгчийн мэдүүлэг;
• Гэрчийн мэдүүлэг;
• Яллагдагчийн мэдүүлэг;
• Даатгалын үнэлгээ;
• Иргэний хариуцагчийн мэдүүлэг;
• Зардлын баримтууд. 

Сэтгэл санааны хохирлын үр дагаврыг 
арилгах

Гэмт хэргийн улмаас хүний бие махбодоос гадна 
сэтгэл зүй бүхэлдээ хэвийн байдлаа алдах буюу 
гэмтдэг. Иймд энэ төрлийн хохирлыг сэтгэл 
санааны хохирол гэж нэрлэдэг. 

Гэмт халдлага, айлган сүрдүүлэлт, тамлан 
зовоосны улмаас бий болох бие махбодын 
гэмтэл, сэтгэл зүйн цочролыг биеэрээ туулж, 
сэтгэлээрээ мэдэрсэн хохирогчид хожим хойно 
айдас, үзэн ядалт гэх мэт сэтгэл зүйн хохирол, 
дарамт учирдаг. Ийнхүү гэмт хэргийн хохирогч 
гэмт хэргийн улмаас зан үйлийн өөрчлөлтөд 
орж, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн байдлаа алдсан 
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дураараа нөхөн төлсний хууль зүйн үр дагавар 
нь:
• Гэмт хэрэг үйлдсэний дараа учруулсан 

хохирлыг төлсөн бол ял шийтгэлийг 
хөнгөрүүлэх нөхцөл байдалд тооцох79;

• Хөнгөн гэмт хэрэг үйлдсэн хүн гэм буруугаа 
хүлээн зөвшөөрч гэмт хэргийн улмаас 
учруулсан хохирлоо нөхөн төлж хор 
уршгийг арилгасан бол түүнд хорих ял 
оногдуулахгүйгээр тэнсэж болох80;

• Гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд ял оногдуулахгүйгээр 
тэнсэж, эсхүл оногдуулсан ял дээр нь нэмж 
гэмт хэргийн хор уршгийг арилгах талаар 
арга хэмжээ авах үүрэг хүлээлгэж болох81

• Хорих ялаар шийтгүүлж, ялынхаа тодорхой 
хувийг эдэлсэн этгээд гэмт хэрэг үйлдэж 
учруулсан хохирлоо нөхөн төлсөн бол шүүх 
хугацаанаас өмнө суллаж, хяналт тогтоохоор 
шийдвэрлэж болох82 зэрэг болно.

Яллагдагч нар хохирлыг сайн дураараа нөхөн 
төлөхөөс гадна мөрдөгчөөс хохирлыг нөхөн 
төлүүлэхээр хуульд заасан арга хэмжээг авсан 
байх шаардлагатай. Үүнд:

• Барьцаа авах таслан сэргийлэх арга 
хэмжээ хэрэглэх- Барьцааны мөнгийг 
тусгай дансанд байршуулна. Барьцаа 
авах таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
авахад шүүх, прокурорын дуудсан цагт 
ирэх, эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаанд саад учруулахгүй байх 
үүргийг яллагдагчид хүлээлгэнэ.

• Хөрөнгийн шилжилт хөдөлгөөнийг 
хянах, хязгаарлах- Мөрдөгч гэмт хэрэг 
үйлдэхэд ашигласан, үйлдэж олсон байж 
болох, эсхүл хэрэгт ач холбогдолтой 
хөрөнгийг нуух, устгах, эрх шилжүүлэх 
үндэслэл бүхий сэжиг байвал хөрөнгийн 
хөдөлгөөнийг хянах, хязгаарлах арга 
хэмжээ авна83. 

• Эд хөрөнгө битүүмжлэх- Хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх, хор уршгийг арилгуулах болон 
хөрөнгө, орлого хураах албадлагын арга 
хэмжээг хангах зорилгоор яллагдагч, 
шүүгдэгчийн эд хөрөнгийг шүүх, 
прокурорын шийдвэрээр битүүмжилнэ84.

Гэмт хэргийн хохирогчид хуулиар олгосон дээрх 
эрх нь тэдний ашиг сонирхлыг хөндөхөөргүй 
харин ч хэрэгжүүлбэл эрхээ хангахуйц байдлаар 

78Мөн тэнд
79Эрүүгийн хуулийн 6.5 дугаар зүйл
80Эрүүгийн хуулийн 7.1 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэг 
81ЭХ-ийн 7.3 дугаар зүйлийн 2.1 дэх заалт
82Эрүүгийн хуулийн 6.12 дугаар зүйл
83ЭХХШ тухай хуулийн 26.1 дүгээр зүйл
84ЭХХШ тухай хуулийн 21.2 дугаар зүйл

эсэхийг мэргэжлийн шинжээч эмч оношилсон 
буюу тогтоосон байх шаардлагатай. 

Сүүлийн үед хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны практикт гэмт хэргийн улмаас 
хохирсон хохирогч нар сэтгэл зүйд учирсан 
хохирлоо тооцон нэхэмжлэх явдал нэлээдгүй 
гарч байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн шинжлэх 
ухааны үүднээс Олон улсын өвчний Х ангиллыг 
үндэслэн хохирогчийн сэтгэл зүйд учирсан 
хохирлыг тогтоож байна. 

Уг ангиллын “F” ангилалд “сэтгэл зүйн эмгэг”-ийн 
төрлүүдийг ангилан заасан бөгөөд F43 ангилалд 
заасан сэтгэл зүйн хариу урвал нь хүчирхийлэл, 
хүчиндүүлэх гэх мэт гэнэтийн шинжтэй 
нөлөөллийн улмаас үүсдэг бөгөөд ингэж үүссэн 
сэтгэл зүйн хохирлыг гэмтлийн дараах стресс 
(сэтгэл зүйн дарамт) гэж үздэг байна.  

Ийнхүү хохирогчийн сэтгэл зүйд учирсан 
хохирлын хэмжээг Олон улсын өвчний ангиллыг 
баримтлан тогтоох буюу оношлох нь шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй, бодитой дүгнэлт болно. 
Гэвч мөрдөгч нар сэтгэл зүйд учирсан хохирол 
буюу дарамт, стрессийг сэтгэцийн өвчин гэж 
ойлгодог тул СЭМҮТ-ийг шинжээчээр томилж, 
тавьсан асуулт нь оновчтой биш байдаг байна. 
Тухайлбал, хохирогчийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд оролцох чадварыг л тогтоох асуулт 
тавьдаг аж78.  

Иймд хохирогчийн сэтгэл зүйд ямар ямар хам 
шинж илэрч байгаа, тэр нь сэтгэл зүйн хохирлын 
ямар зэрэгт хамаарах, уг хохирол цаашид ямар 
үр дагавар үүсгэх боломжтой г.м асуултад 
хариулт өгөх замаар дүгнэлт гаргах боломжтой 
байдаг байна.

Хохирлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагаа

Хохирлыг нөхөн төлүүлэх ажиллагаа нь 
хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтын шатанд 
яллагдагчийн хувьд сайн дурын шинжтэй байдаг. 
Өөрөөр хэлбэл энэ шатанд түүний гэм буруутай 
нь нотлогдоогүй байдаг тул хэрвээ яллагдагч 
гэм буруугаа ухамсарласан болон хохирогчийг 
энэрч өрөвдсөн сэтгэлээр өөрөө сайн дураараа 
хохирол төлж болдог. 

Шүүхийн шийдвэр гарахаас өмнө хохирлыг сайн 
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зохицуулсан байна. Гэвч судалгаагаар 
цагдаагийн байгууллагад хохирсон тухайгаа 
мэдэгдсэн хохирогчдын 67.6% нь хохирлоо огт 
нөхөн төлүүлээгүй байна. Хохирлыг төлүүлж 
чадаагүйн шалтгаан, үүнд хэн буруутай болохыг 
судлахад уг хохирогчид Гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд ядуу байдаг, эрхээ мэддэггүй учраас 
гэм буруутай этгээдээс эмчилгээний зардал 
гэх багахан мөнгийг аваад л салсан, шүүх, 
цагдаагийн байгууллагаар явахад цаг зав их 
зарцуулна, чирэгдэл ихтэй байсан учраас 
хохирлоо төлүүлэлгүй орхисон, сэтгэл санааны 
хохирлыг тооцон үздэггүйгээс хохирлоо төлүүлж 
чадаагүй байна85. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
явцад хохирлын төрөл, шинж, чанар, хэр 
хэмжээг зөв тогтоосноор, түүнийг зөв үнэлснээр 
хохирогчийн “гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрх” хангагдах учиртай. 
Гэвч ЭХХША-ны явцад гэмт хэргийн улмаас 
учирсан хохирлын шинж чанар, хэр хэмжээг 
нотлох, нэхэмжлэлийг хангах арга хэмжээ авах 
ажиллагаа төдийлөн хийгддэггүй нь практикаас 
харагддаг. Иймд өмгөөлөгч хохирогчийг 
хохирлоо нөхөн төлүүлэхэд анхаарах нь гэмт 
этгээдэд хариуцлага тооцуулахаас дутуугүй 
ач холбогдолтой юм. Хохирогчид хохирлын 
нотлох баримтаа хэрхэн бүрдүүлэх, ямар нотлох 
баримтыг шаардлага хангасан гэж үздэг, хохирлыг 
баримтжуулах, нотлох хуулийн шаардлагыг 
хангах үүднээс баримт хэвлэж өгч үйлчилдэг 
үйлчилгээний байгууллагаар үйлчлүүлэх г.м наад 
захын зөвлөгөөг өгч байх нь зүйтэй. Түүнчлэн 
өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэлийг ИХШХШ тухай 
хуульд заасан хэлбэрээр гаргаж өгөх, хохирол 
нөхөн төлүүлэх зорилгоор холбогдогчийн эд 
хөрөнгийг хамгаалах хүсэлт гаргах, гэмт хэргийн 
улмаас учирсан сэтгэл зүйн хохирлыг нөхөн 
сэргээх эмчилгээгээр засах гэх мэт замаар 
арилгах аргыг судалж, практикт нэвтрүүлэхэд 
анхаарах шаардлагатай байдаг.

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчлийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
хохирогчийн эрхийг хамгаалах нь

Гэр бүлийн хамааралтай хүнийг зодсон, хүсэл 
зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, 
хийхгүй байхыг албадсан, бусадтай харилцахыг  
хязгаарласан, хуваарьт болон дундын хөрөнгөө 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд 
халдсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээхээргүй 
бол зөрчил гэж үзэн Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хуульд заасны дагуу зөрчлийн хэрэг үүсгэн

85Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол судалгааны тайлан, ХЗҮХ,.

шалгана. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 6.8 дугаар зүйлд заасны дагуу    
ГБХ  үйлдэх зөрчлийн хэргийг Цагдаагийн 
байгууллагын эрх бүхий алба хаагч хянан 
шалгана.

Өмгөөлөгч хүчирхийллийн үйлдэл нь гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүнтэй эсэхэд дүн шинжилгээ  
хийж,  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэж дүгнэсэн 
тохиолдолд зөрчлийн хэрэг үүсгүүлэх гомдлыг 
цагдаагийн байгууллагад гаргана. Үүний тулд 
дараах мэдээлэлтэй танилцаж дүгнэлт хийх 
шаардлагатай. Тухайлбал:

• ГБХ-ийн харилцааны түүх буюу тухайн гэр 
бүлийн гишүүдийн нэр, хаягаас өмнө нь 
дуудлага ирж байсан эсэх

• Хүчирхийлэл үйлдэгч өмнө нь ГБХ-ийн 
зөрчил үйлдэж байсан эсэх, эрүүгийн болон 
зөрлийн ямар нэгэн шийтгэл хүлээж байсан 
эсэх

• Хохирогчийн хүчирхийллийг даван туулж буй 
үе шатыг тодорхойлсон эсэх

• Хохирогч жирэмсэн, ахмад настан, хүүхэд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн эсэх

• Хүчирхийлэл үйлдсэн иргэн асрамжийн 
газрын ажилтан эсэхийг тус тус нягтлан 
шалгах шаардлагатай.

Зөрчлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийг зөрчсөн 
үйлдэл, эс үйлдлийг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа нь 
зөрчил үйлдсэнээс хойш 6 сар байна. Зөрчлийн 
үр дагавар хэзээ илэрснээс үл хамааран 
тухайн зөрчил үйлдэгдсэн үеийг зөрчил 
үйлдсэн хугацаанд тооцно. Тодруулбал, ГБХ 
үйлдэх зөрчлийг 2-3 удаа үйлдсэн тохиолдолд 
Зөрчлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 
2-т заасны дагуу 1 ба 2, 2 ба 3 дахь зөрчлийн 
хооронд тус бүр 6 сарын хугацаа өнгөрөөгүй 
байх ёстой. Мөн 3 удаагийн бие даасан 
эхлэл, төгсгөл бүхий зөрчил нь үргэлжилсэн 
үйлдэлтэй гэмт хэрэг буюу эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг 
хангах учраас Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 1.8 
дугаар зүйлийн 2-т зааснаар ГБХ-ийн сүүлчийн 
буюу 3 дахь удаагийн зөрчил үйлдсэн үеэс
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зохицуулсан байна. Гэвч судалгаагаар 
цагдаагийн байгууллагад хохирсон тухайгаа 
мэдэгдсэн хохирогчдын 67.6% нь хохирлоо огт 
нөхөн төлүүлээгүй байна. Хохирлыг төлүүлж 
чадаагүйн шалтгаан, үүнд хэн буруутай болохыг 
судлахад уг хохирогчид Гэмт хэрэг үйлдсэн 
этгээд ядуу байдаг, эрхээ мэддэггүй учраас 
гэм буруутай этгээдээс эмчилгээний зардал 
гэх багахан мөнгийг аваад л салсан, шүүх, 
цагдаагийн байгууллагаар явахад цаг зав их 
зарцуулна, чирэгдэл ихтэй байсан учраас 
хохирлоо төлүүлэлгүй орхисон, сэтгэл санааны 
хохирлыг тооцон үздэггүйгээс хохирлоо төлүүлж 
чадаагүй байна85. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
явцад хохирлын төрөл, шинж, чанар, хэр 
хэмжээг зөв тогтоосноор, түүнийг зөв үнэлснээр 
хохирогчийн “гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрх” хангагдах учиртай. 
Гэвч ЭХХША-ны явцад гэмт хэргийн улмаас 
учирсан хохирлын шинж чанар, хэр хэмжээг 
нотлох, нэхэмжлэлийг хангах арга хэмжээ авах 
ажиллагаа төдийлөн хийгддэггүй нь практикаас 
харагддаг. Иймд өмгөөлөгч хохирогчийг 
хохирлоо нөхөн төлүүлэхэд анхаарах нь гэмт 
этгээдэд хариуцлага тооцуулахаас дутуугүй 
ач холбогдолтой юм. Хохирогчид хохирлын 
нотлох баримтаа хэрхэн бүрдүүлэх, ямар нотлох 
баримтыг шаардлага хангасан гэж үздэг, хохирлыг 
баримтжуулах, нотлох хуулийн шаардлагыг 
хангах үүднээс баримт хэвлэж өгч үйлчилдэг 
үйлчилгээний байгууллагаар үйлчлүүлэх г.м наад 
захын зөвлөгөөг өгч байх нь зүйтэй. Түүнчлэн 
өмгөөлөгч иргэний нэхэмжлэлийг ИХШХШ тухай 
хуульд заасан хэлбэрээр гаргаж өгөх, хохирол 
нөхөн төлүүлэх зорилгоор холбогдогчийн эд 
хөрөнгийг хамгаалах хүсэлт гаргах, гэмт хэргийн 
улмаас учирсан сэтгэл зүйн хохирлыг нөхөн 
сэргээх эмчилгээгээр засах гэх мэт замаар 
арилгах аргыг судалж, практикт нэвтрүүлэхэд 
анхаарах шаардлагатай байдаг.

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хууль зөрчих зөрчлийн 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
хохирогчийн эрхийг хамгаалах нь

Гэр бүлийн хамааралтай хүнийг зодсон, хүсэл 
зоригийнх нь эсрэг тодорхой үйлдэл хийх, 
хийхгүй байхыг албадсан, бусадтай харилцахыг  
хязгаарласан, хуваарьт болон дундын хөрөнгөө 
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах эрхэд 
халдсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээхээргүй 
бол зөрчил гэж үзэн Зөрчил шалган шийдвэрлэх 
тухай хуульд заасны дагуу зөрчлийн хэрэг үүсгэн

85Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол судалгааны тайлан, ХЗҮХ,.

шалгана. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 6.8 дугаар зүйлд заасны дагуу    
ГБХ  үйлдэх зөрчлийн хэргийг Цагдаагийн 
байгууллагын эрх бүхий алба хаагч хянан 
шалгана.

Өмгөөлөгч хүчирхийллийн үйлдэл нь гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүнтэй эсэхэд дүн шинжилгээ  
хийж,  гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнгүй гэж дүгнэсэн 
тохиолдолд зөрчлийн хэрэг үүсгүүлэх гомдлыг 
цагдаагийн байгууллагад гаргана. Үүний тулд 
дараах мэдээлэлтэй танилцаж дүгнэлт хийх 
шаардлагатай. Тухайлбал:

• ГБХ-ийн харилцааны түүх буюу тухайн гэр 
бүлийн гишүүдийн нэр, хаягаас өмнө нь 
дуудлага ирж байсан эсэх

• Хүчирхийлэл үйлдэгч өмнө нь ГБХ-ийн 
зөрчил үйлдэж байсан эсэх, эрүүгийн болон 
зөрлийн ямар нэгэн шийтгэл хүлээж байсан 
эсэх

• Хохирогчийн хүчирхийллийг даван туулж буй 
үе шатыг тодорхойлсон эсэх

• Хохирогч жирэмсэн, ахмад настан, хүүхэд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн эсэх

• Хүчирхийлэл үйлдсэн иргэн асрамжийн 
газрын ажилтан эсэхийг тус тус нягтлан 
шалгах шаардлагатай.

Зөрчлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийг зөрчсөн 
үйлдэл, эс үйлдлийг шалган шийдвэрлэх 
ажиллагаа явуулах хөөн хэлэлцэх хугацаа нь 
зөрчил үйлдсэнээс хойш 6 сар байна. Зөрчлийн 
үр дагавар хэзээ илэрснээс үл хамааран 
тухайн зөрчил үйлдэгдсэн үеийг зөрчил 
үйлдсэн хугацаанд тооцно. Тодруулбал, ГБХ 
үйлдэх зөрчлийг 2-3 удаа үйлдсэн тохиолдолд 
Зөрчлийн тухай хуулийн 1.5 дугаар зүйлийн 
2-т заасны дагуу 1 ба 2, 2 ба 3 дахь зөрчлийн 
хооронд тус бүр 6 сарын хугацаа өнгөрөөгүй 
байх ёстой. Мөн 3 удаагийн бие даасан 
эхлэл, төгсгөл бүхий зөрчил нь үргэлжилсэн 
үйлдэлтэй гэмт хэрэг буюу эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 11.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
заасан гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг 
хангах учраас Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 1.8 
дугаар зүйлийн 2-т зааснаар ГБХ-ийн сүүлчийн 
буюу 3 дахь удаагийн зөрчил үйлдсэн үеэс
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эхлэн гэмт хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацааг 
эрүүгийн хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
тоолно. Тиймээс хүчирхийллийн үйлдэл нь 
зөрчлийн шинжтэй болохыг тогтоох гол үзүүлэлт 
болох давтан зөрчлийн хоорондын хугацааг 
өмгөөлөгч анхаарах шаардлагатай. 

Зураг 3.4.3. Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
хугацаа

• Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад хүчирхийлэл үйлдэгч 
болон түүний төлөөлөгч, өмгөөлөгч, 
цагдаагийн албан хаагчийн зүгээс хохирогч 
руу чиглэсэн сэтгэл зүй, бие махбод болон 
санхүүгийн дарамт ирж буй эсэх талаар 
хяналт тавих, урьдчилан сэргийлэх,

• Зөрчлийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад хохирогчийн мэдээллийн 
нууцыг чандлан хадгалах асуудалд 
анхаарал тавих, хохирогч өөрөө мэдээллийн 
нууцыг задруулахыг зөвшөөрснөөс бусад 
тохиолдолд хохирогчийн нууц мэдээллийг 
хадгалах болон нууц мэдээллийг хэргийн 
материалд хавсаргахгүй байхыг эрх бүхий 
албан тушаалтнаас шаардах,

• Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбоотой ажиллагаа хийгдсэн эсэхийг 
нягталж, хохирогчийн аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээ авах талаар хамтарсан 
багтай зөвлөлдөх, шаардлагатай 
тохиолдолд хохирогчийн аюулгүй байдлын 
эрсдэлийн талаар хамтарсан багт 
мэдээлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй, 

• Хүчирхийлэл үйлдэгчийн үйлдлийг дан 
ганц хохирогчийн мэдүүлгээр бус бусад эх 
сурвалжаас мөн тогтоох шаардлагатай. 
Үүний тулд мэдээллийн сангаас лавлагаа 
авах, эмнэлгийн байгууллагад үзүүлж байсан 
эсэх, гэрч байгаа эсэхийг тодруулан тогтооно.  

• Шаардлагатай бол хохирогчийг сэтгэл заслын 
эмчилгээнд хамрагдахыг зөвлөх, холбон 
зуучлана.

Өмгөөлөгч зөрчлийн хэрэг үүсгүүлэх болон 
хэргийн материалтай танилцахдаа дараах 
зүйлийг нягтлах шаардлагатай. Үүнд:

• Зөрчлийн хэргийг хянан шалгаж буй 
цагдаагийн албан хаагч ашиг сонирхлын 
зөрчилтэй эсэх, зөрчлийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа хуульд заасан 
хугацаанд, зохих журмын дагуу эсэхэд хяналт 
тавих,

Зураг 3.4.4. Хялбаршуулсан журмаар зөрчил шалган 
шийдвэрлэх үндэслэл

ГБХ-ийн хэргийн дуудлага хүлээн авч, 
хүчирхийлэл үйлдэгчийг албадан саатуулаад 
хэргийг шалгахад хүчирхийлэл байнга үйлддэг
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болох нь ил тодорхой, хүчирхийлэл үйлдэгч 
өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн, хүчирхийлэл үйлдэгч 
мэдээллийн санд бүртгэлтэй, хамтарсан 
багийн хяналтад байдаг бол зөрчлийн хэргийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, шийтгэл 
хүлээлгэж болно.

ГБХ-ийн хохирогчийн гэр бүлийн 
холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлэх нь 

Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа нь иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны нэг төрөл тул шүүх гэр бүлийн эрх 
зүйн харилцаанаас үүссэн маргаантай хэргийг 
хянан шийдвэрлэхдээ Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн үндсэн зарчим, 
нийтлэг журмыг баримтлахаас гадна мөн хуулийн 
12 дугаар бүлэгт тусгайлан заасан журмыг 
баримтална.  Иймд гэр бүлийн холбогдолтой 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг зохицуулсан 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 125-132 дугаар зүйл, мөн Иргэний 
болон Гэр бүлийн тухай хуулийн  холбогдох 
зүйл заалтыг шүүхийн практикт зөв тайлбарлан 
хэрэглэх нь чухал юм. 

Учир нь гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг 
хүлээн авах, шүүхийн харьяаллыг тодорхойлох,  
гэрлэгчдийн    эд   хөрөнгийн   буюу  тэжээн  тэтгэх 
гэрээг биелүүлэх арга, гэр бүлийн холбогдолтой 
хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан арга  хэмжээ 
авах, түүнийг өөрчлөх, хүчингүй болгох, дуусгавар 
болгох зэрэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн нийтлэг зохицуулалтаас өөрөөр 
тусгайлан явуулахаар заасан байна.  

Гэрлэлт цуцлах болсон шалтгаан нөхцөлд юу 
хамаарах талаар Гэр бүлийн тухай хуульд 
тусгайлан заагаагүй боловч шүүх гэрлэлт 
цуцлуулахаар гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлага 
дахь гэрлэгчдээс гэр бүлийн харилцаагаа 
цаашид хэвийн үргэлжлэх боломжгүйд хүргэсэн 

объектив болон субьектив нөхцөл байдлыг 
тогтоож улмаар гэрлэгчид, хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгод нийцүүлж шийдвэрлэнэ. 
Шүүх гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг 
хүлээн авч хянан шийдвэрлэхдээ гэрлэлт цуцлах 
болсон шалтгааныг тогтооно. 

Гэрлэлт цуцлах болсон дараах нийтлэг 
шалтгаанууд нэхэмжлэлийн шаардлага, 
хариуцагчийн хариу тайлбар, шүүхийн шийдвэрт 
дурдсан байдаг. Үүнд: гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
архи уудаг, зоддог, хонуут өнжүүтээр ирдэггүй 
учир хамт амьдрах итгэлгүй болсон, гэр бүлээс 
гадуур бэлгийн харилцаа тогтоосон, гэр бүлээс 
гадуур хамтран амьдрагчтай болсон, гадаадад 
удаан хугацаагаар ажиллаж амьдардаг, байнга 
хэрүүл хийж хөөж туудаг, харддаг, өөр хүний 
хүүхэд гаргасан, сэтгэл санааны дарамт, 
ажлын цаг буюу олон өдрөөр гэрээс хол 
ажилладаг байдал болон гэмт хэрэг үйлдэж ял 
шийтгүүлсэн буюу ял эдэлж байх хугацаанд нь 
өөр хүнтэй гэр бүлийн харилцаа тогтоосон, зан 
харилцааны хувьд хоорондоо таарамжгүй зэрэг 
шалтгаануудыг дурдаж болохоор байна.  

Гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу гэрлэлт 
цуцлах хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад 
гэрлэгчдийг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авах боловч 
гэрлэгчид эвлэрэх боломжгүй гэж шүүх үзсэн 
бол эвлэрүүлэх хугацаа өгөхгүйгээр гэрлэлтийг 
цуцалж болохоор Гэр бүлийн тухай хуулийн 
14 дүгээр зүйлийн 14.4.-т заажээ. “Гэрлэгчид 
эвлэрэх боломжгүй“ гэдэгт гэрлэгчид цаашид

Зураг 3.4.5. ГБХ үйлдэх гэмт хэрэг, зөрчилд хүлээлгэх шийтгэл
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болох нь ил тодорхой, хүчирхийлэл үйлдэгч 
өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн, хүчирхийлэл үйлдэгч 
мэдээллийн санд бүртгэлтэй, хамтарсан 
багийн хяналтад байдаг бол зөрчлийн хэргийг 
хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэж, шийтгэл 
хүлээлгэж болно.

ГБХ-ийн хохирогчийн гэр бүлийн 
холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны явцад өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлэх нь 

Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа нь иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны нэг төрөл тул шүүх гэр бүлийн эрх 
зүйн харилцаанаас үүссэн маргаантай хэргийг 
хянан шийдвэрлэхдээ Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн үндсэн зарчим, 
нийтлэг журмыг баримтлахаас гадна мөн хуулийн 
12 дугаар бүлэгт тусгайлан заасан журмыг 
баримтална.  Иймд гэр бүлийн холбогдолтой 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг зохицуулсан 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 125-132 дугаар зүйл, мөн Иргэний 
болон Гэр бүлийн тухай хуулийн  холбогдох 
зүйл заалтыг шүүхийн практикт зөв тайлбарлан 
хэрэглэх нь чухал юм. 

Учир нь гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг 
хүлээн авах, шүүхийн харьяаллыг тодорхойлох,  
гэрлэгчдийн    эд   хөрөнгийн   буюу  тэжээн  тэтгэх 
гэрээг биелүүлэх арга, гэр бүлийн холбогдолтой 
хэрэг хянан шийдвэрлэх урьдчилсан арга  хэмжээ 
авах, түүнийг өөрчлөх, хүчингүй болгох, дуусгавар 
болгох зэрэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааг 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн нийтлэг зохицуулалтаас өөрөөр 
тусгайлан явуулахаар заасан байна.  

Гэрлэлт цуцлах болсон шалтгаан нөхцөлд юу 
хамаарах талаар Гэр бүлийн тухай хуульд 
тусгайлан заагаагүй боловч шүүх гэрлэлт 
цуцлуулахаар гаргасан нэхэмжлэлийн шаардлага 
дахь гэрлэгчдээс гэр бүлийн харилцаагаа 
цаашид хэвийн үргэлжлэх боломжгүйд хүргэсэн 

объектив болон субьектив нөхцөл байдлыг 
тогтоож улмаар гэрлэгчид, хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалах зорилгод нийцүүлж шийдвэрлэнэ. 
Шүүх гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг 
хүлээн авч хянан шийдвэрлэхдээ гэрлэлт цуцлах 
болсон шалтгааныг тогтооно. 

Гэрлэлт цуцлах болсон дараах нийтлэг 
шалтгаанууд нэхэмжлэлийн шаардлага, 
хариуцагчийн хариу тайлбар, шүүхийн шийдвэрт 
дурдсан байдаг. Үүнд: гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
архи уудаг, зоддог, хонуут өнжүүтээр ирдэггүй 
учир хамт амьдрах итгэлгүй болсон, гэр бүлээс 
гадуур бэлгийн харилцаа тогтоосон, гэр бүлээс 
гадуур хамтран амьдрагчтай болсон, гадаадад 
удаан хугацаагаар ажиллаж амьдардаг, байнга 
хэрүүл хийж хөөж туудаг, харддаг, өөр хүний 
хүүхэд гаргасан, сэтгэл санааны дарамт, 
ажлын цаг буюу олон өдрөөр гэрээс хол 
ажилладаг байдал болон гэмт хэрэг үйлдэж ял 
шийтгүүлсэн буюу ял эдэлж байх хугацаанд нь 
өөр хүнтэй гэр бүлийн харилцаа тогтоосон, зан 
харилцааны хувьд хоорондоо таарамжгүй зэрэг 
шалтгаануудыг дурдаж болохоор байна.  

Гэр бүлийн тухай хуульд заасны дагуу гэрлэлт 
цуцлах хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх явцад 
гэрлэгчдийг эвлэрүүлэх арга хэмжээ авах боловч 
гэрлэгчид эвлэрэх боломжгүй гэж шүүх үзсэн 
бол эвлэрүүлэх хугацаа өгөхгүйгээр гэрлэлтийг 
цуцалж болохоор Гэр бүлийн тухай хуулийн 
14 дүгээр зүйлийн 14.4.-т заажээ. “Гэрлэгчид 
эвлэрэх боломжгүй“ гэдэгт гэрлэгчид цаашид
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хамтран амьдрах бодит нөхцөл байхгүй болохыг 
ойлгоно. Уг ойлголтод хэн нэг нь согтуурах болон 
мансуурах бодис байнга хэрэглэдэг, бэлгийн 
харьцаа тохирохгүй байх, гэр бүлийн гишүүдийг 
өөрийн эрхшээлд байлгахаар хүч хэрэглэж, биед 
нь халдах, айлгах, сүрдүүлэх, заналхийлэх, 
мөрдөж мөшгөх, гэр бүлийн дундын өмчийг 
дангаар захиран зарцуулах зэргээр сэтгэл санаа, 
бие махбод, эдийн засгийн байнгын хүчирхийлэл, 
дарамт үзүүлснээр гэр бүлийн бусад гишүүд, 
ялангуяа хүүхдэд ноцтой хор хохирол учруулсан, 
эсхүл учруулж болзошгүй байхыг хамааруулна.

хардалт, зодуур, сүрдүүлэг байгаа тохиолдолд 
талуудыг эвлэрүүлж шийдвэрлэсэн тохиолдол 
байхгүй байна.

Гэхдээ өмгөөлөгч гэрлэгч тус бүртэй ганцаарчлан 
уулзах, зөвлөгөө өгөх, гэрлэлт цуцлуулах болсон 
шалтгааныг нарийвчлан судалж, үндэслэлтэй 
эсэхийг тогтоох, гэрлэлт цуцлуулснаас үүсэх эрх 
зүйн үр дагавар, хүүхдийн эрх ашиг, хүмүүжилд 
муугаар нөлөөлөх байдлуудыг судлан, 
шаардлагатай тохиолдолд сэтгэл судлаач, 
сурган хүмүүжүүлэгчдийг татан оролцуулах зэрэг 
бүхий л арга хэмжээ авч ажиллана.  

Гэрлэлт цуцалсан шүүхийн шийдвэрүүдэд анализ 
хийж үзэхэд гэр бүл цуцлах болсон шалтгаан нь 
гэр бүлийн доторх бие махбодын хүчирхийлэл, 

Зураг 3.4.6. Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлах үндэслэл

Шүүхийн харьяалал: 

Гэр бүлийн холбогдолтой нэхэмжлэлийг хүлээн 
авах шүүхийн харьяаллыг Иргэний хэрэг шүүхэд 
хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-17 дугаар 
зүйлд зааснаас өөрөөр тогтооно. Хуулийн 
зохицуулалтаас харахад гэр бүлийн холбогдолтой 
хэрэг, маргааныг хүлээн авах шүүхийн харьяалал 
нь гэрлэгчдийн хувийн байдал болон өөрсдийн 
сонголт зэргээр тодорхойлогдох арай өргөн 
боломжоор хангагдсан байна. Тухайлбал,
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Шүүх шаардлагатай гэж үзвэл гэр бүлийн 
холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.1.-д заасан 
дараах арга хэмжээг урьдчилан авна. Үүнд:

Зураг 3.4.7. Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
шийдвэрлэх явцад авах урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ

Гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг ерөнхий 
зарчмын дагуу хариуцагчийн оршин суугаа 
газрын шүүхэд гаргахаас гадна гэрлэгчид хэний 
оршин суугаа газрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаа 
харилцан тохирч болно. Нэхэмжлэгч бага насны 
хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүндэтгэн үзэх 
бусад шалтгаан байвал өөрийн оршин суугаа 
газрын шүүхэд гаргаж болохоор Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 126 
дугаар зүйлийн 126.1, 126.2, 126.3.-т заажээ.

Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг, маргааныг 
хянан шийдвэрлэхэд урьдчилсан арга хэмжээ 
авсан шүүгчийн захирамжийг гэрлэгчдийн 
хүсэлтээр өөрчлөх буюу хүчингүй болгож болно. 
Энэ тохиолдолд, хэргийг хянан шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэр гарснаар уг ажиллагаа 
дуусгавар болно.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.1.-д заасан гэр 
бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
урьдчилсан арга хэмжээ нь ижил төрлийн 
харилцааг зохицуулж буй мөн хуулийн 69 дүгээр 
зүйлийн “Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг 
баталгаажуулах арга хэмжээ”-тэй ижил ойлголт 
хэдий ч ялгаатай байна.

Зураг 3.4.8 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах эрх зүйн үндэслэл
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Шүүх шаардлагатай гэж үзвэл гэр бүлийн 
холбогдолтой хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ 
Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.1.-д заасан 
дараах арга хэмжээг урьдчилан авна. Үүнд:

Зураг 3.4.7. Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
шийдвэрлэх явцад авах урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээ

Гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлийг ерөнхий 
зарчмын дагуу хариуцагчийн оршин суугаа 
газрын шүүхэд гаргахаас гадна гэрлэгчид хэний 
оршин суугаа газрын шүүхэд нэхэмжлэл гаргахаа 
харилцан тохирч болно. Нэхэмжлэгч бага насны 
хүүхэд, хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүндэтгэн үзэх 
бусад шалтгаан байвал өөрийн оршин суугаа 
газрын шүүхэд гаргаж болохоор Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 126 
дугаар зүйлийн 126.1, 126.2, 126.3.-т заажээ.

Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг, маргааныг 
хянан шийдвэрлэхэд урьдчилсан арга хэмжээ 
авсан шүүгчийн захирамжийг гэрлэгчдийн 
хүсэлтээр өөрчлөх буюу хүчингүй болгож болно. 
Энэ тохиолдолд, хэргийг хянан шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэр гарснаар уг ажиллагаа 
дуусгавар болно.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай 
хуулийн 129 дүгээр зүйлийн 129.1.-д заасан гэр 
бүлийн холбогдолтой хэрэг хянан шийдвэрлэх 
урьдчилсан арга хэмжээ нь ижил төрлийн 
харилцааг зохицуулж буй мөн хуулийн 69 дүгээр 
зүйлийн “Шүүхээс гарах шийдвэрийн биелэлтийг 
баталгаажуулах арга хэмжээ”-тэй ижил ойлголт 
хэдий ч ялгаатай байна.

Зураг 3.4.8 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах эрх зүйн үндэслэл
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асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг гаргуулах, эхнэр, 
нөхрийн хэн нэг нь хүнд өвчтэй, хөдөлмөрийн 
чадваргүй бол тэтгэлэг гаргуулах асуудлыг 
хамтруулан шийдвэрлэж болохыг Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 127 
дугаар зүйлийн 127.1.-д заасан байна. Энэхүү 
зохицуулалтаас гэр бүлийн дундын хөрөнгийг 
хуваах, хүүхдийн асрамж тогтоолгох, тэтгэлэг 
гаргуулах шаардлагыг шүүх гэрлэлт цуцлуулах 
шаардлагатай хамтруулан шийдвэрлэдэг 
практик үндсэндээ тогтсон.

Харин эхнэр, нөхрийн хэн нэг нь хүнд өвчтэй, 
хөдөлмөрийн чадваргүй болсноос эдийн 
засгийн зайлшгүй туслалцаа авах шаардлагаар 
тэтгэлэг гаргуулах тухай нэхэмжлэлийг иргэд 
тэр бүр гаргадаггүй учир энэ төрлийн маргааныг 
шийдвэрлэх шүүхийн практик төдийлөн тогтоогүй 
байна.

Гэр бүлийн тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 
26.2.-т зааснаар эцэг, эх нь хүүхдээ эрүүл чийрэг 
өсгөн бойжуулах, сэтгэхүйн хувьд төлөвшүүлэх,  
үндэсний ёс заншил, уламжлалаа дээдлэх 
үзлээр хүмүүжүүлэх, түүнд суурь боловсрол 
эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн анхны дадлага олгох, 
хүүхдийн эрхийг хамгаалж, үүргээ биелүүлэхэд 
нь туслахаас гадна хүүхдээ асран хамгаалах, 
тэжээн тэтгэх үүрэгтэй байна. Гэрлэгчид гэрлэлт 
цуцлуулах үед хүүхдийг хэний асрамжид үлдээх 
талаар гэрээгээр тохиролцож чадаагүй бол шүүх 
Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 
14.6, 14.7-д зааснаар хүүхдийн нас, эцэг эхийн 
халамж, ахуйн нөхцөл, бололцоо, ёс суртахууны 
байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн эсэхийг харгалзан 
асрамжийг тогтооно.

2017 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн Монгол 
Улсын Дээд шүүхийн 03 тоот зөвлөмжид бага 
насны болон насанд хүрээгүй хүүхэд гэрлэлтээ 
цуцлуулсан эцэг, эхийнхээ хэнтэй нь амьдрахыг 
тогтооход дараах нөхцөл байдал баримтаар 
тогтоогдсон байх учиртайг дурджээ.

Шүүх хуралдааны ирц: 

Гэрлэлт цуцлуулах тухай нэхэмжлэлтэй хэргийн 
зохигчид шүүх хуралдаанд ирээгүйгээс гарах 
үр дагаврыг Иргэний хэрэг шүүхэд хянан 
шийдвэрлэх тухай хуулийн 131 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу дараах онцлогтой байна. Үүнд:

• Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг, маргааныг 
шүүх хуралдаанаар шийдвэрлэхэд 
гэрлэгчдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, 
өмгөөлөгч оролцож байсан ч гэрлэгчид шүүх 
хуралдаанд өөрсдөө хүрэлцэн ирэх үүрэгтэй. 
Энэ нь гэрлэгчдийн хувийн амьдрал, үр 
хүүхдийн эрх ашиг, цаашид хэрхэн амьдрах 
нь зөвхөн хувь хүний хэнд ч шилжүүлэх 
боломжгүй эрх, хүсэл зоригтой холбоотойгоос 
гадна гэрлэгчид эчнээгээр гэрлэх боломжгүй 
байдгийн адил цуцлах асуудалд ч мөн биеэр 
оролцох шаардлагатай байдаг. Гэрлэгчид 2 
дахь удаа хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
ирээгүй бол хэргийг хариуцагчийн байхгүйд, 
харин нэхэмжлэгч ирээгүй бол нэхэмжлэлийг 
буцаахаар зохицуулсан. Иймд ГБХ-ийн 
хохирогчийн өмгөөлөгч шүүх хуралдаанд 
хохирогч болон хүчирхийлэл үйлдэгчийг 
биеэр байлцуулах асуудалд анхаарна. 
Хохирогч хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар шүүх 
хуралдаанд оролцох боломжгүй тохиолдолд 
хүндэтгэн үзэх шалтгааныг нотлох баримтыг 
бүрдүүлэх, цахимаар шүүх хуралд оролцох 
хүсэлт гаргах зэргээр асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжийг эрэлхийлж, цаг алдалгүй шүүх 
хурлыг хийх нь зүйтэй. Зарим тохиолдолд 
шүүх хуралдааныг удаа дараа хойшлуулах 
нь хохирогчийн сэтгэл зүйд сөргөөр нөлөөлж, 
айдас түгшүүрт автах эрсдэлтэй. 

• Өмгөөлөгч ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийг шүүх 
хуралдааны өмнө сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэх 
шаардлагатай. Шүүх хуралдааны үе шат, уур 
амьсгал, шүүгчээс болон хариуцагч, түүний 
өмгөөлөгчийн зүгээс ирж болох асуултуудын 
талаар энгийн байдлаар ярилцаж, 
хохирогчийн өмгөөлөгчдөө болон хуулийн 
байгууллагад итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхэд 
анхаарах нь зүйтэй.

• ГБХ-ийн хэргийн хохирогч нь бие махбодын 
болон сэтгэл санааны зовлон шаналалд 
давхар автагдсан байдгаас гэрлэлт цуцлах 
нэхэмжлэлтэй хамт хүүхдийн асрамж 
тогтоолгох болон хүүхдийн тэтгэлгийн 
асуудлыг давхар шийдвэрлүүлэхэд 
анхаарвал зохино. 

Гэрлэлт цуцлуулах нэхэмжлэлтэй хамт хамтран 
өмчлөх дундын хөрөнгийг хуваах, хүүхдийн 
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Өмгөөлөгчийн анхаарах зүйл: 

• Гэрлэгчид гэрлэлт цуцлуулах үед хүүхдийг 
хэн асрамжлах талаар тохиролцож чадаагүй 
бол шүүх Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.6.,14.7.-д зааснаар хүүхдийн нас, 
эцэг эхийн халамж, ахуйн нөхцөл, бололцоо, 
ёс суртахууны байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн 
эсэхийг харгалзан асрамжийг тогтоодог. 

• Түүнчлэн гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй хүмүүсийн 
дундаас төрсөн хүүхдийн асрамжийн асуудал 
нь тэдгээрийн эцэг, эх болсны хувьд эдлэх эрх, 
үүрэгтэй салшгүй холбоотой учир гэрлэлтийн 
баталгаатай байсан эсэхээс үл хамааран 
шүүх энэ төрлийн маргааныг шийдвэрлэнэ.

• Гэрлэлтээ бүртгүүлсэн болон гэрлэлтээ 
бүртгүүлээгүй хүмүүсийн дундаас төрсөн 
хүүхдийн асрамжийн талаар аль нь маргаагүй 
байгаа бол нэхэмжлэлийг шүүх Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 
дугаар зүйлийн 135.2.-т заасны дагуу онцгой 
ажиллагааны журмаар шийдвэрлэнэ.

• Хүүхдийн тэтгэлгийг хуульд зааснаас 
доогуур хэмжээгээр авахыг тэтгэлэг авагч 
зөвшөөрсөн нь тэтгэлгийн хэмжээг хуульд 
зааснаас доогуур тогтоох үндэслэл болохгүй. 
Тэтгэлэг нь хүүхдэд захиран зарцуулагдах 
ёстой тул хүүхдэд ашиггүй байдлаар 
харилцан тохиролцох явдал нь угтаа буруу 
хэдий ч тэтгэлэг төлөгч, авагч хоёрын ахуй 
амьдрал, орлого өөр байхаас шалтгаалан 
ийнхүү тохиролцохыг хуулиар хориглоогүй 
байна.

• Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 
14.7-д зааснаар “Хүүхэд долоо ба түүнээс 
дээш настай бол асрамжийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд түүний саналыг харгалзан 
үзнэ” гэсэн заалтын дагуу хүүхдээс санал 
авахад өмгөөлөгч, сурган хүмүүжүүлэгч, 
сэтгэл зүйч, иргэдийн төлөөлөгчдийн аль нэг 
нь байлцах нь зүйтэй. Харин хүүхдийн гаргаж 
буй санал нь тухайн хүүхдийн жинхэнэ хүсэл 
зоригийнх нь илэрхийлэл болж чадаж байгаа 

Зураг 3.4.9 Хүүхдийн асрамж тогтоох үндэслэл
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Өмгөөлөгчийн анхаарах зүйл: 

• Гэрлэгчид гэрлэлт цуцлуулах үед хүүхдийг 
хэн асрамжлах талаар тохиролцож чадаагүй 
бол шүүх Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийн 14.6.,14.7.-д зааснаар хүүхдийн нас, 
эцэг эхийн халамж, ахуйн нөхцөл, бололцоо, 
ёс суртахууны байдал, хүчирхийлэл үйлдсэн 
эсэхийг харгалзан асрамжийг тогтоодог. 

• Түүнчлэн гэрлэлтээ бүртгүүлээгүй хүмүүсийн 
дундаас төрсөн хүүхдийн асрамжийн асуудал 
нь тэдгээрийн эцэг, эх болсны хувьд эдлэх эрх, 
үүрэгтэй салшгүй холбоотой учир гэрлэлтийн 
баталгаатай байсан эсэхээс үл хамааран 
шүүх энэ төрлийн маргааныг шийдвэрлэнэ.

• Гэрлэлтээ бүртгүүлсэн болон гэрлэлтээ 
бүртгүүлээгүй хүмүүсийн дундаас төрсөн 
хүүхдийн асрамжийн талаар аль нь маргаагүй 
байгаа бол нэхэмжлэлийг шүүх Иргэний хэрэг 
шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 135 
дугаар зүйлийн 135.2.-т заасны дагуу онцгой 
ажиллагааны журмаар шийдвэрлэнэ.

• Хүүхдийн тэтгэлгийг хуульд зааснаас 
доогуур хэмжээгээр авахыг тэтгэлэг авагч 
зөвшөөрсөн нь тэтгэлгийн хэмжээг хуульд 
зааснаас доогуур тогтоох үндэслэл болохгүй. 
Тэтгэлэг нь хүүхдэд захиран зарцуулагдах 
ёстой тул хүүхдэд ашиггүй байдлаар 
харилцан тохиролцох явдал нь угтаа буруу 
хэдий ч тэтгэлэг төлөгч, авагч хоёрын ахуй 
амьдрал, орлого өөр байхаас шалтгаалан 
ийнхүү тохиролцохыг хуулиар хориглоогүй 
байна.

• Гэр бүлийн тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 
14.7-д зааснаар “Хүүхэд долоо ба түүнээс 
дээш настай бол асрамжийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд түүний саналыг харгалзан 
үзнэ” гэсэн заалтын дагуу хүүхдээс санал 
авахад өмгөөлөгч, сурган хүмүүжүүлэгч, 
сэтгэл зүйч, иргэдийн төлөөлөгчдийн аль нэг 
нь байлцах нь зүйтэй. Харин хүүхдийн гаргаж 
буй санал нь тухайн хүүхдийн жинхэнэ хүсэл 
зоригийнх нь илэрхийлэл болж чадаж байгаа 

Зураг 3.4.9 Хүүхдийн асрамж тогтоох үндэслэл
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• эсэхийг шүүхээс онцгой анхаарах ёстой 
боловч тэр нь хүүхдийн асрамжийг тогтоох 
шийдвэрлэх цорын ганц үндэслэл болохгүй 
тул өөр бусад нөхцөл байдлыг харгалзан 
үзэж шийдвэрлэнэ.
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сүрдүүлэх, мөрдөн мөшгөх нь гэмт хэргийн 
шинжтэй бол цагдаагийн байгууллагад 
гомдол гарган шалгуулах шаардлагатай.

• Хохирогчийг нэхэмжлэлээ буцааж авахыг 
шаардах нь Зөрчлийн тухай хуулийн 5.4 
дүгээр зүйлийн 4.2-т заасан “хүсэл зоригийнх 
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шийдвэрлүүлж байх нь зүйтэй

• Гэрлэлт цуцлалттай холбоотой үүсэх эд 
хөрөнгийн ба эд хөрөнгийн бус харилцаа 
нь нэхэмжлэгч сонголтоороо шүүхээр 
шийдвэрлүүлэхгүй орхих боломжгүй, 
хэрвээ ямар нэг байдлаар шийдвэрлэхгүй 
үлдээвэл хүүхдийн эрх, гэрлэгсдийн эрх зүйн 
байдалд ноцтой хохирол учруулж болохуйц 
үр дагавартай байдгийг зайлшгүй анхаарах 
шаардлагатай юм.  Зарим тохиолдолд 
хохирогч хүүхдийн тэтгэлэг болон эд 
хөрөнгөөс ногдох хэсгээ нэхэмжлэхгүй гэх 
нь бий. Энэ нь хүчирхийлэл үйлдэгчээс ямар 
нэгэн хамааралгүй салахын тулд гаргадаг 
шийдвэр юм.  Гэхдээ хүүхдээ тэжээн тэтгэх 
үүрэг нь эцэг, эхийн үүрэг болохыг тайлбарлан 
ойлгуулах нь зүйтэй юм.

Тохиолдол 1. 

Иргэн Б өөрийн эхнэрийг байнга зодож 
дарамталдаг. Хүнсээ цуглуулахаар дэлгүүр 
явахад нь хүртэл хардаж алсаас харж, мөшгөж 
мөрддөг байв Араас нь дагаад байгааг мэдсэн 
эхнэр яагаад дагаад байгааг асуухад юугаа 
нуугаад байгаа юм, чамайг дагахаар яадаг юм 
хэмээн гудамжинд зодож хүнд бэртэл учруулжээ. 
Хөндлөнгөөс харсан иргэд дуудлага өгснөөр 
нөхөрт нь эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхлэв. 
Гэвч эхнэр нь би гомдолгүй,  нөхрийг минь суллаж 
өгөөч, эдийн засгийн хувьд амьдрах боломжгүй 
байна хэмээн удаа дараа зүсэлт гаргажээ.

Энэ тохиолдолд хохирогчийн хүсэлтээр хэргийг 
хэрэгсэхгүй болгох уу? 

Тохиолдол 2. 

Иргэн Ц үргэлжийн хардалт, доромжлол, зодуур 
дунд амьдардаг. Гадаадад удаан хугацаагаар 
амьдарч байгаад ирсэн Ц-ийн төрсөн ах Б дүүгээ 
хүчирхийлэл дунд амьдардаг талаар сонсоод 
хүргэнтэйгээ уулзахаар очсон байна. Гэвч 
Ц-ийн нөхөр хадам ахынхаа сургаалыг сонсохыг 
хүсээгүй бөгөөд улмаар хоорондоо муудалцаж 
хадам ахыгаа хутгалж, хүнд гэмтэл учруулсан 
байна.  

Хадам ах гэр бүлийн хамаарал бүхий этгээд мөн 
үү? 

Тохиолдол 3

ГБХ-ийн хэргийг хянан шийдвэрлэх процесст 
шүүх хурлаас өмнө хохирогчийн талаарх хувийн 
мэдээлэл олон нийтийн сүлжээнд тавигдаж, 
үүний улмаас хохирогч сэтгэл зүйн дарамтад 
орж, шүүх хуралд оролцохоос татгалзсан.

Өмгөөлөгч ямар арга хэмжээ авах вэ?
Хяналтын асуулт
1. Гэр бүлийн хэрэгт авах урьдчилсан арга 

хэмжээний ач холбогдлыг тайлбарлана уу.
2. ГБХ-ийн хэрэг, маргааны онцлог юу вэ? 
3. ГБХ-ийн хэргийн хохирогчийн санхүүгийн 

байдал хүүхдийн асрамж тогтооход 
нөлөөлөх үү?

4. ГБХ-ийн хохирогчийн гэрлэлтийг цуцлахдаа 
хүчирхийллийн үйлдэл нь байнга 
давтамжтай байхыг шаардах уу? Нөхөртөө 
нэг удаа зодуулсны улмаас хөнгөн гэмтэл 
учирсан хохирогчийн хүсэлтээр гэрлэлтийг 
цуцлахдаа эвлэрүүлэх арга хэмжээ авах уу?

5. ГБХ-ийн хэрэгт хязгаарлалт тогтоох ТСАХ-г 
хэрэглэх боломж бий юу?
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаанд 
хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөө, хууль 
ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх, хүний эрх, эрх 
чөлөөг зөвхөн хуульд зааснаар хязгаарлах, 
энэрэнгүй, шуурхай байх зарчмыг баримтална. 
Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх үндэслэл нь 
хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэр, 
хуульд заасан тохиолдолд бусад байгууллага, 
албан тушаалтны шүүхээр баталгаажуулсан 
шийдвэр байна. Өөрөөр хэлбэл, шүүхээс эрүү, 
зөрчлийн хэргийн талаар мөн түүнчлэн гэр 
бүлийн хэргийн талаар шийдвэр гарч, түүнийг 
гүйцэтгэх үүргийг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллага хэрэгжүүлдэг. Хэдий тийм боловч 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны явцад 
өмгөөлөгч шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаанд 
хохирогчийн эрхийг хамгаалах арга хэмжээг авч, 
холбогдох хүсэлт, гомдол гаргах эрхтэй.  Мөн 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа удаашралтай 
байгаа тохиолдолд хохирогчийг төлөөлөн 
шийдвэрийн гүйцэтгэлийг хангуулах талаар 
шийдвэр гүйцэтгэгчид шаардлага тавих эрхтэй. 

ГБХ-ийн хэргийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагаанд дараах ажиллагаа хамаарна. 

Зураг 3.5.1. ГБХ-ийн хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны төрөл

Гэр бүлийн холбогдолтой хэргийг 
шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг 
албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 

Шүүхийн шийдвэрийн дагуу хүүхдийн тэтгэлэг 
гаргуулахад Шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, 
Гэр бүлийн тухай хуулийг тус тус баримтална. 
Гэрлэлт цуцлах, хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах, 
бусдын хууль бус асрамжаас хүүхдээ шаардан 
авах шаардлага бүхий хэргийг шийдвэрлэсэн 
шүүхийн шийдвэрийг талууд сайн дураар 
биелүүлээгүй тохиолдолд шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны нийтлэг журмаар 
албадан гүйцэтгэнэ.  Энэ талаар гарсан шүүхийн 
шийдвэрийг албадан гүйцэтгэхдээ хамтарсан 
багийн төлөөлөгчийг байлцуулах ба тэмдэглэл 
үйлдэнэ.
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Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах шүүхийн шийдвэрийг 
гүйцэтгэх ажиллагааны онцлог:

• Хүүхдийн тэтгэлэг төлөгч нь цалин орлоготой 
бол тогтмол төлөгдөх төлбөрт тэтгэлэг 
гаргуулах ажиллагааг хамааруулж, түүний 
цалин хөлснөөс суутгал хийх замаар 
төлүүлнэ.

• Тэтгэлэг авагчийг зардлаас чөлөөлнө.
• Хүүхдийн тэтгэлгийн мөнгөнөөс бусдад 

төлбөр гаргуулахыг хориглоно. 
• Хүүхдийн тэтгэлэг төлөгч хэд хэдэн төлбөр 

авагчид төлбөр төлөх үүрэг хүлээсэн бол 
хүүхдийн тэтгэлгийг дараалал харгалзахгүй 
гаргуулна.

Хүүхдийн эрхийн тухай хуульд хүүхэд хуульд 
заасан үндэслэл, журмын дагуу өөрт ногдох эд 
хөрөнгийг өмчлөх, өвлөх эрхтэй гэж заасан тул 
ГБХ-ийн хэргийн хохирогч болон хүчирхийлэлд 
өртсөн хүүхдийн эрхийг хамгаалахдаа эд 
хөрөнгийн эрхийг нэгэн адил хамгаалах арга 
хэмжээ авах зайлшгүй шаардлагатай.

Зөрчлийн тухай хуулийн 6.20 дугаар зүйлд 
хүүхдийн тэтгэлэг төлөгч шүүхийн шийдвэрээр 
сар бүр төлбөл зохих хүүхдийн тэтгэмжийг 
гурван сараас дээш хугацаанд төлөөгүй нь 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 
нэг зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл албадан сургалтад хамруулж 
долоогоос гуч хоногийн хугацаагаар баривчлах 
шийтгэл оногдуулахаар заасан. Иймд хэрвээ 
хүүхдийн тэтгэлэг төлүүлэх шүүхийн шийдвэр 
биелэгдээгүй тохиолдолд хохирогч өөрөө буюу 
өмгөөлөгчөөрөө дамжуулан хүүхдийн эрхийн 
байцаагчид хандан гомдол гарган Зөрчлийн 
хэрэг үүсгүүлэх боломжтой байна.

Түүнчлэн Гэр бүлийн тухай хуулийн 50 дугаар 
зүйлд заасны дагуу Хүүхдийн тэтгэлэг төлөх 
хугацаа хожимдуулсан тохиолдолд гэрээгээр 
буюу шүүхийн шийдвэрийн үндсэн дээр 
алданги төлүүлэх боломжийг шүүх хэрэгжүүлэх 
боломжтой. Иймд өмгөөлөгчийн зүгээс хүүхдийн 
өмчлөх эрхийг хангаж, эцэг, эхийн хүүхдээ 
тэжээн, тэтгэх үүрэг, хариуцлагыг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор хүүхдийн тэтгэлгийг хожимдуулсан 
тохиолдолд алданги нэхэмжлэх эрх зүйн 
боломжийг хохирогчид тайлбарлаж, хохирогчийн 
зөвшөөрлөөр алданги төлүүлэх шаардлага 
гаргаж болно.

Зураг 3.5.2. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах шүүхийн шийдвэрийг албадан гүйцэтгүүлэх ажиллагаа
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Гэр бүлийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-
д “Тэтгэлэг төлөгч тэтгэлэг төлөхөөс санаатай 
зайлсхийсэн, цалин хөлс, бусад орлогоо нуун 
дарагдуулсан нь тогтоогдсон бол шүүх тэжээн 
тэтгүүлэгч, бусад иргэн, холбогдох байгууллагын 
нэхэмжлэлийг үндэслэн төлөгдөөгүй тэтгэлгийг 
нөхөн төлүүлж болно” гэсэн зохицуулалтын 
“тэтгэлэг төлөгч” гэдэгт шүүхийн хүчин  
төгөлдөр шийдвэрээр тэтгэлэг төлж буй этгээд 
хамаарахаар зохицуулсан байна. Жишээ нь:

Гэр бүлийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны 
дагуу эцэг, эх байх эрхээ урвуулан ашигласан 
(хүүхдээ хаях, санаатай төөрүүлэх, тарчлаан 
зовоох, худалдах, барьцаалах, биеийг нь үнэлэх, 
шунахай зорилгоор ашиглах, эрх зүйн зөрчилд 
татан оруулах зэргээр), хүүхэдтэйгээ удаа дараа 
хэрцгий харьцсан, бэлгийн харьцаанд оруулахаар 
завдсан, оруулсан, сэтгэл санааны хүнд 
дарамтад байлгасан, хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх 
үүргээс санаатайгаар зайлсхийсэн, согтууруулах 
ундаа, мансууруулах бодис байнга хэрэглэдэг 
хүний эцэг, эх байх эрхийг шүүх хасаж болно. 
Мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2-д шүүх 
эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан хүнээс хүүхдийн 
тэтгэлэг гаргуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ хэмээн 
зохицуулсан байна. Тиймээс ГБХ-ийн хэргийн 
хохирогч хүүхдийн өмгөөлөгч Гэр бүлийн тухай 
хуулийн энэ зохицуулалтын эрх зүйн үр дагаврыг 
хохирогч, түүний асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчид тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй.

Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрийг 
албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 

Эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн 
шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааны хамгийн 
гол хэсэг нь ял эдлүүлэх ажиллагаа мөн. ГБХ-
ийн хэрэгт нийт 2 төрлийн ял ногдуулдаг. 
Хорих болон зорчих эрхийг хязгаарлах шийтгэл 
ногдуулдаг.  Гэхдээ 2020 оны байдлаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэглэж эхлээгүй байна. 
Үүнээс гадна ГБХ-ийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд 
ял оногдуулахгүйгээр тэнсэж, эсхүл оногдуулсан 
ял дээр нь нэмж албадлагын арга хэмжээ авч 
болно. 

Зураг 3.5.3. Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны төрөл
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Гэр бүлийн тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-
д “Тэтгэлэг төлөгч тэтгэлэг төлөхөөс санаатай 
зайлсхийсэн, цалин хөлс, бусад орлогоо нуун 
дарагдуулсан нь тогтоогдсон бол шүүх тэжээн 
тэтгүүлэгч, бусад иргэн, холбогдох байгууллагын 
нэхэмжлэлийг үндэслэн төлөгдөөгүй тэтгэлгийг 
нөхөн төлүүлж болно” гэсэн зохицуулалтын 
“тэтгэлэг төлөгч” гэдэгт шүүхийн хүчин  
төгөлдөр шийдвэрээр тэтгэлэг төлж буй этгээд 
хамаарахаар зохицуулсан байна. Жишээ нь:

Гэр бүлийн тухай хуулийн 30 дугаар зүйлд заасны 
дагуу эцэг, эх байх эрхээ урвуулан ашигласан 
(хүүхдээ хаях, санаатай төөрүүлэх, тарчлаан 
зовоох, худалдах, барьцаалах, биеийг нь үнэлэх, 
шунахай зорилгоор ашиглах, эрх зүйн зөрчилд 
татан оруулах зэргээр), хүүхэдтэйгээ удаа дараа 
хэрцгий харьцсан, бэлгийн харьцаанд оруулахаар 
завдсан, оруулсан, сэтгэл санааны хүнд 
дарамтад байлгасан, хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх 
үүргээс санаатайгаар зайлсхийсэн, согтууруулах 
ундаа, мансууруулах бодис байнга хэрэглэдэг 
хүний эцэг, эх байх эрхийг шүүх хасаж болно. 
Мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.2-д шүүх 
эцэг, эх байх эрхээ хасуулсан хүнээс хүүхдийн 
тэтгэлэг гаргуулах асуудлыг шийдвэрлэнэ хэмээн 
зохицуулсан байна. Тиймээс ГБХ-ийн хэргийн 
хохирогч хүүхдийн өмгөөлөгч Гэр бүлийн тухай 
хуулийн энэ зохицуулалтын эрх зүйн үр дагаврыг 
хохирогч, түүний асран хамгаалагч, харгалзан 
дэмжигчид тайлбарлаж өгөх нь зүйтэй.

Эрүүгийн хэргийн шүүхийн шийдвэрийг 
албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 

Эрүүгийн хэргийн талаар гарсан шүүхийн 
шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааны хамгийн 
гол хэсэг нь ял эдлүүлэх ажиллагаа мөн. ГБХ-
ийн хэрэгт нийт 2 төрлийн ял ногдуулдаг. 
Хорих болон зорчих эрхийг хязгаарлах шийтгэл 
ногдуулдаг.  Гэхдээ 2020 оны байдлаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэглэж эхлээгүй байна. 
Үүнээс гадна ГБХ-ийн гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд 
ял оногдуулахгүйгээр тэнсэж, эсхүл оногдуулсан 
ял дээр нь нэмж албадлагын арга хэмжээ авч 
болно. 

Зураг 3.5.3. Эрүүгийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны төрөл
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Баривчлах: 

Баривчлах шийтгэл нь хүчирхийлэл үйлдсэн 
этгээдэд оргон зайлах, зөрчил давтан үйлдэх, 
нотлох баримт устгах, хохирогч болон гэрчид 

нөлөөлөхөөс урьдчилан сэргийлэх ач 
холбогдолтой. Өмгөөлөгч хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг ял завшуулахгүй байхад анхаарах 
шаардлагатай бөгөөд хохирогчийн аюулгүй 
байдлыг хангуулах үүднээс албадан саатуулах 
буюу эрх хязгаарлах арга хэмжээ авхуулах 
хүсэлт гаргах болон бусад шаардлагатай арга 
хэмжээг хамтарсан багтай хамтран хэрэгжүүлж 
болно. 

Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт: 

ГБХ-тэй тэмцэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлд 
заасны дагуу гэр бүлийн зөрчилтэй асуудлыг 
хүч хэрэглэхгүйгээр шийдвэрлэхэд чиглэсэн зан 
үйлд нөлөөлөх сургалт нь албадан болон сайн 
дурын хэлбэртэй байна. Зан үйлд нөлөөлөх 
албадан сургалтыг гэмт хэрэг, зөрчил үйлдсэн 
этгээдийг нийгэмшүүлэх, хүмүүжүүлэх зорилгоор 
баривчлагдсан болон хорих ял эдлэх хугацаанд 
нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, цагдаагийн 
байгууллага зохион байгуулна. ХЗДХ-ийн сайдын 
2017 оны А/73 дугаар тушаалаар баталсан Зан 
үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөрийг 
батлан гаргасан. Албадан сургалтыг Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, ЦЕГ хариуцан 
хэрэгжүүлнэ.

Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ: 

Албадан эмчлэхтэй холбоотой харилцааг 
согтуурах, мансуурах донтой хүнийг захиргааны 
журмаар албадан эмчлэх тухай хуулиар 
зохицуулдаг. 

Хяналтын асуулт

1. Хүчирхийлэл үйлдэгчийн эд хөрөнгөө захиран 
зарцуулах эрхийг хязгаарлуулах хүсэлтийг 
хэрэг хянан шийдвэрлэх  ажиллагааны аль 
шатанд, хэнд хандаж гаргах вэ?

2. Хүүхдийн тэтгэлэг гаргуулах шүүхийн 
шийдвэр биелэгдэхгүй байгаа тохиолдолд 
өмгөөлөгч ямар арга хэмжээ авах вэ?

Тохиолдол:

Баривчлах шийтгэл хүлээж зан үйлийн сургалтад 
хамрагдсан хугацаа дуусаж суллагдсан 
хүчирхийлэгч гэртээ ирээд дахин хүчирхийлэл 
үйлдсэн. 

Энэ тохиолдол эрүүгийн хэрэг үүсгэх үндэслэл 
болох уу?

ГБХ-ийн гэмт хэргийн хохирогчийн эрх, аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор дараах эрх хязгаарлах 
албадлагын арга хэмжээ авхуулахаар өмгөөлөгч 
хүсэлт гарган шийдвэрлүүлж болно. Үүнд: 

 1. Үүрэг хүлээлгэх албадлагын арга 
хэмжээ гэж гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд ял 
оногдуулахгүйгээр тэнсэж, эсхүл оногдуулсан 
ял дээр нь нэмж хэрэглэх албадлагын арга 
хэмжээг хэлнэ.  Нэг хүнд хэд хэдэн үүрэг 
хүлээлгэж, хэд хэдэн эрхийн хязгаарлалт 
тогтоож болно. Шүүхээс хүлээлгэсэн үүргийг 
биелүүлээгүй, хязгаарлалтыг зөрчсөн бол шүүх 
прокурорын дүгнэлтийг үндэслэн албадлагын 
арга хэмжээ авсан шийдвэрийг хүчингүй болгож, 
ял оногдуулна. Үүрэг хүлээлгэх албадлагын арга 
хэмжээнд дараах арга хэмжээ хамаарна. Үүнд: 

• гэмт хэргийн хор уршгийг арилгах
• зан үйлээ засах сургалтад хамрагдах 
• тодорхой ажил үүрэг гүйцэтгэх
• оршин суух газраа өөрчлөх, зорчихдоо эрх 

бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авах

 2. Эрх хязгаарлах албадлагын арга 
хэмжээнд дараах арга хэмжээ хамаарна. 

• тодорхой газар очих, тодорхой хүнтэй 
харилцахыг хязгаарлах

• галт зэвсэг өмчлөх, эзэмшихийг хориглох
• согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис 

хэрэглэхийг хориглох
• тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглох 

ГБХ-ийн зөрчлийн хэргийн шүүхийн 
шийдвэрийг албадан гүйцэтгэх ажиллагаа 

Зураг. 3.5.4. ГБХ-ийн зөрчлийн шийдвэр гүйцэтгэх 
ажиллагааны төрөл
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БҮЛГИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

Хууль тогтоомж:

1. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль, 2016

2. Эрүүгийн хууль, 2015
3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль, 2017
4. Зөрчлийн тухай хууль,2017
5. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль,2017
6. Гэр бүлийн тухай хууль, 1999
7. Хүүхдийн эрхийн тухай хууль, 2016
8. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 

тухай хууль, 2002
9. Өмгөөллийн тухай хууль, 2019
10. Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, 

2012
11. ГБХ-д өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа 

үзүүлэх журам, ХЗДХ-ийн сайдын тушаал 
А/29, 2017

12. Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 
журам, ХЗДХ-ийн сайдын тушаал А/73, 2017

13. 14. Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 
хөтөлбөр, ХЗДХ-ийн сайдын тушаал А/73, 
2017

Ном, гарын авлага, судалгааны материал:

1. ГБХ-тэй тэмцэх хууль сахиулах болон шүүх 
эрх мэдлийн байгууллагын ажилтны гарын 
авлага, IDLO, 2017

2. Сэтгэцийн эрүүл мэнд ба жендерт суурилсан 
хүчирхийлэл гарын авлага, HHRI, 2013

3. Гэр бүлийн маргаантай хэргийг шүүхээр 
хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, Эрх зүйн 
баримт бичгийн дүн шинжилгээ, 2018, ХЭҮТ

4. Гэр бүлийн маргаантай хэргийг хянан 
шийдвэрлэхэд анхаарах зарим асуудлын 
талаар Дээд шүүхийн тойм. УБ. 2013

5. Гэр бүлийн холбогдолтой хэрэг, маргааныг 
хянан шийдвэрлэхэд анхаарах зарим 
асуудлын талаар тойм, УДШ, 2017

6. Гэр бүлийн болон Иргэний бүртгэлийн 
тухай хуулиудын зарим зүйл, хэсэг, заалтыг 
тайлбарлах тухай Монгол Улсын Дээд 
шүүхийн 46 дугаар тогтоол, 2008

7. Гэр бүлийн маргаантай хэргийг хянан 
шийдвэрлэхэд анхаарах зарим асуудлын 
талаар Дээд шүүхийн тойм. УБ. 2017

8. Отгонтуяа О. Амарсайхан О. Монгол Улсын 
гэр бүлийн хууль, түүний хэрэгжилт. УБ. 2009 

9. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх 
тухай хуулийн дэлгэрэнгүй тайлбар УБ.2007 

10. ГБХ-тэй тэмцэх цогц стратеги, ХЭҮТ, 2005
11. С.Нарангэрэл, Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй 

(ерөнхий анги) 192-р тал, 1999 “Нотолгооны 
онол” гарын авлага, ХЗЯ, 2013

12. http://www.shuukh.mn/
13. www.legalinfo.mn
14. http://www.judcouncil.mn/file/argazui.pdf
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БҮЛГИЙН ЭХ СУРВАЛЖ

Хууль тогтоомж:

1. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хууль, 2016

2. Эрүүгийн хууль, 2015
3. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 

хууль, 2017
4. Зөрчлийн тухай хууль,2017
5. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль,2017
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ХАВСРАЛТ

ГАРЫН АВЛАГАД ХОЛБОГДОЛТОЙ ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ
ХУУЛИЙГ ДАГАЖ ГАРСАН ЖУРМУУД

№ Журмын нэр Хариуцах Шийдвэрлэлт

1 Сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ үзүүлэх 
журам (хавсаргав) 38.2 ХНХЯ

ХНХЯ-ын 2017.04.20-ны 
өдрийн А/74 дугаар тушаалаар 
баталсан.

2 Холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам 
(хавсаргав) 42.4 ХНХЯ

ХНХЯ-ын 2017.04.20-ны 
өдрийн А/73 дугаар тушаалаар 
баталсан.

3
Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй 
уулзуулах уулзалтыг зохиoн байгуулах 
журам (хавсаргав)

43.7 ХЗДХЯ
ХНХЯ

ХЗДХЯ, ХНХЯ-ын 2017.03.13-
ны өдрийн А/56, А/35 дугаар 
хамтарсан тушаалаар 
баталсан.

4
Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх Төрийн бус 
байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам 
(хавсаргав)

22.6
ХЗДХЯ
ХНХЯ
ЭМЯ

ХЗДХЯ, ХНХЯ, ЭМС-ын 
2017.04.06-ний өдрийн А/84, 
А/54, А/130 дугаар хамтарсан 
тушаалаар баталсан.

5 Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ 
үзүүлэх журам (хавсаргав) 35.10 ХНХЯ ХНХЯ-ны 2017.6.23-ны A/116 

дугаар тушаалаар баталсан.

6
Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээний 
нэг хүнд ногдох хувьсах зардал тооцох 
журам (хавсаргав)

35.4 ХНХЯ ХНХЯ-ны 2020.6.26-ны A/150 
дугаар тушаалаар баталсан.

7

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ, 
нийгмийн халамжийн үйлчилгээ, хүүхэд 
хамгааллын үйлчилгээ үзүүлэх, сэтгэл 
зүйн зөвлөгөө өгөх, холбон зуучлах 
ажлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий 
ажилтанд сургалт зохион байгуулах журам 
(хавсаргав)

13.1.2 ХНХЯ ХНХЯ-ны 2020.6.26-ны A/149 
дугаар тушаалаар баталсан.

8 Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын 
хөтөлбөр, журам 44.5 ХЗДХЯ ХЗДХЯ-ын 2017.04.04-ний А/73 

тоот тушаалаар баталсан.

9 Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын 
хөтөлбөр, журам 44.3

ХЗДХЯ
ХНХЯ
ЭМЯ

ХЗДХЯ, ХНХЯ, ЭМС-ын 
2017.03.22-ны өдрийн А/63, 
А/48, А/106 дугаар хамтарсан 
тушаалаар баталсан.

10
Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд 
эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэх  
журам

41.5 ХЗДХЯ ХЗДХЯ-ын  2017.02.06-ны А/29 
тоот тушаалаар батлав.

11 Хамтарсан багийн ажиллах, түүнийг 
санхүүжүүлэх журам 20.3

ХНХЯ
ХЗДХЯ
ЭМЯ

ХЗДХЯ, ХНХЯ, ЭМС-ын 
2017.10.04 А/173, А/251, А/380 
дугаар хамтарсан тушаалаар 
баталсан.

12 Нөхцөл  байдлын үнэлгээ хийх журам 32.3 ХНХЯ
ХЗДХЯ

ХНХЯ, ХЗДХЯ-ын 2017.07.04-
ны өдрийн А/1201, А/178 
дугаар хамтарсан тушаалаар 
баталсан.

13 Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүүлэх, 
санхүүжүүлэх журам 36.4

ХЗДХЯ
ХНХЯ
ЭМЯ

ХЗДХЯ, ХНХЯ, ЭМС-ын 
2017.04.06-ны өдрийн А/80, 
А/1321, А/60 дугаар хамтарсан 
тушаалаар баталсан.

14 Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам 
(хавсаргав) 25.4.1 ХЗДХЯ ХЗДХЯ-ын  2017.02.14-ний А/37 

тоот тушаалаар батлав.
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ХНХ-ын сайдын 2017 оны А/74 дугаар тушаалаар батлагдсан Cэтгэл зүйн үйлчилгээний 
үнэлгээний маягт бөглөх аргачлал (Загвар жишээ) 

 
Хохирогчийн овог нэр Дандар овогтой Наранчимэг 

Төрсөн он сар өдөр 1990.03.15 

Бүртгэлийн дугаар 2020050505 

Бүртгэсэн өдөр 2020.05.05 

 
ХОХИРОГЧИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙ, НИЙГЭМ, БИЕ МАХБОДЫН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ 

 
1. Хохирогчийн одоогийн байдал (Хохирогчийн сэтгэл зүй, бие махбодын талаар бичнэ) 

 
Сэтгэл зүйн байдал Бие махбодын эрүүл мэндийн 

байдал 
Нийгмийн асуудлууд 

Сэтгэл зүйн байдлын 
хувьд:  

- Айж түгшсэн 
- Сэтгэлээр унаж, 

гутарсан, 
шаналсан 

- Өөрийгөө 
буруутгасан 

- Итгэл алдарсан, 
- Цочимтгой,  
- Болсон явдлын 

дэс дарааллыг 
мартсан, 

- Эмх замбараагүй 
ярьдаг,  

- Заримдаа  
хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг зүхэх, 
эсхүл өөрийгөө 
үгүйсгэж ярьдаг. 

- Ирээдүйн талаар 
ямар нэгэн 
төсөөлөл байхгүй 

- Ганцаардсан 

Бие махбодын байдал: 

- 3 хоногийн өмнө нөхөртөө 
зодуулсан гэх, баруун хацар, 
баруун нүдний дор хөхрөлт 
үүссэн 

- Баруун хөлийн шилбэнд хурц 
үзүүртэй эд зүйлээр зүссэн 
болов уу гэмээр өнгөц шархтай, 
шарх нь тав тогтох маягтай ул 
мөр үлдсэн. 

- 1 жилийн өмнө нөхөр нь 
сандлаар тархийг нь хагалж 
байсан, эмнэлэгт 2 оёдол 
тавиулж байсан. 

Эрүүл мэндийн хувьд: 

- 3 хоног хоол идээгүй тул толгой 
эргэж, дотор муухайрах 
зовуурьтай. 

- Ходоодны шархтай гэсэн онош 
тогтоогдоод 2 жил болж байгаа, 
тууштай эмчилгээ хийлгээгүй. 

- Шөнө нойр хүрдэггүй. Бага зэрэг 
зүүрмэглэх ч хар дарж зүүдэлж, 
цочиж сэрэх нь олонтоо 
тохиолддог. 
 

- Дээд 
мэргэжилтэй, 
нөхөртэйгөө 
танилцаж, гэр 
бүл болсноосоо 
хойш ямар нэгэн 
албан 
байгууллагад 
харьяалагдаж 
ажил хийж 
үзээгүй. 

- 2 - 8 насны 3 
хүүхэдтэй, 
тэднийг гэрээрээ 
асардаг. 

- Нөхрийн цалин, 
орлогоор 
амьдардаг. 

- Нөхөр нь гадуур 
гарвал харддаг 
учир ах дүүс, 
найз нөхдөөсөө 
харилцаагаа 
тасалсан. 
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шарх нь тав тогтох маягтай ул 
мөр үлдсэн. 

- 1 жилийн өмнө нөхөр нь 
сандлаар тархийг нь хагалж 
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тавиулж байсан. 
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- Дээд 
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хойш ямар нэгэн 
албан 
байгууллагад 
харьяалагдаж 
ажил хийж 
үзээгүй. 

- 2 - 8 насны 3 
хүүхэдтэй, 
тэднийг гэрээрээ 
асардаг. 

- Нөхрийн цалин, 
орлогоор 
амьдардаг. 
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тэднийг гэрээрээ 
асардаг. 

- Нөхрийн цалин, 
орлогоор 
амьдардаг. 

- Нөхөр нь гадуур 
гарвал харддаг 
учир ах дүүс, 
найз нөхдөөсөө 
харилцаагаа 
тасалсан. 
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2. Нийгэмшлийн түүх (Хохирогчийн гарал үүсэл, өссөн гэр бүл хийгээд өөрийн гэр бүлийн тухай 
бичнэ) 

2.1. Гарал үүсэл буюу төрсөн гэр бүл: 

 

 

 

 

 

 

Д.Наранчимэг нь 5 хүүхэдтэй бүтэн гэр бүлд өссөн, айлын 4 дэх охин, 2 ах, 1 эгч, 1 эрэгтэй 
дүүтэй. Гэр бүлийн харилцаа хэвийн, бие биеэ дэмжсэн гэр бүлд өссөн.  

2.2. Өссөн гэр бүл: Төрсөн гэр бүлдээ эцэг эхийн хайр, асрамж хамгаалалд бүтэн өссөн. 

2.3. Одоогийн гэр бүл: 

 

 

 

 

 

 

Үйлчлүүлэгч Д.Наранчимэг, нөхөр Г нь 35 настай, хувийн компанид гагнуурчин хийдэг. 
Хамтдаа амьдраад 9 жил болсон. 2 – 8 насны 3 хүүхэдтэй.  

3. Гэр бүлийн  харилцаа (Хохирогчийн өссөн гэр бүлийн харилцааны түүхийг бичнэ) 

Үйлчлүүлэгч Д. Наранчимэгийн өссөн гэр бүлийн харилцаа хэвийн. Одоогийн гэр бүлийн хувьд 
нөхөр Г-тэй таарамжгүй харилцаатай. Тэд 2010 онд хууль ёсны гэр бүл болж, батлуулсан. 2011 
онд том хүү, 2014 онд удаах хүү, 2017 онд бага охин төрсөн. Хүчирхийллийн харилцаа 2013 
оноос эхэлсэн. Нөхөр Г үе үе архи ууна, найз нөхөдтэйгөө дарвиж, хэд хоногоор архидан 
согтуурч гадуур хоноглон, алга болдог. Эхний 2 жил гэр бүлдээ агсан согтуу тавьж, элдэв үг 
хэлээр доромжилдог байснаа, 2016 оны 10 дугаар сард анх удаа гарсан. Түүнээс хойш архи 
уусан үедээ байнга гар хүрдэг болсон. Сүүлийн үед гартаа тааралдсан эд зүйлсээр шидэх, 
цохих, хутга мэс барин айлгаж дарамтлах нь ихэссэн. Хүчирхийллийн давтамж ойролцоогоор 
7 хоног. 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр ажлын газрынхаа шинэ жилийг тэмдэглэж 
ирээд, элдэв доромж үгээр харааж байснаа, 8 настай хүүгээ сууж байсан сандлаас нь түлхэж 
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унагаад, тэр сандлаар тархин дундуур цохиж, ухаан алдуулж байсан. Гэмтлийн эмнэлэгт ухаан 
ороход нөхөр хажууд зогсож байсан. Энэ үйлдлийг нь цагдаад мэдэгдэж, 14 хоног 
баривчлуулж байсан. Баривчилгаанаас гарч ирээд улам өширхөх болсон мэт санагддаг. Аав 
ээж, ах дүү нар, найз нартай уулзуулдаггүй, маш их хартай. Хамгийн сүүлд 3 хоногийн өмнө 
буюу 2019.01.21-ний өдөр баруун хацрыг алгадаж, нүд рүү зангилаатай гараар цохисон. 
Хутгаар баруун хөлийн шилбийг зүссэн. Харин өнгөц зүссэн юм шиг байсан. Цаашдаа энэ 
хүнтэй амьдрахад хэцүү байна, хүүхдүүд айдастай, байхгүй үед нь арай тайван, гурвуулаа аав 
битгий ирээсэй гэж ярилцаж байхыг сонсоод маш их түгшсэн. Том хүү маань их ууртай, 
хичээлдээ явах дургүй, намайг байхгүйд аав таныг зодвол яах юм гэж ээжийгээ хамгаалж 
байгаа үг хэлдэг болсон. Сая хүүхдүүдээ аавынд түр орхиод ирлээ. Одоо ажлаас нь тарахаас 
өмнө гэртээ очихгүй бол алуулах байх аа  /Үйлчлүүлэгчийн яриаг товч тэмдэглэв. Сэтгэл зүйч/ 

4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал /Хохирогч нь хэзээ, хэдэн удаа, хаана, ямар төрлийн 
хүчирхийлэлд өртөж байсан тухай бичнэ/  
 
- Үйлчлүүлэгчид зан үйлийн дараах шинж илэрч байгаа нь ажиглагдлаа. Үүнд: айдас 
түгшүүртэй, эмх замбараагүй ярьдаг болсон. Өөртөө итгэлгүй, хүчирхийлэл үйлдэгчээс сэтгэл 
санаа, үр хүүхэд, амьдралын наад захын хэрэгцээний хамааралтай байгаа нь сэтгэл гутранги 
байгаа байдлаас ажиглагдаж байна. 
 
5. Хохирогчид илэрч буй сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбоотой шинж тэмдгүүд: 
 
Сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдэг  
(Айдас түгшүүр, зодуулах, 
зодуулахаас айсан байдал; өөрийн 
үнэлэмж унасан ичиж гутрах; итгэл 
алдах гэх мэт) 

Танин мэдэхүйн үйлдэл 
(анхаарал төвлөрөхгүй 
байх; улигт бодолд автах, 
уймрах; мартамхай 
болох гэх мэт) 

Бие махбодод илрэх 
хариу үйлдэл 
(нойргүйдэх, хоолны 
дуршил буурах эсвэл 
ихдэх, чичрэх, 
салганах гэх мэт) 

 
- Айж түгшсэн 
- Сэтгэлээр унаж, гутарсан, 

шаналсан 
- Өөрийгөө буруутгасан 
- Итгэл алдарсан, 
- Цочимтгой,  
- болсон явдлын дэс 

дарааллыг мартсан, 
- Эмх замбараагүй ярьдаг,  
- Заримдаа хүчирхийлэл 

үйлдэгчийг зүхэх, эсхүл 
өөрийгөө үгүйсгэж ярьдаг. 

- Ирээдүйн талаар ямар нэгэн 
төсөөлөл байхгүй 
 

 
Дээрх шинж тэмдэг илэрч 
байснаас гадна хар дарж 
зүүдэлдэг, өөрийгөө 
үгүйсгэх, дорд үзэх, 
нөхрөө нэг бол магтах, 
эсхүл үгүйсгэх байдлаар 
уймарсан байдал 
ажиглагдаж байв.  

 

- Шөнө нойр 
хүрдэггүй. Бага 
зэрэг 
зүүрмэглэх ч 
хар дарж 
зүүдэлж, цочиж 
сэрэх нь 
олонтоо 
тохиолддог 
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2. Нийгэмшлийн түүх (Хохирогчийн гарал үүсэл, өссөн гэр бүл хийгээд өөрийн гэр бүлийн тухай 
бичнэ) 

2.1. Гарал үүсэл буюу төрсөн гэр бүл: 

 

 

 

 

 

 

Д.Наранчимэг нь 5 хүүхэдтэй бүтэн гэр бүлд өссөн, айлын 4 дэх охин, 2 ах, 1 эгч, 1 эрэгтэй 
дүүтэй. Гэр бүлийн харилцаа хэвийн, бие биеэ дэмжсэн гэр бүлд өссөн.  

2.2. Өссөн гэр бүл: Төрсөн гэр бүлдээ эцэг эхийн хайр, асрамж хамгаалалд бүтэн өссөн. 

2.3. Одоогийн гэр бүл: 

 

 

 

 

 

 

Үйлчлүүлэгч Д.Наранчимэг, нөхөр Г нь 35 настай, хувийн компанид гагнуурчин хийдэг. 
Хамтдаа амьдраад 9 жил болсон. 2 – 8 насны 3 хүүхэдтэй.  

3. Гэр бүлийн  харилцаа (Хохирогчийн өссөн гэр бүлийн харилцааны түүхийг бичнэ) 

Үйлчлүүлэгч Д. Наранчимэгийн өссөн гэр бүлийн харилцаа хэвийн. Одоогийн гэр бүлийн хувьд 
нөхөр Г-тэй таарамжгүй харилцаатай. Тэд 2010 онд хууль ёсны гэр бүл болж, батлуулсан. 2011 
онд том хүү, 2014 онд удаах хүү, 2017 онд бага охин төрсөн. Хүчирхийллийн харилцаа 2013 
оноос эхэлсэн. Нөхөр Г үе үе архи ууна, найз нөхөдтэйгөө дарвиж, хэд хоногоор архидан 
согтуурч гадуур хоноглон, алга болдог. Эхний 2 жил гэр бүлдээ агсан согтуу тавьж, элдэв үг 
хэлээр доромжилдог байснаа, 2016 оны 10 дугаар сард анх удаа гарсан. Түүнээс хойш архи 
уусан үедээ байнга гар хүрдэг болсон. Сүүлийн үед гартаа тааралдсан эд зүйлсээр шидэх, 
цохих, хутга мэс барин айлгаж дарамтлах нь ихэссэн. Хүчирхийллийн давтамж ойролцоогоор 
7 хоног. 2018 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр ажлын газрынхаа шинэ жилийг тэмдэглэж 
ирээд, элдэв доромж үгээр харааж байснаа, 8 настай хүүгээ сууж байсан сандлаас нь түлхэж 
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унагаад, тэр сандлаар тархин дундуур цохиж, ухаан алдуулж байсан. Гэмтлийн эмнэлэгт ухаан 
ороход нөхөр хажууд зогсож байсан. Энэ үйлдлийг нь цагдаад мэдэгдэж, 14 хоног 
баривчлуулж байсан. Баривчилгаанаас гарч ирээд улам өширхөх болсон мэт санагддаг. Аав 
ээж, ах дүү нар, найз нартай уулзуулдаггүй, маш их хартай. Хамгийн сүүлд 3 хоногийн өмнө 
буюу 2019.01.21-ний өдөр баруун хацрыг алгадаж, нүд рүү зангилаатай гараар цохисон. 
Хутгаар баруун хөлийн шилбийг зүссэн. Харин өнгөц зүссэн юм шиг байсан. Цаашдаа энэ 
хүнтэй амьдрахад хэцүү байна, хүүхдүүд айдастай, байхгүй үед нь арай тайван, гурвуулаа аав 
битгий ирээсэй гэж ярилцаж байхыг сонсоод маш их түгшсэн. Том хүү маань их ууртай, 
хичээлдээ явах дургүй, намайг байхгүйд аав таныг зодвол яах юм гэж ээжийгээ хамгаалж 
байгаа үг хэлдэг болсон. Сая хүүхдүүдээ аавынд түр орхиод ирлээ. Одоо ажлаас нь тарахаас 
өмнө гэртээ очихгүй бол алуулах байх аа  /Үйлчлүүлэгчийн яриаг товч тэмдэглэв. Сэтгэл зүйч/ 

4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал /Хохирогч нь хэзээ, хэдэн удаа, хаана, ямар төрлийн 
хүчирхийлэлд өртөж байсан тухай бичнэ/  
 
- Үйлчлүүлэгчид зан үйлийн дараах шинж илэрч байгаа нь ажиглагдлаа. Үүнд: айдас 
түгшүүртэй, эмх замбараагүй ярьдаг болсон. Өөртөө итгэлгүй, хүчирхийлэл үйлдэгчээс сэтгэл 
санаа, үр хүүхэд, амьдралын наад захын хэрэгцээний хамааралтай байгаа нь сэтгэл гутранги 
байгаа байдлаас ажиглагдаж байна. 
 
5. Хохирогчид илэрч буй сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбоотой шинж тэмдгүүд: 
 
Сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдэг  
(Айдас түгшүүр, зодуулах, 
зодуулахаас айсан байдал; өөрийн 
үнэлэмж унасан ичиж гутрах; итгэл 
алдах гэх мэт) 

Танин мэдэхүйн үйлдэл 
(анхаарал төвлөрөхгүй 
байх; улигт бодолд автах, 
уймрах; мартамхай 
болох гэх мэт) 

Бие махбодод илрэх 
хариу үйлдэл 
(нойргүйдэх, хоолны 
дуршил буурах эсвэл 
ихдэх, чичрэх, 
салганах гэх мэт) 

 
- Айж түгшсэн 
- Сэтгэлээр унаж, гутарсан, 

шаналсан 
- Өөрийгөө буруутгасан 
- Итгэл алдарсан, 
- Цочимтгой,  
- болсон явдлын дэс 

дарааллыг мартсан, 
- Эмх замбараагүй ярьдаг,  
- Заримдаа хүчирхийлэл 

үйлдэгчийг зүхэх, эсхүл 
өөрийгөө үгүйсгэж ярьдаг. 

- Ирээдүйн талаар ямар нэгэн 
төсөөлөл байхгүй 
 

 
Дээрх шинж тэмдэг илэрч 
байснаас гадна хар дарж 
зүүдэлдэг, өөрийгөө 
үгүйсгэх, дорд үзэх, 
нөхрөө нэг бол магтах, 
эсхүл үгүйсгэх байдлаар 
уймарсан байдал 
ажиглагдаж байв.  

 

- Шөнө нойр 
хүрдэггүй. Бага 
зэрэг 
зүүрмэглэх ч 
хар дарж 
зүүдэлж, цочиж 
сэрэх нь 
олонтоо 
тохиолддог 
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унагаад, тэр сандлаар тархин дундуур цохиж, ухаан алдуулж байсан. Гэмтлийн эмнэлэгт ухаан 
ороход нөхөр хажууд зогсож байсан. Энэ үйлдлийг нь цагдаад мэдэгдэж, 14 хоног 
баривчлуулж байсан. Баривчилгаанаас гарч ирээд улам өширхөх болсон мэт санагддаг. Аав 
ээж, ах дүү нар, найз нартай уулзуулдаггүй, маш их хартай. Хамгийн сүүлд 3 хоногийн өмнө 
буюу 2019.01.21-ний өдөр баруун хацрыг алгадаж, нүд рүү зангилаатай гараар цохисон. 
Хутгаар баруун хөлийн шилбийг зүссэн. Харин өнгөц зүссэн юм шиг байсан. Цаашдаа энэ 
хүнтэй амьдрахад хэцүү байна, хүүхдүүд айдастай, байхгүй үед нь арай тайван, гурвуулаа аав 
битгий ирээсэй гэж ярилцаж байхыг сонсоод маш их түгшсэн. Том хүү маань их ууртай, 
хичээлдээ явах дургүй, намайг байхгүйд аав таныг зодвол яах юм гэж ээжийгээ хамгаалж 
байгаа үг хэлдэг болсон. Сая хүүхдүүдээ аавынд түр орхиод ирлээ. Одоо ажлаас нь тарахаас 
өмнө гэртээ очихгүй бол алуулах байх аа  /Үйлчлүүлэгчийн яриаг товч тэмдэглэв. Сэтгэл зүйч/ 

4. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн байдал /Хохирогч нь хэзээ, хэдэн удаа, хаана, ямар төрлийн 
хүчирхийлэлд өртөж байсан тухай бичнэ/  
 
- Үйлчлүүлэгчид зан үйлийн дараах шинж илэрч байгаа нь ажиглагдлаа. Үүнд: айдас 
түгшүүртэй, эмх замбараагүй ярьдаг болсон. Өөртөө итгэлгүй, хүчирхийлэл үйлдэгчээс сэтгэл 
санаа, үр хүүхэд, амьдралын наад захын хэрэгцээний хамааралтай байгаа нь сэтгэл гутранги 
байгаа байдлаас ажиглагдаж байна. 
 
5. Хохирогчид илэрч буй сэтгэцийн эрүүл мэндтэй холбоотой шинж тэмдгүүд: 
 
Сэтгэл хөдлөлийн шинж тэмдэг  
(Айдас түгшүүр, зодуулах, 
зодуулахаас айсан байдал; өөрийн 
үнэлэмж унасан ичиж гутрах; итгэл 
алдах гэх мэт) 

Танин мэдэхүйн үйлдэл 
(анхаарал төвлөрөхгүй 
байх; улигт бодолд автах, 
уймрах; мартамхай 
болох гэх мэт) 

Бие махбодод илрэх 
хариу үйлдэл 
(нойргүйдэх, хоолны 
дуршил буурах эсвэл 
ихдэх, чичрэх, 
салганах гэх мэт) 

 
- Айж түгшсэн 
- Сэтгэлээр унаж, гутарсан, 

шаналсан 
- Өөрийгөө буруутгасан 
- Итгэл алдарсан, 
- Цочимтгой,  
- болсон явдлын дэс 

дарааллыг мартсан, 
- Эмх замбараагүй ярьдаг,  
- Заримдаа хүчирхийлэл 

үйлдэгчийг зүхэх, эсхүл 
өөрийгөө үгүйсгэж ярьдаг. 

- Ирээдүйн талаар ямар нэгэн 
төсөөлөл байхгүй 
 

 
Дээрх шинж тэмдэг илэрч 
байснаас гадна хар дарж 
зүүдэлдэг, өөрийгөө 
үгүйсгэх, дорд үзэх, 
нөхрөө нэг бол магтах, 
эсхүл үгүйсгэх байдлаар 
уймарсан байдал 
ажиглагдаж байв.  

 

- Шөнө нойр 
хүрдэггүй. Бага 
зэрэг 
зүүрмэглэх ч 
хар дарж 
зүүдэлж, цочиж 
сэрэх нь 
олонтоо 
тохиолддог 
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6. Эрүүл мэндийн байдал: 

- 3 хоног хоол идээгүй тул толгой эргэж, дотор муухайрах, салганах зовуурьтай. 
- Ходоодны шархтай гэсэн онош тогтоогдоод 2 жил болж байгаа, тууштай эмчилгээ 

хийлгээгүй. 
- Хамаг бие нь юу нь өвдөж байгаа нь мэдэгдэхгүй үе үе өвдөх 
- Тархи толгой байнга өвдөх зовуурьтай. 

 
7. Архи, мансууруулах бодисын хэрэглээ 

 Хэмжээ Давтамж Хугацаа Анхны 
хэрэглээ 

Сүүлчийн 
хэрэглээ 

Тамхи Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 
Архи Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 
Мансууруулах 
бодис 

Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 

Бусад Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 

8. Хувийн бусад мэдээлэл (Хохирогчийн чөлөөт цаг хэрхэн өнгөрүүлдэг, шашин шүтлэг, даван 
туулсан байдал гэх мэт) 

 -   Гэртээ хүүхдүүдтэйгээ цагаа өнгөрүүлдэг. Хүчирхийлэл үйлдэгчээс сэтгэл зүй, эдийн засаг, 
амьдралын хэвшлийн хувьд хамааралтай учир өөрийн үнэлэмж бага, бие даан шийдвэр 
гаргаж чаддаггүй. 

 

Сэтгэл зүйчийн нэр, гарын үсэг:  ______________ /  Б.Энхтуяа  / 

Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 05 
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6. Эрүүл мэндийн байдал: 

- 3 хоног хоол идээгүй тул толгой эргэж, дотор муухайрах, салганах зовуурьтай. 
- Ходоодны шархтай гэсэн онош тогтоогдоод 2 жил болж байгаа, тууштай эмчилгээ 

хийлгээгүй. 
- Хамаг бие нь юу нь өвдөж байгаа нь мэдэгдэхгүй үе үе өвдөх 
- Тархи толгой байнга өвдөх зовуурьтай. 

 
7. Архи, мансууруулах бодисын хэрэглээ 

 Хэмжээ Давтамж Хугацаа Анхны 
хэрэглээ 

Сүүлчийн 
хэрэглээ 

Тамхи Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 
Архи Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 
Мансууруулах 
бодис 

Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 

Бусад Үгүй үгүй Үгүй үгүй Үгүй 

8. Хувийн бусад мэдээлэл (Хохирогчийн чөлөөт цаг хэрхэн өнгөрүүлдэг, шашин шүтлэг, даван 
туулсан байдал гэх мэт) 

 -   Гэртээ хүүхдүүдтэйгээ цагаа өнгөрүүлдэг. Хүчирхийлэл үйлдэгчээс сэтгэл зүй, эдийн засаг, 
амьдралын хэвшлийн хувьд хамааралтай учир өөрийн үнэлэмж бага, бие даан шийдвэр 
гаргаж чаддаггүй. 

 

Сэтгэл зүйчийн нэр, гарын үсэг:  ______________ /  Б.Энхтуяа  / 

Огноо: 2020 оны 05 дугаар сарын 05 
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Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт бөглөх аргачлал (Загвар жишээ)   
 
Огноо: 2020 он 05 сар 08 өдөр 
 
НЭГ. ХОЛБОН ЗУУЧИЛСАН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Байгууллагын нэр, хаяг: Энхжин ТББ 
2 Ажилтны овог нэр: Ө.Энхтуяа 
3 Албан тушаал: Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн сэтгэл зүйч 
4 Утасны дугаар: 99241071 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээлгэж өгсөн бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ХОЁР.  ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Овог нэр: Д.Батбаяр 
2 Байгууллагын нэр, хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 12-р хороо 
3 Албан тушаал: Нийгмийн ажилтан 
4 Утасны дугаар: 96661221 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээн авсан бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ГУРАВ. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТЭМДЭГЛЭЛ:  
1 Кейсийн код (Холбон 

зуучлагч байгууллагын) 
2019012405 

2 Овог нэр: Дагва Туяачимэг 
3 Нас хүйс: 29 настай эмэгтэй 
4 Регистрийн дугаар: УЮ1990031568 
5 Гэрийн хаяг: (үндсэн 

болон одоо амьдарч буй) 
СХД 12-р хороо 24 – 36 

6 Утасны дугаар: 95121258 
7 Ам бүл, гэр бүлийн 

гишүүд: 
Нөхөр А.Гантулга 95121259 

8 Туслах хүмүүсийн 
мэдээлэл: 

Төрсөн ах Д.Сангирагчаа 99245546 

9 Аюулын зэргийн үнэлгээ:  Өндөр 
10 Яаралтай тусламжид 

холбосон эсэх:  
 
 Тийм    
 Үгүй  

Тийм бол:  

 Эмнэлэг 
 Цагдаагийн байгууллага  
 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв  

 

  Хамгаалах байр    
11 Нөхцөл байдлын 

үнэлгээний товч дүгнэлт: 
Хохирогчийн хувьд аюулын зэргийн үнэлгээгээр өндөр 
эрсдэлтэй, НБҮ-ээр хүүхдүүдийнх нь хамт гэрээс нь түр 
тусгаарлаж, хамгаалах байранд хямралын үеийн 
үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар нийгмийн суурь үйлчилгээнд 
хамруулах 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ 
авахуулах 

12 Холбон зуучлах  шалтгаан  - Хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд 
хангах 

- Хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлэх 
 Анхаарах асуудал  

- Хохирогчийн хувьд хүчирхийлэл үйлдэгчээс 
сэтгэл санаа, бие махбод, эдийн засгийн бүрэн 
хамааралтай тул үйлчилгээнээс татгалзах 
магадлалтайг анхаарах 

- Хүүхдийн боловсролын тасралтгүй байдлыг 
хангах тал дээр яаралтай арга хэмжээ авах 

 

Холбон зуучилсан: 

 

 

Хүлээн авсан: 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 
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Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт бөглөх аргачлал (Загвар жишээ)   
 
Огноо: 2020 он 05 сар 08 өдөр 
 
НЭГ. ХОЛБОН ЗУУЧИЛСАН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Байгууллагын нэр, хаяг: Энхжин ТББ 
2 Ажилтны овог нэр: Ө.Энхтуяа 
3 Албан тушаал: Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн сэтгэл зүйч 
4 Утасны дугаар: 99241071 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээлгэж өгсөн бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ХОЁР.  ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Овог нэр: Д.Батбаяр 
2 Байгууллагын нэр, хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 12-р хороо 
3 Албан тушаал: Нийгмийн ажилтан 
4 Утасны дугаар: 96661221 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээн авсан бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ГУРАВ. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТЭМДЭГЛЭЛ:  
1 Кейсийн код (Холбон 

зуучлагч байгууллагын) 
2019012405 

2 Овог нэр: Дагва Туяачимэг 
3 Нас хүйс: 29 настай эмэгтэй 
4 Регистрийн дугаар: УЮ1990031568 
5 Гэрийн хаяг: (үндсэн 

болон одоо амьдарч буй) 
СХД 12-р хороо 24 – 36 

6 Утасны дугаар: 95121258 
7 Ам бүл, гэр бүлийн 

гишүүд: 
Нөхөр А.Гантулга 95121259 

8 Туслах хүмүүсийн 
мэдээлэл: 

Төрсөн ах Д.Сангирагчаа 99245546 

9 Аюулын зэргийн үнэлгээ:  Өндөр 
10 Яаралтай тусламжид 

холбосон эсэх:  
 
 Тийм    
 Үгүй  

Тийм бол:  

 Эмнэлэг 
 Цагдаагийн байгууллага  
 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв  

 

  Хамгаалах байр    
11 Нөхцөл байдлын 

үнэлгээний товч дүгнэлт: 
Хохирогчийн хувьд аюулын зэргийн үнэлгээгээр өндөр 
эрсдэлтэй, НБҮ-ээр хүүхдүүдийнх нь хамт гэрээс нь түр 
тусгаарлаж, хамгаалах байранд хямралын үеийн 
үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар нийгмийн суурь үйлчилгээнд 
хамруулах 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ 
авахуулах 

12 Холбон зуучлах  шалтгаан  - Хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд 
хангах 

- Хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлэх 
 Анхаарах асуудал  

- Хохирогчийн хувьд хүчирхийлэл үйлдэгчээс 
сэтгэл санаа, бие махбод, эдийн засгийн бүрэн 
хамааралтай тул үйлчилгээнээс татгалзах 
магадлалтайг анхаарах 

- Хүүхдийн боловсролын тасралтгүй байдлыг 
хангах тал дээр яаралтай арга хэмжээ авах 

 

Холбон зуучилсан: 

 

 

Хүлээн авсан: 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 
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Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт бөглөх аргачлал (Загвар жишээ)   
 
Огноо: 2020 он 05 сар 08 өдөр 
 
НЭГ. ХОЛБОН ЗУУЧИЛСАН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Байгууллагын нэр, хаяг: Энхжин ТББ 
2 Ажилтны овог нэр: Ө.Энхтуяа 
3 Албан тушаал: Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх төвийн сэтгэл зүйч 
4 Утасны дугаар: 99241071 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээлгэж өгсөн бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ХОЁР.  ХҮЛЭЭН АВАГЧ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ 
1 Овог нэр: Д.Батбаяр 
2 Байгууллагын нэр, хаяг: Сонгинохайрхан дүүргийн 12-р хороо 
3 Албан тушаал: Нийгмийн ажилтан 
4 Утасны дугаар: 96661221 
5 И-мэйл хаяг:  
6 Хүлээн авсан бичиг 

баримт, бусад эд зүйл: 
 

1. Иргэний үнэмлэх /хуулбар/ 
2. Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт 
3. Өрхийн эмчийн үзлэг, оношилгоо, шинжилгээний 

дүгнэлт 
4. Нөхцөл байдлын үнэлгээний холбогдох хэсгийн 

хуулбар 
 

ГУРАВ. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ТУХАЙ ТОВЧ ТЭМДЭГЛЭЛ:  
1 Кейсийн код (Холбон 

зуучлагч байгууллагын) 
2019012405 

2 Овог нэр: Дагва Туяачимэг 
3 Нас хүйс: 29 настай эмэгтэй 
4 Регистрийн дугаар: УЮ1990031568 
5 Гэрийн хаяг: (үндсэн 

болон одоо амьдарч буй) 
СХД 12-р хороо 24 – 36 

6 Утасны дугаар: 95121258 
7 Ам бүл, гэр бүлийн 

гишүүд: 
Нөхөр А.Гантулга 95121259 

8 Туслах хүмүүсийн 
мэдээлэл: 

Төрсөн ах Д.Сангирагчаа 99245546 

9 Аюулын зэргийн үнэлгээ:  Өндөр 
10 Яаралтай тусламжид 

холбосон эсэх:  
 
 Тийм    
 Үгүй  

Тийм бол:  

 Эмнэлэг 
 Цагдаагийн байгууллага  
 Нэг цэгийн үйлчилгээний төв  

 

  Хамгаалах байр    
11 Нөхцөл байдлын 

үнэлгээний товч дүгнэлт: 
Хохирогчийн хувьд аюулын зэргийн үнэлгээгээр өндөр 
эрсдэлтэй, НБҮ-ээр хүүхдүүдийнх нь хамт гэрээс нь түр 
тусгаарлаж, хамгаалах байранд хямралын үеийн 
үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар нийгмийн суурь үйлчилгээнд 
хамруулах 
Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ 
авахуулах 

12 Холбон зуучлах  шалтгаан  - Хохирогчийн аюулгүй байдлыг нэн тэргүүнд 
хангах 

- Хамтарсан багаар үйлчилгээ үзүүлэх 
 Анхаарах асуудал  

- Хохирогчийн хувьд хүчирхийлэл үйлдэгчээс 
сэтгэл санаа, бие махбод, эдийн засгийн бүрэн 
хамааралтай тул үйлчилгээнээс татгалзах 
магадлалтайг анхаарах 

- Хүүхдийн боловсролын тасралтгүй байдлыг 
хангах тал дээр яаралтай арга хэмжээ авах 

 

Холбон зуучилсан: 

 

 

Хүлээн авсан: 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 

Овог, нэр: .......................................... 

Гарын үсэг: ........................................ 

(Тамга) 

 

Огноо: ................................................ 
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  Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 2: холбон зуучлах 
үйлчилгээний Хамтарсан төлөвлөгөө бөглөх аргачлал 

(Загвар жишээ) 

 

  
Кейсийн код:   019012405 

    

 Үйлчлүүлэгчийн овог нэр: 
Дандар овогтой 
Наранчимэг  

    

       
 Үйлчил-

гээний 
төрөл 

Үйл 
ажиллагаа 

Хугацаа Холбон 
зуучилсан 
байгууллаг
а, ажилтан 

Хүлээн 
авсан 
байгууллага
, ажилтан 

Хүлээж буй 
үр  дүн 

1 

Ха
м

та
рс

ан
 б

аг
ий

н 
үй

лч
ил

гэ
э 

Гэр бүлд НБҮ 
хийх 

 2020.05.1
0  

СХД-ийн 
ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн 
нөхцөл 
байдлыг 
тодорхойлж, 
нийгмийн 
суурь 
үйлчилгээний 
хэрэгцээ 
тодорхой 
болох 

Сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө 

 2020.05.1
0 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 
сэтгэл 
зүйн тэнцвэрт 
байдлыг 
олоход туслах 

Эрүүл 
мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ӨЭс.Саранг
уа 

Хохирогчийн 
эрүүл мэндийн 
байдлыг 
сайжруулах 
 

Боловсролын 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 67-
р 
сургуулийн 
НА Б.Содоо 

 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

Хэрэгцээт 
хууль эрх зүйн 
мэдээллийг 
өгөх 

 Хүчирхийлэл 
үйлдэгчид 

2020.05.25 
- 30  

СХД-ийн 12-
р хорооны 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 

 

хуулийн дагуу 
арга хэмжээ 

хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

аюулгүй 
байдлыг 
хангах, 
Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг зан 
үйлд нөлөөлөх 
албадан 
сургалтанд 
хамруулах 
 

 

Тү
р 

ха
м

га
ал

ах
 б

ай
рн

ы
 ү

йл
чи

лг
ээ

 

Хамгаалан 
байрлуулах 

 2019.01.2
4 -өөс 

ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

Хохирогчийн 
амь нас, эрүүл 
мэндийг 
хамгаалах, 
хямралын 
үеийн 
тайвшруулах 
үйлчилгээ, 
чадавхжуулах 

2 Аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

 2019.01.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Хямралын 
эсрэг 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Нийгэм сэтгэл 
зүйн 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

3 

Э
рү

үл
 м

эн
ди

йн
 

үй
лч

ил
гэ

э 

 Дотор  2020.05.2
4 -өөс 

  СХД-ийн 
ЭМТ болон 
бусад 
нарийн 
мэргэжлийн 
эмнэлэг 
 
 
 

Эрүүл мэндийн 
нарийн 
мэргэжлийн 
үзлэг, 
оношилгоо, 
эмчилгээ 

 Мэдрэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Гэмтэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Сэтгэц  2020.05.2
4 -өөс 

  

Холбон зуучилсан болон хүлээн авсан байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох арга 
хэлбэр, давтамж  

- 7 хоног бүр мэдээллийг утсаар болон бусад сувгаар солилцох   
   
Кейс зөвлөгөөн хийх хугацаа:  

Оролцогчид:   

136



 

  Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 2: холбон зуучлах 
үйлчилгээний Хамтарсан төлөвлөгөө бөглөх аргачлал 

(Загвар жишээ) 

 

  
Кейсийн код:   019012405 

    

 Үйлчлүүлэгчийн овог нэр: 
Дандар овогтой 
Наранчимэг  

    

       
 Үйлчил-

гээний 
төрөл 

Үйл 
ажиллагаа 

Хугацаа Холбон 
зуучилсан 
байгууллаг
а, ажилтан 

Хүлээн 
авсан 
байгууллага
, ажилтан 

Хүлээж буй 
үр  дүн 

1 

Ха
м

та
рс

ан
 б

аг
ий

н 
үй

лч
ил

гэ
э 

Гэр бүлд НБҮ 
хийх 

 2020.05.1
0  

СХД-ийн 
ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн 
нөхцөл 
байдлыг 
тодорхойлж, 
нийгмийн 
суурь 
үйлчилгээний 
хэрэгцээ 
тодорхой 
болох 

Сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө 

 2020.05.1
0 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 
сэтгэл 
зүйн тэнцвэрт 
байдлыг 
олоход туслах 

Эрүүл 
мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ӨЭс.Саранг
уа 

Хохирогчийн 
эрүүл мэндийн 
байдлыг 
сайжруулах 
 

Боловсролын 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 67-
р 
сургуулийн 
НА Б.Содоо 

 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

Хэрэгцээт 
хууль эрх зүйн 
мэдээллийг 
өгөх 

 Хүчирхийлэл 
үйлдэгчид 

2020.05.25 
- 30  

СХД-ийн 12-
р хорооны 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 

 

хуулийн дагуу 
арга хэмжээ 

хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

аюулгүй 
байдлыг 
хангах, 
Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг зан 
үйлд нөлөөлөх 
албадан 
сургалтанд 
хамруулах 
 

 

Тү
р 

ха
м

га
ал

ах
 б

ай
рн

ы
 ү

йл
чи

лг
ээ

 

Хамгаалан 
байрлуулах 

 2019.01.2
4 -өөс 

ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

Хохирогчийн 
амь нас, эрүүл 
мэндийг 
хамгаалах, 
хямралын 
үеийн 
тайвшруулах 
үйлчилгээ, 
чадавхжуулах 

2 Аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

 2019.01.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Хямралын 
эсрэг 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Нийгэм сэтгэл 
зүйн 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

3 

Э
рү

үл
 м

эн
ди

йн
 

үй
лч

ил
гэ

э 

 Дотор  2020.05.2
4 -өөс 

  СХД-ийн 
ЭМТ болон 
бусад 
нарийн 
мэргэжлийн 
эмнэлэг 
 
 
 

Эрүүл мэндийн 
нарийн 
мэргэжлийн 
үзлэг, 
оношилгоо, 
эмчилгээ 

 Мэдрэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Гэмтэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Сэтгэц  2020.05.2
4 -өөс 

  

Холбон зуучилсан болон хүлээн авсан байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох арга 
хэлбэр, давтамж  

- 7 хоног бүр мэдээллийг утсаар болон бусад сувгаар солилцох   
   
Кейс зөвлөгөөн хийх хугацаа:  

Оролцогчид:   
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  Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 2: холбон зуучлах 
үйлчилгээний Хамтарсан төлөвлөгөө бөглөх аргачлал 

(Загвар жишээ) 

 

  
Кейсийн код:   019012405 

    

 Үйлчлүүлэгчийн овог нэр: 
Дандар овогтой 
Наранчимэг  

    

       
 Үйлчил-

гээний 
төрөл 

Үйл 
ажиллагаа 

Хугацаа Холбон 
зуучилсан 
байгууллаг
а, ажилтан 

Хүлээн 
авсан 
байгууллага
, ажилтан 

Хүлээж буй 
үр  дүн 

1 

Ха
м

та
рс

ан
 б

аг
ий

н 
үй

лч
ил

гэ
э 

Гэр бүлд НБҮ 
хийх 

 2020.05.1
0  

СХД-ийн 
ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
хүчирхийллийн 
нөхцөл 
байдлыг 
тодорхойлж, 
нийгмийн 
суурь 
үйлчилгээний 
хэрэгцээ 
тодорхой 
болох 

Сэтгэл зүйн 
зөвлөгөө 

 2020.05.1
0 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг НА 
Д.Батбаяр 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 
сэтгэл 
зүйн тэнцвэрт 
байдлыг 
олоход туслах 

Эрүүл 
мэндийн 
тусламж 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ӨЭс.Саранг
уа 

Хохирогчийн 
эрүүл мэндийн 
байдлыг 
сайжруулах 
 

Боловсролын 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 67-
р 
сургуулийн 
НА Б.Содоо 

 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

 2020.05.2
5 - 30 

СХД-ийн 12-
р хорооны 
хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

Хэрэгцээт 
хууль эрх зүйн 
мэдээллийг 
өгөх 

 Хүчирхийлэл 
үйлдэгчид 

2020.05.25 
- 30  

СХД-ийн 12-
р хорооны 

Гэр бүлийн 
гишүүдийн 

 

хуулийн дагуу 
арга хэмжээ 

хамтарсан 
баг 
ХБ 
А.Уламбат 

аюулгүй 
байдлыг 
хангах, 
Хүчирхийлэл 
үйлдэгчийг зан 
үйлд нөлөөлөх 
албадан 
сургалтанд 
хамруулах 
 

 

Тү
р 

ха
м

га
ал

ах
 б

ай
рн

ы
 ү

йл
чи

лг
ээ

 

Хамгаалан 
байрлуулах 

 2019.01.2
4 -өөс 

ГБХЗХХ-
ийн сэтгэл 
зүйч 
Ө.Энхтуяа 

НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

Хохирогчийн 
амь нас, эрүүл 
мэндийг 
хамгаалах, 
хямралын 
үеийн 
тайвшруулах 
үйлчилгээ, 
чадавхжуулах 

2 Аюулгүй 
байдлыг 
хангах 

 2019.01.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Хямралын 
эсрэг 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

 Нийгэм сэтгэл 
зүйн 
үйлчилгээ 

 2020.05.2
4 -өөс 

  НЦГ-ын 
дэргэдэх 
Түр 
хамгаалах 
байр 

 

3 

Э
рү

үл
 м

эн
ди

йн
 

үй
лч

ил
гэ

э 

 Дотор  2020.05.2
4 -өөс 

  СХД-ийн 
ЭМТ болон 
бусад 
нарийн 
мэргэжлийн 
эмнэлэг 
 
 
 

Эрүүл мэндийн 
нарийн 
мэргэжлийн 
үзлэг, 
оношилгоо, 
эмчилгээ 

 Мэдрэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Гэмтэл  2020.05.2
4 -өөс 

  

 Сэтгэц  2020.05.2
4 -өөс 

  

Холбон зуучилсан болон хүлээн авсан байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох арга 
хэлбэр, давтамж  

- 7 хоног бүр мэдээллийг утсаар болон бусад сувгаар солилцох   
   
Кейс зөвлөгөөн хийх хугацаа:  

Оролцогчид:   

137



 

Үйлчлүүлэгч: 
............................................................................................................................................ 

Холбон зуучлагч талаас: Ө.Энхтуяа   

/СХД-ийн ГБХЗХХ-ийн гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч/ 

Хүлээн авагч талаас:  

1. СХД-ийн 12-р хорооны нийгмийн ажилтан Д.Батбаяр 
2. НЦГ-ын дэргэдэх түр хамгаалах байрны дарга, цагдаагийн хошууч ...... 
3. СХД-ийн ЭМТ-ийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан 

  Хамтарсан төлөвлөгөөг үнэлэх арга хэлбэр:  
- Төлөвлөгөөний биелэлтийн үр дүнг хэлэлцэх оролцогч талуудын зөвлөгөөн 
- Холбон зуучлах үйлчилгээний үр дүнгийн талаарх илтгэх хуудас, ажлын тайлан 
- Эргэн мэдээлэх хуудсаар мэдээлэл солилцох 

 
 
Холбон зуучлагч: 
 
Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 
 

 

Хүлээн авагч: 

Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 

 

Үйлчлүүлэгч 

Овог, нэр: 
......................... 

Гарын үсэг: 
.......................... 

Огноо: 

...................... 

 

  

 

Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 3: 
Эргэн мэдээлэх хуудас бөглөх аргачлал (Загвар жишээ) 

 
 
Огноо: 2020 он  05 сарын 30 өдөр  
 
Кейсийн код: 2020050505 

Үйлчлүүлэгчийн овог, нэр: Дандар овогтой Наранчимэг 

1 Хүлээн авагч байгууллагын зүгээс үзүүлсэн үйлчилгээний тэмдэглэл  

 Хамтарсан багийн үйлчилгээний талаарх тэмдэглэл 

- 2020050505 кодтой үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх талаар 2020 оны 05 
дугаар сарын 08-ны өдөр кейс зөвлөгөөн хийлээ. Зөвлөгөөнд хамтарсан 
багийн гишүүд 100 хувь ирцтэй оролцлоо. 

- НБҮ-ийг НА Д.Батбаяр 2 удаа хийсэн. НБҮ-ний дагуу хохирогч түүний гэр 
бүлд үзүүлэх үйлчилгээний төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан. Кейс менежментийг НА Д.Батбаяр хийж гүйцэтгэсэн болно. 

- Түр хамгаалах байранд байрлах хугацаанд өргөтсөн кейс зөвлөгөөнийг 
хийсэн. 

- Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ авах хүсэлтийг хорооны 
хэсгийн байцаагч цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн нэрийн өмнөөс 
гаргаж, 14 хоног баривчлах, баривчлагдсан хугацаанд 96 цагийн зан үйлд 
нөлөөлөх албадан сургаалтанд хамруулах шийдвэрийг шүүхээс гаргасан 
байна.  

- Хохирогч түр хамгаалах байранд 3 хүүхдийн хамт 60 хоног байрласан. Энэ 
хугацаанд хүчирхийлэл үйлдэгч нөхрийг цагдаагийн бүртгэлд оруулж, 
хэсгийн байцаагч 2 удаа, нийгмийн ажилтан 3 удаа, засаг дарга 2 удаа 
уулзаж, зөвлөгөө өгсөн ба тэрээр дахин хүчирхийлэл үйлдэхгүй тухай 
амлалт бичгээр өгсөн. Одоо ажлаа хийж байна.  

- Энэхүү гэр бүл одоогоор хамтдаа амьдарч байгаа бөгөөд дахин 
хүчирхийллийн дуудлага ирээгүй байна. 

- Хохирогчийг Хөдөлмөр, халамжийн хэлтсээс явуулдаг оёдолчин бэлтгэх 
сургалтанд бүртгүүлсэн. 

- 8 настай том хүү Бат-Эрдэнэ эргэн сургуульдаа сурахад анги удирдсан 
багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан хамтран ажилласан. 2-5 настай 2 
хүүхдийг хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулж, СӨБ эзэмшүүлэхэд хамтарсан баг 
ажилласан. 

- Хохирогчид үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг түр хамгаалах байранд 
амьдрах хугацаанд НЦГ-ын ажилтнууд холбон зуучлах үйлчилгээгээр 
үзүүлсэн болно.  

 

2 Үйлчилгээ үзүүлсний дараах нөхцөл байдал   

 - Хохирогч болон хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн тэнцвэрт байдал дээшилж, өөртөө 
итгэлтэй болсон. 

- Хохирогч өөрийн зан үйлээ хянах, хүүхдүүд, гэр бүлдээ тавих анхаарал 
халамж нэмэгдсэн. 
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Үйлчлүүлэгч: 
............................................................................................................................................ 

Холбон зуучлагч талаас: Ө.Энхтуяа   

/СХД-ийн ГБХЗХХ-ийн гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч/ 

Хүлээн авагч талаас:  

1. СХД-ийн 12-р хорооны нийгмийн ажилтан Д.Батбаяр 
2. НЦГ-ын дэргэдэх түр хамгаалах байрны дарга, цагдаагийн хошууч ...... 
3. СХД-ийн ЭМТ-ийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан 

  Хамтарсан төлөвлөгөөг үнэлэх арга хэлбэр:  
- Төлөвлөгөөний биелэлтийн үр дүнг хэлэлцэх оролцогч талуудын зөвлөгөөн 
- Холбон зуучлах үйлчилгээний үр дүнгийн талаарх илтгэх хуудас, ажлын тайлан 
- Эргэн мэдээлэх хуудсаар мэдээлэл солилцох 

 
 
Холбон зуучлагч: 
 
Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 
 

 

Хүлээн авагч: 

Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 

 

Үйлчлүүлэгч 

Овог, нэр: 
......................... 

Гарын үсэг: 
.......................... 

Огноо: 

...................... 

 

  

 

Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 3: 
Эргэн мэдээлэх хуудас бөглөх аргачлал (Загвар жишээ) 

 
 
Огноо: 2020 он  05 сарын 30 өдөр  
 
Кейсийн код: 2020050505 

Үйлчлүүлэгчийн овог, нэр: Дандар овогтой Наранчимэг 

1 Хүлээн авагч байгууллагын зүгээс үзүүлсэн үйлчилгээний тэмдэглэл  

 Хамтарсан багийн үйлчилгээний талаарх тэмдэглэл 

- 2020050505 кодтой үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх талаар 2020 оны 05 
дугаар сарын 08-ны өдөр кейс зөвлөгөөн хийлээ. Зөвлөгөөнд хамтарсан 
багийн гишүүд 100 хувь ирцтэй оролцлоо. 

- НБҮ-ийг НА Д.Батбаяр 2 удаа хийсэн. НБҮ-ний дагуу хохирогч түүний гэр 
бүлд үзүүлэх үйлчилгээний төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан. Кейс менежментийг НА Д.Батбаяр хийж гүйцэтгэсэн болно. 

- Түр хамгаалах байранд байрлах хугацаанд өргөтсөн кейс зөвлөгөөнийг 
хийсэн. 

- Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ авах хүсэлтийг хорооны 
хэсгийн байцаагч цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн нэрийн өмнөөс 
гаргаж, 14 хоног баривчлах, баривчлагдсан хугацаанд 96 цагийн зан үйлд 
нөлөөлөх албадан сургаалтанд хамруулах шийдвэрийг шүүхээс гаргасан 
байна.  

- Хохирогч түр хамгаалах байранд 3 хүүхдийн хамт 60 хоног байрласан. Энэ 
хугацаанд хүчирхийлэл үйлдэгч нөхрийг цагдаагийн бүртгэлд оруулж, 
хэсгийн байцаагч 2 удаа, нийгмийн ажилтан 3 удаа, засаг дарга 2 удаа 
уулзаж, зөвлөгөө өгсөн ба тэрээр дахин хүчирхийлэл үйлдэхгүй тухай 
амлалт бичгээр өгсөн. Одоо ажлаа хийж байна.  

- Энэхүү гэр бүл одоогоор хамтдаа амьдарч байгаа бөгөөд дахин 
хүчирхийллийн дуудлага ирээгүй байна. 

- Хохирогчийг Хөдөлмөр, халамжийн хэлтсээс явуулдаг оёдолчин бэлтгэх 
сургалтанд бүртгүүлсэн. 

- 8 настай том хүү Бат-Эрдэнэ эргэн сургуульдаа сурахад анги удирдсан 
багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан хамтран ажилласан. 2-5 настай 2 
хүүхдийг хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулж, СӨБ эзэмшүүлэхэд хамтарсан баг 
ажилласан. 

- Хохирогчид үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг түр хамгаалах байранд 
амьдрах хугацаанд НЦГ-ын ажилтнууд холбон зуучлах үйлчилгээгээр 
үзүүлсэн болно.  

 

2 Үйлчилгээ үзүүлсний дараах нөхцөл байдал   

 - Хохирогч болон хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн тэнцвэрт байдал дээшилж, өөртөө 
итгэлтэй болсон. 

- Хохирогч өөрийн зан үйлээ хянах, хүүхдүүд, гэр бүлдээ тавих анхаарал 
халамж нэмэгдсэн. 
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Үйлчлүүлэгч: 
............................................................................................................................................ 

Холбон зуучлагч талаас: Ө.Энхтуяа   

/СХД-ийн ГБХЗХХ-ийн гэр бүлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, сэтгэл зүйч/ 

Хүлээн авагч талаас:  

1. СХД-ийн 12-р хорооны нийгмийн ажилтан Д.Батбаяр 
2. НЦГ-ын дэргэдэх түр хамгаалах байрны дарга, цагдаагийн хошууч ...... 
3. СХД-ийн ЭМТ-ийн эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан 

  Хамтарсан төлөвлөгөөг үнэлэх арга хэлбэр:  
- Төлөвлөгөөний биелэлтийн үр дүнг хэлэлцэх оролцогч талуудын зөвлөгөөн 
- Холбон зуучлах үйлчилгээний үр дүнгийн талаарх илтгэх хуудас, ажлын тайлан 
- Эргэн мэдээлэх хуудсаар мэдээлэл солилцох 

 
 
Холбон зуучлагч: 
 
Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 
 

 

Хүлээн авагч: 

Овог, нэр: 
.......................................... 

Гарын үсэг: 
........................................ 

(Тамга) 

Огноо: 
................................................ 

 

Үйлчлүүлэгч 

Овог, нэр: 
......................... 

Гарын үсэг: 
.......................... 

Огноо: 

...................... 

 

  

 

Холбон зуучлах үйлчилгээний маягт 3: 
Эргэн мэдээлэх хуудас бөглөх аргачлал (Загвар жишээ) 

 
 
Огноо: 2020 он  05 сарын 30 өдөр  
 
Кейсийн код: 2020050505 

Үйлчлүүлэгчийн овог, нэр: Дандар овогтой Наранчимэг 

1 Хүлээн авагч байгууллагын зүгээс үзүүлсэн үйлчилгээний тэмдэглэл  

 Хамтарсан багийн үйлчилгээний талаарх тэмдэглэл 

- 2020050505 кодтой үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлэх талаар 2020 оны 05 
дугаар сарын 08-ны өдөр кейс зөвлөгөөн хийлээ. Зөвлөгөөнд хамтарсан 
багийн гишүүд 100 хувь ирцтэй оролцлоо. 

- НБҮ-ийг НА Д.Батбаяр 2 удаа хийсэн. НБҮ-ний дагуу хохирогч түүний гэр 
бүлд үзүүлэх үйлчилгээний төлөвлөгөөг гаргаж хэрэгжилтийг хангаж 
ажилласан. Кейс менежментийг НА Д.Батбаяр хийж гүйцэтгэсэн болно. 

- Түр хамгаалах байранд байрлах хугацаанд өргөтсөн кейс зөвлөгөөнийг 
хийсэн. 

- Хүчирхийлэл үйлдэгчид хуулийн дагуу арга хэмжээ авах хүсэлтийг хорооны 
хэсгийн байцаагч цагдаагийн байгууллагад хохирогчийн нэрийн өмнөөс 
гаргаж, 14 хоног баривчлах, баривчлагдсан хугацаанд 96 цагийн зан үйлд 
нөлөөлөх албадан сургаалтанд хамруулах шийдвэрийг шүүхээс гаргасан 
байна.  

- Хохирогч түр хамгаалах байранд 3 хүүхдийн хамт 60 хоног байрласан. Энэ 
хугацаанд хүчирхийлэл үйлдэгч нөхрийг цагдаагийн бүртгэлд оруулж, 
хэсгийн байцаагч 2 удаа, нийгмийн ажилтан 3 удаа, засаг дарга 2 удаа 
уулзаж, зөвлөгөө өгсөн ба тэрээр дахин хүчирхийлэл үйлдэхгүй тухай 
амлалт бичгээр өгсөн. Одоо ажлаа хийж байна.  

- Энэхүү гэр бүл одоогоор хамтдаа амьдарч байгаа бөгөөд дахин 
хүчирхийллийн дуудлага ирээгүй байна. 

- Хохирогчийг Хөдөлмөр, халамжийн хэлтсээс явуулдаг оёдолчин бэлтгэх 
сургалтанд бүртгүүлсэн. 

- 8 настай том хүү Бат-Эрдэнэ эргэн сургуульдаа сурахад анги удирдсан 
багш, сургуулийн нийгмийн ажилтан хамтран ажилласан. 2-5 настай 2 
хүүхдийг хүүхдийн цэцэрлэгт хамруулж, СӨБ эзэмшүүлэхэд хамтарсан баг 
ажилласан. 

- Хохирогчид үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээг түр хамгаалах байранд 
амьдрах хугацаанд НЦГ-ын ажилтнууд холбон зуучлах үйлчилгээгээр 
үзүүлсэн болно.  

 

2 Үйлчилгээ үзүүлсний дараах нөхцөл байдал   

 - Хохирогч болон хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн тэнцвэрт байдал дээшилж, өөртөө 
итгэлтэй болсон. 

- Хохирогч өөрийн зан үйлээ хянах, хүүхдүүд, гэр бүлдээ тавих анхаарал 
халамж нэмэгдсэн. 
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- Хүчирхийлэл үйлдэгчийн хувьд архины хэрэглээгээ багасгах, архинаас 
гарах эмчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй. 

3 Цаашид авах арга хэмжээ: 

 

 

 

- Нөхрийг архины хамаарлаас гарах сайн дурын эмчилгээг сэтгэл заслын 
үйлчилгээтэй хослуулсан эмчилгээнд хамруулах 

- Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтанд эхнэр, нөхрийг хамруулах 
- Хүүхдийн оролцооны клубт том хүүг хамруулах 
- Гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт энэхүү гэр бүлийг хамруулах 

4 Бусад зөвлөмж / тайлбар 

 

 

 

 

 

- Эцэг эхийг Өдөр тутамдаа хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтанд 
хамруулах 

- Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтанд сайн дураар хамруулах сэдэл 
төрүүлэх ажлыг хорооны НА зохион байгуулах 

- Гэр бүлийг дэмжих, орчин нөхцөл, ахуйг сайжруулах хөтөлбөрт хамруулах 
 

 
Холбон зуучилсан:  

 

Хүлээн авсан:  

Овог, нэр:  

.......................................... 

Гарын үсэг:  

....................................... 

(Тамга) 

 

Огноо:  

2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр 15 цаг 30 
минут   

 

СХД-ийн 12-р хорооны Хамтарсан баг 

 

Овог,нэр: .......................................... 

 

Гарын үсэг: ........................................ 

 

(Тамга) 

 

Огноо:  

 201_он _сар _өдөр _цаг _ минут   
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- Хүчирхийлэл үйлдэгчийн хувьд архины хэрэглээгээ багасгах, архинаас 
гарах эмчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй. 

3 Цаашид авах арга хэмжээ: 

 

 

 

- Нөхрийг архины хамаарлаас гарах сайн дурын эмчилгээг сэтгэл заслын 
үйлчилгээтэй хослуулсан эмчилгээнд хамруулах 

- Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтанд эхнэр, нөхрийг хамруулах 
- Хүүхдийн оролцооны клубт том хүүг хамруулах 
- Гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт энэхүү гэр бүлийг хамруулах 

4 Бусад зөвлөмж / тайлбар 

 

 

 

 

 

- Эцэг эхийг Өдөр тутамдаа хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтанд 
хамруулах 

- Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтанд сайн дураар хамруулах сэдэл 
төрүүлэх ажлыг хорооны НА зохион байгуулах 

- Гэр бүлийг дэмжих, орчин нөхцөл, ахуйг сайжруулах хөтөлбөрт хамруулах 
 

 
Холбон зуучилсан:  

 

Хүлээн авсан:  

Овог, нэр:  

.......................................... 

Гарын үсэг:  

....................................... 

(Тамга) 

 

Огноо:  

2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр 15 цаг 30 
минут   

 

СХД-ийн 12-р хорооны Хамтарсан баг 

 

Овог,нэр: .......................................... 

 

Гарын үсэг: ........................................ 

 

(Тамга) 

 

Огноо:  

 201_он _сар _өдөр _цаг _ минут   
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- Хүчирхийлэл үйлдэгчийн хувьд архины хэрэглээгээ багасгах, архинаас 
гарах эмчилгээнд хамрагдах хүсэлтэй. 

3 Цаашид авах арга хэмжээ: 

 

 

 

- Нөхрийг архины хамаарлаас гарах сайн дурын эмчилгээг сэтгэл заслын 
үйлчилгээтэй хослуулсан эмчилгээнд хамруулах 

- Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтанд эхнэр, нөхрийг хамруулах 
- Хүүхдийн оролцооны клубт том хүүг хамруулах 
- Гэр бүлийг дэмжих хөтөлбөрт энэхүү гэр бүлийг хамруулах 

4 Бусад зөвлөмж / тайлбар 

 

 

 

 

 

- Эцэг эхийг Өдөр тутамдаа хэрэглэх хүмүүжлийн эерэг аргын сургалтанд 
хамруулах 

- Гэр бүлийн боловсрол олгох сургалтанд сайн дураар хамруулах сэдэл 
төрүүлэх ажлыг хорооны НА зохион байгуулах 

- Гэр бүлийг дэмжих, орчин нөхцөл, ахуйг сайжруулах хөтөлбөрт хамруулах 
 

 
Холбон зуучилсан:  

 

Хүлээн авсан:  

Овог, нэр:  

.......................................... 

Гарын үсэг:  

....................................... 

(Тамга) 

 

Огноо:  

2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр 15 цаг 30 
минут   

 

СХД-ийн 12-р хорооны Хамтарсан баг 

 

Овог,нэр: .......................................... 

 

Гарын үсэг: ........................................ 

 

(Тамга) 

 

Огноо:  

 201_он _сар _өдөр _цаг _ минут   
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Хавсралт 6

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын хамтарсан 2017
Оны А/36, А/35 дугаар тушаалаар батлагдсан хохирогчдыг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй

уулзуулах уулзалтын бүртгэл бөглөх аргачлал (Загвар жишээ)

Уулзалт зохион
байгуулж буй
байгууллага

Уулзалт эхэлсэн
огноо, газар

Хүчирхийллийн
хохирогч

Хүчирхийлэл үйлдэгч

Уулзалтыг зөвшөөрсөн албан тушаалтан СХД-ийн 12-р хорооны Засаг дарга хамтарсан 
багийн ахлагч Ц.Цэрэнпагма
Зөвшөөрлийн хуудасны дугаар № 05

Уулзалтын тэмдэглэл / уулзалтын явц, нөхцөл байдлын талаар тусгана/

Уулзалтыг НЦГ-ын дэргэдэх Түр хамгаалах байранд үйлчлүүлж байгаа иргэн Д.Наранчимэг нь 
нийгмийн ажилтан Ж.Цэцгээд бичгээр хүсэлт гаргасны дагуу НЦГ-ийн Түр хамгаалах байр, 
СХД-ийн ГБХЗХХ, СХД-ийн 12-р хорооны хамтарсан багийн 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ны 
өдрийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэж зохион байгуулсан.
Уулзалт гэр бүлийн гишүүдийн хүрээнд хэвийн харилцааны түвшинд хийгдсэн болно. 
Уулзалтын явцад гэр бүлийн гишүүдийн нэг нэгэндээ гомдож туньсан, уурлаж,өширхсөн 
байдал ажиглагдсангүй. Эцэг хүүхдүүдийн хооронд бие биеэ санасан, тэмүүлсэн байдал 
ажиглагдаж байлаа. Уулзалтын дараа ч хохирогч, хүүхдүүдийн хувьд сэтгэл тайван шинж 
байдал ажиглагдсан болно. Хүчирхийлэл үйлдэгчийн хувьд хамтарсан багийн гишүүдтэй 
тусгайлан уулзах хүсэлт тавьсан бөгөөд, энэхүү уулзалт зөвлөгөөг хамтарсан баг жичид нь 
товлох болсон юм.

СХД-ийн ГБХЗХХ-ийн гэр бүлийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн Ө.Энхтуяа

2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр 10.05 цагт СХД-ийн 
ГБХЗХХ-ийн гэр бүлд зөвлөгөө өгөх өрөөнд уулзалтыг зохион 
байгууллаа.

Амар овогтой Гантулга 35 настай эрэгтэй

Хяналт тавьсан
цагдаагийн албан хаагч

СХД-ийн 12-р хорооны Цагдаагийн хэсгийн байцаагч, ахмад
...................................... ............................ А.Уламбат

Уулзалтад байлцсан
нийгмийн ажилтан

СХД-ийн 12-р хорооны нийгмийн ажилтан
....................... Д.Батбаяр

2020 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 11.05 минут

Дандар овогтой Наранчимэг 29 настай эмэгтэй

Гантулга овогтой Бат-Эрдэнэ 8 настай эрэгтэй

Гантулга овогтой Баяр-Эрдэнэ 5 настай эрэгтэй

Гантулга овогтой Батсувд 2 настай эмэгтэй

Уулзалтад байлцсан
бусад хүмүүс

Уулзалт дууссан цаг

СХД-ийн 12-р хорооны нийгмийн ажилтан
....................... Д.Батбаяр

Уулзалтын тэмдэглэл
хөтөлсөн ажилтан

НЦГ-ын дэргэдэх түр хамгаалах байрны нийгмийн ажилтан
........................................................... Ж.Цэцэгээ

СХД-ийн ГБХЗХХ-ийн гэр бүлийн асуудал хариуцсан
мэргэжилтэн ................................... Ө.Энхтуяа
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Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Японы Засгийн газар, "Цар тахалтай тэмцэх фронт дээр ажиллаж 
буй ажилтан, албан хаагчдад ЖСХ, Хүүхдийн хүчирхийллийг илрүүлж, хариу арга хэмжээ авахад зориулсан зөвлөмж. 2020
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Эх сурвалж: НҮБ-ын Хүн амын сан, НҮБ-ын Хүүхдийн сан, Японы Засгийн газар, "Цар тахалтай тэмцэх фронт дээр ажиллаж 
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ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ХОХИРОГЧДОД ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НЭГ ЦЭГИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ БОЛОН ТҮР ХАМГААЛАХ БАЙРНЫ ЖАГСААЛТ

Нэг цэгийн үйлчилгээний төв (НЦҮТ)

№ Байршил Утас Хариуцах байгууллага

1 Улаанбаатар хот, Баянгол 
дүүрэг 70180139 Гэмтэл согог судлалын үндэсний төвийн 

дэргэдэх НЦҮТ 

2 Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг 70150183 Цагаан шонхор ТББ-ын дэргэдэх НЦҮТ

3

Улаанбаатар хот, 
Сүхбаатар дүүрэг

70116358 Сүхбаатар дүүргийн Эрүүл мэндийн төвийн 
дэргэдэх НЦҮТ

4 93070949 Шүүхийн шинжилгээний Үндэсний 
хүрээлэнгийн дэргэдэх НЦҮТ

5 108 Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
газар (ГБХЗХГ)-ын дэргэдэх НЦҮТ

6 Улаанбаатар хот, 
Чингэлтэй дүүрэг 108 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

7 Улаанбаатар хот, Хан-Уул 
дүүрэг 108 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

8 Архангай аймаг 70332886, 94668379 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

9 Баян-Өлгий аймаг 7042102, 94442907 Цагдаагийн газрын дэргэдэх НЦҮТ

10 Баянхонгор аймаг 70442122 Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төвийн 
салбарын дэргэдэх НЦҮТ

11 Говь-Алтай аймаг 7048103, 98299111 Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн дэргэдэх НЦҮТ

12 Завхан аймаг 7046102, 80740740 Хүчирхийллийн эсрэг хамтын хүч ТББ-ын 
дэргэдэх НЦҮТ

13 Дархан-Уул аймаг 70378737, 70370000 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

14 Дорнод аймаг 70584455, 70584150 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх HЦҮТ

15 Өвөрхангай аймаг 70322108 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

16 Өмнөговь аймаг 70532005 Цагдаагийн газрын дэргэдэх НЦҮТ

17 Хөвсгөл аймаг 70382121 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ

18 Хэнтий аймаг 70563533 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх НЦҮТ
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Түр хамгаалах байр (ТХБ)

№ Байршил Утас Хариуцах байгууллага

1 Улаанбаатар хот, 
Багахангай дүүрэг 70491049, 70491216 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

2 Улаанбааатар хот, 
Баянгол дүүрэг 70119949, 96490505 Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төвийн 

дэргэдэх ТХБ

3 Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг 108 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх хүүхэд хамгааллын 

ТХБ

4 Улаанбаатар хот, 
 Хан-Уул дүүрэг 107 Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын 

дэргэдэх ТХБ

5 Булган аймаг 70343389 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

6 Говьсүмбэр аймаг 70543661,99941951 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

7 Дорноговь аймаг 
Сайншанд сум 70522738 Цагдаагийн газрын дэргэдэх ТХБ

8 Дорноговь аймаг
Замын-Үүд сум 89112271, 91213313 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

9 Дундговь аймаг 96010665, 80116322, 
90905616

Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төвийн 
салбарын дэргэдэх ТХБ

10 Орхон аймаг 70357200 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

11 Сэлэнгэ аймаг 
Мандал сум 99499986, 99536561 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

12 Сэлэнгэ аймаг
Алтанбулаг сум 70362269 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

13 Увс аймаг 99042434, 99679379 Цагдаагийн газрын дэргэдэх ТБХ
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Түр хамгаалах байр (ТХБ)

№ Байршил Утас Хариуцах байгууллага

1 Улаанбаатар хот, 
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3 Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг 108 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх хүүхэд хамгааллын 

ТХБ

4 Улаанбаатар хот, 
 Хан-Уул дүүрэг 107 Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын 

дэргэдэх ТХБ

5 Булган аймаг 70343389 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

6 Говьсүмбэр аймаг 70543661,99941951 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

7 Дорноговь аймаг 
Сайншанд сум 70522738 Цагдаагийн газрын дэргэдэх ТХБ

8 Дорноговь аймаг
Замын-Үүд сум 89112271, 91213313 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

9 Дундговь аймаг 96010665, 80116322, 
90905616

Хүчирхийллийн эсрэг Үндэсний төвийн 
салбарын дэргэдэх ТХБ

10 Орхон аймаг 70357200 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

11 Сэлэнгэ аймаг 
Мандал сум 99499986, 99536561 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

12 Сэлэнгэ аймаг
Алтанбулаг сум 70362269 ГБХЗХГ-ын дэргэдэх ТХБ

13 Увс аймаг 99042434, 99679379 Цагдаагийн газрын дэргэдэх ТБХ
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ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ХОХИРОГЧДОД ЧИГЛЭСЭН БУСАД ТӨРЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ 

No. Байгууллага Хаяг Утас Имэйл Үйл ажиллагааны чиглэл

УЛААНБААТАР

1 Монголын 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн 
байгууллагуудын 
үндэсний холбоо

БГД, 16-р 
хороо, Туулын 
06-119 тоот

99680657, 
88800657

Altantuya922@
gmail.com

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрх ашгийг 
хамгаалах, тэднийг 
чадавхжуулах, 
нийгэмшүүлэх

•	 Гишүүн байгууллагуудын 
эв нэгдлийг хангах.

•	 НҮБ-д сүүдэр тайлан 
боловсруулах

•	 Стратегийн өмгөөлөл 
явуулдаг

2 Тэгш нийгэм БЗД, 
Энхтайвны 
өргөн чөлөө, 
Американ дэнж 
44/6 тоот

99095302 Enhbuyant_
lhagvajav@
yahoo.com

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрх ашгийг 
хамгаалах чиглэлээр 
төсөл хэрэгжүүлдэг, 

•	 НҮБ-д сүүдэр тайлан 
боловсруулах 

•	 Стратегийн өмгөөлөл 
явуулдаг.

3 МОНФЕМНЕТ 
Үндэсний сүлжээ

БЗД, 6-р хороо, 
96-202

91002121, 
70110355

coordinator@
monfemnet.org

23 гишүүн байгууллагаас бүрдсэн, 
эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн 
тэгш эрх, шударга ёсны төлөө 
дараах чиглэлд ажилладаг:

•	 Бодлого, институцын 
шинэчлэл

•	 Соёлын шинэчлэл
•	 Хөдөлгөөн өрнүүлэх 

4 Монголын 
сонсголгүй 
эмэгтэйчүүдийн 
бие даан амьдрах 
төв

БЗД, 13-р 
хороо, Алтан 
тэвш хороолол, 
1-р байр

99680024 mondeafwom-
en@gmail.com

•	 Сонсголгүй охид, 
эмэгтэйчүүдийг 
чадавхжуулах

•	 Нөлөөллийн үйл 
ажиллагаа, сайн үйлсийн 
аян зохион байгуулах.

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн 
болон өртөж болзошгүй 
сонсголгүй эмэгтэйчүүдэд 
холбон зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлэх

5 Лантуун дохио БЗД, 23-р 
хороо, A 
2B-1545A, 

94222888, 
77076996

ganbayar@lan-
tuundohio.org

•	 Хүний наймаа, 
хүчирхийлэл, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийллэс 
сэргийлэх, хуулийг 
таниулах, сурталчлах.

•	 Эрчүүдийг хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх асуудлаар 
оролцоотой болгох, 

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийн хамгаалах байр 
ажиллуулах
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No. Байгууллага Хаяг Утас Имэйл Үйл ажиллагааны чиглэл

УЛААНБААТАР

1 Монголын 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн 
байгууллагуудын 
үндэсний холбоо

БГД, 16-р 
хороо, Туулын 
06-119 тоот

99680657, 
88800657

Altantuya922@
gmail.com

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрх ашгийг 
хамгаалах, тэднийг 
чадавхжуулах, 
нийгэмшүүлэх

•	 Гишүүн байгууллагуудын 
эв нэгдлийг хангах.

•	 НҮБ-д сүүдэр тайлан 
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•	 Стратегийн өмгөөлөл 
явуулдаг

2 Тэгш нийгэм БЗД, 
Энхтайвны 
өргөн чөлөө, 
Американ дэнж 
44/6 тоот

99095302 Enhbuyant_
lhagvajav@
yahoo.com

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрх ашгийг 
хамгаалах чиглэлээр 
төсөл хэрэгжүүлдэг, 

•	 НҮБ-д сүүдэр тайлан 
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•	 Стратегийн өмгөөлөл 
явуулдаг.

3 МОНФЕМНЕТ 
Үндэсний сүлжээ

БЗД, 6-р хороо, 
96-202

91002121, 
70110355

coordinator@
monfemnet.org

23 гишүүн байгууллагаас бүрдсэн, 
эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн 
тэгш эрх, шударга ёсны төлөө 
дараах чиглэлд ажилладаг:

•	 Бодлого, институцын 
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•	 Соёлын шинэчлэл
•	 Хөдөлгөөн өрнүүлэх 
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эмэгтэйчүүдийг 
чадавхжуулах

•	 Нөлөөллийн үйл 
ажиллагаа, сайн үйлсийн 
аян зохион байгуулах.

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн 
болон өртөж болзошгүй 
сонсголгүй эмэгтэйчүүдэд 
холбон зуучлах үйлчилгээ 
үзүүлэх

5 Лантуун дохио БЗД, 23-р 
хороо, A 
2B-1545A, 

94222888, 
77076996

ganbayar@lan-
tuundohio.org

•	 Хүний наймаа, 
хүчирхийлэл, хүүхдийн 
эсрэг хүчирхийллэс 
сэргийлэх, хуулийг 
таниулах, сурталчлах.

•	 Эрчүүдийг хүчирхийлэлтэй 
тэмцэх асуудлаар 
оролцоотой болгох, 

•	 Хүчирхийлэлд өртсөн 
хүүхдийн хамгаалах байр 
ажиллуулах
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6 Либерал 
эмэгтэйчүүдийн 
оюуны сан

СБД, 8-р хороо, 
11-р хороолол, 
МУИС-ийн 5-р 
байрны урд 
GB Center, 3 
давхарт 302 
тоот

77007999, 
99114836

bujidmaa@
academy.org.mn

•	 Сургалт, судалгаа, 
нийгэм, хүмүүнлэгийн үйл 
ажиллагаа явуулах

•	 Эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
хангах,  эрх мэдэлжүүлэх 
чиглэлээр ажиллах

•	 Салбар зөвлөлүүд ГБХ-тэй 
тэмцэх нөлөөллийн аян 
явуулдаг 

7
Эрчүүд, гэр 
бүл хөгжлийн 
нийгэмлэг 

ЧД, 5-р хороо, 
11-4

94199011

mfd9011@
yahoo.com

•	 ГБХ-ийн талаар гэр 
бүлд сургалт, гэр бүлийн 
зөвлөгөөг хүргэдэг

•	 Зан үйлд нөлөөлөах 
сургалтын тогтмол 
явуулдаг. 

8 Каритас Монгол 

БЗД 13-хороо, 
Нарны зам-
138, Нийгмийн 
халамжийн 
цогцолбор

77135052, 
88190519

Erdene.g@cari-
tasmongolia.org

Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг 
хүчирхийллийг зогсоох төсөл, 
өрхийн амьжиргааг нэмэгдүүлэх 
төсөл хэрэгжүүлдэг.

9 Түгээмэл эрх 
хөгжил 

CБД, 8-р хороо, 
залуучуудын 
өргөн чөлөө, 
Ану төв 9-401 

99088306 saruul@urdinsti-
tute.com

•	 Мониторинг судалгаа
•	 Сургалт, семинар
•	 Стратегийн өмгөөлөл

10 Зохист Хандлага ЧД, 6-р хороо, 
40-21 99267305 Yu_badmaa@

gmail.com

Хүүхдийн эрх хамгаалах 
чиглэлээр: 

•	 Эрдэм шинжилгээ, 
судалгаа

•	 Сургалт, семинар
•	 Зөвлөх үйлчилгээ

АЙМГУУД

11 Болор сэтгэл, 
Архангай 

Эрдэнэбулган 
сум

99338800 Oyun-
naran_21@
yahoo.com

•	 Эмэгтэйчүүдийг эрх 
мэдэлжүүлэх, эрхийг 
хамгаалах чиглэлээр олон 
нийтэд хандсан сургалт, 
нөлөөлөл, судалгаа хийдэг

12 ЛЕОС- 
Баянхонгор 

Баянхонгор сум 91115834 Sodoo8700@
gmail.com

•	 ЖСХ-ийн тухай сургалт 
зохион байгуулдаг

13 Амьдралын эрч 
хүч, Говь-Алтай 
аймаг 

Есөнбулаг сум 99489488, 
93099488

goshgoiun-
dram@gmail.
com

•	 Нийгэмд үйлчилдэг. 
Сургуулийн сурагч, 
оюутнуудад гэр бүлийн 
үнэт зүйлийн талаарх 
сургалт зохион байгуулдаг. 

14 ЛЕОС- Говь-
сүмбэр аймаг 
дахь салбар 
зөвлөл 

Сүмбэр сум 99598400 Tsoom-
ko_0121@
yahoo.com

•	 ГБХ, Ажлын байрны 
бэлгийн дарамт, 
сургуулийн орчин дах 
бэлгийн дарамттэй тэмцэх 
чиглэлээр ажиллаж байна. 

15 ЛЕОС- Дорноговь 
аймаг дахь 
салбар зөвлөл 

Замын-Үүд сум 99631863 Ganaagan-
ya83@gmail.
com

•	 Хүний эрх, жендэрийн 
талаар нөлөөлөл, сургалт 
зохион байгуулдаг. 
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16 Далд Хүн, 
Дорноговь

Замын-Үүд сум 88063425 Umbara_2100@
yahoo.com

•	 Хүний эрхийг хамгаалах, 
эмзэг бүлгийнхэнд 
туслалцаа үзүүлэх. 

17 ЛЕОС- Дорнод 
аймаг дахь 
салбар зөвлөл 

Хэрлэн сум, 7-р 
баг, Нарлагийн  
1-29

88819811, 
91892727

bujindr@gmail.
com

•	 Хүний эрх, жендэрийн 
талаар нөлөөлөл, 
сургалтыг эрсдэлт бүлгийн 
эмэгтэйчүүдэд зохион 
байгуулдаг.

18 Дорнод аймгийн 
Ахмадын хороо

Хэрлэн сум, 
7-р баг, Ахмад 
настны чөлөөт 
цагийн төв

88581463 Enkhmaag512@
gmail.com

•	 Ахмад настны эрх, хууль 
есны ашиг сонирхолыг 
төлөөлөн хамгаалах. 

•	 Сэтгэл зүйн, сэтгэл заслын  
үйлчилгээг өгдөг 

•	 Амьдрах ухааны 
сургалтуудыг ордог. 

19 Цэцбилэгт Үйлс, 
Завхан

Улиастай сум, 
Жинст баг, 
Урт цагааны 
гудамж, Туна 
Далай ХХК-
ны байрны 2 
давхарт 

96669409, 
99059115

Hg.nyamka@
yahoo.com

•	 Амьдрах ухааны чиглэлээр 
сургалт сурталчилгаа 
явуулах.

20 Ариусахуйн 
Үндэс, 
Өвөрхангай

Арвайхээр 
сум, 1-р баг, 
Согоотын 7-120

95327540, 
88436989

Ts.bat-
baatar0909@
gmail.com

•	 Архины хамааралтай 
хүмүүстэй ажиллаж сэтгэл 
санааны дэмжлэг үзүүлэх

21 Нийгмийн дэвшил 
эмэгтэйчүүд 
хөдөлгөөний 
Өмнөговь аймаг 
дахь салбар

Даланзадгад 
сум, 3-р баг, 
Иргэний 
танхим

99539048, 
89299048

Enee_sv@
yahoo.com

•	 Иргэний оролцоо нийгмийн 
хариуцлагыг дээшлүүлэх 

•	 Амьдралын түвшин 
доогуур болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, 
эмэгтэйчүүд, хүүхдийн эрх 
ашгийг хамгаалах.

22 Ивээл Агуу Хайр, 
Сэлэнгэ аймаг 

Сүхбаатар сум, 
Салхит, 3-р 
баг, 1-045a

99820066, 
96009432

Jagaa72959@
yahoo.com

•	 Охид, залуучуудад 
зориулсан сургалтууд

•	 Бэлгийн хүчирхийлэлд 
өртсөн охидуудад тусламж 
үзүүлдэг. 

23 Ахмадын хороо-
Ховд аймаг

Жаргалант сум 99439151 Kh.tsetsegba-
yar@yahoo.com

•	 Ахмадуудыг нийгмийн 
амьдралд идэхтэй 
оролцуулах, тэднийг 
хөдөлмөрлөхөд тус 
дэмжлэг болох. 

24 Монголын 
хөгжлийн 
бэрхшээлтэй 
иргэдийн 
байгууллагуудын 
үндэсний 
холбооны 
Хөвсгөл аймаг 
дахь салбар

Мөрөн сум, 3-р 
баг

85165599 So.ot-
gontsagaan@
gmail.com

Delger.munk-
herdene@gmail.
com

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн эрхийг 
хамгаалах, зөрчигдсөн 
эрхийг сэргээх,

•	 Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийн орлогыг 
нэмэгдүүлэх бүлгэмүүд 
байгуулж, ажиллуулдаг
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