
 

 

ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВИЙН САЛБАРУУДЫН 
 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН  

ТАЙЛАН 
 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 2017 онд дараах 

ажлыг хийж  гүйцэтгэсэн байна. Үүнд: 

Төвийн салбарын улсын өмгөөлөгчид 2017 онд эрэгтэй 3442,  эмэгтэй 3099, 

нийт 6659 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажилласан. 

2687 эрүүгийн хэргийн 2904 холбогдогчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлснээс 

1732 хэргийг шүүхээр, 188 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн байна. 

Үүнээс төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 153, харьяаллын биш 57, 

өмгөөлөгчөөс татгалзсан 12, бусад шалтгаанаар 34 нийт 256 хэргийн холбогдогчид 

өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 511 хэрэг шийдвэрлэх шатандаа явж 

байна.  

2017 онд Шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэсэн нийт 1920 

хэрэгт холбогдсон үйлчлүүлэгчдээс насанд хүрээгүй 237, бичиг үсэг мэддэггүй 380, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй 82 иргэн байна. 

Төвийн салбаруудын өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хүлээн авсан 

хэргийн тоон үзүүлэлт 

 

№ 

Салбарын байршил 
Хүлээн авсан хэргийн 

тоо 
Холбогдогчийн 

тоо 

1 Баянзүрх дүүрэг 282 296 

2 Сонгинохайрхан дүүрэг 263 272 

3 Чингэлтэй дүүрэг 212 226 

4 Баянгол дүүрэг 193 199 

5 Сүхбаатар дүүрэг 165 176 

6 Хан-Уул дүүрэг 154 156 

7 Төв аймаг 127 145 

8 Налайх дүүрэг 109 109 

9 Хөвсгөл аймаг 103 109 

10 Дархан-Уул аймаг 87 103 

11 Сэлэнгэ аймаг /Мандал сум/              87       87 

12 Баянхонгор аймаг              79       85 

13 Архангай аймаг 73 85 

14 Булган аймаг 70 80 

15 Сэлэнгэ аймаг 64 71 

16 Баян-Өлгий аймаг 60 79 

17 Ховд аймаг              51        59 

18 Дорнод аймаг 50 50 

19 Дундговь аймаг              49        52 

20 Багануур дүүрэг              46        46 

21 Өвөрхангай аймаг 45 56 

22 Дорноговь аймаг              41        52 

23 Орхон аймаг              41        49 

24 Дорноговь аймгийн /Замын-Үүд сум/ 40 40 

25 Увс аймаг              37        46 



 

26 Завхан аймаг 35 36 

27 Говьсүмбэр аймаг              34        42 

28 Хэнтий аймаг 33 39 

29 Говь-Алтай аймаг 28 28 

30 Өмнөговь аймаг 21 21 

31 Сүхбаатар аймаг 8 10 

Хүлээн авсан хэрэг холбогдогчийн тоог онуудаар харьцуулбал:  

 

2017 онд хүлээн авсан нийт 2687 хэрэгт эрүүгийн байцаан шийтгэх 

ажиллагааны аль шатнаас эхлэн улсын өмгөөлөгч оролцон үйлчлүүлэгчийн 

эрх ашгийг хамгаалах ажиллагаа явуулсан тоо: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шат Хэргийн тоо 

Хэрэг бүртгэх шат, мөрдөн байцаах шат 1620 

Прокурорын шат 93 

Анхан шатны шүүх 956 

Давж заалдах шатны шүүх 18 

Хяналтын шатны шүүх 0 

Дээр дурдсан тоон үзүүлэлтээс харахад 2687 эрүүгийн хэргийн 60.2 %-д хэрэг 

бүртгэх, мөрдөн байцаах шатнаас өмгөөллийн туслалцаа авахаар хүсэлт гаргасан 

байна. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны эхний үеэс өмгөөлөгч оролцоогүй 

байгаа нь тухайн шатанд хүний эрх зөрчигдөх, иргэн өмгөөлүүлэх эрхээ эдэлж 

чадахгүй байх зэрэг сөрөг үр дагавартай юм. Цаашид хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагааны бүхий л шатанд хүний эрхийн зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх 

үүднээс Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагааг сурталчлах ажлыг тогтмол 

зохион байгуулж, хууль хяналтын байгууллагууд харилцан уялдаа холбоотой 

ажиллах шаардлагатай байна. Эрүүгийн хэргийн шүүхээс хурлын тов зарлагдсанаас 

хойш шүүгдэгчид улсын өмгөөлөгч томилуулах хүсэлт ирүүлж байгаа нь улсын 

өмгөөлөгчид тухайн хэргийн материалтай бүрэн танилцах хугацаагаар хангагдахгүй 

байх тохиолдол их байгаа нь хүндрэл үүсгэдэг. 
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Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны аль шатнаас эхлэн улсын 

өмгөөлөгч оролцон үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг хамгаалах ажиллагаа явуулсан 

тоог он оны байдлаар харьцуулбал: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны шат 

Хэргийн тоо 

2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 

Хэрэг бүртгэх шат, мөрдөн 
байцаах шат 1057 1842 1582 1620 

Прокурорын шат 111 134 103 
93 

Анхан шатны шүүх 758 875 782 
956 

Давж заалдах шатны шүүх 43 38 13 
18 

Хяналтын шатны шүүх 3 2 2 
0 

Улсын өмгөөлөгчдийн шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхээр 

шийдвэрлүүлсэн хэргийг ангиллаар нь авч үзвэл:  

 

Үүнээс харахад Хууль зүйн туслалцааны төвөөс өмгөөллийн үйлчилгээ 

үзүүлсэн нийт эрүүгийн хэргийн 66%-ийг хүнд гэмт хэрэг эзэлж байна. 

Өмнөх жилүүдэд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн эрүүгийн хэргийг 

ангиллаар нь харьцуулан харуулбал: 
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Үүнээс харахад өнгөрсөн онуудад хүнд болон хүндэвтэр гэм хэрэг холбогдсон 

төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлсэн хувь өндөр 

байна. 

Харин 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 

эхэлсэн Эрүүгийн хуульд хүнд гэмт хэрэг, хөнгөн гэмт хэрэг гэж ангилдаг болсон. 

Иймд 2017 онд улсын өмгөөлөгчийн шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд 

шийдвэрлүүлсэн хэргийг өмнөх онуудын үзүүлэлттэй харьцуулах боломжгүй байна. 

Үйлчлүүлэгчийн өргөдлийг улсын өмгөөлөгч хаанаас хүлээн авсан 

талаарх мэдээ: 

 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаа, чиг үүргийг олон нийтэд 

сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулсны үр дүнд иргэдийн үнэ төлбөргүй хууль 

зүйн туслалцааг хэрхэн, хаанаас авах талаарх мэдлэг дээшилж улмаар 

үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх нь өөрөө болон төлөөллийн хүнээр дамжуулан улсын 

өмгөөлөгчид шууд хандах тохиолдлын тоо нэмэгдсэн байна. 

2017 онд шийдвэрлэгдсэн 1920 хэргээс өмгөөлөгч доорх хугацаагаар 

тухайн хэрэгт оролцсон байна:  

 455 хэрэгт 14 хоног хүртэл; 

 999 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл;  

 339 хэрэгт 91-150 хоног хүртэл; 

 130 хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцжээ.  

Үүнээс үзэхэд улсын өмгөөлөгчид нийт хэрэг маргааны буюу 52% нь 15-90 

хоног зарцуулж ажилласан байна. 
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Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулж буй хугацааг өнгөрсөн 4 жилийн 

байдлаар харьцуулан харахад Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 

нийт шийдвэрлэгдсэн хэргийн дийлэнх хувийг 15-90 хоногт буюу хуулийн хугацаанд 

нь хэргийг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байна. 

Улсын өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажилласан хэргийн төрөл:  

 

Төвийн улсын өмгөөлөгчдийн шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд 

шийдвэрлүүлсэн нийт хэргийг төрлөөр нь ангилан үзвэл: 

 Хулгайлах 744 буюу 38,7%; 

 Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд гэмтэл санаатай учруулах 435 

буюу 23%; 

 Олон нийтийн амгалан тайван байдал алдагдуулах 129 буюу 6.7%; 

 Дээрэмдэх 120 буюу 6%; 

 Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын 

журам зөрчих 97 буюу 5%; 

 Хүнийг алах 69 буюу 3.6%; 

 Бусад гэмт хэрэг 326 буюу 17%-ийг эзэлсэн байна. 
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Үзүүлэлтээс харахад үнэ төлбөргүй өмгөөлөлийг үйлчилгээ авсан иргэдийн 

39.6% нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт холбогдсон байгаа нь улсын өмгөөлөгчид 

хандаж байгаа иргэд нэг талаас амьжиргааны түвшин доогуур, эрхэлсэн тодорхой 

ажилгүй, тогтмол орлогогүй, зав чөлөө ихтэй, нөгөө талаас боловсролын түвшин 

доогуур, хуулийн мэдлэг багатайгаас өөрийн үйлдлийн учир холбогдол, хариуцлагыг 

ухамсарлах чадвар сул байгаатай шууд хамааралтай байна. 

Улсын өмгөөлөгчийн өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлж ажилласан хэргийн 

төрлийг он оны байдлаар харуулбал:  

 

Өнгөрсөн 4 жилийн үзүүлэлтээс харахад тус төвийн улсын өмгөөлөгчдийн 

ажлын ачааллын 63 орчим хувийг хулгайн болон хүний бие мах бодод хүнд, 

хүндэвтэр, хөнгөн гэмтэл санаатайгаар учруулах гэмт хэрэг эзэлж байна. Энэ нь 

Төвийн үйлчлүүлэгчдийн буюу төлбөрийн чадваргүй иргэдийн амжиргааны болон 

амьдралын хэв маягтай холбоотой юм. 
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Дүгнэлт 

 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн салбаруудын 2017 оны үйл ажиллагааны 

тайлангаас харахад дараах дүнэлтэд хүрч байна. Үүнд:  

 

1. Төвийн орон нутгийн зарим салбарт ажиллах боловсон хүчний 

дутагдалтай байдал өнөөг хүртэл хэвээр байгаа бөгөөд эдгээр салбаруудад Хувийн 

өмгөөлөгчтэй гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Тухайлбал, Говьсүмбэр аймаг дахь 

салбарт 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 01-ний өдөр хүртэл, 

Сүхбаатар, Өмнөговь аймаг дахь салбаруудад 2017 оны 04 дүгээр сараас 09 дүгээр 

сарыг хүртэлх хугацаанд улсын өмгөөлөгчгүй байсан тул тус салбаруудын хүлээн 

авсан хэрэг болон зөвлөгөө өгсөн иргэдийн тоо бусад салбаруудтай харьцуулахад 

бага байна. Энэ нь улсын өмгөөлөгчийн цалин хөлсний хэмжээ бага, нийгмийн 

баталгаагаар хангагдахгүй байгаа зэрэг шалтгаанаар төв болон орон нутгийн 

салбарт ажиллах хүсэл сонирхолтой өмгөөлөгч цөөн байгаатай холбоотой юм. 

 

2. Улсын өмгөөлөгчдөөс үнэ төлбөргүй өмгөөлөлийн үйлчилгээ авч буй 

эрүүгийн хэрэгт холбогдсон үйлчлүүлэгдийн 60.2% нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах 

шатнаас хууль зүйн туслалцаа авахаар хүсэлт гаргасан байна. Энэ нь Хууль зүйн 

туслалцааны төв үйл ажиллагаагаа олон нийтэд сурталчлах ажлыг тогтмол зохион 

байгуулдаг, мөн хууль сахиулах байгууллагуудтай харилцан уялдаа холбоотой 

ажилласнаар хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны бүхий л шатанд хүний эрхийн 

зөрчил гаргахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ болж байна. Харин эрүүгийн 

хэргийн шүүхээс хурлын тов зарлагдсанаас хойш шүүгдэгчид улсын өмгөөлөгч 

томилуулах хүсэлт ирүүлж байгаа нь улсын өмгөөлөгчид тухайн хэргийн 

материалтай бүрэн танилцах хугацаагаар хангагдахгүй байх асуудал үүсгэдэг. 

Үүнээс харахад хэрэг бүртгэх мөрдөн байцаах шатанд иргэдийн эрх ашгыг хамгаалах 

ажиллагаа үр дүнтэй хүртээмжтэй хэрэгжиж байгаа бол шүүхийн шатанд тухайн 

хэрэгтэй бүрэн танилцах хангалттай хугацаа олгох асуудалд анхаарах шаардлагатай 

байна. 

3. Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаа, чиг үүргийг олон нийтэд 

сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулсны үр дүнд иргэдийн үнэ төлбөргүй хууль 

зүйн туслалцааг хэрхэн, хаанаас авах талаарх мэдлэг дээшилж улмаар 

үйлчлүүлэгчдийн дийлэнх нь өөрөө болон төлөөллийн хүнээр дамжуулан улсын 

өмгөөлөгчид шууд хандах тохиолдлын тоо жил ирэх тусам нэмэгдэж байна. 

 

4. Тайлангаас харахад Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын 

өмгөөлөгчдийн шүүхээр болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлэгдсэн хэргийн 

дийлэнх хувь нь 15-90 хоногт буюу хуулийн хугацаанд шийдвэрлэгдсэн байна. Үүнээс 

харахад улсын өмгөөлөгчдийн ажлын ачааллын их байна.  

 

5. Өнгөрсөн 4 жилийн үзүүлэлтээс харахад тус төвийн улсын 

өмгөөлөгчдийн ажлын ачааллын 63 орчим хувийг хулгайн болон хүний бие мах 

бодод хүнд, хүндэвтэр, хөнгөн гэмтэл санаатайгаар учруулах гэмт хэрэг эзэлж байна. 

Энэ нь Төвийн үйлчлүүлэгчдийн буюу төлбөрийн чадваргүй иргэдийн амжиргааны 



 

болон амьдралын хэв маягтай холбоотой байгаа тул нийгмийн энэ бүлэгт чиглэсэн 

ухамсар соёлыг дээшлүүлэх цогц бодлого хэрэгжүүлэх шаарлагатай байна. 

 

 

Хууль зүйн туслалцааны төвийн үйл ажиллагаанд тулгарч буй хүндрэл 

бэрхшээл, санал 

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд улсаас үнэ төлбөргүй хууль зүйн туслалцаа 

үзүүлэх үйл ажиллагаа нь хүний эрхийг хамгаалах, өмгөөлүүлэх эрхийг хангах, хууль 

зүйн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх асуудлын салшгүй нэг хэсэг тул цаашид төвийн үйл 

ажиллагааг хэвийн явуулах, сайжруулах, бэхжүүлэхэд дараах арга хэмжээг шат 

дараатай авах шаардлага тулгарч байна. Үүнд: 

- Хууль зүйн туслалцааны төв өөрийн гэсэн байргүй байгаа нь хүндрэл учруулж 

байна. Тухайлбал ажлын алба Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байранд түрээс 

төлж байрладаг, мөн нийслэлийн салбарууд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газарт 

байрлах боломжгүй тул мөн адил түрээсийн байранд байрлаж байна. Эдгээр байр 

нь зай талбайн хувьд бага тул байгууллагын архивын сан, хөмрөг үүсгэх 

зориулалтын өрөө тасалгаа гаргах боломжгүй. Иймд салбаруудын архивын баримт 

материалыг ажлын албанд татан авах, байгууллагын үндсэн хөрөнгөд бүртгэлтэй, 

ашиглалтын хугацаа дуусаагүй боловч хэрэглэх боломгүй болсон эд хөрөнгийг 

агуулах өрөө тасалгаатай болох шаардлага тулгарч байна. 

- Төвийн техник, тоног төхөөрөмж 2008 онд "Хууль зүйн үйлчилгээний хүртээмж 

ба хүний эрх" НҮБ-ын төслийн санхүүжилтээр олгогдсон компьютер, тавилга 

хэрэгсэл байна. Эдгээрийн ихэнх хувь нь ашиглалтын хугацаа дууссан, эвдэрч 

гэмтсэн техник, ашиглах боломжгүй компьютер, дагалдах хэрэгсэл юм. Иймд Төвийн 

материаллаг баазыг бэхжүүлэх үүднээс салбаруудыг техник, тоног төхөөрөмжөөр, 

цаашилбал програм хангамжаар хангах арга хэмжээ авах шаардлагатай байна. 

- Хүний нөөцтэй холбогдох асуудлын хүрээнд улсын өмгөөлөгчийн эрх зүйн 

байдлыг тодорхой болгох, ажлын үр дүнг үнэлж урамшуулах, нийгмийн баталгааг 

хангах асуудлыг нэгдсэн байдлаар зохицуулах замаар улсын өмгөөлөгчдийг 

тогтвортой ажиллуулах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах хэрэгцээтэй байна. 

Үүний тулд улсын өмгөөлөгчийн цалин, урамшууллыг тодорхой хэмжээнд 

нэмэгдүүлж бусад хуульчдын цалингийн жишигт ойртуулах асуудлыг шийдвэрлэх, 

түүнчлэн Төвийн албан хаагчдыг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах болон тэднийг 

мэргэшүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулах арга 

хэмжээнд шаардлагатай санхүүжилтийг шийдвэрлэх асуудал тулгамдаж байна. 
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