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ХОРИХООС СУЛЛАГДСАН ЭТГЭЭДИЙГ НИЙГЭМШҮҮЛЭХ ЭРХ ЗҮЙН
ОРЧИН, ТҮҮНИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АСУУДАЛ

Хураангуй
Дэлхийн улсуудад хорихоос суллагдсан этгээдэд хяналт тавихдаа “хяналтcontrol”-аас тусламж, дэмжлэг үзүүлэх, нийгэмд эргэн нэгтгэх, нийгэмшүүлэхэд илүү
анхааран ажиллах болжээ. Тухайлбал, АНУ-д гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх болон гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг уялдуулан “халамжлах ба хянах” стратегийг
баримтлах болсон байна.
Олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүд, дэлхий нийтийн хандлага хорихоос
суллагдсан этгээдэд туслах-нийгэмшүүлэх бодлогод чиглэж байхад манай улсын
хувьд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгын хүрээнд тодорхойлогдсон эрх зүйн
орчинтой хэвээр төдийгүй хэрэгжилтийн хувьд хангалтгүй байна.
Азийн орнуудаас Япон Улс гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх талаар ихээхэн
амжилттай яваа тул тус улсын туршлагыг судлан үзэх нь зүйтэй байна. Хорихоос
суллагдсан этгээдийг хянах нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол
Улсад хэрэгжиж байгааг Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон бусад
хуулийн зохицуулалтаас харж болохоор байна. Энэхүү өгүүллээр бид Монгол Улс дахь
хорихоос суллагдсан этгээдийг нийгэмшүүлэх эрх зүйн орчинд дүн шинжилгээ хийх
бөгөөд бусад орны сайн туршлагад тулгуурлан түүнийг сайжруулах талаар зарим санал
дэвшүүлнэ.  
Товчилсон үг
• ГХУСТХ- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
• ГХЗУСТХ- Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль
• ЭХ- Эрүүгийн хууль
• ЭХХШТХ- Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль
• ШШГТХ- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль
• ЦАТХ- Цагдаагийн албаны тухай хууль
• ИБУТЭТОУП- Иргэний болон Улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
• НМД- Нелсон Манделагийн дүрэм (НҮБ-ын Хоригдлыг засан хүмүүжүүлэх
     наад захын жишиг дүрэм)
• ХЗДХЯ- Хууль зүй, дотоод хэргийн яам
• ТББ- Төрийн бус байгууллага
• ШШГБ- Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага
• ГХУСЗ- Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөл
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Оршил
Гэмт хэрэг, зөрчлөөс ангид амар
амгалан нийгэмд хөтлөх нэг үндэс бол гэмт
хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх, нийгэмд аюулгүй
этгээд болгон хүмүүжүүлэх явдал байдаг.
Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд энэ талаар

1

2

Шүүхээс тэнсэн
суллагдсан этгээдэд
(ял оногдуулахгүйгээр
тэнссэн)

Шүүхээс тэнсэн
суллагдсан этгээдэд
(ял оногдуулахгүйгээр
тэнссэн)

“Эрүүгийн хариуцлагын зорилго
нь гэмт хэрэг үйлдсэн хүн,
хуулийн этгээдийг цээрлүүлэх,
гэмт хэргийн улмаас зөрчигдсөн
эрхийг сэргээх, хохирлыг нөхөн
төлүүлэх, гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх, гэмт хэрэг үйлдсэн
хүнийг нийгэмшүүлэхэд оршино”1

3
Шүүхээс тэнсэн
суллагдсан этгээдэд
(ял оногдуулахгүйгээр
тэнссэн)

гэж тодорхойлжээ.
Ер нь хорихоос суллагдсан этгээдэд
хяналт тавих нь 2 үндсэн зорилгыг агуулдаг.
Нэгдүгээрт, гэмт хэрэг үйлдээд ял шийтгэлээ
эдэлсэн этгээдийг нийгэмд эргэн нэгтгэх
үйл явцад туслах буюу нийгэмшүүлэх явдал
байдаг бол хоёрдугаарт, тэрхүү этгээдийг
дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан
сэргийлэх зорилготой. Гэхдээ нэгдүгээр
зорилгыг биелүүлсэн бол хоёрдугаар зорилго
аяндаа биелэгдэх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл,
нэгэнтээ нийгэмшсэн хүн хяналт тавиагүй
байсан ч гэмт хэрэг үйлдэхгүй гэсэн логик
аяндаа бий болох юм.
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Шүүхээс тэнсэн
суллагдсан этгээдэд
(ял оногдуулахгүйгээр
тэнссэн)

Шүүхээс тэнсэн
суллагдсан этгээдэд
(ял оногдуулахгүйгээр
тэнссэн)

Хорих ялаас хугацаанаас өмнө суллах
хуулийн зохицуулалт нь Монгол Улсад хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөж буй 2015 оны Эрүүгийн
хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх
тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
тухай хууль болон холбогдох бусад эрх зүйн
акт, дүрэм, журмаар зохицуулагдаж байна.

1. Хорихоос суллагдсан этгээдэд
хяналт тавих эрх зүйн
зохицуулалт

Хугацаанаас өмнө суллагдсан этгээдэд
ШШГБ-ын зэрэгцээ цагдаагийн байгууллага
ГХЗУСТХ-ийн 41.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу
хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалт 2020
оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс үйлчлэх
боллоо. Өмнөх ГХУСТХ-д “давтан гэмт хэрэг
үйлдэхээс сэргийлэх зорилгоор хорих ял
эдлээд суллагдсан хүнд энэ хуульд заасан
журмын дагуу захиргааны хяналт тогтоох”
хэмээн хуульчилж байсан бол шинэчлэн
батлагдсан ГХЗУСТХ-д “Эрүүгийн хуулийн
10.1, 11.2, 12.1, 12.3, 15.1, 15.5, 15.6, 16.2, 17.1,
18.6, 19.2, 19.5, 19.6, 19.8, 20.3, 20.7, 20.8, 26.1,
26.2, 26.3, 29.8, 29.10 дугаар зүйлд заасан
гэмт хэрэг үйлдэж, хоёроос дээш жилийн
хугацаагаар хорих ял эдэлж суллагдсан
болон хоёроос дээш жилийн хугацаагаар

М

онгол Улсад хорихоос суллагдсан
этгээдэд хяналт тавих үйл ажиллагааг
хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий төрийн
байгууллагууд болох ШШГБ, цагдаагийн
байгууллага Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг
хянан шийдвэрлэх тухай, Гэмт хэргээс урьд
чилан сэргийлэх тухай, Шүүхийн шийдвэр гүй
цэтгэх тухай, Цагдаагийн албаны тухай зэрэг
хуулиудаас гадна Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газрын
даргын хамтарсан тушаалаар баталсан эрх
зүйн актуудын дагуу хэрэгжүүлж байна.
Төрийн зүгээс тавьж байгаа дээрх
байгууллагуудын хяналт нь дараах 5 төрлийн
этгээдэд чиглэдэг.
Үүнд:

1

5

Эрүүгийн хууль. 2015., 5.1 дүгээр зүйл.
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хорих ял эдэлж, Эрүүгийн хуулийн 6.12, 6.13,
6.14 дүгээр зүйлд заасны дагуу хорих ялаас
хугацааны өмнө суллагдсан, чөлөөлөгдсөн,
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай
хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай
хуульд заасан хяналтын хугацаа нь дууссан
хүнд гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор хяналт тогтооно”2   гэж
заасан байна.
Дээрх заалтад хугацаанаас өмнө
суллагдсан хүнийг ЭХХШТХ, ШШГТХ-д заасан
хяналтын хугацаа нь дууссан ч гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн
байгууллага хяналт тавьж болох тухай заасан
байна. “Хяналтыг нутаг дэвсгэр хариуцсан
цагдаагийн байгууллага, түүний алба хаагч
гүйцэтгэх бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд

цагдаагийн төв байгууллагын шийдвэрээр
үйлдсэн гэмт хэргийн төрлөөс хамааран
тухайн төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг
үүргийг дагнан хэрэгжүүлж байгаа цагдаагийн
байгууллагын нэгж, алба хаагчид даалгаж
болно” гэжээ.
Хорих ял эдлүүлэхийг хойшлуулсан,
тэнсэн сулласан ялтанд хяналт тавих
ажиллагааг Хорихоос өөр төрлийн ял
эдлүүлэх алба ШШГТХ-ийн 268.1.4-т заасны
дагуу мэргэжлийн удирдлагаар хангадаг.
Хугацаанаас өмнө суллагдах шүүхийн
шийдвэрээр суллагдсан этгээд ШШГБ-ын
хяналтад байх бөгөөд шийдвэр гүйцэтгэгч
хяналтын хувийн хэрэг нээж, хуулийн
дагуу хяналтын дараах арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлдэг байна. Үүнд:

3

Цагдаагийн
байгууллагын
хяналт
тавих хугацаа хуульд зааснаар 1-3 жил
бөгөөд хяналтад байх хугацаандаа гэмт хэрэг
үйлдсэн бол 2 жил нэмж тогтоодог байна.
Хяналтад байгаа хүн хяналтаас зайлсхийсэн
бол хяналтын хугацааг тухай бүр зургаан
сарын хугацаагаар сунгаж тогтооно. Хугацааг
сунгахдаа тухайн хүний үйлдсэн гэмт хэрэгт
оногдуулахаар Эрүүгийн хуульд заасан хорих
ялын дээд хугацаанаас хэтэрч болохгүй юм.
1997 оны ГХУСТХ-д “хяналтад
байгаа хүн засал хүмүүжил олсноо
харуулбал түүний энэ талаар гаргасан
өргөдлийг хянан үзэж, хугацаанаас нь
өмнө захиргааны хяналтыг зогсоож
болно” гэж заасан байсан хэдий ч засал
хүмүүжил олсноо харуулах гэсэн ойлголт нь
хуульд тодорхойгүй байсан. Үүнийг 2019 оны
ГХЗУСТХ-д “хяналтад байгаа хүн хуульд
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заасан үүргээ зохих ёсоор биелүүлж
байгаа бөгөөд ажил хөдөлмөр эрхлэлт,
зан төлөвийн хувьд засарч, нийгэмд
бүрэн дасан зохицсон, цаашид гэмт хэрэг
үйлдэхгүй гэх хангалттай үндэслэл
тогтоогдсон, эсхүл гадаад улсад удаан
хугацаагаар зорчих бол эрх бүхий албан
тушаалтны шийдвэрээр хугацаанаас
өмнө хяналтыг дуусгавар болгож болно”4
гэж хуульчилжээ.
Ийнхүү хорих ялаас хугацаанаас өмнө
суллагдсан этгээдэд ШШГБ, ЦБ хяналт тавих
талаар эрх зүйн зохицуулалт нь ЭХ, ЭХХШТХ,
ШШГТХ, ГХЗУСТХ зэрэг хуулиудаар хуульч
лагдаж, өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдэж байна.
ШШГТХ-ийн 186.1 дүгээр зүйл.
ШШГТХ-ийн 186.2 дугаар зүйл. 1-6 дугаар хэсэг.
4
ГХЗУСТХ-ийн 42 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг. 2019 он.
2
3
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2. Хууль хэрэгжиж буй өнөөгийн байдал
ШШГБ нь ШШГТХ-ийн дагуу 2017 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хугацаанаас өмнө
суллагдсан болон тэнссэн этгээдэд хяналт тавин ажиллаж байна.
“Би 2018 оны 10 дугаар сард шүүхээс
2 жилийн тэнсэн авсан. Сар болгон очиж шийдвэр
гүйцэтгэгчтэйгээ уулзаж, “Та захиргааны зөрчил гаргасан уу,
хаяган дээрээ байгаа юу, эрх үүргээ мэдэж байгаа юу, ойрын
хугацаанд хаашаа явах вэ” зэрэг нэгэн ижил асуултад хариулж гарын
үсгээ зурдаг. Нэг удаа гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн
сургалтад хамрагдсан. Үүнээс өөр нийгэмшүүлэх ямар нэгэн ажилд
хамрагдаж үзээгүй. Хяналтад байх 1 жил үлдэж байна даа”
(Иргэн П.Х-тай хийсэн ярилцлагын судалгаанаас).

“Хугацаанаас өмнө суллагдаж
хяналтад байгаа этгээдүүд ихэвчлэн ажилгүй хүмүүс
байдаг. Нэг удаа тэдэнд ажлын байр хайж,
албан байгууллагуудаас асууж үзсэн.
Гэхдээ олдохгүй юм билээ”
(ШШГБ-ын шийдвэр гүйцэтгэгчийн
ярианаас).

сургалтад хамруулах зэрэг арга хэмжээ
авдаггүй, нийгэмшүүлэх   ажиллагаа гэж
үнэндээ юм байхгүй” (Баянзүрх дүүргийн
... хорооны хэсгийн байцааагч н.Г-тэй 2019
оны 5 дугаар   сард хийсэн ганцаарчилсан
ярилцлагын судалгаанаас) гэсэн хэсгийн
байцаагчийн ярилцлагаас тодорхой харагдаж
байна. Дээрх хандлага нь цагдаагийн
байгууллагын алба хаагчийн бүрэн эрхийг
2019 оны ГХЗУСТХ-ийн 44 дүгээр зүйлд
нэлээд тодорхой зааж өгсөнтэй холбоотойгоор
цаашид өөрчлөгдөнө гэж үзэж байна.   
Практикт шүүхээс тэнсэн суллагдсан,
хорих
ял
эдлүүлэхийг
хойшлуулсан,
хугацаанаас өмнө хорих ялаас тэнсэн
суллагдсан этгээдүүдийн хяналт нь сард нэг
удаа ШШГБ, цагдаагийн байгууллага дээр
очиж бүртгүүлэх төдийгээр хэрэгжиж байгаа
нь судалгааны явцад ажиглагдаж байна.
ГХЗУСТХ-д
шинээр   хяналтын
хэлбэрийг хуульчилж өгсөн төдийгүй хяналт
тавих арга хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн
тухай шинээр хуульчилжээ (ГХЗУСТХ-ийн
45 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг. 2019 он).
Тухайлбал, хяналтын хэлбэрт “гэмт хэрэг
дахин үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх

Тухайн
этгээдийг
нийгэмшүүлэх,
нийгэмд эргэн нэгтгэх үйл ажиллагаа дутмаг
байгаа нь дээрх хоёр ярилцлагаас харагдаж
байна. Хуулийн заалт практикт хяналтад
байгаа этгээд ШШГБ-ын ажилтны бүртгэлд
орж, сард нэг удаа хувийн хэрэгт нь тэмдэглэл
үйлдэх байдлаар хэрэгжиж байна.
Цагдаагийн байгууллага нь ГХЗУСТХийн дагуу дээр дурдсанчлан гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хяналт
тогтоохоос гадна 2017 оны 7 дугаар сарын
1-ний өдрөөс өмнө шүүхийн шийдвэрээр
тэнсэн
суллагдсан,
хугацаанаас
өмнө
суллагдсан этгээдүүдэд, түүнчлэн тухайн
нутаг дэвсгэрт ШШГБ байхгүй тохиолдолд
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага,
цагдаагийн байгууллагын хамтран ажиллах
журмын 1.3.2 дахь заалтын дагуу захиргааны
хяналтыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Цагдаагийн байгууллагын ГХУСТХ-ийн
дагуу тавьж буй захиргааны хяналтыг судалж
үзэхэд дутагдалтай тал нилээдгүй байна. Энэ
нь “Суллагдаад гарч ирсэн этгээдийг оршин
суугаа хаягийн дагуу бүртгэн авдаг. Нэгэнт
ялаа эдлээд суллагдсан хүнийг бид тэнсэнтэй
хүний нэгэн адилаар сар бүр дуудан ирүүлэх,
7
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ярилцлага хийх, зөвлөгөө өгөх, тухайн
этгээдийг нийгэмд дасан зохицох,
ажил хөдөлмөр эрхлэхэд нь дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлэх, ял шийтгүүлсэн
гэмт хэргийн төрөл, хувийн байдлаас
хамааран урьд өмнө гэмт хэрэг, зөрчил
үйлдэхэд хүргэсэн шалтгаан, нөхцөлийг
арилгах талаар тодорхой үүрэг өгч,
биелэлтийг хангуулах, хяналтад байгаа
хүний зан үйл, хөдөлмөр эрхлэлт,
үйл ажиллагааны талаар тусгайлсан
шаардлага, хориглолт, хязгаарлалт
тогтоох, ажил хөдөлмөр эрхлэлтийн
байдал, үйл ажиллагааг нь биечлэн
шалгах, мансууруулах эм, сэтгэцэд
нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй
холбоотой гэмт хэрэг үйлдэж тэнсэн
харгалзсан этгээд мансууруулах эм,
бодис хэрэглэсэн эсэхийг тодорхой цаг
хугацааны давтамжтайгаар шалгах,
албадан эмчилгээнд хамруулах”5 зэргийг
хамруулжээ.  
Дээрх хуулийн заалтыг хэрэгжүүлснээр
хяналтад байгаа этгээдийг дахин гэмт хэрэг
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх төдийгүй
нийгэмшүүлэх нөхцөл хангагдах боломжтой
байна. Түүнчлэн хяналтад байгаа хүн хуульд
заасан, тогтоосон хугацааны эхний хагаст зан
байдлаараа нийтэд аюулгүй болсон гэдгээ
нотлон харуулсан бөгөөд цаашид тогтмол
хяналт тавих шаардлагагүй бол хяналт тавьж
байгаа цагдаагийн байгууллагын даргын
шийдвэрээр хяналтын үлдсэн хугацаанд
хуульд заасан хяналтын түвшинг хөнгөрүүлж
болох төдийгүй тухайн хүний эерэг зан, төлөв
байдлаас хамааран урамшуулах, цагдаагийн
байгууллагад дуудахгүй байх, зарим үүрэг,
хориглолт, хязгаарлалтыг цуцлах зэрэг
зохицуулалтуудыг практикт илүү үр нөлөөтэй
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Хуулийн
уг зохицуулалтын хэрэгжилтийг тодорхой
хугацааны дараа тусгайлан судлан үзэх нь
зүйтэй гэж үзэж байна.
3. Хорихоос суллагдсан
этгээдийг нийгэмшүүлэх ажлыг
үр нөлөөтэй болгох арга зам

М

онгол Улсад хорихоос суллагдсан
этгээдэд хяналт тавих ажиллагаа нь
гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх буюу
нийгэмд нь эргэн нэгтгэхэд бус, харин ЭХ
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болон ГХУСТХ-ийн гэмт хэргээс урьдчилан
сэргийлэх зорилгын хүрээнд явагдаж байгаа
нь эрх зүйн зохицуулалт болон өнөөгийн
нөхцөл байдлаас харагдаж байна. Өөрөөр
хэлбэл, төрийн зүгээс гэмт хэрэг үйлдсэн
этгээдийг дахин гэмт хэрэг үйлдүүлэхгүй байх
нь тэднийг нийгэмшүүлэх үйл явцаас илүү
чухал гэж үзэж ч болохоор байна.
Тийм ч учраас хорихоос суллагдсан
этгээдэд тавих   хяналтын   хэлбэрүүдээс
Social control of criminals буюу нийгмийн
хяналтын хэлбэрийг Монгол Улсад хэрэглэж
байгаа бөгөөд хорихоос суллагдсан хүмүүст
тавих нийгмийн анхаарал халамж, хяналт
илүү байснаар тэднийг дахин гэмт хэрэг
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлж чадна гэсэн
үзэл хандлагыг баримталж байна.
Гэсэн хэдий ч Монгол Улсад нийт
суллагдсан этгээдүүдийн дахин гэмт хэрэг
үйлдэх явдал 2014 оноос өнөөдрийг хүртэл
төдийлөн буурахгүй байна.
Тухайлбал, Монгол Улсад 26 хорих ангид
2014 ОНД

6500 ХОРИГДОЛ ЯЛ
ЭДЭЛЖ БАЙГААГИЙН
47.2 ХУВЬ НЬ

2018 ОНД

3500 ХОРИГДЛЫН
1614 БУЮУ 46.1 ХУВЬ
НЬ

давтан гэмт хэрэг үйлдсэн байгаагаас үзэхэд
гэмт хэрэгтнүүдийг нийгэмшүүлэн “хянах”
төрийн механизм сул байгааг харуулж байгаа
юм.  
Гэмт хэрэгтнийг суллагдсаны дараагаар
нийгэмшүүлэх ажил зохион байгуулдаггүй нь
тэднийг гэмт хэрэг дахин үйлдэх гол шалтгаан
болж байна. Хорих ангиас ялаа эдлээд
суллагдсан этгээдэд ШШГБ нийгэмшүүлэх
чиглэлээр ямар нэгэн үйл ажиллагааг
явуулдаггүй. Харин цагдаагийн байгууллага
зөвхөн ГХУСТХ-ийн дагуу зарим төрлийн гэмт
хэрэг үйлдээд суллагдсан хүнд захиргааны
хяналт тавьдаг. Ингэхдээ тухайн этгээдийн
оршин суугаа хаягийг тэмдэглэн жагсаалтад
бүртгэн авах ба гэмт хэргээс урьдчилан
5
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сэргийлэх зорилгоор үйл ажиллагааг явуулах
хэдий ч нийгэмшүүлэх үйл ажиллагаа
хийдэггүй гэдгийг дурдсан. Иймд Монгол
Улсад хорихоос суллагдсан этгээдэд төрийн
зүгээс хяналт тавихаас бус тэднийг нийгэмд нь
эргэн нэгтгэх, тусалж дэмжих, нийгэмшүүлэх
ажиллагаа хийгдэхгүй байна гэсэн дүгнэлтэд
хүрч байгаа юм.
Япон Улсын эрүүгийн процессын
тогтолцоо
цагдаагийн
байгууллагаас
эхлэх ба прокурор, шүүх (гэр бүлийн шүүх)
байгууллагаар дамжин шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллага, пробацийн буюу нийгэмшүүлэх
байгууллагаас бүрддэг байна. Шүүхээс
ихэвчлэн хорих ял, хорихоос өөр төрлийн ял
оногдуулах, хорих ял эдлэхийг хойшлуулах,
насанд хүрээгүйчүүдийг сургалт, хүмүүжлийн
байгууллагад байлгах, пробацийн хяналтад
байх гэсэн шийтгэлүүдийг оногдуулдаг.
UNAFEI   (United Nations Asia and
Far East Institute for the Prevention of Crime
and the Treatment of Offenders)-аас эрхлэн
гаргадаг Япон Улсын Эрүүгийн процесс
2019 (https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/
CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf)-д тус “улсэд
эрүүгийн процесс нь цагдаа, прокурор, шүүх,
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага,
нийгэмшүүлэх байгууллага гэсэн 5 үе шаттай”6
гэжээ. Нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг улсын
хэмжээнд Бүс нутгийн хугацаанаас өмнө
суллаж хяналт тавих асуудал хариуцсан
Зөвлөл хариуцах ба хорих ангийн саналыг
харгалзаж шийдвэрлэдэг. Зөвлөл дараах 4
төрлийн этгээдийг нийгэмшүүлэх, пробацийн
үйл ажиллагааг хариуцна:

1.

Probationer буюу ял эдлүүлэхийг
хойшлуулсан шүүхийн шийдвэр бүхий
этгээд;

2.

Parolee буюу зохих хугацааны хорих
ялаа эдлээд эрх бүхий байгууллагын
шийдвэрээр
хугацаанаас
өмнө
суллагдсан хоригдол (Тухайлбал,
2017 онд 21998 хоригдол тус улсад
суллагдсанаас 12760 буюу 58.0 хувь
нь хугацаанаас өмнө суллагдаж,
пробацийн хяналтад орсон байна),
Насанд
хүрээгүйчүүдийн
сургалт
хүмүүжлийн байгууллагаас батлан
даалтад гарсан этгээд;

3.
4.

Харин АНУ-ын тухайд сүүлийн жилүүдэд
гэмт хэргийн гаралт өссөөр байгаа хэдий ч
түүнд оногдуулж буй хорих ялын статистик
буурч байгаатай холбоотойгоор тэнсэн
харгалзах хүний тоо буурч байна. “2007 онд
4.3 сая хүн тэнсэнтэй байсан бол 2014 онд
3.9 сая хүн тэнсэн буюу пробацийн арга
хэмжээ авагдсан”7 . “2016 онд 3.725.600 хүн
(пробацийн болон паролын арга хэмжээ)
тэнсэн арга хэмжээ авагдсан нь өмнөх
жилийнхээс 1.4 хувь буурсан”8 гэж АНУын Хууль зүйн яамны статистикт дурджээ.
Түүнчлэн “2016 оны байдлаар нийт хорих
ял оногдуулсан этгээдийн 56 хувь нь
тэнсэнтэй байна”.9 “Тус улсад гэмт
хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх болон гэмт
хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг
уялдуулан
“халамжлах
ба
хянах”
10
стратегийг баримтлах болжээ”.
Суллагдсаны дараах хяналтын арга
хэмжээ нь суллагдсанаас хойшх эхний
саруудад идэвхтэй байх бөгөөд Паролын алба
(Parole Board) нь хяналтын хугацаа, нөхцөл
зэргийг тодорхойлдог. Хяналтад байгаа
этгээд паролын ажилтанд тогтмол мэдээлэл
өгч, тайлагнах, гэмт үйлдлээс зайлсхийх,
галт зэвсэг эзэмшихгүй байх, оршин суугаа
газраасаа гадагш гарахгүй байх, хууль ёсны
ажил, гэрийн хаягтай байх, хар тамхи, архи
хэрэглэхээс татгалзах гэсэн нөхцөлүүдийг
сахин биелүүлдэг нь манай улсын ШШГТХаар хяналтад байгаа этгээдэд хүлээлгэдэг
үүрэгтэй ижил шинжтэй байна.
Түүнчлэн хяналтын ажилтан нь тухайн
этгээдийн суурь боловсрол, ял шийтгэлийн
түүх, гэмт хэргийн нөхцөл байдал, хувийн
болон гэр бүлийн байдал, хэрэгцээ,
эрсдэлийн түвшин зэргийг шүүхэд хүргүүлж,
паролын хяналтад орох эсэхийг шүүхээр
шийдвэрлүүлдэг. Харин “онцгой нөхцөл”-д
хохирогчтой холбоо тогтоохыг хориглох, хорт
https://www.unafei.or.jp/publications/CJSJ_2019.html
Риан М Лабрикью,“АНУ дахь пробациийн тогтолцооны
түүхэн ба орчин үеийн чиг хандлага”, https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=ccj_fac
8
2016 оны АНУ дахь пробацийн ба паролын нөхцөл байдал.
АНУ-ын Хууль зүйн яамны Хууль зүйн хөтөлбөрийн алба.
https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=6188
9
Риан М Лабрикью. АНУ дахь пробациийн тогтолцооны
түүхэн ба орчин үеийн чиг хандлага. https://pdxscholar.library.
pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=ccj_fac
10
Риан М Лабрикью, “АНУ дахь пробациийн тогтолцооны
түүхэн ба орчин үеийн чиг хандлага”, https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=ccj_fac
6
7

Хяналтад байгаа насанд хүрээгүй
этгээд болно.
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зан үйлээс татгалзах сургалтад хамрагдах,
нийтэд тустай ажил үйлчилгээ эрхлэх, нөхөн
төлбөр болон бусад төлбөр төлөх зэрэг
багтана”11 . Монгол Улсад эдгээр нь ЭХ-д
заасан албадлагын арга хэмжээний төрлүүд
байдаг бөгөөд хорихоос суллагдсан этгээдэд
тавих хяналтын нэг хэсэг болохгүй юм.
Хорих ялаас суллагдсан этгээдэд
“шилжилтийн үе”-ийг даван туулахад
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нь маш чухал
байдаг. “Материаллаг байдлын хомстол,
сэтгэл зүйн болон нийгмийн дэмжлэг байхгүй
хоригдлуудын ихэнх нь суллагдахаас зайлс
хийх  бөгөөд  суллагдсан ч  дахин  гэмт  хэрэг
үйлдэх магадлал өндөр”12  болохыг судлаачид
тогтоожээ. Тухайлбал, суллагдсаныхаа дараа
хадгаламж, хуримтлалгүй этгээдүүдийн хувьд
ажилд орж цалинтай болох хүртэл санхүүгийн
хэрэгцээгээ
зохицуулах,
өдөр
тутмын
хэрэгцээгээ хангахад хүндрэл учирдаг байна.
Санхүүгийн энэ мэт хүндрэл, бэрхшээлийг
даван туулахад нь төрийн зүгээс туславал
тэднийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан
сэргийлэх төдийгүй нийгэмшихэд нь эерэгээр
нөлөөлөх боломжтой юм.
Хорихоос суллагдсан хүмүүсийн хувьд
хөдөлмөр эрхлэлт, орон сууц, гэр бүлийн
дэмжлэг, донтолтын эсрэг эмчилгээ, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн халамж,
санхүүгийн туслалцаа болон бусад хүмүүсийн
тэдэнд хандах хандлага чухал үүрэгтэйг
судалгаагаар илрүүлсэн байдаг.   Эдгээрээс
заримыг нь дэлгэрүүлж авч үзье.
А. Ажил хөдөлмөр эрхлэх
Хөдөлмөр эрхлэлт нь хорих ялаас
суллагдсан тухайн этгээдэд санхүүгийн буюу
материаллаг нөхцөлийг бүрдүүлэхэд ихээхэн
ач тустайгаас гадна нийгмийн сүлжээнд бусад
хүмүүстэй харилцаа холбоо үүсгэх сайн талыг
дагуулдаг. Үүнээс гадна ажил хөдөлмөр
эрхэлснээрээ өөрийгөө үнэлэх, өөртөө итгэх
итгэл, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд нь сайжирдаг
гэж судлаачид үздэг байна.
Ажил олгогчид “гэмт хэрэгтэн” гэсэн
шошготой ажилтантай болохыг хүсдэггүй тул
тэднийг ажлын байраар хангахаас татгалздаг.
Энэхүү
бэрхшээлийг
нь
арилгаснаар
суллагдсан этгээдэд нийгэмших боломж
ихээхэн хувиар дээшилдэг тул улс орнууд
энэ асуудалд нэлээд анхаардаг. “Тухайлбал,
10 | CitScience

ХБНГУ-д ялаа эдэлж дууссаны дараа ялтан
нь хорих ангид суралцсан чиглэлээрээ
“Ажил олгох газар”-т бүртгүүлэх бөгөөд энэ
байгууллага нь хорих ял эдлээд суллагдсан
хэнд ч үйлчилдэг байна.”13  Харин Японд гэмт
хэрэгт холбогдож, хорих ял эдлээд суллагдсан
хүмүүст дэмжлэг үзүүлж, ажлын байраар
ханган ажилладаг 11000 ажил олгогч компани,
хуулийн этгээд байдаг. БНСУ-д хорих ял
эдлээд суллагдсан хүмүүсийг ажлын байраар
хангасан компанид төрийн зүгээс татварын
хөнгөлөлт үзүүлдэг эрх зүйн зохицуулалттай
байна.
Ял эдлээд дууссаны дараа эргээд
нийгэмд ороход нь туслах зорилгоор болон
нийгэмтэйгээ адил хөгжих, хүний эрхийг
хүндэтгэх үүргээ биелүүлэхийн тулд Герман
Улс ял эдэлж байгаа хүмүүст тусгай боловсрол
эзэмших янз бүрийн арга хэмжээг зохион
байгуулдаг бөгөөд “өөрөө хөгжих, эргээд
нийгэмд орох зэрэгт байнга бэлддэг.”14
Ажлын байртай болгох зорилгоор
хоригдлыг төрөл бүрийн сургалтад хамруулдаг
сайн туршлагыг манай улсад нэвтрүүлэхээр
зарим талаар оролдож байгааг энд дурдах нь
зүйтэй. Тухайлбал, хорих ангид мэргэжлийн
чиг баримжаа олгох, ялангуяа мужаан, гар
урлал, оёдлын технологийн чиглэлээр сургалт
явуулдаг сайн тогтолцоо байна.
Түүнчлэн
сургалтад
хамрагдаж
мэргэжил эзэмшсэн хэдий ч тохирох ажлын
байр олдохгүй байгаа тохиолдолд нөхөн
олговор олгодог тогтолцоог судалж үзэх нь
зүйтэй байна.
Өөрөөр хэлбэл, санхүүгийн хүндрэлтэй
байдал нь дахин гэмт хэрэг хийх шалтгаан
нөхцөл болж буй талаар төрийн байгууллагын
ажилтнууд ярилцлагын судалгааны явцад
өгүүлж байсан.   Иймд хорихоос суллагдсан
этгээдийг ажлын байраар хангах асуудлыг
шийдвэрлэх нь тэднийг шилжилтийн үеийг
даван туулж нийгмийн гишүүн болоход
ихээхэн ач холбогдолтой. Манай улсад
Солонгос Улсын туршлагаар хорих ял
эдлээд суллагдсан хүмүүсийг ажлын байраар
Мөн тэнд.
Рецидивизмээс урьдчилан сэргийлэх ба гэмт хэрэгтнийг
нийгэмд эргэн нэгтгэх., НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх алба. Вена., 2018. х.5.
13
Оюунболд Г., Г.Эрдэнбат Г. Шоронгоос суллагдсан
хүмүүст нийгэмд дасан зохицоход дэмжлэг үзүүлэх
бодлого боловсруулах нь. // Бодлогын судалгааны тайлан.
2011.
14
Мөн тэнд.
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хангасан компанид төрийн зүгээс татварын
хөнгөлөлт үзүүлэх зэргээр суллагдсан
этгээдийг ажлын байраар хангах тал дээр
анхааран ажиллах шаардлагатай гэж үзэж
байна.
Б. Орон байр, санхүүгийн
туслалцаа
Орон байртай байх нь гэмт хэрэгтнийг
нийгэмших гол хүчин зүйлийг нэг мөн. Орон
гэргүй байх нь гэмт хэрэг дахин үйлдэх
шалтгаан болж, хорих ангид буцаж очих
зайлшгүй шалтгаан болох нь бий. АНУ зэрэг
барууны орнууд, Азийн өндөр хөгжилтэй
улсад bootcamp, halfway house зэрэг түр
орон байраар хангах үйлчилгээг Пробацийн
алба нь хариуцан гүйцэтгэдэг. Тухайлбал,
Япон Улсад “Нийгэмшүүлэх байр” улсын
хэмжээнд 104 байх ба тус байранд хорихоос
суллагдсан этгээдийг түр хугацаанд байр,
хоолоор хангаж үйлчилнэ. Хууль зүйн яамнаас
авсан зөвшөөрлийн дагуу хувийн хэвшлийн
байгууллага ийм үйл ажиллагаа явуулдаг
сайн туршлага тус улсад байна.
Манай
улсын
хувьд
Нийгмийн
халамжийн тухай хуулийн 13.5.3-т “хорих
ангиас суллагдсан өөрийн гэсэн гэр
оронгүй, нийгмийн халамжийн дэмжлэг,
туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн
гишүүн-иргэнд онцгой тохиолдлын болон
амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмж олгоно”
гэж заасан байдаг ч энэ нь 1-2 сая орчим
төгрөг, санхүүгийн асуудлыг бүрэн шийдэх
хэмжээний мөнгөн тэтгэмж байж чаддаггүй
төдийгүй хүртээмжийн хувьд ч хангалтгүй
байдаг байна (ШШГЕГ-ын Нийгэм, сэтгэл зүйн
хэлтсээс авсан ярилцлагын судалгаанаас).
В. Эрүүл мэндийн тусламж,
үйлчилгээ болон нийгмийн
хамгааллын арга хэмжээ
“Олон улсын нийтлэг стандартын дагуу
хорихоос суллагдсан этгээд эрүүл мэндийн
даатгалд хамрагдаагүй байх нь эмнэлгийн
үйлчилгээ авч чадахгүй байх нөхцөл биш”15
гэж үздэг. Улс орон суллагдсан хоригдлыг
нийгмийн даатгалын тогтолцоонд хамруулах,
нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хүртээх нь
хүний эрхийг хангаж буй хэрэг юм.
Хорихоос суллагдсан иргэдэд зориулсан

Эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын туслалцаа
авах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь Монгол Улсад
сайн туршлага болно. “Суллагдсан хоригдлыг
ДОХ, сүрьеэ болон бусад халдварт өвчнөөс
урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх, хар тамхины
донтолтын эмчилгээнд хамруулах явдлыг
төрийн чиг үүрэгт хамруулах нь зүйтэй”16  гэж
олон улсын баримт бичигт өгүүлжээ.
Г. Гэр бүлийн дэмжлэг
Гэмт хэрэгтнийг нийгэмд эргэн нэгтгэх
хамгийн чухал үүргийг гэр бүл гүйцэтгэдэг
нь маргаангүй. Гэр бүлийн гишүүдтэйгээ
ойр дотно байж, тэдний дэмжлэгийг авч
байгаа этгээд бусдыгаа бодвол ажил олох,
санхүүгийн болон бусад асуудлаа шийдэхэд
дөхөмтэй байдгийг судлаачид нотолсон
байна. Гэтэл Монгол Улсад хорих ялаар
шийтгүүлсний улмаас амьдралд нь гарсан
өөрчлөлтийн талаарх судалгаанд “35.3 хувь
нь гэр бүл салсан, 16.8 хувь нь хүүхэд нь
тэнэмэл болсон”17 гэж хариулжээ.
Гэр бүл тухайн гэмт хэрэгтнийг
нийгэмшихэд ихээхэн нөлөөтэй гэж үзэж
АНУ-д Greenlight Family Home Reintegration
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг ба тэнд “ялангуяа
насанд хүрээгүй хүнийг эцэг эхтэй нэгтгэх, гэр
бүлийн орчинг хадгалах, хүүхдийн аюулгүй
байдлыг хангах зэрэгт төрийн болон хувийн
байгууллагууд хамтарч хөтөлбөрт оролцдог”18
байна.
Ялтныг нийгэмшүүлэх ажлыг зөвхөн
хорих байгууллагад хамаатуулан ойлгож
болохгүй бөгөөд төрийн захиргааны болон
орон нутгийн байгууллага, хууль сахиулах
байгууллага, олон нийтийн байгууллага,
иргэдийн оролцоо чухал юм. ГХЗУСТХ-ийн
45 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэгт “Хяналтыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд иргэн, төрийн
болон төрийн бус байгууллагыг сайн дурын
үндсэн дээр оролцуулж болно” гэсэн
заалт шинээр хуульчлагдлаа. Гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх зорилтын хүрээнд
Рецедивизмээс урьдчилан сэргийлэх ба гэмт хэрэгтнийг
нийгэмд эргэн нэгтгэх. НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх алба. Вена., 2018. х.6.
16
Мөн тэнд. х.7.
17
Хорих байгууллагаас суллагдсан иргэнийг нийгэмшүүлэх
шаардлага, тогтолцооны шинэчлэл, илтгэл. https://prezi.
com/-jrxbrwnuh-b/presentation/
18
Рецедивизмээс урьдчилан сэргийлэх ба гэмт хэрэгтнийг
нийгэмд эргэн нэгтгэх. НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх алба. Вена., 2018. х.7.
15
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гэмт хэрэгтэнд хяналт тавих процесст олон
нийтийг оролцуулах талаар хуульчилсан нь
сайшаалтай бөгөөд цаашид нийгэмшүүлэх
зорилгоор өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь зүйтэй
байна.
НҮБ-ын
Хорихоос
өөр
төрлийн
арга хэмжээний наад захын жишиг дүрэм
(Токиогийн дүрэм)-д гэмт хэрэгтнийг нийгэмд
нь засан хүмүүжүүлэхэд олон нийтийн оролцоо
ихээхэн чухал болохыг тайлбарлажээ. Энэ
дүрмийн 17.1-д олон нийтийн оролцоо нь
гэмт хэрэгтэнд хорихоос өөр төрлийн арга
хэмжээ авч гэр бүл, нийгэмтэй нь холбоотой
байлгах чухал эх сурвалж болдгийг дурджээ.
Энэ талаар улс орнууд ихээхэн хүчин
чармайлт тавьж ажиллахыг ч мөн сануулсан
байна. Тухайлбал, Япон Улсад мэргэжлийн
буюу төрийн статустай Пробацийн алба
ажиллахаас гадна гэмт хэрэгтнийг нийгэмд
нь засан хүмүүжүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг сайн
дурын пробацийн ажилтнууд ажилладаг.
Азийн орнуудаас Япон улсыг гэмт
хэрэгтнийг нийгэмд нь хүмүүжүүлэх ажилд олон
нийтийн оролцоог чухалчилж байгаа сонгодог
жишээ гэж үзэж болно. 60 гаруй жилийн
түүхтэй энэ сайн дурын албанд нийт 48000
ажилтан ажилладаг. Энэ хүмүүс мэргэжлийн
пробацийн албатай хамтран ажиллаж, гэмт
хэрэгтнийг нийгэмд нь хянах, амьдрахад нь
дэмжлэг үзүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд
хуулиар олгосон эрх зүйн статус, зэрэг дэвтэй
байдаг байна. Сайн дурын пробацийн алба,
түүнтэй ижил төстэй бүтцүүд Азийн болон
дэлхийн зарим оронд байгуулагдсанаар
тэдгээрийн хамтын ажиллагаа өргөжих
болсон байна. Жишээлбэл, 2014 оны 7 дугаар
сард энэ асуудлаар Токио хотноо чуулган
зохион байгуулж, гэмт хэрэгтнийг нийгэмд нь
хүмүүжүүлэх, сайн дурын пробацийн ажилтны
хөтөлбөрийг хөгжүүлэх үүднээс Токиогийн
тунхаглалыг баталжээ.
Гэмт хэрэгтнийг нийгмийн амьдралд
эргэн нэгтгэх ажлыг Монгол Улсад төрийн
байгууллагаас гадна шашны байгууллага,
төрийн бус байгууллагууд, олон улсын
байгууллага, компани гэсэн байгууллагууд
гүйцэтгэдэг байна. Төрийн бус байгууллагын
дотроос шашны байгууллага хамгийн өндөр
хувьтайгаар энэ ажилд оролцдог бол төрийн
байгууллага, албан хаагчдаас хорих ангийн
нийгмийн ажилтан ялтныг нийгэмд нь эргэн
нэгтгэх ажилд хамгийн их оролцдог гэсэн
12 | CitScience

судалгаа гарч байжээ. Судалгааны явцад, эд
гээр байгууллагын ихэнх нь Христийн шашны
байгууллагууд байсан нь ажиглагдсан болно.
Тэгвэл хорихоос суллагдсан этгээдийг
нийгэмд хүлээн авах байдлыг тандан судлах
зорилгоор хорих ялаас тэнсэн суллагдсан,
хугацаанаас өмнө суллагдсан болон энгийн
иргэдээс түүврийн аргаар санал асуулга
авсан. Энэхүү санал асуулга нь бүрэн
дүгнэлт гаргахад хангалттай тооны иргэдийг
хамруулж чадаагүй тул цаашид энэхүү санал
асуулгын цар хүрээг өргөтгөн гүнзгийрүүлэн
судлах шаардлагатай гэдгийг судлаачийн
зүгээс цохон тэмдэглэж байна.
Дүгнэлт
“Гэмт хэрэгтэнг хянах хяналтын
загвар нь олон улсад эрсдэлд ба хэрэгцээнд
суурилсан гэсэн 2 төрөлтэй байдаг”.19
Эрсдэлд суурилсан загвар нь гэмт хэрэгтэнг
нийгэмд аюултай гэж үзэн тэднийг хянаж
байхыг чухалчилдаг бол хэрэгцээнд суурилсан
стратеги нь дахин гэмт хэрэг үйлдэх магадлал
болох гэмт хэрэгтний “криминогенийн”
хэрэгцээнд анхаарлаа хандуулж тодорхой
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлдэг онцлогтой.
Монгол Улсад гэмт хэрэгтнийг хянах
үйл ажиллагаа нь эрсдэлд суурилсан тул
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгыг
урьтал болгож, тэднийг нийгэмшүүлэх буюу
засан халамжлахаас илүүтэй тэднийг хянан
харгалзах арга хэмжээг авч байгаа нь эрх
зүйн зохицуулалт, тэдгээрийг хэрэгжүүлж
буй төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа,
өнөөгийн нөхцөл байдлаас харагдаж байна.
2019 онд шинэчлэн баталж, 2020
оноос хэрэгжиж эхэлсэн ГХЗУСТХ хууль
нь гэмт хэрэгтнийг хянах чиглэлээр нэлээд
дэвшилттэй зүйл, заалтуудыг хуульчилж
өгсөн хэдий ч, хуулийн үзэл баримтлал нь
гэмт хэрэгтнийг хянах үйл ажиллагаанд
суурилсан чиг хандлагатай учир гэмт
хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх бодлогод төдийлөн
ихээр нөлөөлөхгүй байх магадлалтай байна.  
2014 онд Монгол Улсад 26 хорих ангид
6500 хоригдол ял эдэлж байгаагийн 47.2 хувь
нь   (Монгол Улсад ял эдэлж буй хүмүүсийн
хүний эрхийн өнөөгийн байдал. Судалгааны
тайлан. УБ., 2014.), 2018 оны байдлаар 3500
Рецедивизмээс урьдчилан сэргийлэх ба гэмт хэрэгтнийг
нийгэмд эргэн нэгтгэх. НҮБ-ын Хар тамхи, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх алба. Вена., 2018. х.59.
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хоригдлын 1614 буюу 46.1 хувь нь давтан
гэмт хэрэг үйлдсэн байгаа (ШШГЕГ-ын 2019
оны дүн мэдээнээс авч ашиглав) нь давтан
гэмт явдал өндөр хувьтай байгаа төдийгүй
гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх үйл явц учир
дутагдалтайг харуулж байна.
Иймд
гэмт
хэрэгтнийг
хянажнийгэмшүүлэх үйл явцыг зөвхөн хугацаанаас
өмнө суллагдсан болон тэнссэн этгээдээр
хязгаарлахгүйгээр нийт суллагдаж буй гэмт
хэрэгтнийг хамруулах, нийгэмд эргэн нэгтгэх
үйл явцыг төрийн зүгээс анхааралдаа авах
шаардлага бий болсныг харуулж байна.
Монгол Улсад хорихоос суллагдсан
этгээдэд тавих хяналтыг хууль тогтоомжийн
дагуу ШШГБ, цагдаагийн байгууллага хэрэг
жүүлж байна. Гэмт хэрэгтэнд хяналт тавих үйл
явц төдийлөн үр дүнд хүрэхгүй байгаа нь өөр
өөрийн үндсэн чиг үүрэгтэй хууль сахиулах
байгууллагуудад
дээрх
хяналтын
үйл
ажиллагааг “дайвар” байдлаар нэмэгдүүлж
өгсөнтэй холбоотой байж болох талтай юм.
Одоогийн байдлаар ШШГТХ-ийн шинэ
чилсэн найруулгын заалт хэрэгжиж эхлэхээс
өмнө цагдаагийн хяналтад байсан этгээдийн
хяналт хэвээр үргэлжилж байгаа төдийгүй
ШШГБ байхгүй нутаг дэвсгэрт зохих журмын
дагуу цагдаагийн байгууллага хяналт тавьж
ажиллаж байна. Гэхдээ эдгээр байгууллагуудын
уялдаа холбоо сул, эрх зүйн нэгдсэн
зохицуулалтгүй,
нийгэмшүүлэх
зорилгыг
агуулдаггүй зэрэг олон учир дутагдалтай
талууд байсаар байна. Эндээс үзвэл манай
улсад дэлхийн бусад орнуудын жишгээр гэмт
хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх тусгайлсан эрх зүйн
зохицуулалт, нэгдсэн тогтолцоо, үндсэн чиг
үүрэг бүхий тусдаа институцийг бий болгох
хэрэгцээ шаардлагыг бий болгож байна.
Гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх үйл
ажиллагаагаар Азид төдийгүй дэлхийд сайн
туршлага болж буй Япон улсад ““дүрэм
журам бүхий хяналт”, “дэмжлэг, туслалцаа”
гэсэн 2 хэлбэрийг хэрэглэж байна”.20
Дүрэм, журам бүхий хяналт гэдэгт гэмт
хэрэгтний зан авирыг ойлгох үүднээс ярилцах
болон бусад тохиромжтой аргыг ашиглан
“харилцаа тогтоох”, хяналтын хугацаанд
тэдний амьдралд дүрэм журмыг мөрдүүлэх,
мөрдүүлэхээр тодорхой арга хэмжээг авах,
гэмт хэрэгтний онцгой авьяас, эрмэлзлийг
хөгжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зэрэг
багтдаг байна. Харин дэмжлэг, туслалцаанд

орон байртай болох, эрүүл мэндийн туслалцаа
авах, мэргэжлийн зааварчилга авах, ажил
хөдөлмөр эрхлэх, боловсрох зэрэгт нь туслах
асуудлууд багтахаас гадна амьдрах хэв
маягаа бүрдүүлэх, нийгмийн нөхцөл байдалд
дасан зохицох зэрэгт нь тусалдаг.
Монгол Улсад дээрх сайн туршлагыг
нэвтрүүлж, дүрэм, журам мөрдүүлж хяналт
тавихаас гадна дэмжлэг, туслалцаа үзүүлж
нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг давхар
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. Өөрөөр хэлбэл,
суллагдсан гэмт этгээдийг орон байр, ажил
хөдөлмөр эрхлүүлэх, нийгмийн халамж,
эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамруулах иж
бүрэн асуудлыг төрийн болон төрийн бус
байгууллагын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх
тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалт байхгүй
байгааг анхаарах хэрэгтэй байна.  
Өөрөөр хэлбэл, гэмт хэрэгтэн хорих ял
эдэлж, суллагдсаны дараа гэр бүл, нийгмийн
зүгээс гадуурхах, хавчих зэрэг асуудалтай тул
гарч, боловсрол эзэмших, ажлын байр олох
зэрэг нийгмийн олон талт асуудалд сөрөг
хандлагатай учирдаг. Эдгээр асуудалтай тул
гарснаас болж ял эдлээд суллагдсан этгээд
нийгэмд эргэн нэгдэж чадахгүйд хүрч, улмаар
дахин гэмт хэрэг үйлдэх, шийтгэгдэх зэргээр
нийгмээс дахин тусгаарлагддаг байна. Хори
хоос суллагдсан этгээд нийгэмд шилжин орох
үед материаллаг байдлын хомстол, сэтгэл
зүйн болон нийгмийн дэмжлэг байхгүй үед
ихэнх гэмт хэрэгтнүүд суллагдахаас зайлсхийх,
дахин баривчлагдах магадлалтай байдаг.
Судалгаагаар хөдөлмөр эрхлэлт, орон
сууц, гэр бүлийн дэмжлэг, донтолтын эсрэг
эмчилгээ, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн
халамжийн хүртээмж, санхүүгийн туслалцаа,
бусдад хүмүүсийн тэдэнд хандлага харилцаа
гэсэн үзүүлэлтүүд нь хорихоос суллагдсан
этгээдэд чухал үүрэгтэйг илрүүлсэн байдаг.  
Эцэст нь Монгол Улсад рецидив гэмт
хэргийг бууруулах үүднээс гэмт хэргээс
урьдчилан сэргийлэх болон гэмт хэрэгтнийг
нийгэмшүүлэх зорилгыг нэгэн дээвэр дор
оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. Түүнч
лэн гэмт хэрэгтнийг нийгэмшүүлэх эрх зүйн
зохицуулалтыг тусгайлан баталж, нийгэм
шүүлэх ба хяналтын тусгайлсан чиг үүрэг
бүхий хууль сахиулах байгууллагууд болох
паролын болон пробацийн албыг байгуулж,
дорвитой шинэтгэл хийх хэрэгтэй байна.  
Япон улсын Эрүүгийн процесс. 2019. х.45. https://www.
unafei.or.jp/publications/pdf/CJSJ_2019/00CJSJ_2019.pdf
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