
Орчуулсан: Ж.Ганбаатар, Л.Отгонбаяр 

 

 

 

Албан бус орчуулга 

 

Цагдаагийн үйл ажиллагаа болон эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай 1984 оны хууль  

 

 

ЖУРАМ A  ХҮН БА ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ЗОГСООХ БОЛОН НЭГЖЛЭГ ХИЙХТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРХ 

 

Ерөнхий ойлголт 

Энэхүү эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг цагдаагийн байгууллагын алба 
хаагчдын үйл ажиллагаанд, цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүнд болон цагдан хоригдож 
байгаа хүмүүст, тэрчлэн нийт иргэдэд ашиглагдах боломжтойгоор цагдаагийн байгууллага бүрт 
заавал байлгана. 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журамд орсон тайлбарууд нь энэ журмын 
зүйл, (хэсэг) биш бөгөөд цагдаагийн алба хаагчид болон бусад этгээдийн хууль хэрэглээнд 
зориулсан зааварчилга болох энэ журмын тайлбар юм. Харин энэ журмын хавсралтууд нь 
журмын зүйл хэсэгт нэгэн адил тооцогдоно. 

Журам нь цагдаагийн алба хаагчийн анхны баривчилгаа хийхгүйгээр хүн ба тээврийн хэрэгсэлд 
нэгжлэг хийх хууль ёсны эрхтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. Нэгжлэг хийх, зогсоох тухай 
энэ журамд заасан эрхүүдийг Хавсралт А–д тусгаж өгсөн бөгөөд  харин тэдгээр нь бүрэн гүйцэд 
тодорхойлолтууд биш болно. Тайлбар 1-ийг үзнэ үү. Хуульд заагаагүй тохиолдлуудад 
цагдаагийн алба хаагч бичлэг хийх тухай шаардлагуудыг мөн энэ журамд хамруулан тусгасан. 

Энэ журам дараах тохиолдлуудад хамаарахгүй. Үүнд: 

(а) Зогсоон нэгжлэг хийх эрх дараах тохиолдолд 

(i)    Нисэх хүчний аюулгүй байдлын тухай хууль 1982 он, Бүлэг 27 (2) 

(ii) 1984 оны цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай 
хуулийн 6-р бүлэг 1 дэх хэсэг буюу хуульд заасны дагуу цагдаагийн байгууллагаас бусад 
байгууллагад ажиллаж байгаа цагдаагийн ажилтан /constable/-ны эрх үүргийн тухай 
заалт 

 (b) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 7 дугаар хэсэгт болон мөн хуулийн 14 
дүгээр бүлгийн 6 дах хэсэгт заасны дагуу нэгжлэг хийхтэй холбоотой тохиолдлуудад 
хамаарахгүй. 

 

1 Хүн ба тээврийн хэрэгслийг зогсоон нэгжлэг хийхтэй холбоотой үндсэн зарчмууд 

1.1. Зогсоох, нэгжлэг хийх ажиллагааг хүмүүст (иргэдэд) хүндэтгэлтэй хандах, 
ялгаварлан гадуурхахгүй, шударга, хариуцлагатай хандах үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ. 

1.2. Хүний эрх чөлөөнд халдаж байгаа зогсоох болон нэгжлэг хийх ажиллагаа 
богино хугацаанд үргэлжлэх ба нэгжлэг хийхээр зогсоосон бол хүнийг зогсоосон газраас  
аль болох ойролцоо газар нь нэгжлэг явуулна. 



1.3.  3огсоох болон нэгжлэг хийх явцад дээрх үндсэн зарчмууд хэрэгжээгүй 
гэж үзвэл гомдол гаргах үндэслэл болно. Эрх хэмжээгээ зохих ёсоор хэрэгжүүлэхгүй 
байх нь үйл ажиллагааны эцсийн үр дүнг бууруулна. Зогсоох болон нэгжлэг хийх 
ажиллагаа нь гэмт хэргийг урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэхэд чухал ач холбогдолтой ба 
эрх хэмжээгээ зөв хэрэгжүүлсэнээр эдгээр ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлнэ.  

1.4. Зогсоох, нэгжлэг хийх ажиллагааны гол зорилго нь тухайн этгээдийг 
баривчлахгүйгээр сэжиглэж байгаа үндэслэлээ батлах, итгэл үнэмшлээ олоход оршино. 
Цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид ийм эрх үүрэг хэрэгжүүлсэн болон хүний биед 
нэгжлэг хийхтэй холбоотой бүхий л ажиллагааны талаар дээд шатны захирах даргадаа 
болон шүүхэд тайлбар хийх үүрэг хүлээж болно. Эрх мэдлээ хэтрүүлсэн аливаа үйлдэл 
нь хууль сахиулах үйл ажиллагаанд хохирол учруулахын зэрэгцээ цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд үл итгэх байдалд нөлөөлнө. Цагдаагийн алба хаагчид нь 
нэгжлэг хийж байгаа хүнд өөрсдийн үйлдлийн талаар заавал тайлбарлаж байх ёстой. 
Эдгээр эрх мэдлээ хэтрүүлсэн үйлдэл нь сахилгын зөрчил болно. 

1.5. Цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэг хийх эрх олгогдоогүй газар хэдийгээр 
тухайн хүн өөрөө нэгжүүлэхийг зөвшөөрч байсан ч нэгжлэг хийж болохгүй. Хэдийгээр 
тухайн хүн сайн дураараа нэгжлэг, үзлэг хийлгэхийг зөвшөөрч, үзлэг хийлгүүлэхээр 
өөрөө бэлтгэсэн үйлдэл хийсэн ч хуулиар олгогдсон эрх хэмжээ байхгүй бол нэгжлэг 
хийхийг хориглоно. Үзлэг нэгжлэг нь энэ журамд заасан болон холбогдох хуулиар 
олгогдсон эрхийн хүрээнд явагдана. Зөвхөн спортын талбай болон бусад түүнтэй 
адилтгах газарт нэвтэрч орох зөвшөөрөл өгөгдсөн тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нь 
тусгай ба тодорхой эрх мэдэл шаардахгүйгээр нэгжлэг хийж болно. 

 

2        Зогсоох болон нэгжлэг хийх эрхийг тайлбарлах 

2.1 Энэ журам нь зогсоох болон нэгжлэг хийх эрхийн дор дурьдсан нөхцөлд үйлчилнэ. 

(а) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 43 дугаар зүйлд заасны дагуу уг этгээд 
террорист үйлдэл хийсэн эсхүл уг хуулийг зөрчиж байгаа талаар үндэслэл бүхий сэжиг байгаа 
тохиолдолд 

(b) Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60 дугаар зүйлд 
заасны дагуу хүч хэрэглэсэн үйлдэл нь цаашид үргэлжлэх хангалттай үндэслэлтэй, тухайн 
этгээд аюултай зэвсэг, зэвсгийн чанартай ашиглагдах зүйл барьсан тохиолдолд 

(с) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 болон 2 дахь 
хэсэгт зааснаар терроризмын үйлдлээс урьдчилан сэргийлэхэд зогсоох болон нэгжлэг хийх 
эрхээ хэрэгжүүлэх нь шаардлагатай гэж ойлгосон тохиолдолд  

(d) Нэгжлэг явагдаж буй газар байгаа баривчлагдаагүй боловч нэгжлэг хийгдэх 
шаардлагатай этгээдэд, Журам B–ийн 2.4 дэх хэсгийг үзнэ үү 

 

Үзлэг, нэгжлэг хийх үндэслэл 

2.2 Сэжиглэх үндэслэл нь хэрэг бүр дээр тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалж өөр өөр 
байна.  Сэжиг нь үйл явдал, мэдээлэл болон гүйцэтгэх ажлын мэдээлэл, тэрчлэн ямар нэгэн 
хууль зөрчсөн тухай баримт ба Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 43 дугаар зүйлд 
заасан нэгжлэг хийх тохиолдол зэрэг объектив үндэслэлтэй байна. Мэдээлэл болон гүйцэтгэх 
ажлын мэдээлэл, тодорхой сэжиг төрүүлсэн зан үйлгүйгээр зөвхөн субъектив хүчин зүйлээр 
сэжиглэх үндэслэл буй болохгүй.  Жишээлбэл: хүний арьс өнгө, нас, хүйс, гадаад төрх, тухайн 
хүн урьд нь ял шийтгэлтэй байсан гэх хүчин зүйлүүд нь дангаараа болон аль нэгэнтэйгээ 
хавсарч тухайн хүнийг нэгжлэг хийх үндэслэл болохгүй. Гэмт үйлдэлд хамааралтай байх илүү их 
магадлалтай шинжтэй эсхүл тийм дүр төрхтэй гэх ерөнхий болон ташаа ойлголт нь нэгжлэг хийх 
үндэслэл болохгүй. Хүний шашин шүтлэг нь сэжиглэх үндэслэл болон зогсоох ба зогсоож 
нэгжлэг хийх шалтгаан болохгүй. 

2.3 Сэжиглэх үндэслэл нь зарим тохиолдолд тодорхой мэдээлэл, гүйцэтгэх ажлын 
мэдээ, мэдээлэлгүйгээр тухайн хүний үйл хөдлөлөөс бий болж болно.  Хэрэв цагдаагийн алба 
хаагч нь шөнийн цагаар гудамжинд ямар нэг зүйлийг нуусан этгээд тааралдахад (бусад нөхцөл 



байдал хамааралтай) энэ нөхцөл байдал нь хулгайн эд зүйл, эсхүл хориглосон эд зүйлийг авч 
явахтай холбоотойгоор сэжиглэх үндэслэл бий болно. Түүнтэй адил Терроризмтой тэмцэх тухай 
хуулийн 43 дугаар зүйлд  терроризмын үйлдлийн эрсдэл бүхий газар гэж тодорхойлогдсон газар 
сэжиглэх үндэслэл бий болж болно.  

2.4 Тэгэхдээ сэжиглэх үндэс нь мэдээлэл болон гүйцэтгэх ажлын шугамаар авагдсан 
мэдээлэлд үндэслэх ба тэрхүү мэдээлэл нь сэжигтэй этгээдийн барьж яваа зүйлийг дүрсэлж 
харуулсан зэрэг бодитой цаг үетэй холбоотой байна. Бодитой цаг үеэ олсон гүйцэтгэх ажлын 
мэдээлэл нь үзлэг нэгжлэгийн ажиллагаанд үр дүнтэй байна.  Гэмт хэргийн гаралт ихтэй нутаг 
дэвсгэрт нэгжлэг ажиллагаа нь гэмт хэргийг урьдчилан сэргийлэх ажилд үр дүн өгч, хууль сахин 
биелүүлдэг жирийн иргэдийн ая тухыг алдагдуулах явдлыг багасган урьдчилан сэргийлэх ач 
холбогдолтой. Гэхдээ оновчтой зогсоох болон нэгжлэг явуулах нь өөр газар нутагт үндэслэл 
бүхий сэжгийн улмаас хэрэгжүүлэхээс урьдчилан сэргийлнэ гэсэн үг биш юм. 

2.5 Зогсоох, нэгжлэг хийх ажиллагаа явуулах үндэслэл нь хэд хэдэн хүчин зүйлс дээр 
тулгуурлах аваас тус ажиллагаа нь үр дүнтэй, хуулийн хүрээнд явагдаж, иргэдийн итгэх итгэлийг 
хангана. Цагдаагийн алба хаагчдын хариуцсан нутаг дэвсгэр дээр гэмт хэргийн тухай 
мэдээллээр шуурхай хангаж өгөх, гүйцэтгэх ажлын мэдээллийг цаг үед тохируулан өгөх нь 
цагдаагийн алба хаагчдаас зогсоох, нэгжлэг хийх эрхээ үр дүнтэй, хууль ёсны дагуу 
хэрэгжүүлэхэд шууд нөлөөлнө. 

2.6  Гэмт бүлэг, бүлэглэлийн гишүүд эсхүл бусад сэжигтэй хүмүүс хутга мэс, галт зэвсэг, 
мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх бодис зэргийг авч явах, аливаа  бүлэглэлд хамаарахыг 
танин мэдүүлэх хувцас, бусад зүйлс ашиглах зэрэг мэдээллийн талаар гүйцэтгэх ажлын 
шугамаар авагдсан мэдээлэл нь зогсоох, нэгжлэг хийх үндэслэлийг бий болгоно. (Тайлбар 9–ийг 
үзнэ үү) 

2.7 Цагдаагийн алба хаагч нь хүнийг санамсаргүйгээр хулгайлагдсан эд зүйл болон 
хориглогдсон зүйлийг авч яваа гэх үндэслэлээр сэжиглэн нэгжлэг хийх эрхтэй. Энэ тохиолдолд 
цагдаагийн алба хаагч баривчлах эрхгүй ч зогсоох, нэгжлэг хийх эрхтэй.  

2.8 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 43 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны 
дагуу хүнийг террорист үйлдэлтэй холбоотой зүйл авч яваа, эсхүл сэжигтэй этгээд террорист 
байх үндэслэлтэй гэж үзвэл Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан хүнийг зогсоох нэгжих 
эрхтэй.  Ийм төрлийн нэгжлэгийг тухайн хүнтэй зөвхөн ижил хүйсийн албан хаагч хийнэ. 

2.9 Цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэг хийхийн тулд сэжигтэй гэж үзэх үндэслэл бүхий 
этгээдийг түр саатуулах эрхтэй.  Үзлэг нэгжлэг хийхийн өмнө сэжиглэгдэж байгаа этгээдийн зан 
төлөв болон сэжиглэх болсон тухай асуулт тавих, улмаар хариу тайлбар авах эрхтэй. 
Цагдаагийн алба хаагч асуулт тавьж түр саатуулагдсан этгээдийг цаашид үргэлжлүүлэн 
саатуулах аль эсхүл сэжгийг үгүйсгэсэн хангалттай тайлбар хариултыг үндэслэн тухайн 
этгээдийг явуулна. (Тайлбар 2 ба 3–ыг үзнэ үү) Цагдаагийн алба хаагчийн асуултууд нь анх 
тухайн этгээдийг сэжиглэх болсон үндэслэлээс өөр шинэ сэжиглэх зүйлийг илрүүлж болох ба 
тухайн этгээдийн асуултад хариулахгүй байх, саатуулагдаж байх үеийн асуултууд зэргийг нь 
анхны сэжиглэх болсон үндэслэлд хамаатуулж үл  болно. 

2.10 Цагдаагийн алба хаагчийн анхаарлыг татсан бусад нөхцөл байдал болон асуултын 
хариуд үзлэг нэгжлэгийг зогсоох нөхцөл байдал илэрвэл уг ажиллагааг зогсооно. (Тайлбар 3-ыг 
үз) Хэрэв тухайн этгээдийг түр саатуулах хуулийн үндэслэлгүй байвал энэ тухай мэдэгдэж 
түүнийг нэн даруй суллан явуулна. 

2.11 Үзлэг нэгжлэг явуулах үндэслэлийг олох, бий болгох зорилгоор зогсоох түр 
саатуулах эрхгүй. Цагдаагийн алба хаагч нь түр саатуулагдахааргүй олон хүмүүстэй уулзаж 
болно. Хэрэв цагдаагийн алба хаагчийн уулзаж байгаа хүнд сэжиглэх үндэслэл илэрвэл 
хэдийгээр анх уулзахад нь сэжиглэх үндэслэл байхгүй байсан ч түүнд  нэгжлэг хийж болно. 
Хэрэв цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэг хийх зорилгоор түр саатуулбал тэр даруйд нь уг хүнд 
зорилгоо танилцуулна. 

 

Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60 дугаар зүйлд 
заасныг үндэслэн үзлэг нэгжлэг явуулах эрх олгох 



2.12 Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60 дугаар зүйлд 
заасныг үндэслэн эрх бүхий албан тушаалтан дараах тохиолдолд Хууль Сахиулах Бага 
Тушаалын Ажилтанд зогсоох болон нэгжлэг хийх эрх олгож болно. Үүнд: 

(а) цагдаагийн алба хаагчийн хариуцсан нутаг дэвсгэр дээр хүч хэрэглэсэн гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэн болон тийм үйлдлийг таслан зогсоох болон урьдчилан сэргийлэхэд зогсоох болон 
нэгжлэг явуулах шаардлагатай гэж үзвэл  болон 

b) цагдаагийн алба хаагчийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа нутаг дэвсгэр дээр ямар ч хууль 
ёсны үйл хэргийн зорилгогүйгээр аюултай зэвсэг, эд зүйл болон галт зэвсэг түүнтэй адилтгах 
зүйлийг авч явсан хүнийг нэгжих эрх олгож  болно. 

2.13 Дээрх хуулийн 60 дугаар зүйлд заасныг үндэслэж буй энэхүү эрхийг инспектор 
(байцаагч) болон түүнээс дээш албан тушаалтан олгох бөгөөд зөвшөөрөл нь  олгох үндэслэл, 
эрх олгосон зөвшөөрлийн хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа, эрх хэрэгжих нутаг дэвсгэрийг тусгах 
ба уг эрхийг олгож буй зөвшөөрөл нь бичгээр гарна. Бичгээр өгсөн зогсоох, нэгжлэг хийх эрх 
олгож буй зөвшөөрөл нь тухайн хэрэг явдлыг дуусахад хүчингүй болно. Эрх олгосон зөвшөөрөл 
нь 24 цагаас илүүгүй хугацаатай байна. Тайлбар 10-13-ыг үзнэ үү 

2.14 Хэрэв инспектор (байцаагч) зөвшөөрлийг олгосон бол байгууллагын дарга эсхүл 
Суперинтэндент цолтонээс (байцаагчийн шадар дарга) дээш алба тушаалтанд аль болох 
боломжит хугацаанд мэдэгдэнэ. Тухайн эрх бүхий албан тушаалтан нь зогсоох, нэгжлэг хийх 
эрхийг тухайн үйл явдлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 24 цаг хүртэл хугацаагаар сунгах ба 
зөвшөөрөл бичгээр өгөгдөнө. Тайлбар 12-ыг үзнэ үү 

 

Нүүрний хаалт, багийг авахыг шаардах эрх 

2.15 Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60 АА дугаар 
зүйлээр нүүрний хаалт, багийг авахыг шаардах эрхийг олгосон.  Энэхүү эрхийг цагдаагийн алба 
хаагч нь тухайн этгээдийг тодорхой зорилготойгоор өөрийгөө бусдад танигдуулахгүйн тулд баг, 
нүүрний хаалт хэрэглэж байна гэж үндэслэлтэйгээр итгэсэн тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. Мөн ийм 
зорилгоор баг, нүүрний хаалт хэрэглэх гэж байна гэж үзсэн тохиолдолд уг зүйлийг (нүүрний 
хаалт, багийг) хураан авах эрхтэй. Харин нүүрний хаалт, багийг олох зорилгоор зогсоох болон 
үзлэг нэгжлэг хийх эрхгүй. Цагдаагийн алба хаагч нь өөр эд зүйлийг эрж хайх зорилгоор нэгжлэг 
явуулж байхдаа нүүрний баг, хаалтыг илрүүлж түүнийг тухайн этгээд өөр хүнийг 
танигдуулахгүйн тулд хэрэглэхийг завдсан гэж үндэслэлтэйгээр итгэсэн тохиолдолд түүнийг 
хураан авах эрхтэй.  Ийм эрхийг цагдаагийн алба хаагчид зөвхөн Эрүүгийн ба нийгмийн хэв 
журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60 дугаар зүйл болон 60 АА дугаар зүйлд заасныг 
хэрэгжүүлэх явцдаа эдэлнэ. 

2.16 Эрх бүхий тушаалтнуудаас Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 
оны хуулийн 60 АА дугаар зүйлд заасныг үндэслэн эрх бүхий албан тушаалтан бусдаас нүүрний 
хаалт, багаа тайлахыг шаардах, түүнийг нь хураан авах нь энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсооход ач холбогдолтой гэж үзсэн тохиолдолд уг эрхийг Хууль Сахиулах 
Бага Тушаалын Ажилтанд олгож болно. 

2.17 Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 60АА дугаар 
зүйлд заасны дагуу олгогдох нүүрний  хаалт, багаа авахыг шаардах эрхийг инспектор (байцаагч) 
ба түүнээс дээш албан тушаалтан  бичгээр өгнө.  Эрх олгосон зөвшөөрлийн бичигт эрх үйлчлэх 
нутаг дэвсгэр, цаг хугацаа, зөвшөөрөл олгох болсон үндэслэлийг тусгасан байна.  Эрх олгосон 
зөвшөөрлийн эрх нь тухайн хэрэг явдал дуусахад хүчингүй болно. Эрх олгосон зөвшөөрөл нь 24 
цагаас илүүгүй хугацаатай байна. Тайлбар 10-13-ыг үзнэ үү 

2.18 Хэрэв инспектор (байцаагч)  зөвшөөрлийг олгосон бол байгууллагын  дарга эсхүл 
Суперинтэндент цолтонээс дээш алба тушаалтанд аль болох боломжит хугацаанд мэдэгдэнэ. 
Тухайн эрх бүхий албан тушаалтан нь зогсоох, нэгжлэг хийх эрхийг тухайн үйл явдлын нөхцөл 
байдлаас шалтгаалан 24 цаг хүртэл хугацаагаар сунгах ба бичгээр өгөгдөнө. (Тайлбар 12-ыг 
үзнэ үү) 

 



Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйл заасны дагуу нэгжлэг хийх 
эрх олгох 

2.19 Цагдаагийн байгууллагын орлогч дарга (түүнтэй адилтгах албан тушаалтан) ба 
түүнээс дээш албан тушаалтан нь Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр 
зүйлд заасныг үндэслэн терроризмын үйлдлээс урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай гэж үзвэл 
зогсоох, нэгжлэг хийх эрхийг хариуцсан нутаг дэвсгэр дээрээ бүхэлд нь болон хэсэгчлэн дараах 
тохиолдлуудад өгнө. Үүнд: 

(а) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасны 
дагуу дүрэмт хувцастай Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтанд тээврийн хэрэгслийг зогсоох, 
тээврийн хэрэгсэлд болон жолооч, зорчигчдод болон тэдгээрийн авч яваа эд зүйлд үзлэг 
нэгжлэг хийх болон 

(b) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
заасныг үндэслэн дүрэмт хувцастай Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан явган зорчигчийг 
зогсоох, түүний биед болон авч яваа эд зүйлд нэгжлэг хийх эрхтэй. 

Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 ба 2 дахь хэсэгт 
заасан үндэслэл нь дээрх тохиолдлуудад адилхан үйлчилж болно. 

2.20 Хэрэв дээрх эрхийг эрх бүхий  албан тушаалтан анхлан амаар өгсөн бол түүнийг 
бололцоотой хугацаанд багтааж бичгээр баталгаажуулна. 

2.21 Эрх бүхий албан тушаалтан нь зөвшөөрөл дээрээ уг эрх ямар нутаг дэвсгэрт 
үйлчлэх, үйлчлэх он сар өдөр, цаг болон хүчинтэй байх хугацааг тусгасан байна. Зөвшөөрөл  нь 
олгогдсон өдрөөс эхлэн 28 хоногоос илүүгүй хугацаанд хүчинтэй байна. (Тайлбар 12 ба 13 үзнэ 
үү) 

2.22 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 1 ба 2 дахь 
заасныг баримтлан эрх олгож байгаа эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн зөвшөөрөл өгөгдсөн 
талаар Төрийн нарийн бичгийн даргад танилцуулах үүрэгтэй. Төрийн нарийн бичгийн дарга 48 
цагийн дотор уг зөвшөөрлийг баталгаажуулах ба хэрэв ингэж 48 цагийн дотор 
баталгаажуулаагүй бол зөвшөөрөл дээрх хугацаа дуустал эсхүл 48 цагийн хугацаанд эсхүл эрх 
олгосон зөвшөөрлийн хугацаа  (богино хугацааг сонгоно) хүчинтэй байна  (Тайлбар 14-ыг үзнэ 
үү) 

2.23  Төрийн нарийн бичгийн дарга дараах шийдвэрийг гаргаж болно. Үүнд: 

(а) Зөвшөөрлийг тэр даруйд нь эсхүл тодорхой хугацаа зааж хүчингүй болгох, 

(b) Зөвшөөрөл дээр заасан хугацаанаас бага хугацаанд зөвшөөрч баталгаажуулах 

(c) Зөвшөөрөлд заасан хугацаагаар нь зөвшөөрч баталгаажуулах 

2.24 Дүрэмт хувцастай Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан нь Терроризмтой 
тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасныг үндэслэн олгосон эрхийн хүрээнд: 

(а) Зөвхөн Терроризмын үйлдэлтэй холбоотой байж болох эд зүйлийг олж тогтоох 
зорилгоор (Тайлбар 2.25-ыг үзнэ үү) 

(b) Дээрх зорилгоор тухайн нөхцөл байдалд сэжиглэх үндэслэл илэрсэн эсэхээс үл 
хамааран 

2.24А Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасныг 
хэрэгжүүлэх үүднээс дүрэмт хувцастай Олон нийтэд туслах цагдаагийн алба хаагчид дээрх 
эрхийг тухайн цагдаагийн байгууллагын дарга олгож болно. Ийм тохиолдолд энэхүү хуульд 
заасныг уг ажилтан баримтлан ажиллана. 

2.25 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйл заасан үндэслэлээр 
зогсоогдож саатуулагдаж байгаа этгээд нь Их Британийн нутаг дэвсгэр дээр террорист 
бүлэглэлийн объектив үйлдэлтэй хамааралтай байх ёстой. Террорист үйлдэлтэй холбоогүй 
тохиолдолд эдгээр эрхийг хэрэгжүүлж болохгүй. Цагдаагийн алба хаагчид нь эдгээр эрхийг 
хэрэгжүүлэх явцдаа бусдыг яс, үндсээр нь ялгаварлан гадуурхахгүй байх ёстой. Тэгэхдээ олон 
улсын террорист бүлэглэлүүд нь зарим тодорхой ястан үндэстэй холбоотой байж болох тул 



зарим тохиолдолд зогсоон шалгах хүн, хүмүүст тодорхой нэг ястан үндэстэн сонгогдож болно. 
(Тайлбар 12 ба 13–ыг үзнэ үү) 

2.26 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 43, 44 дүгээр зүйлийг үндэслэн 
олгогдсон эрхийг хэрэгжүүлэх Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан зөвхөн террорист 
үйлдэлтэй холбоотой эд зүйлийг олж хайх зорилгоор үзлэг нэгжлэг явуулна. Тэгэхдээ өөр хууль 
зүйн үндэслэлээр явуулж байгаа нэгжлэгээс урьдчилан сэргийлнэ гэсэн үг биш.  

 

Нэгжлэг хийх газар 

2.27 Сэжигтэй этгээдийг баривчлах шийдвэргүй боловч дараах газарт нэгжлэг хийж 
болно. 

(а) Эрүүгийн хууль сахиулах тухай  1988 оны хуулийн 139В–д заасны дагуу Хууль 
Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан нь  хутга мэс, довтлогооны зорилгоор ашиглагдах зэвсгийг 
эрж олох зорилгоор сургуулийн байранд нэвтэрч орох, сургуулийн байранд байгаа хүмүүст 
нэгжлэг хийж болно. 

(b) Мансууруулах бодисыг хууль бусаар хэрэглэхтэй тэмцэх тухай 1971 оны хуулийн с 
23(3) дугаар зүйлд заасныг үндэслэн тухайн газарт байсан хүмүүсийг нэгжиж болно. 

2.28 Эрүүгийн хууль сахиулах 1988 оны хуулийн 139В–д заасны дагуу нэгжлэг хийх эрх 
үүсэхээс өмнө, мөн хуулийн 139А-д заасан хутга мэс, хурц үзүүртэй зэвсгийн чанартай зүйл 
байгаа болон түүгээр гэмт хэрэг үйлдэгдсэн гэх хангалттай үндэслэл тогтоогдсон байх ёстой.  
Хэрэв тухайн газар нутагт хүнд мансууруулах бодис эсхүл бичиг баримт байна гэж үзвэл тухайн 
хүнд үзлэг нэгжлэг хийх эрх олгоно. 

2.29 Энэ журмын 2.27-ийн а болон б-д заасныг хэрэгжүүлэхийн тулд урьдчилан олгосон 
ямар нэгэн эрхийг шаардахгүй. Нэгжлэг хийхдээ цагдаагийн алба хаагч нь өөрийн бодолд бус 
обьектив байдалд тулгуурлах ёстой. 

 

3       Нэгжлэг хийх журам  

3.1 Хүнийг зогсоох, нэгжлэг хийх үйл ажиллагаа нь тухайн хүнд хүндэтгэл үзүүлсэн, 
түүнийг ойлгож, ёс зүйтэй хандахыг шаардана. Энэ нь цагдаагийн хууль сахиулах үйл 
ажиллагаанд иргэдийн итгэх итгэл, үнэмшлийг дээшлүүлэх болно. Нэгжлэг хийх ажиллагаа нь 
нэгжүүлж буй хүнийг аль болох эвгүй байдалд оруулахгүйгээр хийгдэнэ. Тайлбар 4-ийг үзнэ үү 

3.2 Үзлэг, нэгжлэг хийлгэж байгаа хүн уг ажиллагааг эсэргүүцэж байсан ч тухайн хүнтэй 
хамтран ажиллахыг эрмэлзэнэ. Зөвхөн сэжигтэй этгээд нэгжлэг хийлгүүлэхийг эсэргүүцсэн, 
цагдаагийн тавьсан шаардлагыг хүлээн авч хамтран ажиллахгүй байгаа тохиолдолд хүчээр 
нэгжлэгийг явуулна. Хүн ба тээврийн хэрэгсэлд нэгжлэг хийх зорилгоор тэдгээрийг түр 
саатуулах, нэгжлэг хийх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн эцсийн арга болгож үндэслэлтэйгээр 
хүч хэрэглэн уг эрхээ хэрэгжүүлж болно. 

3.3 Хүн ба тээврийн хэрэгслийг түр саатуулахдаа аль болох бага цаг хугацаа 
зарцуулахыг эрмэлзэнэ. Сэжиглэгдэж байгаа этгээд болон түүний авч яваа эд зүйлээс хамаарч 
тухайн хүнийг ямар хугацаанд нэгжих эсэхээ шийдэж болно. Хэрэв сэжиг бүхий эд зүйлээ 
халаасандаа хийх нь харагдсан бол өөр сэжиглэх үндэслэл байхгүй буюу эд зүйлээ өөр газарт 
шилжүүлээгүй нь тодорхой бол зөвхөн тухайн халаасанд нь нэгжлэг хийнэ.  Мансууруулах бодис 
болон хүний биедээ хаана ч нууж болох эд зүйлийг олж тогтоох бол илүү өргөн цар хүрээнд 
нэгжлэгийг явуулна. 2.1 b, c, d–ийн дагуу нэгжлэг хийж байгаа бол тухайн нэгжлэгийг хаана ч 
хийж болно. 

3.4  Хүн эсхүл тээврийн хэрэгсэл нь зогсоогдсон газар, эсхүл тэр газрын ойролцоо үзлэг 
нэгжлэгийг явуулна. 

3.5 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 45 дугаар зүйлийн З-т заасны дагуу 
(мөн 44.1 болон 44.2-ын) дагуу нэгжлэг хийх явцдаа малгай, гутлыг олон нийтийн газар 
тайлуулж болно. Мөн Эрүүгийн хууль сахиулах хуулийн 66А-д заасны дагуу өөрийгөө бусдад 
танигдуулахгүй гэж өмссөн хувцсыг тайлуулж болно. Олон нийтийн газар нэгжлэг хийж байхдаа 
тухайн этгээдийн хувцсыг тайлахгүйгээр ерөнхийд нь гаднаас нэгжиж болно. Гэхдээ үзлэг хийж 



байгаа алба хаагч нь хүний оймс, хувцасны зах зэрэг газарт гараар үзлэг хийж болно. Мөн сэжиг 
бүхий эд зүйл байвал авч шалгаж болно. Үүнтэй адил шалтгаанаар хүний үсэнд олон нийтийн 
газар үзлэг хийж болно. 

3.6 Үзлэгийг (нэгжлэгийг) илүү нарийн хийх шаардлагатай гэж үзвэл олон нийтийн газар 
хийхгүй ба (Энэ тохиолдолд 3.7 үйлчлээгүй бол) хамгийн ойр байрлах цагдаагийн хэсэг дээр 
эсхүл цагдаагийн автомашинд хийж болно. Хүний гадуур хувцас, бээлий малгай эсхүл гутал мөн 
тухайн хүнийг хэн гэдгийг нуусан хувцас байвал нэгжлэгийг ижил хүйстэй цагдаагийн алба хаагч 
хийнэ. Мөн тэр хүн тусгайлан хүсээгүй бол эсрэг хүйстэй хүний дэргэд хийж болохгүй.  

3.7 Анхлан шалгахад ямар нэг зүйл олдоогүй гэх шалтгаанаар хүний бэлэг эрхтний 
хэсгийг шалгаж болохгүй. Хэрэв хүний бэлэг эрхтний хавьд үзлэг нэгжлэг хийх бол цагдаагийн 
хэсэг (газар)-т хийх ба тээврийн хэрэгсэл дотор хийхийг хориглоно. Ийм нэгжлэгийг хавсралт 11 
–р зүйлийн дагуу хийнэ. Гэхдээ энэ журмын 11-ийн F-т дурьдсан зогсоох, нэгжлэг хийх эрхийн 
дагуу хийхийг хориглоно. Журам С-ийн бусад зүйл нь зогсоох, нэгжлэг хийх эрхийн дагуу 
цагдаагийн газарт хүмүүсийг шалгаж байгаа бол үйлчлэхгүй. (Тайлбар 7-г үзнэ үү) 

 

Нэгжлэг хийхээс өмнө авах арга хэмжээ 

3.8 Түр саатуулагдсан болон түүний автомашинд үзлэг нэгжлэг хийхийн өмнө цагдаагийн 
алба хаагч дараах мэдээллийг өгнө.  

(а) Нэгжих зорилгоор зогсоож байгаа гэдгээ мэдэгдэнэ.  

(b) Цагдаагийн алба хаагч өөрийн нэрээ хэлж танилцуулна. (Терроризмтой холбоотой 
мөрдөн шалгах ажиллагаа эсхүл цагдаагийн алба хаагч нэрээ хэлэх нь өөрт нь аюултай гэж 
үзсэн тохиолдолд нэгжих зөвшөөрлийн бичгийн дугаарыг хэлж болно) Харъяалагдах цагдаагийн 
газрын нэрийг хэлнэ. 

(с) Хууль ёсоор нэгжих эрхээ хэрэгжүүлж байгаагаа хэлнэ. 

(d) Дараах тодорхой тайлбарыг өгнө. 

(i) Ямар зүйлийг олохын тулд нэгжлэг хийж байгаа буюу нэгжлэгийн зорилгыг 
хэлнэ. 

(ii) Тухайн хүнийг сэжиглэх болсон үндэслэл шалтгааныг  хэлнэ. 

(iii) Нэгжихийн тулд баттай шалтгаангүй тохиолдолд мөн хуулийн 2.1-ийн b,c-ийг 
үзнэ үү. Цагдаагийн алба хаагч шалгах эрхтэй болон нэгжлэг хийх зөвшөөрөлтэй гэдгээ 
танилцуулна. 

3.9 Цагдаагийн дүрэмт хувцасгүй алба хаагчид нэгжих зөвшөөрлөө үзүүлэх ёстой. 2.1-
ийн b,c–д байгаа зогсоох, нэгжих ажиллагааг зөвхөн дүрэмт хувцастай Хууль Сахиулах Бага 
Тушаалын Ажилтан явуулах эрхтэй. 

3.10 Нэгжлэг явуулахаас өмнө нэгжигдэх хүн эсхүл (нэгжүүлэх автомашины эзэн эсхүл 
хариуцаж байгаа хүн) нэгжлэгийн тэмдэглэлийн хувийг авах эрхтэй. Эсхүл тэр даруйд нь 
протокол үйлдэх боломжгүй бол хүсэлт гаргаж 12 сарын дотор  авах эрхтэй гэдэгийг мэдэгдэнэ. 
Хэрэв тухайн үед тэмдэглэл үйлдэх боломжгүй бол хэрхэн нөхөж авах талаар мэдээлэл өгөх 
ёстой. (Хэсэг 4–ийг үзнэ үү) Цагдаагийн алба хаагч зогсоож нэгжих эрхийн талаарх тухайн өөрт 
хамааралтай хэсгийг тайлбарлаж өгөх үүрэгтэй. 

3.11 Нэгжлэг хийлгүүлж байгаа хүн цагдаагийн алба хаагчийн яриаг ойлгохгүй буюу 
Англи хэл ойлгодог эсэх нь эргэлзээтэй байвал түүнд ойлгуулах тодорхой арга хэмжээ авах 
хэрэгтэй. Тэр хүн нь сонсголын бэрхшээлтэй эсхүл Англи хэл ойлгодоггүй бөгөөд хүнтэй хамт 
явж байвал орчуулах эсхүл ямар нэг байдлаар түүнд мэдээлэл өгч чадах эсэхийг тогтоох гэж 
оролдох ёстой. 

 

4       Тэмдэглэл хөтлөх шаардлага 

4.1 Нэгжлэг хийсэн албан хаагч нь нэгжлэгийн үед тэмдэглэл хөтлөх ёстой. (Олон 
нийтийн эмх замбараагүй байдлын үед болон тухайн албан хаагчид хойшлуулшгүй ажлын 



улмаас өөр газарт явах шаардлага үүссэн зэрэг нөхцөлөөс бусад  тохиолдолд тэмдэглэлийг 
заавал хөтөлнө). Нэгжлэгийн үед тэмдэглэл хөтөлж амжаагүй бол дараа нь аль болох боломжит 
хугацаанд амжиж нөхөн бичнэ. Tэмдэглэлийг гүйцээхийн тулд хэрэгцээтэй мэдээлэл авах 
боломжгүй байж  болох боловч, мэдээлэл авах бүхий л аргыг ашиглана. (Тайлбар 21-ийг үзнэ 
үү) 

4.2 Нэгжлэг хийсэн тэмдэглэлийн нэг хувийг тухайн этгээдэд тэр даруйд нь өгнө. 
Цагдаагийн алба хаагч нь тухайн хүний нэр, хаяг, төрсөн он, сарыг асуух ёстой боловч тухайн 
этгээд мэдээллээ өгөөгүй бол ямар нэг арга хэмжээ авах эрхгүй.  

4.3 Үзлэг, нэгжлэг хийлгүүлсэн хүн хувийн мэдээллээ өгөхийг хүсээгүй байсан ч дараах 
мэдээллийг тэмдэглэлд тусгана. 

(i) Нэгжигдсэн хүний нэр (нэрээ өгөөгүй бол дүрслэн бичих) 

(ii) Тэр хүний өөрийнх нь хэлснээр яс үндсийг бичнэ (Тайлбар 18-ыг үзнэ үү) 

(iii) Автомашин нэгжсэн тохиолдолд бүртгэлийн дугаарыг (Тайлбар 16-ыг үзнэ үү) 

(iv) Тухайн хүн эсхүл автомашин түр саатуулсан нутаг дэвсгэр, он, сар, цагийг бичнэ 

(v) Нэгжлэг хийсэн нутаг дэвсгэр, он, сар, цаг (iv–өөс өөр бол) 

(vi) Нэгжлэгийн зорилго 

(vii) Нэгжлэг хийх үндэслэл эсхүл 2.1-ийн b,c-ийн дагуу хийгдэж байгаа нэгжлэгийн үед 
нэгжлэг хийх зөвшөөрлийг танилцуулна. (Тайлбар 17-г үзнэ үү) 

(viii) Үзлэг, нэгжлэгийн үр дүнг бичнэ (баривчилсан эсхүл цаашид арга хэмжээ аваагүй 
гм) 

(ix) Нэгжлэгийн үр дүнд тухайн хүнд гэмтэл учирсан, эсхүл эд хөрөнгөнд хохирол учирсан 
эсэх талаар 

(x) 38-ийн b-г харгалзан нэгжлэг явуулсан цагдаагийн алба хаагчийн нэр (Тайлбар 15-г 
үзнэ үү) 

4.4 Хэрэв цагдаагийн алба хаагчийн нэр нь нэгжлэгийн тэмдэглэл дээр бичигдэх нь 
албан хаагчийн амь насанд аюултай гэж үзвэл 4.3 (х) эсхүл 4.10 А-харгалзах шаардлагагүй. Ийм 
тохиолдолд тэмдэглэл дээр цагдаагийн алба хаагчдын нэгжих зөвшөөрөл эсхүл өөр бичиг 
баримтын  дугаар, мөн харъяалах цагдаагийн газрын нэрийг бичнэ.  

4.5 Хүн болон автомашинд нэгжлэг хийсэн талаар тус тусад нь тэмдэглэл үйлдэнэ. 
Гэхдээ тухайн хүн нь автомашинтай байсан бөгөөд хоёуланг нь нэгжсэн тохиолдолд нэгжлэгийн 
объект болон нэгжих үндэслэл нь адилхан бол нэг тэмдэглэл хөтөлж болно. Автомашинд 1-ээс 
олон хүн байсан тохиолдолд нэгжигдсэн хүн болгонд тус бүрт нь тэмдэглэл үйлдэнэ. Зөвхөн 
автомашиныг нэгжсэн тохиолдолд хүнтэй л байх бол жолоочийн нэр болон өөрийнх нь хэлснээр 
яс үндсийг бичнэ. 

4.6 Тайлбар дээр нэгжлэг хийх үндэслэлээ товч бөгөөд тодорхой бичихдээ тухайн хүний 
зан төлөв болон сэжиглэх болсон бусад шалтгааныг бичнэ. 

4.7 Нэгжлэг хийх зорилгоор тухайн хүнийг зогсоосон боловч тэр хүнийг байцаасны үр 
дүнд цаашид нэгжих шаардлагагүй нь тодорхой болсон ч  энэ журмын 4.12-ийн дагуу тэмдэглэл 
үйлдэнэ. 

4.8 Эзэнгүй автомашиныг болон автомашины дотор болон дээр байгаа эд зүйлийг 
нэгжсэний дараа болон автомашин дотор нэгжлэг хийсэн тухай тэмдэглэл үлдээнэ. (Хэрэв 
доторхыг нь нэгжээгүй бол автомашиныг онгойлгоогүй гэдгийг тэмдэглэл дээрээ бичиж 
автомашины гадна үлдээнэ) 

4.9 Тэмдэглэл дээр нэгжлэг хийсэн цагдаагийн алба хаагчийн харъяалах цагдаагийн 
газар болон нэгжлэгийн тэмдэглэлийг хаанаас авч болох талаарх мэдээлэл, мөн нэгжлэгийн 
улмаас үүсч болох нөхөн олговор авах хүсэлтийг хаана гаргах тухай мэдээллийг тэмдэглэл 
дээрээ бичнэ. 

4.10 Боломжтой бол автомашиныг аюулгүй байдалд орхиж үлдээнэ. 



4.10А Цагдаагийн  алба хаагч нь зогсоосон тухай тэмдэглэлээ цахим байдлаар хийгээд 
тухайн үед бичгээр гаргах боломжгүй бол цаасан хувийг хаанаас авч болох талаар тайлбарлаад 
дараах мэдээлэл бүхий тасалбарыг өгнө. 

• Тэмдэглэлийн хувийг авах дугаар болон зааварчилгааг өгнө 

• Зогсоож шалгасан цагдаагийн алба хаагчийн нэр (4.4 үйлчлээгүй тохиолдолд) 

• Зогсоож шалгах ямар эрхтэй тухайгаа бичнэ (Тайлбар 21-ийг үзнэ үү) 

 

Хуулиар тусгайлан олгогдсон эрхийн бус тохиолдолд тэмдэглэл хөтлөх 

4.11   Энэ заалт хүчингүй болсон. 

4.12 Тухайн хүнээс өөрөөс нь тайлбар авахдаа жишээ нь үйлдэл, зан авир, тодорхой 
нутаг дэвсгэр  дээр байгаа болон ямар нэг эд зүйлийг авч байгаа талаар тайлбар авч энэ тухай 
тэмдэглэл үйлдээд хувийг нь өгнө. Энэ тэмдэглэл дээр шалгасан цагдаагийн алба хаагч нэрээ 
бичнэ. Энэ журмын 4.1 үйлчилж байгаа тохиолдолд энэ зүйл үйлчлэхгүй. 

4.13 Ердийн яриа өрнөж байх болон жишээлбэл зам зааж өгөх, гэрч хайж байгаа 
тохиолдолд энэ журам хамаарахгүй. Мөн цагдаагийн алба хаагч ерөнхий мэдээлэл авахын тулд 
буюу үйл явдлын маргаан шийдвэрлэх, нийгмийн хэв журмыг сахиулахтай холбоотой мэдээлэл 
авахын тулд асуулт асуухад энэ журам хамаарахгүй. 

4.14 Дараах тохиолдлуудад тусад нь тэмдэглэл үйлдэх шаардлагагүй. 

- Автомашинтай хүнийг зогсоох, HORT/1  маягт, автомашины эвдэрлийг засах тухай 
анхааруулах, эсхүл торгуулийн хуудас бичих, Замын хөдөлгөөний дүрмийн (1988 оны) 6-р хэсэгт 
заасны дагуу согтуурлын зэргийг амьсгалын замаар шалгасан тохиолдолд мөн үйлчлэхгүй. 

- Зөрчил гаргасан этгээдийг зогсоож, торгуулийн хуудас бичсэн тохиолдолд хамаарахгүй. 

4.15 Цагдаагийн алба хаагч уулзаж тайлбар авсан хүнд уг үйл явдлын талаарх 
тэмдэглэлийн хуулбарыг авах эрхтэй гэдгийг мэдэгдэнэ. 

4.16  Энэ журмын 4.12 ба 4.13-ийн дагуу үйл явдлыг тэмдэглэсэн тохиолдолд 4.14 дүгээр 
зүйл мөн адил үйлчилнэ. 

4.17 Тэмдэглэлд дараах мэдээллийг тусгасан байна. 

(i) Үйл явдал болсон нутаг дэвсгэр, он сар өдөр, цаг 

(ii) Хүн автомашин дотор байвал тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дугаарыг бичнэ 

(iii) Зогсоох, тайлбар авах болсон учир шалтгааныг (Тайлбар17-г үзнэ үү) 

(iv) Тухайн хүний өөрийнх нь хэлснээр яс, үндсийг нь тэмдэглэнэ. (Тайлбар 18-г 
үзнэ үү) 

(v) Үр дагавар 

4.18 Тайлбар авч байгаа хүнээс хувийн мэдээлэл авахаар шаардах эрхгүй. Тухайн хүн 
өөрийнхөө яс үндэс, гарлыг мэдэгдэхээс татгалзвал маягтыг бөглөхдөө тэр хүний талаар яс 
үндсийн талаар дүрсэлж бичих ба маягтыг заавал бөглөх үүрэг хүлээнэ. (Тайлбар 18-г үзнэ үү) 

4.19 Энэ журмын 4.12-т заагдсан шаардлагад нийцэж байвал тухайн хүнтэй уулзсан 
талаар тэмдэглэл үйлдэх ёстой. Хэрэв энэ ийм шаардлага үүсээгүй боловч хүн өөрөө хүсвэл 
цагдаагийн алба хаагч маягтын хуулбарыг өгөх боловч цагдаагийн алба хаагч уг хүн нь 
тайлбарын тэмдэглэл өгөх шаардлагатай хүн биш гэдгийг тэмдэглэнэ. 

 Хэрэв тухайн хүний хүсэлт гаргаж байгаа нь цагдаагийн алба хаагчийн хууль ёсны үйл 
ажиллагаанд саад болж болзошгүй гэж үзвэл цагдаагийн алба хаагч маягт өгөхөөс татгалзаж 
болно. (Тайлбар 20-г үзнэ үү) 

4.20 Журмын энэ хэсэгт байгаа цагдаагийн алба хаагч гэдэг нь Цагдаагийн шинэчлэлийн 
тухай 2002 оны хуулийн 38 дугаар хэсэг дэх олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч гэж заагдсан 
цагдаагийн алба хаагчдыг хэлнэ. 

 



5        Зогсоох, нэгжлэг хийх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, удирдлагаар хангах 

5.1 Шадар дарга нь зогсоох, үзлэг нэгжлэг хийх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих ёстой 
бөгөөд ялангуяа ямар нэгэн баталгаагүй урьдчилан таамагласан дүгнэлт, буруу, ерөнхий  
ойлголтын үндсэн дээр энэ эрхээ хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг анхаарах хэрэгтэй. Удирдах албан 
тушаалтан өөрсдийнх нь удирдлагад байгаа цагдаагийн алба хаагчдын зогсоох, нэгжлэг хийх 
эрхээ хэрэгжүүлж байгаа болон тэмдэглэл хөтөлж байгаа нь энэ журмын дагуу явагдаж байгаа 
эсэхийг хянах ёстой. Цагдаагийн удирдах албан тушаалтан нь тэмдэглэлүүд дээр нь удаа дараа 
давтагдаж байгаа анхаарал татсан зүйл байгаа эсэхийг судалж үзээд хэрэв тийм бол түүнийг 
судлан шалгаж зохих ёсны арга хэмжээ авна. 

5.2  Шадар даргаас дээш албан тушаалтан нь зогсоож шалгах, нэгжлэг хийх эрхээ өргөн 
хүрээнд хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд нь хяналт тавина. Шаардлагатай үед зохих ёсны арга хэмжээ 
авна. 

5.3 Зогсоож шалгах, нэгжлэг хийх ажиллагааг албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа үедээ, 
харъяалах нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд болон албадан нэгжлэг хийсэн зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
харгалзан бодитой дүн тоо, судалгаанд үндэслэж хяналт тавина. Цагдаагийн зарим алба 
хаагчид, эсхүл олон алба хаагчид бүлэглэж, эсхүл нийгмийн тодорхой хэсэгт хамааралтайгаар 
эрх мэдлээ хэтрүүлэн ашиглан нэгжлэг хийсэн бол түүнийг илрүүлж мөрдөж шалгана. 

5.4 Олон нийтийн итгэлийг хүлээх үүднээс цагдаагийн удирдлагад зөвлөгөө өгөх ба 
(зөвлөл) олон нийтийн төлөөллийн хяналтад орж орон нутгийн хэмжээнд эрхээ хэрэгжүүлсэн 
талаар тайлан тавина. (Тайлбар 19-г үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

Зогсоож шалгах ба нэгжлэг хийх эрхийг хэрэгжүүлэх тухай 

1. Энэхүү журам нь цагдаагийн алба хаагч өөрийн ажил үүргийн явцад тухайн хүнийг 
түр саатуулахгүйгээр ямар нэгэн шахалт дарамт үзүүлэлгүйгээр ярих, асуулт тавихад саад 
болохгүй. Энэ журмын зорилго нь дээр дурьдсан цагдаагийн алба хаагч болон иргэд 
хоорондын хамтын ажиллагааг хязгаарлах биш бөгөөд бүх иргэд гэмт хэргийг урьдчилан 
сэргийлэх, гэмт хэрэгтнийг илрүүлэхэд цагдаагийн алба хаагчид туслах үүрэгтэй гэсэн 
зарчимд нөлөөлөхгүй. Мөн энэ нь хуулиар иргэнд тусгайлан олгосон үүрэг биш боловч иргэний 
нийтлэг үүрэг мөн. Гэхдээ цагдаагийн алба хаагч гэмт хэрэгтнийг илрүүлэхэд хэрэгцээтэй 
мэдээллийг мэдэж байгаа гэж үзсэн хэнд ч журам С-д заасан хязгаарлалтын хүрээнд асуулт 
тавих эрхтэй. Тухайн хүний хариулахаас татгалзах нь цагдаагийн алба хаагчийн энэ эрхэнд 
нөлөөлөхгүй боловч баривчлах эрх, эсхүл түр саатуулан нэгжих эрх байхгүй үед тухайн хүн 
чөлөөтэй орхиж явах эрхтэй ба цагдаагийн алба хаагч түүнийг хүчээр саатуулж болохгүй. 

2. Зарим тохиолдолд яриа өдсөн ерөнхий асуулт тавихгүй байж болох боловч 
үзлэгийн үр дүнг амжилттай байлгах үүднээс мөн зогсоон үзлэг нэгжлэг хийж байгаагаа 
тайлбарлах, цагдаагийн алба хаагчийн хуулиар хүлээсэн үүргийг ойлгож дэмжлэг үзүүлэх, мөн  
зогсоон нэгжих үйл явцтай холбоотойгоор сэтгэл санааг нь тайван байлгах үүднээс богино 
яриа өдөх нь ач холбогдолтой байж болно.  

3. Хэрэв хүнийг хуулийн дагуу нэгжих зорилгоор түр саатуулсан боловч нэгжээгүй бол 
түүнийг хууль бусаар саатуулсанд тооцохгүй. 

4. Зарим хүмүүс шашин шүтлэгийн улмаас толгой эсхүл нүүрээ халхалдаг 
уламжлалтай. Жишээлбэл, Исламын шашинтай эмэгтэйчүүд, Сих шашинтай эрэгтэйчүүд, 
Сих эсхүл Хинду эмэгтэйчүүд, Растарфар эрэгтэйчүүд ба эмэгтэйчүүд. Цагдаагийн алба 
хаагч нь тухайн хүн өөрийгөө хэн гэдгээ бусдаас нуух зорилгоор толгой нүүрээ хааснаас 
бусад тохиолдолд нүүрний хаалтыг авахыг шаардах эрхгүй.  Хэрэв энэ халхавчийг авах нь 
шашин шүтлэгт эмзэг тусна гэж үзвэл олон нийтээс тусгаарлаж авахыг зөвшөөрнө. 
Боломжтой үед нүүр толгой халхалсан зүйлийг ижил хүйстэй цагдаагийн алба хаагчийн 
дэргэд авах бөгөөд эсрэг хүйстэй хүнийг байлцуулахгүй. 

5. Олон нийтийн өмнө нэгжлэг хийж байгаа бол нэгжлэгийг аль болох хурдан дуусгах 
ёстой. 



6. Зогсоон нэгжих эрхийн дагуу түр саатуулагдсан хүн нь боломжтой бол анх 
саатуулагдсанаас өөр газар жишээ нь цагдаагийн газар түр саатуулагдаж болно. Тэр газар 
нь ямар ч аргаар явсан (машинаар эсхүл явганаар) ойрхон байх ёстой. Энэ нь бүх зогсоон 
нэгжих эрхийн дагуу явагдаж байгаа нэгжлэгт хамаарах бөгөөд тухайн хүний хувцсыг 
тайлуулах эсхүл уг хүний бэлэг эрхтнийг ил гаргах (зүйл 3.6 болон 3.7-г үзнэ үү)  нэгжлэг биш 
байсан ч олон нийтийн газар болон олон нийтийн бус газарт аль алинд нь үйлчилнэ.  
Жишээлбэл, мансууруулах бодистой холбоотой хуулийн дагуу зогсоон үзлэг нэгжлэг хийж 
байгаа үед тухайн хүний гадуур хувцас болон гадуур хувцас, бээлийг нь заавал тайлуулдаг 
бөгөөд үүнийг анх саатуулсан газрын ойролцоо олон нийтийн бус газарт ийм төрлийн үзлэг 
нэгжлэг явуулах шаардлагатай байдаг. Хэрэв тухайн нэгжлэг хийхэд хүний бэлэг эрхтнийг 
нэгжих шаардлагатай бөгөөд ойролцоо  цагдаагийн газар байхгүй бол Хавсралт А-аас Журам 
С хүртэлх үргэлжлэх 11 дүгээр зүйлийн шаардлагыг хангасан газар нэгжлэгийг явуулна.  

7. Энэ журмын 3.6 ба 3.7 зүйлийн дагуу нэгжлэг хийж байгаа тохиолдолд нэгжих 
ажиллагааг эхлэх үед гудамж хүнгүй байсан ч олон нийтийн газар нэгжлэг хийсэн гэж тооцно. 
Олон нийтийн газар тухайн нэгжигдэж буй хүнийг гадуур хувцас болон бээлийнээсээ бусад 
хувцсыг сайн дураараа тайлахыг цагдаагийн алба хаагч хүсэхийг хориглохгүй боловч албадан 
хэрэгжүүлэх эрхгүй. (Терроризмын тухай хуулийн 45.3–д зааснаар толгой боолт, гутлыг 
тайлуулдаг) 

8. Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 45.3-зүйлээр олгосон эрхийн дагуу тухайн 
хүнийг толгойны боолтоо авах нь шашин шүтлэгийн хувьд эмзэг асуудал гэж үзвэл 
цагдаагийн алба хаагч олон нийтийн бус газар нэгжлэгээ үргэлжлүүлэх санал тавина. 
(жишээлбэл ойролцоо цагдаагийн машин эсхүл цагдаагийн газар) 

9. Тухайн хүнийг таних бусад арга хэрэгсэлд аливаа бүлэглэлийн гишүүн гэдгийг 
батлах гоёл чимэглэл, тамга, шивээс орно.  

 

Зөвшөөрөл олгох эрх бүхий албан тушаалтнууд 

10. 60 дугаар хэсэгт заасны дагуу олгох эрх нь тухайн хүнийг ямар нэгэн зэвсэг (эсхүл 
бусад эд зүйл) тээж яваа гэх үндэслэл шаарддаг ердийн зогсоон нэгжих эрхээс тусдаа бөгөөд 
нэмэлт эрх юм. Ерөнхий зорилго нь ноцтой хүч хэрэглэсэн хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, олон зэвсэглэсэн хүмүүсийг нэгжих явцад ноцтой хор уршиг учрах магадлалтай 
үед энэ эрхийг эдэлнэ. Тиймээс ердийн аргаар гэмт хэрэгтэй тэмцэхээс өөр үед хэрэглэнэ. 
60АА зүйлийн дагуу эрх олгох зорилго нь нүүрээ халхалж айлган сүрдүүлэх ноцтой хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд оршино. 

11. 60 дугаар хэсгийн дагуу эрх олгох нь зөвшөөрөл олгох эрх бүхий албан 
тушаалтнууд нь эрх олгогдох шаардлагатай гэж үзсэн байх хэрэгтэй. Энэ нь объектив 
үндэслэлтэй байх ёстой, жишээлбэл тодорхой хоёр бүлэглэлийн хооронд урьд өмнө 
хоорондоо үзэн ядалтын түүхтэй гэсэн баримт мэдээлэл байх ёстой. Урьд өмнө тодорхой 
газар эсхүл үйл явдалтай холбоотойгоор ноцтой хэрэг үйлдэгдэж байсан тохиолдол, 
хязгаарлагдмал газар хутгатай дээрэм хийх явдал ихсэх, тодорхой газар нутагт хүмүүсийг 
байнга зэвсэглэж явж байгаа тухай мэдээлэл, эсхүл 60АА зүйлд зааснаар нүүрээ халхалж гэмт 
хэрэг үйлдсэн зэрэг болно. 

12. Зүйл 2.1-ийн b,c-д заасны дагуу олгосон эрхийн үйлчлэх хугацааг тухайн эрхийг 
олгож буй эрх мэдэл бүхий албан тушаалтан тодорхойлно. Хүч хэрэглэсэн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, хутга, мэс болон бусад зэвсэг тээж буй явдал, эсхүл терроризмтой тэмцэхэд 
шаардлагатай гэсэн хамгийн бага хугацааг тогтооно. 2.1-ийн b-ийн дагуу олгосон эрхийн 
үйлчлэх хугацааг нэг удаа сунгаж болно. 2.1-ийн c-ийн дагуу олгосон эрхийг сунгах хуулийн 
үндэслэл байхгүй. Энэ эрхийг цаашид эдлэхийн тулд шинэ зөвшөөрөл авах хэрэгтэй.  

13. Цагдаагийн алба хаагчийн зогсоон шалгах, нэгжлэг хийх эрх үйлчлэх нутаг 
дэвсгэрийг уг зөвшөөрлийг олгох эрх бүхий албан тушаалтан тодорхойлно. Ингэхдээ эрх 
бүхий албан тушаалтан нь нутаг дэвсгэр дэх хүн амын тоо, гэмт хэргийн гаралт, хүч 
хэрэглэсэн гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ. Нутаг 
дэвсгэрийн харъяаллыг тогтоохдоо терроризмын үйлдэл, хутга мэс, довтолгооны 
зориулалттай зэвсэг авч явахаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардлагатай гэж үзсэн хэсгээс 
илүү өргөн нутаг дэвсгэрийг хамруулахыг хориглоно. Ялангуяа Хууль Сахиулах Бага 



Тушаалын Ажилтан энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэхэд онцгой анхааралтай байх ёстой. Хэрэв 
зогсоох, нэгжлэг хийх эрх олгож байгаа  нутаг дэвсгэр нь тухайн цагдаагийн байгууллагын 
харъяалах нутаг дэвсгэрээс  бага байх  тохиолдолд эрх олгож буй албан тушаалтан нь уг 
эрхийг хэрэгжүүлэх гудамж талбай болон албан үүрэг гүйцэтгэх нэгжийн нутаг дэвсгэрийн 
хил хязгаарыг тодорхой болгож өгнө. Хэрэв цагдаагийн алба хаагч нь гэмт хэрэг зөрчлийн 
дуудлагаар энэхүү эрхийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай бол эрх бүхий албан тушаалтан уг эрх 
олгогдоогүй цагдаагийн алба хаагчдад эрх олгох шаардлагатай. 

14. Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44 дүгээр зүйлд заасны дагуу эрх 
олгогдсон цагдаагийн алба хаагч нь эрх олгосон тухай зөвшөөрлийн хуулбарыг 
Метрополитан цагдаагийн газрын тусгай салбар болох үндэсний нэгдсэн хэлтэст явуулах 
ба уг хэлтэс нь Төрийн нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ. Төрийн нарийн бичгийн даргад эрх 
олгосон зөвшөөрөл үндэслэл шалтгаан нь танилцуулагдсан байна. Төрийн нарийн бичгийн 
дарга зөвшөөрлийг өөрчилсөн, хүчингүй болгосон, баталсан эсэхээс үл хамааран уг 
зөвшөөрөл олгогдсоноос 48 цагийн дотор холбогдох цагдаагийн байгууллагад нь хариу 
мэдэгдэнэ. 

Тэмдэглэл үйлдэх  

15. Зогсоон шалгах, нэгжлэг хийхэд нэг ба түүнээс олон цагдаагийн алба хаагч байгаа 
бол тэмдэглэлд оролцсон бүх цагдаагийн нэрсийг заавал бичиж тэмдэглэнэ. Нэгжлэгийг 
биечлэн хийгээгүй ч тэмдэглэлд бичигдэнэ.  

16. Тээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн дугаар нь тодорхойлогдоогүй бол тэмдэглэл 
шаардлага хангахгүйд тооцогдоно. (уралдааны машин моторт дугуй гэх мэт) 

17. Зогсоон шалгах, нэгжлэг хийх эрхийг Эрүүгийн болон нийгмийн хэв журам сахиулах 
тухай 1994 оны болон терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 44.1 ба 44.2–ийн дагуу 
хэрэгжүүлж буй эсэхийг тодруулах нь уг эрхийн хэрэгжилтийн зорилгод үнэлгээ шинжилгээ 
хийхэд чухал ач холбогдолтой. Цагдаагийн алба хаагч нь (2001 онд ашиглагдсан) Хавсралт 
B-д тусгасан асуулт бүхий хүснэгтийн дагуу зогсоон шалгаж байгаа хүний яс үндсийг өөрөө 
тодорхойлж тэмдэглэж болно. Цагдаагийн алба хаагчид шалгуулж буй этгээд нь нийтлэг 
таван үндэстэн ястны нэрээс аль нэгийг хариулна.   Яс үндсийг тодорхойлж байгаа нэрүүд нь 
тэмдэглэл үйлдэхэд хялбар болгох үүднээс Хавсралт B-д заасан кодын системийг ашиглаж 
болно. Мөн нэмэлт ”Бусад” гэсэн хүснэгтийг ашиглаж болох бөгөөд шалгуулж байгаа хүнд 
шууд энэ ангилалд оруулах санал тавих шаардлагагүй. Цагдаагийн алба хаагч ялангуяа 
маргаан өрнөсөн үед шалгуулж байгаа хүмүүст болон бусдад ийнхүү мэдээлэл авч байгаа нь 
зогсоон шалгаж байгаа, үзлэг нэгжлэг хийж байгаа үйл явдлыг хууль ёсны гэдгийг 
баримтжуулж байгаа, яс үндсээр ялгаварлан гадуурхахаас урьдчилан сэргийлэх, цагдаагийн 
алба хаагчийн эрх мэдлийн хэрэгжилтийн хууль ёсны байх үр дүнтэй болгоход чиглэж байгаа 
гэдгийг тайлбарлан ойлгуулах ёстой. Хэрэв цагдаагийн алба хаагчид тухайн шалгуулж 
байгаа хүн өөрийнх нь талаар буруу мэдээлэл өгвөл, жишээлбэл цагаан арьстан хүн өөрийгөө 
хар арьстан гэж хэлвэл зөвхөн түүний хэлснээр тэмдэглэж авна. Мөн цагдаагийн алба хаагч 
нь PNC буюу Phoenix ангиллыг ашиглан өөрсдийн ойлгон таньж мэдэж байгаагаар тухайн 
этгээдийн яс үндсийг тодорхойлон тэмдэглэж авна. 

19. Зогсоон шалгасан, нэгжлэг хийгдсэн тухай тэмдэглэлүүд нь олон нийтийн 
хяналтад байх боловч шалгагдсан хүмүүсийн тухай хувийн мэдээлэл нууцлагдах ёстой.  Олон 
нийтийн төлөөлөл нь зөвхөн статистик мэдээлэл болон нэр нь нууцлагдсан  
тэмдэглэлүүдээс хяналт тавих боломжтой. 

20. Нийгмийн хэв журмын нөхцөл байдлаас шалтгаалан цагдаагийн алба хаагчийн 
шалгуулагч этгээдтэй тухайн үйл явдалтай холбоогүй яриа өгүүлэл нь тэмдэглэлд 4.12 
заасны дагуу тусгагдахгүй байж болно. (Тухайн хүн яагаад тэнд байсан, юу хийж байсан гэх 
зэрэг гол ач холбогдолтой асуулт яриа бол заавал тусгагдах шаардлагатай)  

21.  Зогсоох, эсхүл зогсоон нэгжлэг хийсэн талаар бичгээр үйлдсэн тэмдэглэл өгөх 
боломжгүй тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч зогсоон шалгасан, үзлэг нэгжлэг хийсэн тухай 
тэмдэглэлийг хаанаас авч болохыг (цагдаагийн хэсэг, газрын байрыг) хэлж, нэрийн хуудас өгч 
түүн дээрээ зогсоосон,  нэгжлэг хийсэн он, сарыг тэмдэглэн өгч болно. 



ХАВСРАЛТ А.  ЗОГСООН ШАЛГАХ БА НЭГЖЛЭГ ЯВУУЛАХ ЭРХИЙН ТОВЧООН 

Энэ хүснэгт зөвхөн зогсоон шалгах, нэгжлэг хийх эрхтэй холбоотой. Доор гарч буй эрхийн бие 
даасан актууд нь орон байранд нэвтрэн орох, нэгжлэг хийх, хураан авахтай холбоотой 
цагдаагийн бусад эрхүүдийг агуулж болно. 

 

Хуулиар олгосон эрх  

Хууль бус эд зүйл 

Нэгжлэгийн объект Нэгжлэг хийгдэх 
зүйл 

Үйлчлэх хүрээ 
хязгаар 

 

 

1.Нийтийн хангамжийн 
тухай хууль 1875,хэсэг 
6 

НМ хулгайлагдсан 
болон хууль бусаар 
эзэмшигдсэн барааны 
дэлгүүр 

Хүний бие, 
автомашин, усан 
онгоц 

Хууль Сахиулах Бага 
Тушаалтын Ажилтны 
үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа бүх нутаг 
дэвсгэрт 

 

2.Галт зэвсгийн тухай 
хууль, 1968, хэсэг s47 

 

Галт зэвсэг 

 

Хүний бие, 
автомашин 

Олон нийтийн газар, 
эсхүл галт зэвсгийг 
гэмт санаа 
зорилготой авч яваа, 
эсхүл галт зэвсэгтэй 
нэвтрэх гэж байна 
гэсэн сэжиг байгаа 
бол бүх газарт 

3. Сэтгэцэд нөлөөт 
болон мансууруулах 
бодисыг хууль бус 
хэрэглэхтэй тэмцэх 
тухай хууль 1971 Хэсэг 
s23 

 

Хяналтад байдаг эм, 
бэлдмэл, бодис 

 

Хүний бие, 
автомашин 

 

Бүх газарт 

 

4. Гаалийн тухай хууль 
1979 хэсэг 163 

Бараа 

 (а) Гаалийн тавар 
төлөгдөөгүй 

(б) хууль бусаар 
авагдсан, 
экспортлосон, 
импортлосон 

(в) Гаальд хуурагдсан 

 

Автомашин усан 
онгоцонд зөвхөн 

 

 

 

Бүх газарт 

 

5.Иргэний нисэхийн 
тухай хууль 1982 хэсэг 
27.1 

 

Хулгайлагдсан болон 
хууль бусаар 
эзэмшигдсэн эд зүйл 

Нисэх онгоцны 
буудлын ажилтан, 
албан хаагч, нисэх 
буудлын ажилтан, 
албан хаагчдын 
тээвэрлэж буй 
автомашины жолооч, 
болон ачаа тээшийн 
хэсэгт байгаа 
автомашин (хүн 
тээвэрлэсэн эсэхээс 
үл хамаарна) 

 

Нисэх онгоцны 
буудлууд 

6.Цагдаагийн 
байгууллага болон 

Хулгайлагдсан эд 
зүйл; хулгайлах гэмт 

Хүний биед болон 
автомашинд 

Олон нийтийн газар 
буюу нийтийн 



эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай хууль 
1984 Хэсэг 1 

хэрэгт ашиглагдах 
зүйлс халдлагын 
зэвсэг, багаж, 
зэвсгийн чанартай 
зүйл, (3 инчээс 
хэтрэхгүй халаасны 
хурц үзүүргүй 
халаасны эвхэгддэг 
хутга орохгүй ) 4 
дүгээр ангиллын оч 
үсэргэгч (салют) Олон 
нийтийн газар 18 
наснаас доош хүний 
авч яваа салют 

Гэмт хэрэг үйлдэхэд 
ашиглагдах багаж эд 
зүйл. Эд зүйлийг 
эвдлэх, гэмтээх  
зориулалтаар хийж 
бэлтгэсэн, эсхүл 
ашигласан зүйл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хэрэгцээний 
(ашиглагдах газар) 

Цагдаагийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны ба 
эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай хууль 
1984 Хэсэг 6.3 Их 
Британи Умард 
Ирландын Вант Улсын 
Атомын энергийн 
газрын Хууль Сахиулах 
Бага Тушаалтын 
Ажилтны (цагдаагийн 
хэсэг) болон Английн 
цөмийн түлшний газар 

 

 

 

 

Нөөц бараа, эд зүйл 

Английн Цөмийн 
Түлшний газарт 
хамаарах 

 

 

 

 

Хүний бие, 
автомашин, усан 
онгоц 

 

 

 

 

Хууль Сахиулах Бага 
Тушаалтын Ажилтны 
үүрэг гүйцэтгэж 
байгаа бүх нутаг 
дэвсгэрт 

7. Биеийн тамир, 
спортын тухай хууль 
(Согтууруулах ундааны 
хэрэглээнд хяналт 
тавих гэх мэт) 1985 
оны хууль хэсэг 7 

 

 

Согтууруулах ундаа 

 

 

Хүний биед, автобус, 
галт тэргэнд 

Спортын тэмцээн 
наадам зохион 
байгуулагдаж байгаа 
газар болон тийм 
газар руу явж байгаа 
эсхүл тийм газраас 
буцаж яваа автобус 
галт тэргэнд 

8.Нум сумны тухай 
хууль 1987, хэсэг 4 

Нум сум болон түүний 
хэсэг (1.4кг бага 
жинтэй бол 
хамаарахгүй) 

 

Хүний бие 
автомашинд 

 

Хүний орон байрнаас 
бусад газарт 

9. Эрүүгийн хууль 
сахиулах тухай хууль 
1988 хэсэг 139б 

Галт зэвсэг болон 
довтолгооны зэвсэг 
болон хурц үзүүртэй, 
эсхүл үзүүрлэсэн эд 
зүйл, мэс (зэвсгийн 
чанартай ашиглагдаж 
болох) 

 

 

Хүний биед 

 

 

Сургууль (сургуулийн 
газар) 

Ан агнуур болон байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэргийн нотлох баримт 



10. Ан амьтан хууль 
бусаар агнахаас 
сэргийлэх тухай хууль 
1862, хэсэг 2 

Ан хийх зориулалттай 
хэрэгсэл 

Хүний бие болон 
автомашинд 

Олон нийтийн газар 

11. Бугын тухай хууль 
1991 хэсэг 12 

Эд мөрийн баримт 
болох эд зүйл 

Хүний бие болон 
автомашинд 

Хүний амьдрах орон 
байрнаас бусад 
газарт 

12. Далай хавыг 
хамгаалах тухай 
хууль,1970 хэсэг4 

Далайн хав болон 
агнуурын хэрэгсэл 

Зөвхөн автомашинд Бүх газарт 

13. Баджер (тарвага-
тай төстэй мэрэгч 
амьтан) хамгаалах 
тухай хууль 1992 хэсэг 
2 

 

Энэ хуульд нийцэх эд 
мөрийн баримт болох 
зүйл 

 

Хүний бие болон 
автомашинд 

 

Бүх газарт 

14. Байгаль, хөдөөг 
хамгаалах тухай 
хууль,1981 хэсэг 19 

Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт 
хэргийн нотлох 
баримт 

 

Хүний бие болон 
автомашинд 

 

Хүний амьдрах орон 
байрнаас бусад 
газарт 

15. Терроризмтой 
тэмцэх тухай 2000 оны 
хууль, хэсэг 43 

Энэ хуулийн 14 дүгээр 
зүйлд зааснаар 
баривчлах үндэслэл 
бий болгох нотлох 
баримт 

 

Хүний биед 

 

Бүх газарт 

16. Терроризмтой 
тэмцэх тухай хууль, 
2000 хэсэг 44.1 

Терроризмын үйлдэл 
хийхэд болон 
бэлтгэхэд, 
эхлүүлэхтэй 
холбогдож болох эд 
зүйл 

Автомашин жолооч, 
зорчигчид 

Бүх газарт,  1 дүгээр 
дэд хэсэгт заасны 
дагуу эрх олгосон 
нутаг дэвсгэр 

17.Терроризмтой 
тэмцэх тухай хууль 
2000 хэсэг 44.2 

Терроризмын үйлдэл 
хийхэд болон бэлтгэ-
хэд, эхлүүлэхтэй 
холбогдож болох эд 
зүйл 

Явган зорчигчид Зөвшөөрөл өгсөн 
газар бүрт 

18. Терроризмтой 
тэмцэх тухай 2000 оны 
хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 7, 8 дугаар 
хэсэг 

5 дугаар зүйлийн 2.1 
а-с хэсгүүд заасан 
хэсэгт шалгуур таарч 
байгаа эд зүйл 

Хүний бие, 
автомашин, усан 
онгоц 

Далайн боомт, нисэх 
онгоцны буудал 

19.Эрүүгийн болон 
нийгмийн хэв журам 
сахиулах тухай 1994 
оны хуулийн 60 дугаар 
хэсэг, 1997 оны 
Хутганы тухай хуулийн 
(нэмэлтээр орсон) 8 
дугаар хэсэг. 

Довтолгооны зэвсэг, 
эсхүл зэвсгийн 
чанартай ашиглагдах 
багаж, эд зүйл хүч 
хэрэглэсэн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх 
зорилгоор тэдгээр 
зүйлс 

 

Хүний биед болон 
автомашинд 

 

1 дүгээр дэд хэсэгт 
заасны дагуу эрх 
олгогдсон бүх газар 

 

 



ХАВСРАЛТ B.  ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧ ӨӨРӨӨ ХҮНИЙ ЯС ҮНДСИЙГ ТОДОРХОЙЛОХ 
АНГИЛАЛ 

Цагаан                                                                            W 

А. Цагаан—Англи                                                          W1 

B. Цагаан—Ирланд                                                       W2 

C. Бусад цагаан арьстан                                              W9 

 

Холимог буюу Эрлийз                                                    M 

D. Цагаан ба Карибийн тэнгис орчмын хар арьстан   M1 

E. Цагаан ба Африкийн хар                                         М2 

F. Цагаан ба Ази                                                            М3 

G. Бусад холихог үндэстэн                                           M9 

 

Ази ба Ази гаралтай Англичууд                                    A 

H. Ази Энэтхэг                                                               А1 

I. Ази Пакистан                                                              А2 

J. Ази Бангледеш                                                         A3 

K. Бусад Ази гаралтай                                                  А9 

 

Хар / Хар ба Англи                                                        B 

L. Хар Карибийн                                                            B1 

M. Хар Афирикийн                                                        В2 

N. Бусад хар гаралтай                                                 B9 

 

Бусад                                                                              O 

O. Хятад                                                                         О1 

P. Бусад                                                                         О9 

 

Тодорхойгүй                                                                  NS 

 

 

 



ХАВСРАЛТ C. ОЛОН НИЙТЭД ТУСЛАХ ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН НЭГЖЛЭГ ХИЙХ 
ХУРААН АВАХ ЭРХИЙН ТОВЧООН 

Дараах эрхүүд нь Цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 4 дүгээр бүлэгт заасан олон 
нийтийн цагдаагийн алба хаагчид хамаарна. Олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч нь дараах 
эрхүүдийг хэрэгжүүлэх тохиолдолд энэхүү журмын холбогдох зүйл заалт, тухайлбал 3 дахь 
хэсэгт заасан нэгжлэг хийхээс өмнө болон нэгжлэг хийх үеийн заалтуудыг дагаж мөрдөнө. 

1. Шалгуулагч этгээдээс зөвшөөрөл авахгүйгээр Зогсоон шалгах ба нэгжих эрх  

 

Хуулийн заалт Холбогдох 
хуулиар олгосон 
эрх 

Нэгжлэгийн 
объект 

Үзлэг нэгжлэг 
хийгдэх зүйл   

Үйлчлэх хүрээ 
хязгаар 

 

Цагдаагийн 
шинэчлэлийн 
тухай хууль 
2002, 4 дүгээр 
бүлэг, 15 
дугаар зүйл 

Терроризмтой 
тэмцэх тухай хууль 
2000, 44 дүгээр 
зүйлийн a ба d 
хэсэг, 45.2  

Мөн хуулийн 44 
дүгээр зүйлийн  2-
b 45.2  

Терроризмтой 
холбоотой байж 
болох эд зүйл 

Автомашин, 
автомашин 
дотор ба дээр 
ачиж яваа 
ачаа тээш, 
жолооч 
зорчигчдын 
авч яваа эд 
зүйл, ачаа 
тээш 

Зөвшөөрөл 
олгосон нутаг 
дэвсгэр болон 
Хууль Сахиулах 
Бага Тушаалтын 
Ажилтны хяналт 
удирдлага дор 

 

2.     Шалгуулагч этгээдийн зөвшөөрөлтэйгөөр Хураан авах, нэгжлэг хийх эрх  

Цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 1 хэсэгт заасны дагуу олон 
нийтэд туслах цагдаагийн алба хаагч нь хэрэв үндэслэл байвал хүнийг түр зогсоон (түр 
саатуулан) шалгаж болно. Хэрэв олон нийтэд туслах цагдаагийн алба хаагч нь хуулийн дагуу 
зогсоосон бол тухайн хүний зөвшөөрлийг авч нэгжлэгийг дараах хуульд заасан үндэслэлийн 
дагуу хийж болно. 

Хуулийн заалт Холбогдох 
хуулиар олгосон 
эрх 

Нэгжлэгийн 
обьект 

Үзлэг нэгжлэг 
хийгдэх зүйл   

Үйлчлэх хүрээ 
хязгаар 

Цагдаагийн 
шинэчлэлийн 
тухай 2002 оны  
хууль 4 дүгээр 
зүйл, 7А хэсэг 

(а) Эрүүгийн 
хууль сахиулах 
болон цагдаагийн 
байгууллагын үйл 
ажиллагааны 
тухай хууль 2001 
он. 12.2 

(b) Согтууруулах 
ундааны зүйлийг 
хураан авах 
тухай хууль1997.  
Хэсэг 1 (Насанд 
хүрээгүй хүмүүст) 

(c) Хүүхэд ба 
Өсвөр үеийнхний 
тухай хууль 1933 
он. Хэсэг 7.3 

(а) Архи ба 
саванд хийсэн 
архи 

(b) Архи 

(c)Тамхи ба 
тамхины цаас 

(а)Хүний биед 

 

 

18 насанд 
хүрээгүй хүний 
биед 

(b)16 насанд 
хүрээгүй хүний 
биед (тамхи 
татаж  байсан 
бол) 

(а) тодорхой 
оноосон нийтийн 
газар  

 

(b) Олон 
нийтийн газар 

 

(c) Олон 
нийтийн газар 

 

 



3.     Шалгуулагч этгээдийн зөвшөөрөл шаардахгүйгээр хураан авах, нэгжлэг хийх 
эрх 

Олон нийтийн цагдаагийн алба хаагч нь хэрэв цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 
4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт нийцэж байгаа тохиолдолд үндэслэлтэйгээр хүч хэрэглэн хүнийг 
түр саатуулан зогсоож болно. Хэрэв хуулийн дагуу хүнийг албадан зогсоон шалгаж байгаа бол 
дараах хууль тогтоомжуудын хүрээнд тухайн этгээдээс зөвшөөрөл хүсэхгүйгээр нэгжлэг хийх, 
хураан авах ажиллагаа явуулж болно. 

 

Хуулийн заалт Холбогдох 
хуулиар 
олгосон эрх 

Нэгжлэгийн 
обьект 

Үзлэг нэгжлэг 
хийгдэх зүйл   

Үйлчлэх хүрээ 
хязгаар 

 

Цагдаагийн 
шинэчлэлийн 
тухай 2002 оны  
хууль 4 дүгээр 
зүйл, 2А хэсэг 

Цагдаагийн 
байгууллагын 
үйл ажиллагааны 
ба Эрүүгийн 
нотлох баримтын 
тухай хууль 1984 
он, хэсэг 32 

(а) Хүн ба олон 
нийтийн 
цагдаагийн алба 
хаагчийн биед 
гэмтэл учруулж 
болзошгүй эд 
зүйл 

(b) Оргоход 
ашиглагдаж 
болох эд зүйл 

Хүлээх тухай 
шаардлагыг 
биелүүлнэ. 

Цагдаагийн алба 
хаагчийн тавьсан 
шаардлагын 
дагуу 

Бүх нутаг 
дэвсгэрт 
Цагдаагийн алба 
хаагчийн 
шаардлагын 
дагуу 

 

4.      Шалгуулагч этгээдээс зөвшөөрөл хүсэхгүйгээр хураан авах 

Цагдаагийн алба хаагчийн хураан авах  эрх нь дээрх нөхцлүүдийн хүрээнд нэгжлэг явуулж байх 
үед мансууруулах бодис, эм бэлдмэл олдсон тохиолдолд хэрэгжинэ. 

 

Хуулийн заалт Холбогдох 
хуулиар 
олгосон эрх 

Нэгжлэгийн 
объект 

Үзлэг нэгжлэг 
хийгдэх зүйл   

Үйлчлэх хүрээ 
хязгаар 

Цагдаагийн 
шинэчлэлийн 
тухай 2002 оны  
хууль 4 дүгээр 
зүйл, 7В хэсэг 

Цагдаагийн 
шинэчлэлийн 
тухай 2002 оны  
хууль 4 дүгээр 
зүйл, 7А хэсэг 

Хориглосон 
мансууруулах 
бодис, эм, 
бэлдмэл 

 Мансууруулах 
бодис, 
бэлдмэлийг авч 
яваа тохиолдолд 
хаана ч хураан 
авах ажиллагаа 
явагдана. 

 



ЖУРАМ B  ХҮНИЙ БИЕ, ОРОН БАЙР, ТАСАЛГААНД НЭГЖЛЭГ ХИЙХ, ЭДГЭЭР 

АЖИЛЛАГААГААР ОЛДСОН ЭД ЗҮЙЛСИЙГ ХУРААХ ЖУРАМ 

 

1     Ерөнхий ойлголт 

1.1 Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн эрх үүргийн талаарх энэхүү журам нь 
дараах тохиолдлуудад хэрэгжинэ. Үүнд: 

 

• Нэгжлэг хийх 

• Хүний биед болон нэгжлэг явуулсан газраас олдсон эд зүйлийг хураан авах, 
тэдгээрийг  хадгалахад 

1.1А Эдгээр эрхүүд нь дараах тохиолдолд хэрэгжиж болно: 

• Гэмт хэрэгт холбогдолтой эд хөрөнгө бусад зүйл 

• Эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүн 

• Шүүх эсхүл нутаг дэвсгэрийн захиргааны хяналтанд байсан байрнаас оргосон 
хүүхдүүдийг тус тус эрэн сурвалжлахад 

 1.2 Шүүгч нь орон байранд нэвтрэн орж нэгжлэг хийх, хураан авах зөвшөөрөл олгож 
болно.  Жишээлбэл: нэгжлэг хийх эрхийг хулгайлагдсан эд зүйлийг олох, хар тамхи 
мансууруулах бодис, галт зэвсэг, хүнд, онц хүнд гэмт хэрэгт хамааралтай эд мөрийн баримтыг 
олж тогтоох зорилгоор нэгжлэг хийх эрх олгож болно. Цагдаагийн алба хаагч нь шүүхээс 
олгосон нэгжлэг хийх зөвшөөрөлгүйгээр нэгжлэг хийх эрхтэй. 1984 оны цагдаагийн байгууллага 
болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуульд зааснаар тухайлбал цагдаагийн алба хаагч нь 

• Баривчлахын өмнө 

• Баривчилсаны дараа нэгжлэг хийх эрхтэй 
 
1.3 Хувийн нууцад болон хүний эд хөрөнгөд хүндэтгэлтэй хандах нь Хүний эрхийн тухай 

1988 оны хуулийн үндсэн зарчим мөн.  Орон байранд нэвтрэн орох, нэгжлэг хийх, хураан авах 
ажиллагаа нь тухайн хүний эрхэнд халдаж байгаа тул эдгээр ажиллагааг хийхдээ уг  эрхийг 
хэрэгжүүлэх шаардлага, үндэслэлийг маш сайн тооцох ёстой. Хүний эрхэнд хуулийн дагуу 
халдаж байгаа ч илүү их үр дүнтэй байх ёстой. 

 
1.4 Бүх тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нь эрхээ хэрэгжүүлэхдээ 
 

• Хүн болон эд хөрөнгөнд хүндэтгэлтэй (эелдэг) харьцах 

• Нөхцөл байдалд тохирсон буюу гарцаагүй шаардлагатай тохиолдолд 
үндэслэлтэйгээр хүч хэрэглэж болно. 

 
1.5 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хууль болон энэ 

журамд заагаагүй тохиолдолд нэгжлэгээр илэрсэн нотлох баримтын талаар асуулт тавигдаж 
болно. 

 
2 Үндсэн хэсэг 

2.1 Энэхүү эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмыг цагдаагийн байгууллагын 
алба хаагчдын үйл ажиллагаанд, цагдаагийн байгууллагын бие бүрэлдэхүүнд болон цагдан 
хоригдож байгаа хүмүүст тэрчлэн нийт иргэдэд ашиглагдах боломжтойгоор цагдаагийн 
байгууллага бүрт заавал байлгана. 

2.2 Энэ журамд байгаа тайлбар нь журмын зүйл хэсэгт тооцогдохгүй. 

2.3 Энэ журам нь орон байранд нэгжлэг хийхэд хэрэглэгдэнэ. 

 (a) Нэгэнт үйлдэгдсэн гэмт хэрэг дээр орон байрны эзний зөвшөөрөлтэйгөөр цагдаагийн 
алба хаагч нь нэгжлэг хийхээс гадна: 

• Гэмт хэргийн газрын үзлэг хийх 



• Гал түймэр болон хулгайлах гэмт хэрэг үйлдэгдсэн тухайн орон байрны эзний 
дуудлагаар болон хамгаалалтгүй эзэнгүй орхигдсон орон байр эсхүл галын болон хулгайн 
дохиолол идэвхжиж илэрсэн тохиолдолд 

• 5.4 дэх хэсэгт заасан нэгжлэгийн үед 

• Тэсрэх бөмбөгийн дуудлага авагдсан тохиолдолд 

(b) Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 17, 18 болон 
32 дах хэсэгт заасан цагдаагийн алба хаагчийн эрхийг хэрэгжүүлэхэд 

 (c)  Нэгжлэг хийх тогтоол дээр хийж гүйцэтгэхээр заасан болон цагдаагийн байгууллага 
болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 15, 16 (Тайлбар 2А–г үзнэ үү) дагуу Хууль 
Сахиулах Бага Тушаалтын Ажилтны гүйцэтгэсэн 

 (d) Энэ журмын 2.6-д заасан, цагдаагийн алба хаагчид олгогдсон бусад эрх буюу 
илэрсэн гэмт хэргийг болон илрүүлэх гэж буй гэмт хэргийг мөрдөх ажиллагаанд хамааралтай  
нэгжлэг хийх зөвшөөрөлтэй болон зөвшөөрөлгүй орон байранд нэвтрэн орох бусад эрх. 
(Тайлбар 2В–г үзнэ үү) 

Энэхүү журамд  орон байр гэдэгт цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд тодорхойлсон, бүх газар, тээврийн хэрэгсэл, усан 
замын болон агаарын хөлөг онгоц зэрэг бүх газар орно.  

2.4 Баривчлагдаагүй боловч нэгжлэг явуулж буй газарт байгаа хүнд нэгжлэг үзлэг 
хийхдээ энэ журмын А хэсэгт заасны дагуу үзлэг хийнэ. (Тайлбар 2С-г үзнэ үү) 

2.5 Хэрэв тухайн газар дээрх нөхцөл байдал нь гэмт хэрэг үйлдэгдсэн гэх сэжгээс өөр 
байх эсхүл энэхүү нэгжлэг хийх, хурааx эрхийг хэрэгжүүлэх хүнд тийм сэжиглэх үндэслэл 
төрөөгүй бол хуулиар олгогдсон орон байранд нэвтрэн орох, эсхүл бараанд үзлэг хийх, үйл 
ажиллагаанд болон тоног төхөөрөмжинд үзлэг хийх эрхийг хэрэгжүүлэхэд энэ журам 
үйлчлэхгүй. 

2.6 Англи болон Уэлсийн нутаг дэвсгэр дээр хуулийн дагуу хэрэгжих явцад хураагдсан 
болон цуглуулсан эд зүйл, нотлох баримт Англи, Уэлсээс бусад газарт байгаа цагдаагийн 
байгууллага, шүүх, эрх бүхий байгууллагад хүргэгдэхэд энэ журамд нөлөөлөхгүй. Жишээлбэл, 
зөвшөөрөл (тогтоол) нь Шотланд эсхүл Умард Ирландад олгогдож болно. (Тайлбар 2В-ийн f-ийг 
үзнэ үү) Нэгжлэг хийх зөвшөөрөл нь Эрүүгийн хууль сахиулах  1990 оны хуулийн (олон улсын 
хамтын ажиллагаа) 7 дугаар хэсэгт заасны дагуу олгогдож болно. 

2.7 Хэрэв энэхүү журмаар урьдчилсан эрх олгохыг шаардсан тохиолдолд цагдаагийн 
байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 107 дах хэсэгт заасны дагуу эрх 
олгогдсон шууд захирах шадар даргаас дээш албан тушаалтан уг эрхийг олгоно. 

2.8 Тусгайлан өөрөөр заагаагүй бол нэгжлэг явуулж байх үед тэмдэглэл хөтлөөгүй бол 
дараах байдлаар нэгжлэгийн үеийг бэхжүүлэх боломжтой. 

• Цагдаагийн алба хаагчийн халаасанд авч явах тэмдэглэлийн дэвтэр (халаасны 
дэвтэр нь цагдаагийн алба хаагчид тавьж өгсөн албан ёсны тэмдэглэлийн буюу протоколуудтай 
байна) 

• Тухайн зорилгыг хангасан маягт дээр тус тус хийгдэнэ. 

2.9  Дараах тохиолдлуудад цагдаагийн алба хаагч болон түүнтэй хамт явж байгаа хүн 
нэгжлэг явуулж байгаа газарт өөрсдийн нэрийг хэлэх, тэмдэглэлд тусгахгүй байж болно. Үүнд: 

(a) Терроризмтой холбоотой хэргийг мөрдөн шалгаж байгаа бол 

(b) Цагдаагийн алба хаагчид нь өөрсдийн нэрийг хэлэх, тэмдэглэлд тусгах нь тэдэнд 
аюултай гэх итгэл үнэмшил байгаа бол 

2.10 Нэгжлэг хийх эрх бүхий цагдаагийн алба хаагч гэдэг нь энэхүү журмын дагуу 
тодорхой үүрэг гүйцэтгэж, хариуцлага хүлээж байгаа албан хаагчийг хэлнэ.  Энэ журмын дагуу 
тодорхой орон байранд нэгжлэг хийж буй цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэг хийх эрх бүхий 
албан хаагчид тооцогдоно. 

2.11   Энэ журамд 



(a) “Томилогдсон хүн буюу цагдаагийн алба хаагчийн эрх олгогдсон хүн” гэдэг нь 2002 
оны Цагдаагийн шинэчлэлийн хуулийн хуулийн 4 дэх хэсэгт зааснаар цагдаагийн алба хаагчийн 
тодорхой эрх үүргийг хэрэгжүүлэхийг даалгасан буюу тийм эрх олгогдсон хүнийг хэлнэ. 
(Тайлбар 2G  үзнэ үү)  

(b) Цагдаагийн алба хаагчийн эрх үүргийг хэрэгжүүлэхдээ энэ журмын дагуу ажиллах 
томилогдсон буюу эрх олгогдсон аливаа хүн 

(c) Цагдаагийн алба хаагчийг дагалдаж яваа хүн эсхүл цагдаагийн алба хаагчийн 
тодорхой эрхийг хэрэгжүүлэхээр томилогдсон хүн нь нэгжлэг явуулах эрхийг хэрэгжүүлэхдээ 
цагдаагийн алба хаагч болон Хууль Сахиулах Бага Тушаалтын Ажилтны нэгэн адил нэгжих 
болон хураан авах зэрэг зөвшөөрөлтэй холбоотой эрхийг нэгэн адил эдэлнэ. Эдгээр эрхүүд 
заавал хамтын хүчээр цагдаагийн алба хаагчийн хяналт удирдлага дор хэрэгжинэ. (Тайлбар 3C 
үзнэ үү) 

2.12 Хэрэв томилогдсон хүнд эрх олгогдсон бол: 

(a) Хэрэв цагдаагийн алба хаагч хүч хэрэглэх үндэслэлтэй байгаа бол томилогдсон хүн 
нь мөн тийм эрхийг эдэлнэ 

(b) Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд нэгжлэг явуулах орон байранд хүч хэрэглэн 
нэвтрэн орох эрхийг томилогдсон  хүн хэрэгжүүлэхгүй. 

 (i)   Цагдаагийн алба хаагчийн удирдлага дор буюу хамт байхдаа 

 (ii) Хүний амь, бие болон эрүүл мэндийг хамгаалах болон эд хөрөнгөнд ноцтой хор 
хохирол учрахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 

2.13 Томилогдсон хүн энэ журмын холбогдох заалтыг заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй. 

 

Удирдамж, тайлбар 

2А   Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 15 ба 16 
дугаар хэсгүүд нь Хууль Сахиулах Бага Тушаалтын Ажилтны хууль тогтоомжийн дагуу 
гүйцэтгэж байгаа нэгжлэг болон нэгжлэг хийх тухай  тогтоолд үйлчилнэ. Жишээ нь: нэгжлэг 
хийх зөвшөөрөл  

(a) Иргэдээс сонгогдсон шүүгч  нь (шүүхийн ажилтан буюу шүүгч нь иргэдээс 
сонгогдох буюу томилогддог ба тэдгээр нь заавал хууль зүйн боловсролтой байхыг 
шаарддаггүй)  

• Хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай 1968 оны хуулийн 26 дахь хэсэгт зааснаар,  
хулгайлагдсан эд зүйл 

• Хар тамхи, мансууруулах бодисын хууль бус хэрэглээний тухай 1971 оны хуулийн 
23 дахь хэсэгт  заасан хяналтанд байдаг эм бэлдмэл, бодис 

• Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуульд зааснаар 
хорих ялтай гэмт хэргийн нотлох баримт 

• Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 5 дах бүлгийн 1 дэх зүйл 
 
(b) Дээд шатны шүүхийн шүүгч, Тойргийн шүүхийн шүүгч, дүүргийн шүүгч нь 

• Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 1 дүгээр 
бүлэг 

• Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 5 дугаар бүлгийн 11 дэх зүйл 
зүйлүүдийг тус тус удирдлага нэгжлэг хийх зөвшөөрлийг  олгоно.  

 

2B Энэ журмын 2.3(d) заасан бусад эрхүүдийн талаарх жишээ: 

(a) Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 1998 оны хуулийн 6Е(1) хэсэгт зааснаар 
цагдаагийн алба хаагчийн эрх нь  

 

- Амьсгалын тест авах буюу 

- Дараах тохиолдолд хүнийг баривчилна 



- Амьсгалын тестээр согтууруулах ундаа илэрсэн 

- Амьсгалын тест өгөхөөс татгалзсан 
(b) Зам тээврийн ажил үйлчилгээний тухай 1992 оны хуулийн 30(4) зааснаар өгөгдөж 

буй цагдаагийн үйл ажиллагааны эрх нь зам тээврийн ажил үйлчилгээнд хамааралтайгаар 
ажиллаж байгаа хүнд хамааралтай. 

(c) Эрүүгийн хууль сахиулах тухай 1988 оны хууль, 139B-д заасан галт зэвсэг болон 
хурцалж үзүүрлэсэн эсхүл зэвсгийн чанартай ашиглагдах эд зүйлийг эрж олох зорилгоор 
нэгжлэг явагдах шаардлагатай орон байранд нэвтрэх болон нэгжлэг явуулах цагдаагийн 
алба хаагчийн үйл ажиллагааны эрх  

(d) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 5 дугаар бүлгийн 3 ба 15 дахь 
хэсэгт зааснаар суперинтэндэнт (цагдаагийн удирдах албан тушаалтан) терроризмын 
хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулах зорилгоор хойшлуулшгүй тохиолдолд цагдаагийн 
алба хаагчид нэгжлэг хийх газар-орон байранд нэвтрэн орох болон нэгжлэг явуулах эрхийг 
бичгээр олгоно. 

(e) Тэсэрч дэлбэрэх бодисын 1875 оны хуулийн 73(b)–аар цагдаагийн 
суперинтэндэнт-д (цагдаагийн удирдах албан тушаалтан)-д  цагдаагийн алба хаагчид 
тэсэрч дэлбэрэх бодисыг шалгах, нэгжлэг хийх болон тийм зорилгоор тодорхой орон байранд 
нэвтрэн орох эрхийг бичгээр өгөх эрх олгогдсон. 

(f) Нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгох болон бусад эрх олгосон тушаал шийдвэрүүд 
Умард Ирланд болон Шотландын 1881 оны Нэгдсэн эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
харъяаллын эсхүл 1851 оны жижиг хэргийн  тухай хуулиар Англи болон Уэлстэй адилхан 
үйлдэгдэж хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 2С Эрүүгийн хууль сахиулах тухай 1988 оны хуулийн 139B нь мөн хуулийн 139А-д 
заасан үндэслэлээр буюу гэмт хэрэг үйлдэгдсэн эсхүл үйлдэгдэж байна гэх үндэслэл бүхий 
сэжиг байгаа тохиолдолд галт зэвсэг болон хурцалж үзүүрлэсэн эд зүйл болон бусад зэвсгийн 
чанартай зүйлийг эрж олох, хураан авах зорилгоор Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтанд 
сургуулийн байр орчинд нэгжлэг хийхээр нэвтрэн орох буюу нэгжлэг явуулах эрх олгосон.  
Мансууруулах бодисын хууль бус хэрэглээний тухай 1971 оны хуулийн 23(3)  хэсэгт заасан 
үндэслэлээр нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгогдсон бол мансууруулах бодис болон бусад 
зүйлийг зөвхөн нэгжлэг явуулах газарт байгаа хүнд нэгжлэг хийнэ. 

2D Цагаачлалын тухай 1971 оны хуулийн 3 дугаар бүлгийн 2 дахь хэсэгт гадаадын 
иргэний харъяатын буюу хилийн албаны албан хаагчид нэгжлэг явуулах зөвшөөрөлтэй буюу 
зөвшөөрсөн тогтоолгүйгээр нэгжлэг явуулах газарт нэвтрэн орох, нэгжлэг хийх эрх 
олгогдсон.  Цагаачлалын тухай 1971 оны хуульд заасан цагаачлалын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавихтай холбоотой тусдаа хэрэгжүүлэх шаардлагатайгаас бусад тохиолдолд 
Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн  17, 18,19, болон 32 
дугаар зүйлүүдэд заасны дагуу нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл тогтоолгүйгээр эсхүл хэв журам 
сахиулах шүүгчийн зөвшөөрсөн тогтоолтойгоор цагдаагийн алба хаагчид нэгжлэг хийх 
газарт нэвтрэн орох, нэгжлэг хийх эрх мөн адил үйлчилнэ. Зарим төрлийн мөрдөн шалгах 
ажиллагааны явцад дээрх эрхүүдийг цагаачлалын болон хилийн албаны алба хаагчид 
хэрэгжүүлэхгүй цагдаагийн алба хаагчид хэрэгжүүлж болно.  Тухайлбал Цагаачлал ба 
Хоргодох байрны тухай 1999 оны хуульд заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
тохиолдолд цагдаагийн байгууллага, алба хаагчаас цагаачлалын албаны ажилтнуудад 
тодорхой үүргээ биеэр хэрэгжүүлэхгүй байх зэрэг шаардлагатай туслалцааг үзүүлж болно. 

2Е Энэ журмын 2.9 (b) заалтын гол зорилго нь ноцтой, зохион байгуулалттай гэмт 
хэргийг мөрдөн шалгах эсхүл хэрцгий догшин сэжигтэн  этгээдийг баривчлах үед баривчлах, 
нэгжих, хураан авах ажиллагаа явуулсан цагдаагийн алба хаагчийг болон тэдний хамтрагчид 
бодитой аюул занал учруулна гэсэн мэдээлэл байвал цагдаагийн алба хаагчийн аюулгүй 
байдлыг хангахад оршино.  Хэрэв иймэрхүү тохиолдлын талаар эргэлзээ байвал инспектор 
(байцаагч) болон түүнээс дээш албан тушаалтны зөвлөгөөг авна. 

2F Энэ журмын 2.10 дугаар зүйлийн зорилго нь нэгжлэг хийх эрхийг хэрэгжүүлэх албан 
тушаалтан нь ахлах офицер байна. Дараах тохиолдолд ахлах албан тушаалтан бус албан 
хаагчид нэгжлэг хийх эрхийг олгоно. Үүнд: 

(a) Хэрэв нэгжлэг хийх газарт нэгжлэгийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа болон 
туслаж байгаа ахлах албан тушаалтан нь доод тушаалын цагдаагийн алба хаагч хэрэг 



зөрчлийн тухай илүү сайн мэдэж байгаа болон нэгжлэг явуулахад илүү тохиромжтой бол 
нэгжлэг хийх эрхийг түүнд олгон томилж болно. 

(b) Хэрэв нэгжлэг явуулах шаардлагатай газарт байгаа цагдаагийн алба хаагчид нь 
адил түвшний албан тушаалтан байвал тэдгээрийн нэг нь нэгэндээ үүрэг өгөхөөс сэргийлж 
ахлах албан тушаалтан нь буюу нэгжийн дарга нь томилж нэгжлэг явуулах үүргийг нэг 
цагдаагийн алба хаагчид үүрэг болгож болно.  

(c) Хэрэв ахлах албан тушаалтан буюу дарга нь нэгжлэгийг явуулах газарт тусгай 
үүрэгтэй оролцож байвал нэгжлэг явуулах газарт ерөнхий байдлаар алба хаагчдыг удирдах 
байдлаар оролцох эсхүл нэгжлэг явуулах үүрэгтэйгээр оролцох шаардлагагүй. 

Дээр дурдсан тохиолдлууд нь (С-д зааснаас бусад) ахлах албан тушаалтан буюу 
даргын зүгээс нэгжлэгийн үйл ажиллагаанд оролцох үүрэг хариуцлагыг бууруулахгүй. 

2G Шаардлагатай бол Инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалтан нь хэргийг 
мөрдөн шалгах цагдаагийн алба хаагчид цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт хувцас өмсөхгүй 
байх талаар үүрэг чиглэл өгч болно. 

 

3 Нэгжлэг хийх зөвшөөрөл олгох, тогтоол батлах 

 

(а)    Нэгжлэг явуулах тухай тогтоол үйлдэхээс өмнө 

3.1 Нэгжлэг явуулах тухай тогтоол гаргахаас өмнө цагдаагийн алба хаагч нь мэдээлэл 
үнэн эсэх, цаг үеэ олсон эсэх талаар болон мэдээлэл нь өс хонзонгийн улмаас болон хөнгөн 
хийсвэр байдлаар хариуцлагагүй өгөгдсөн мэдээлэл эсэхийг шалгаж тогтоох талаар 
ажиллагааг заавал хийх ёстой. Хэрэв мэдээлэл нь нэр хаяггүй ирсэн буюу мэдээллийн 
мөрөөр нэгжлэг явуулах шаардлагатай эсэх талаар дахин нэмэлт мэдээлэл цуглуулах явцад 
мэдээлэл батлагдахгүй байвал нэгжлэг явуулах ажиллагаа хийгдэхгүй. (Тайлбар  3А үзнэ үү) 

3.2 Hэгжлэг явуулах шаардлагатай эд зүйл, түүний байрлаж байгаа газрын боломжит 
бүх байдлын талаар аль болох нарийвчлан магадлах хэрэгтэй. 

3.3 Нэгжлэг явуулах цагдаагийн алба хаагч нь үндэслэл бүхий лавлагааг дараах 
тохиолдлуудад хийнэ.  

 (i) Хэрэв 

• Нэгжлэг хийгдэх орон байр болон түүний эзэмшигчийн талаар  ямар нэгэн байдлаар 
мэддэг санагдвал      

• Тухайн газар, орон байранд нэгжлэг хийж байсан бол хэзээ хийгдэж байсан талаар 

 (ii) Бусад ямар нэгэн холбоотой мэдээлэл олж авах зорилгоор  

3.4 Нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгосон тогтоол батлах: 

 (a) Цагдаагийн байгууллагын инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалтны гарын 
үсэг зурж баталгаажуулсан (бичгээр үйлдсэн) тогтоолд дэг журмын шүүгч, эсхүл дээд шатны 
шүүгч, тойргийн шүүгч, дүүргийн шүүгч, эсхүл дүүргийн шүүхийн бүртгэгч нь Цагдаагийн 
байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 1 дүгээр хэсэгт заасны дагуу 
баталгаажуулж өгнө. 

Тайлбар: Хэрэв шүүхээс нэгжлэгийн зөвшөөрөл хүсч буй нь хойшлуулшгүй тохиолдолд 
инспектор болон түүнээс дээшх албан тушаалтан эзгүй үед тэдгээрийн дараагийн шатны 
удирдах албан тушаалтан нь нэгжлэг явуулах тухай тогтоолд гарын үсэн зурж зөвшөөрөл 
олгоно. 

(b) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 5 дугаар бүлэгт заасны дагуу тойргийн 
шүүгч нь  

• Нэгжлэг хийх тухай шүүхэд явуулж байгаа тогтоол 

• Нэгжлэг хийх эрхийг олгосон шүүхийн зөвшөөрөл, эсхүл 



• Нэгжлэг хийх тухай шүүхэд явуулж буй тогтоол нь уг тогтоолын болон шүүхээс өгсөн 
зөвшөөрлийн хураагдсан эд зүйлийн талаарх танилцуулга тайлбартай байхыг шаардсан 

Суперинтэндент цолтон болон түүнээс дээш албан тушаалтны гарын үсэг зурж баталсан 
тогтоолыг хүлээн авч зөвшөөрөх эсэхийг шийдвэрлэнэ. 

3.5 Хэргийн байдлаас шалтгаалан хойшлуулшгүйгээс бусад тохиолдолд, хэрэв 
нэгжлэг явуулах ажиллагаа нь  цагдаа, олон нийтийн дунд сөрөг үр дүн буюу тааламжгүй 
харилцаа үүсгэнэ гэж итгэж байгаа тохиолдолд  

• Нэгжлэгийн өмнө эсхүл 

• Нэгжлэг явуулсны дараа аль болох нэн даруй шүүхээс зөвшөөрлийг авна. 

 

(b)    Hэгжлэг явуулах тухай тогтоол үйлдэх 

3.6 Нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгох тогтоол заавал  бичгээр үйлдэгдэх ба  дараах 
байдлаар нарийвчилна. Үүнд: 

 (a) Тайлбар 2А–д заасны дагуу бичигдсэн тохиолдолд батлагдах 

 (b) i. Нэгжлэг явуулах тухай зөвшөөрлөөр орон байранд нэвтрэн орох болон нэгжлэг 
хийх газар нь нэг эсэх, хэрэв нэгжлэг явуулах газар нь нэгээс олон байгаа тохиолдолд 
нэгжлэгийн газар бүрт хяналт тавих алба хаагч байх 

 ii. Нэгжлэг явуулах газрын талаар 

 (c) Нэгжлэгийн объектын талаар (Тайлбар 3В үзнэ үү) 

 (d) Hэгжлэг хийх үндэслэлийн талаар болон шалгаж байгаа хэрэгт хамааралтай эрж 
олох шаардлагатай нотлох баримтын талаар, мөн нотлох баримт нь мөрдөн байцаах 
ажиллагаатай хэрхэн холбогдож байгаа талаар  

 (da) Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 8 дугаар 
хэсэг, 1 дүгээр бүлэг,  12 дугаар зүйлд заасны дагуу орон байранд нэвтрэн орох болон нэгжлэг 
явуулах тухай зөвшөөрөл  

(i) Hэгжлэг явуулах газрууд нь олон байгаа тохиолдолд тухайн нэгжлэг явуулахаар 
нэвтрэн орох болон нэгжлэг явуулах газрын талаар цагдаагийн алба хаагч нь тодруулсан байна. 

(ii) Тухайн нэгжлэг явуулах газарт тухайн томилогдсон хүн хяналт тавьж ажиллах ба 
цагдаагийн алба хаагч нь  

• Нэгжлэг явуулах газар бүр нь зайлшгүй нэвтрэн орох, нэгжлэг явуулах 
шаардлагатайг тодорхойлсон байх 

• Нэгжлэг явуулах газар нь хүнтэй байх эсэхийг тогтоосон байх 

• Тухайн нэгжлэг хийх газар бүрт нэгжлэг хийх зайлшгүй шаардлагыг тодруулсан байх 

• Нэгжлэг хийхээр нэвтрэн орох болон нэгжлэг явуулах газруудын талаар тодруулга 
хийхгүй байхын учир шалтгааны талаар заавал тодорхой заах үүрэгтэй. 

(db) Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 8 дугаар 
хэсэгт заасны дагуу нэгээс дээш нэгжлэг явуулах шаардлагатай газарт нэвтрэн орох ба нэгжлэг 
явуулах зөвшөөрөл олгодог тул цагдаагийн алба хаагч нь энэ зүйлийн хүрээнд нэгжлэг явуулах 
болон нэвтрэн орох шаардлагатай орон байрны талаарх үндэслэлийг ямар нэгэн 
хязгаарлалтгүйгээр гаргах ёстой. 

(e) Хэрэв анхан шатны шүүгч, дээд шатны шүүх, тойргийн шүүгч, дүүргийн шүүгчид 
хүргүүлж байгаа нэгжлэг явуулах тухай тогтоол нь хууль ёсны тусгай эрх шаардсан болон эсхүл 
тусгай журам шаардсан эд зүйлийг эрж олох бол зайлшгүй тусгай процедурыг шаардана.  

Тайлбар: Энэ нь Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны 2001 оны 
хуульд заасан хураан авах тухай эрхэнд нэмэлт шаардлага тавихгүй. 

(g) Нэгжлэг явуулах тухай зөвшөөрөл хүсч байгаа тогтоолд нэгжлэг явуулах цагдаагийн 
алба хаагч болон түүнтэй хамтран ажиллах хүний талаар тусгана. 



3.7 Цагдаагийн байгуллага болон нотлох баримтын тухай хуулийн 1 дүгээр бүлгийн 12а 
дугаар зүйлд заасны дагуу нэгжлэг явуулах тухай тогтоолыг зөвшөөрөхдөө хэрэв мөрдөн 
байцаах ажиллагаанд ноцтой хохирол учрахаар бол тогтоолд энэ тухай тохирох тайлбарыг 
бичиж болох ба Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 5 бүлгийн 11 дүгээр зүйлд зааснаар  
нэгжлэг явуулах зөвшөөрөлд ямар учраас нэгжлэг явуулах тухай тогтоол хангалттай бус байгаа 
талаар мэдэгдэнэ. 

3.8 Хэрэв нэмэлт үндэслэл гаргаагүй бол нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгогдохгүй 
бөгөөд дахин нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгохыг хүссэн ажиллагаа хийгдэхгүй. 

 

Удирдамж, тайлбар 

3А Мэдээлэгчийн биеийн байцаалт болон бусад мэдээллийг нэгжлэг явуулах 
зөвшөөрөл хүсэх ажиллагааны явцад задлахгүй боловч магистрат болон шүүгчээс тухайн 
мэдээллийн эх сурвалжийн урьд өмнөх мэдээллийн үнэн зөв байсан эсэх тухай болон бусад 
холбогдох асуудлаар асуух асуултад бэлтгэсэн байвал зохино. 

3В. Нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл авахад хамааралтай мэдээлэл нь аль болох тодорхой 
байхыг шаардах бөгөөд ялангуяа эрж хайж байгаа хүн, эд зүйл нь тухайн нэгжлэг явуулах 
газраас олдох магадлалтай байгаа талаар болон тухайн газарт байгаа гэж сэжиглэгдэж 
байгааг тодорхой бичнэ. 

3С  Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 16.2 
дахь хэсэгт зааснаар нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл нь цагдаагийн алба хаагчаас өөр хүнд 
олгогдож болно. Тухайлбал, нэгжлэгийн явцад тухайн эд зүйл хаана байж болох талаар болон 
зарим нотлох баримт ихэвчлэн тийм газраас олддог гэх зэрэг тусгай мэдлэг, ур чадварыг 
эзэмшсэн хүнд нэгжлэг хийх эрхийг олгож болно. Ийнхүү нэгжлэг явуулах эрх олгогдсон 
цагдаагийн алба хаагчаас өөр бусад хүнд орон байранд хүч хэрэглэн орох эрх олгогдохгүй 
бөгөөд харин нэгжлэгийн явцад олдсон эд зүйлийг эзэмшигчийн зөвшөөрөлгүйгээр хураан авах 
эрх эдэлнэ. 

 

4          Зөвшөөрөлгүй нэвтрэн орох тусгай эрх 

(a)    Баривчлах 

4.1 Цагдаагийн алба хаагчийн шүүхээс олгосон зөвшөөрөлгүйгээр орон байранд нэвтрэн 
орох нөхцлүүд нь Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 17 
дугаар бүлэгт заагдсан. Хуулийн энэ хэсгээр баривчлахтай холбоотой эрхийг заагаагүй ба 
Тайлбар 2В/а хэсгээс бусад эрх хэмжээний талаар үзнэ үү. 

 

(b)   Нэгжлэг явуулах газарт баривчлах үйл ажиллагаа явуулах болон баривчлагдсан 
хүн байгаа үед 

4.2 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 32 дахь 
хэсэгт зааснаар цагдаагийн алба хаагч нь сэжигтэй этгээдийг баривчилсаны дараа түүний 
байсан газар нь эсхүл тухайн сэжигтэй этгээд баривчлагдахаас өмнөхөн нь байсан газрыг 
нэгжих эрхтэй.  

 

(c)   Баривчлагдсан хүний эзэмшиж байгаа эсхүл хамааралтай байсан газар орон, 
байранд нэгжлэг явуулах 

4.3  Шүүхээр шийдвэрлэгдэх хэрэгт сэжиглэгдэн баривчлагдсан хүний эзэмшлийн  болон 
хамааралтай байранд нэгжлэг явуулсан тусгай эрхийн талаар Цагдаагийн байгууллага болон 
эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 18 дахь хэсэгт заасан. Хэрэв инспектор ба түүнээс 
дээш албан тушаалын цагдаагийн алба хаагчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл байхгүй л бол энэ 
эрхийг хэрэгжүүлэх боломжгүй. Гэхдээ хуулийн 18.5 дах хэсэгт заасны дагуу бол уг эрхийг 
хэрэгжүүлж болно. Энэ тохиолдолд нэгжлэг хийх эрх олгож байгаа удирдах албан тушаалын 
цагдаагийн алба хаагч нь шаардлагатай үндэслэл байна гэж үзвэл зөвшөөрч нэгжлэг хийлгэж 
болно. 



 

 
5           Тухайн этгээдийн зөвшөөрсөний үндсэн дээр нэгжлэг явуулах 

5.1 Хэрэв нэгжлэг явуулах шаардлагатай газар, орон байранд тухайн этгээд нь өөрөө 
нэгжлэг явуулахыг буюу нэгжүүлэхийг зөвшөөрч, орон байранд нэвтрэхийг зөвшөөрсөн бол энэ 
тухайгаа нэгжлэг эхлэхээс өмнө заавал бичгээр өгнө. Эсхүл тухайн этгээд тэмдэглэл дээр бичиж 
өгнө.  Цагдаагийн алба хаагч нь тухайн этгээдийг нэгжлэг хийх, нэвтрэн орох тухай зөвшөөрч 
байгаа эсэх талаар заавал асууж тэмдэглэнэ. 

5.2  Нэгжлэг явуулах үүрэг хүлээсэн цагдаагийн алба хаагч нь тухайн этгээдээс нэгжлэг 
хийхийг сайн дураараа зөвшөөрч байгаа эсэхийг асуухаас өмнө нэгжлэг явуулах шаардлагын 
талаар хэлнэ. Ийнхүү мэдээллээр хангахдаа аль болох товч тодорхой ярьж, эрж хайж байгаа 
хүн, эд зүйл уг газар, орон байрнаас эрж хайгдах болсон үндэслэлийн талаар хэлнэ. Мөн 
цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэг явуулах газарт байгаа хүн нь заавал сайн дураараа 
зөвшөөрөх үүрэггүйг хэлэх ба ямар нэгэн эд зүйлийг нотлох баримт болгож хурааж авах 
боломжтойг ойлгуулна. Хэрэв тухайн хүн гэмт хэрэгт сэрдэгдээгүй бол энэ тухай ойлгуулж 
зөвхөн нэгжлэгийн зорилгын талаар тайлбарлана. 

5.3 Хэрэв сайн дураар нэгжүүлэх зөвшөөрлийг тухайн этгээдээс авахдаа албадаж 
хэлүүлсэн, эсхүл тухайн этгээд нь нэгжлэгийн ажиллагаа бүрэн дуусахаас өмнө эргүүлэн 
татгалзсан бол цагдаагийн алба хаагч нэгжлэгийг энэ зааврын 5.1–д заасны дагуу явуулж 
чадахгүй, мөн тухайн орон байранд нэвтрэн орох нэгжлэг явуулах боломжгүй болно. 

5.4 Хэрэв тухайн этгээдэд сайн дураараа нэгжүүлэхийг зөвшөөрөхөд хэцүү байгаа бол 
цагдаагийн алба хаагч энэ зааврын 5.1 болон 5.2-т заасанчлан сайн дураараа нэгжүүлэхийг 
зөвшөөрөхийг асуух шаардлагагүй.  

 

Удирдамж, тайлбар 

5А Хэрэв нийтийн орон сууцны ерөнхий түрээслэгч, эзэмшигч, хөлслөгчтэй байр 
оронд нэгжлэг хийх бол тэдгээрээс нэгжүүлэхийг сайн дураараа зөвшөөрөх эсэх тухай асуух 
ба газрын эзнээс асуух шаардлагагүй. Харин байрны түрээслэгч, эзэмшигч нь эзгүй үед 
зайлшгүй хэргийн шаардлагатай байгаа тохиолдолд газрын эзнээс буюу байрны ерөнхий 
түрээслэгчээс асууж болно.  

5В Хэрэв нэгжлэг явуулах талаар шүүхийн зөвшөөрөлтэй эсхүл шүүхийн 
зөвшөөрөлгүйгээр нэгжлэг хийхээр нэвтрэн орох, улмаар нэгжлэг хийх шаардлагатай гэж 
үзвэл эзэмшигчээс сайн дураараа нэгжүүлэхийг асуух шаардлагагүй.  

5С  Хэрэв гэм буруугүй байр орон эзэмшигч нь цагдаагийн алба хаагчийг дараах 
шаардлагаар нэгжлэг явуулах ёстой гэж ойлгож байгаа болон өөрийн байгаа байр орон, 
газарт нэгжлэг явуулахыг зөвшөөрч байгаа бол энэ журмын 5.4 дүгээр зүйл хэрэглэгдэнэ.  

• Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээд хэргийн газраас зугтаасан ба хэргийн газрын орчин 
тойронд нуугдсан гэж үзэж байгаа бол 

• Хэргийн халуун мөрөөр мөрдөж сэжигтэй этгээдийг цагдаагийн алба хаагч 
баривчилсан үед тухайн этгээдийн баривчлагдсан газар орны ойр байрлах байр, орон сууцанд 
хулгайлагдсан эд зүйл эсхүл гэмт хэргийн замаар олсон эд зүйлээ хаясан байх боломжтой гэж 
үзсэн тохиолдолд 

 

6           Нэгжлэг явуулах шаардлагатай газар – нийтлэг ойлголт 

(a)   Нэгжлэг явуулах цаг хугацаа 

6.1 Шүүхээс олгосон зөвшөөрлийн дагуу хийгдэх нэгжлэг нь нэгжлэгийн зөвшөөрөл 
олгосон өдрөөс хойш  хуанлийн 3 сарын хугацаанд хүчинтэй байна. 

6.2 Хэрэв нэгжлэгийн зорилгод харшлахгүй гэж үзвэл нэгжлэгийг аль болох хүнд саад 
түвэг учруулахгүй цагаар явуулна. 



6.3 Хэрэв нэгжлэг явуулахад их хугацаа шаардагдахаар бол нэгжлэг явуулах эрхтэй 
цагдаагийн алба хаагч нь хураан авах ажиллагааны талаар болон бусад эрх мэдэл 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 7 дахь бүлэгт заасан эрх мэдлийг хэрэгжүүлж болно. 

6.3А Шүүгч нь олон газар, орон байранд нэвтэрч орох тухай зөвшөөрөл бүрийг авахыг 
шаардах ба хэргийн мөрдөн байцаалтад оролцоогүй инспектороос урьдчилан бичгээр үйлдсэн 
зөвшөөрөлгүй бол аливаа орон байранд нэвтрэн орох, нэгжлэг хийхийг зөвшөөрөхгүй. Бусад бүх 
шүүгчийн нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл нь зөвхөн нэг тохиолдолд орон байранд нэвтрэн орохыг 
зөвшөөрнө. 

6.3В Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 8 дахь 
хэсэг эсхүл  1 дүгээр бүлгийн 12 дах зүйлд зааснаар тусгайлсан хүний эзэмшиж байгаа нэгжлэг 
явуулах шаардлагатай бүх зүйлд хэрэв шүүхээс олгосон нэгжлэг явуулах зөвшөөрөлд тухайн 
газрын талаар тусгаагүй бол  хэргийн мөрдөн байцаалтад оролцоогүй инспекторын урьдчилан 
бичгээр нэгжих эрх олгосон зөвшөөрөлгүйгээр нэгжлэг явуулж болохгүй. 

 

(b)      Сайн дураараа зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд орон байранд нэвтрэн орох 

6.4  Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд нэгжлэг явуулж буй цагдаагийн алба хаагч нь 
орон байрны эзэмшигч буюу тухайн орон байранд нэвтрүүлэх эрх бүхий хүнээс нэгжлэг хийх 
зорилгоор нэвтрэх тухай мэдэгдэнэ. 

 (i)   Эзэнгүй орон байр  

 (ii) Тухайн орон байрыг эзэмшиж байгаа болон нэвтрэн орох зөвшөөрлийг өгөх 
боломжтой хүн нь байхгүй тохиолдолд 

 (iii)  Нэгжлэг явуулах орон байрны эзэмшигч болон түүнд нэвтрэн орох зөвшөөрлийг өгөх 
боломжтой хүн нь нэгжлэг явуулах цагдаагийн алба хаагчид болон бусад хүнд аюул учруулж 
болох үндэслэл илэрсэн тохиолдолд 

6.5  Энэ зааврын 2.9 болон 6.4–д зааснаас бусад тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нь 
нэгжлэг эхлэхээс өмнө  

 (i) Нэгжлэг явуулах тухай шүүхийн зөвшөөрлийг үзүүлэн нэгжлэг явуулах болсон 
үндэслэл шалтгааныг хэлж өөрийгөө танилцуулна. (Хэрэв цагдаагийн алба хаагчийн дүрэмт 
хувцасгүй байгаа үед) 

 (ii) Нэгжлэг явуулах цагдаагийн алба хаагч нь өөртэйгөө хамт яваа хүнийг товч 
танилцуулна. 

6.6  Энэ журмын 4.1-4.3 заасан нэгжлэг явуулах, нэвтрэн орох эрх үүссэн болон 6.4–ийн 
iii-д заасан нөхцөл байдал илэрсэн бол цагдаагийн алба хаагч нэгжлэг явуулах газарт тохирсон 
хүч хэрэглэж болно. Тухайлбал: 

 (i)  орон байрны эзэмшигч нь цагдаагийн алба хаагчийг нэвтрэн орохыг зөвшөөрөхгүй 
байгаа 

 (ii) орон байрны эзэмшигч болон бусад орох зөвшөөрлийг өгөх боломжтой хүнтэй 
харилцах боломжгүй байгаа бол 

 (iii)  энэ журмын 6.4-ийн iii-д заасан нөхцөл байдал илэрсэн бол 

 

(c)       Нэгжлэг явуулсан тухай мэдэгдэж танилцуулах 

6.7  Практик дээр биелүүлэх боломжгүйгээс бусад тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нь 
нэгжлэг явуулсан тухай тэмдэглэлийн хувийг орон байрны эзэмшигчид өгнө. Тэмдэглэлд дараах 
зүйлүүдийг тусгасан байвал зохино. 

 (i) Нэгжлэгийг шүүхээс олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр явуулсан, эсхүл орон байрны 
эзэмшигчийн сайн дурын үндсэн дээр зөвшөөрсөний дагуу эсхүл энэ журмын 4.1-4.3-д заасан 
эрх хэмжээний хүрээнд явуулсан эсэх талаар тодорхой бичнэ 



 (ii) Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуульд заасан 
үндэслэлээр нэгжлэг явуулах, хураан авах эрх хэрэгжүүлсэн талаар товч хураангуй тайлбарыг 
бичнэ 

 (iii) Хэрэв нэгжлэг явуулах байр оронд нэвтрэн ороход болон нэгжлэгийн үед учирсан эд 
материалын хохирлыг нөхөн төлөх тухай тайлбарлаж, нөхөн төлбөрийг нэхэмжлэх өргөдлийг 
хүлээн авах газрын хаягийг бичнэ.  (Тайлбар 6А-г үзнэ үү) 

 (iv) Хэрэв цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэгийн үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй, 
нэгжлэг явуулах цагдаагийн алба хаагч болон бусад хүнд аюул учруулах нөхцөл байдал 
илрээгүй л бол орон байрын эзэмшигчид цагдаагийн алба хаагч нэгжлэг явуулахыг зөвшөөрсөн 
тогтоол (шүүхээс олгосон зөвшөөрөл) болон тэмдэглэлийг нэгжлэгийн ажиллагаа эхлэхээс өмнө 
өгнө. 

 (v) Энэ журмыг аль ч цагдаагийн газраас олж үзэх боломжтой зэргийг тэмдэглэлд 
тусгана. 

 6.8 Хэрэв орон байрны эзэмшигч эзгүй тохиолд энэ журмын 2.9-д заасанчлан  нэгжлэг 
явуулсан цагдаагийн алба хаагч нь өөрийн нэр, нэгжлэг явуулсан он сар өдөр, цагаа тэмдэглэж 
гарын үсэг зурж баталгаажуулан тэмдэглэлээ нэгжлэг явуулсан газрын хамгийн тохиромжтой 
харагдах боломжтой газарт үлдээнэ.    

 

(d)       Нэгжлэгийн үйл ажиллагаа 

6.9 Нэгжлэг явуулах газар, орон байр нь нэгжлэгийн объектын хэмжээгээр 
тодорхойлогдоно. 

6.9А Дор дурьдсан тохиолдлуудад нэгжлэгийн үйл ажиллагаа үргэлжлэхгүй. 

• Нэгжлэг явуулах тогтоол дээр тусгасан эд зүйлс олдсон бол 

• Нэгжлэгийн зорилго биелсэн бол 

6.9В Нэгжлэг явуулж байгаа цагдаагийн алба хаагч нь тухайн газар, орон байранд 
нэгжлэгээр олж тогтоох ёстой эд зүйл байхгүй гэж үзсэн тохиолдолд нэгжлэгийн ажиллагааг 
үргэлжлүүлэхгүй байж болно. (Тайлбар 6В үзнэ үү)  Энэ нь нэгжлэгийн явцад нэмэлт мэдээлэл 
буюу өөр эд зүйлийг эрж олох үндэслэл илэрхэд саад болохгүй.  Тухайлбал, нэгжлэгийн үед 
тухайн нэгжлэгээр олж тогтоох эд зүйл нь байхгүй байсан ч өөр хэрэгт ач холбогдолтой зүйл 
тухайн нэгжлэг явуулж буй газарт байна  гэсэн мэдээлэл авагдаж болно. 

6.10   Нэгжлэгийн үйл ажиллагааг явуулахдаа орон байрны эзэмшигчийн хувийн нууц, эд 
хөрөнгийн эрхийг хүндэтгэн, түүнийг зөрчихгүй байхыг эрмэлзэнэ. Хэрэв нэгжлэг хийлгэж буй 
этгээд нь хамтран ажиллаж дэмжлэг үзүүлэхгүй байх зэргээр саад болсон тохиолдолд тодорхой 
үндэслэлийн улмаас хүчээр нэгжих ажиллагааг явуулж болно. 

6.11 Хэрэв нэгжлэг явуулж буй цагдаагийн алба хаагч нь мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд ноцтойгоор саад учруулахгүй, цагдаагийн алба хаагчийн болон бусдын эрх, эрх 
чөлөөнд халдаж аюул учруулахгүй гэж үзсэн тохиолдолд нэгжлэг хийлгэж буй хүн нь найз нөхөд, 
хөрш болон бусад хүнийг нэгжлэгийн үйл ажиллагаанд гэрчээр байлгахыг хүссэн тохиолдолд 
зөвшөөрнө. Тэгэхдээ гэрчээр хүн оролцуулах шалтгаанаар нэгжлэгийн үйл ажиллагааг 
хойшлуулахгүй.  Нэгжлэгийн тэмдэглэлд орон байрны эзэмшигч болон нэгжүүлж буй этгээдийн 
хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй үндэслэлийг бичнэ. 

6.12 Нэгжлэгийн үйл ажиллагааны бодит зорилтыг хангах үүднээс нэгжүүлж буй 
этгээдээс нэгжлэгийн явцад асуулт асуух боломжтой ба энэ тухай нэгжүүлж буй хүнд сануулах 
үүрэг хүлээхгүй. Тухайлбал цоожтой шүүгээ савыг онгойлгуулах үүднээс түлхүүр хаана байгааг 
цагдаагийн алба хаагч асуух боломжтой. (Тайлбар 10.1 с–г үзнэ үү) 

6.12А Хэрэв нэгжлэгийн явцад асуух асуулт нь энэ журмын С хэсэгт зааснаас өөр нөхцөл 
шаардлага үүсгэж байгаа бол С журмын 11 дэх зүйлд заасан ярилцлагын тухай журмаар 
зохицуулагдах боломжтой. 

 

(e)        Нэгжлэгийн газрыг орхих 



6.13 Хэрэв нэгжлэг явуулах орон байранд хүч хэрэглэн нэвтэрсэн бол нэгжлэгийн үйл 
ажиллагааг хариуцаж байгаа цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэгийн газрыг орхихоос өмнө 
эзэмшигч болон түүнийг төлөөлөх этгээдийг ирүүлэх болон бусад шаардлагатай арга хэмжээг 
авна. 

 

(f)       Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 1 
дүгээр бүлэг, Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 1 дүгээр бүлгийн дагуу 
нэгжлэг явуулах 

6.14 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай 1984 оны хуулийн 1 
дүгээр бүлэг, Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 1 дүгээр бүлэгт заасны дагуу 
шүүхээс олгосон зөвшөөрлөөр нэгжлэг явуулах цагдаагийн алба хаагчийг томилох ба тэдгээр 
эрх олгогдсон цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэгийн газарт явагдаж аливаа үйл ажиллагаанд 
саад учруулна гэдгийг мэдэх ба аль болох саад учруулалгүй явуулахыг эрмэлзэх ёстой.  

6.15 Нэгжлэг явуулж буй цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэгийн газраас ойлголт 
мэдлэггүйгээр ямар нэгэн эд зүйлийг хураан авахгүй бөгөөд шаардлагатай бол тухайн эд 
зүйлийн талаар асууж лавлах ёстой. Нэгжлэг хийж буй цагдаагийн алба хаагч нь тухайн нэгжлэг 
хийгдэж байгаа газарт байгаа эд зүйлсийн жагсаалтыг үзэх, уг жагсаалтаас эрж хайж байгаа эд 
зүйл байж болох зүйлийг харахыг шаардах боломжтой.  

Хэрэв нэгжлэг хийлгүүлж буй хүн цагдаагийн алба хаагчийн эрж хайж байгаа эд зүйлийг 
гаргахаас татгалзах болон эд зүйлсийн нэр төрлийг харуулсан жагсаалтыг ашиглуулахаас 
татгалзах, эд зүйлсийн жагсаалт нь хангалттай бус, эсхүл иж бүрэн бус бол нэгжлэг хийж буй 
цагдаагийн алба хаагч эд зүйлийг олох үүднээс нэгжлэгийн үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй явуулах 
шаардлагатай гэж үзэж болно. 

 

Удирдамж, тайлбар: 

6А Нэгжлэгийн үйл ажиллагаанаас бусдад нөхөн олгох төлбөр хэрэг бүрийн нөхцөл 
байдлаас шалтгаалж харилцан адилгүй байх боломжтой. Хэрэв нэгжлэг явуулахаар хүч 
хэрэглэн орон байранд нэвтрэн орсон нь хууль зүйн үндэслэл шаардлагыг бүрэн хангаж 
байвал нөхөн төлбөр олгохгүй.  Харин буруу газар нэгжлэг явуулж алдаа гаргасан бол нөхөн 
төлбөрийг заавал олгоно. 

6В Цагдаагийн алба хаагч нь боломжтой бүх тохиолдолд нэгжлэгийн үйл 
ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг өгч тухайлбал, нэгжлэгийн ажиллагааг цааш 
үргэлжлүүлэх эсэхийг болон нэгжлэгийн явцад хэрэгжих эрх үүргийг оролцогчдод мэдэгдэнэ.  

6С Бүх тохиолдолд нэгжлэгийн үйл ажиллагаа явуулах цагдаагийн алба хаагч болон 
бусад хүмүүсийн тоо нь нөхцөл байдлаас шалтгаална.  

 
7           Хураан авах болон хураагдсан эд зүйлийг хадгалах 

(a)       Хураан авах ажиллагаа 

7.1 Цагдаагийн алба хаагч нь хуулиар олгосон эрхийн дагуу эсхүл нэгжлэг хийгдэх газар, 
орон байрны эзэмшигчийн (эзний) өөрийнх нь зөвшөөрлийн үндсэн дээр нэгжлэг явуулан дараах 
зүйлүүдийг хураан авч болно. Үүнд:  

(a) Нэгжлэг хийх тухай шүүхийн зөвшөөрөл бүхий тогтоолд тусгагдсан зүйлүүдийг 

(в) Нэгжлэг явуулж буй цагдаагийн алба хаагч нь гэмт хэргийн эд мөрийн баримт болон 
гэмт хэргийн замаар бий болсон, гэмт хэрэг үйлдэгдсэний улмаас бий болгосон эд зүйл байна 
гэх үндэслэл сэжиг байгаа бол тэдгээрийг сэжигтэй этгээд нуун далдлах, үрэгдэх, хэлбэр 
дүрсийг өөрчлөх, солигдох, эвдэрч гэмтэхээс сэргийлэх зэргээс урьдчилан сэргийлж, хууль 
сахиулах болон  

(c) Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны хуулийн 
2 дах хэсэгт заасны дагуу эд зүйлийг цаашид шинжлэн судлах зорилгоор хүнээс болон нэгжлэг 
явагдаж буй газраас хураан авах эрхтэй. (Тайлбар 7В үзнэ үү)  



7.2 Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 2 дах хэсэгт зааснаас гадна Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын 
тухай хуульд заасан хуулиар хамгаалагдсан халдашгүй эрх байна гэж цагдаагийн алба хаагч 
үзвэл ямар нэг эд зүйлийг хураан авахгүй. 

7.3 Цагдаагийн алба хаагч нь Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл 
ажиллагааны тухай 2001 оны хуулийн 58 дугаар зүйлд зааснаар хураагдсан эд зүйлийг буцаан 
өгөх эрх хэмжээг болон хураан авсан эд зүйлийг цаашид хамгаалах тухай заасан зүйл бүрийг 
дагаж мөрдөхөд анхаарах хэрэгтэй. (Энэ журмын 7.12 iii–г үзнэ үү) 

7.4 Цагдаагийн алба хаагч нь эд зүйлийг эзэмшиж байгаа буюу авч яваа хүний 
тайлбарыг үндэслэн хураан авах шаардлагагүй гэж үзэж болно. Гэвч тухайн эд зүйл нь гэмт 
хэрэгтэй холбоотойгоор бий болсон эсхүл гэмт хэргийн улмаас бий болсон гэх сэжиглэл байвал 
тухайн эд зүйлийг авч яваа хүнд энэ тухай хэлж хэрэв уг эд зүйл өөрчлөгдөх, хаягдах, эвдэрч 
гэмтвэл эрүүгийн болон иргэний хариуцлагад татагдах болохыг тайлбарлан сануулна. 

7.5 Цагдаагийн алба хаагч нь Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл 
ажиллагааны тухай 2001 оны хуулийн 2 дах хэсэгт заасны дагуу хураан авсан эд зүйлийн 
дүрсийг бэхжүүлэн зураг авах, хуулбар хувь хийх боломжтой бөгөөд хураагдсан эх хувийг 
хадгалах үүрэг хүлээнэ.  

7.6 Цагдаагийн алба хаагч нь электрон хэлбэрээр хадгалагдаж байгаа баримтыг нотлох 
баримт болно гэж үзвэл тухайн баримтыг харах боломжтой хэлбэрээр эсхүл харах боломжтой 
байдлаар (тухайлбал гаргацтай, унших боломжтой байдлаар)  авах бололцоог хангуулж хураан 
авна.  

 

(b)    Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хууль. Хураан авах ба судлан шинжлэх  журам 

7.7 Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 2 дахь хэсэгт заасны дагуу эд зүйлийг шинжлэн судлах, шинжилгээнд өгөхөөр хураан 
авах талаар цагдаагийн алба хаагчийн эрх хязгаарлагдмал юм. Зөвхөн шаардлагатай эд 
зүйлийг л ийнхүү хураан авч болно.  Ялангуяа их хэмжээний эд зүйлийг зөөж шилжүүлэх нь 
өмчийн эзэнд хохирол учруулж болзошгүй тул болгоомжтой хандах ёстой. (Тайлбар 7С үзнэ үү) 

7.8  Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 50 ба 51 хэсгийг үндэслэн хураан авсан эд зүйлийг бусад (өөр хуулийн заалтыг 
баримтлан хураан авсан) эд зүйлсээс тусад нь хадгалах хэрэгтэй.  

7.8А Журмын энэ хэсэгт заасан үндэслэлээр эд зүйлийг шинжлэн судлахаар хураан 
авахдаа сонирхогч этгээдийн хүсэлтийг харгалзан үзэж, гэмтэж муудахаас урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авах ба мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд саад болохооргүй байна.  

7.9 Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 53 дугаар зүйлд заасан шаардлагын хүрээнд эд зүйл буцаан эзэндээ очиж байгаа 
эсэхэд хэргийг хариуцан шалгаж байгаа мөрдөгч (мөрдөн байцаагч) хяналт тавих үүрэгтэй. 
Хадгалагдах ёсгүй эд зүйл, материал нь нийт хураагдсан эд зүйлээс тусгаарлагдах, нийт 
хураагдсан эд зүйлийг судлан шинжсэний дараа аль болох боломжит хугацаанд буцаан 
олгогдох ёстой. 

7.9А Хураагдсан эд зүйл буцаан олгогдох хугацаа нь  

• Тухайн бараа материалыг хүлээн авах хүн нь байхгүй буюу боломжгүй тохиолдолд 

• Их хэмжээний бараа материалыг буцаан хүлээн авах талаар цаг хугацаа тохирох 
шаардлагатай бол хойшлогдож болно. 

7.9В Хадгалах тусгай журам шаардсан эсхүл хуулийн дагуу өөр эрх хэмжээ шаардсан эд 
зүйл, материалыг аль болох боломжит цаг хугацаанд болон нийт шалгалтыг хүлээлгүйгээр 
буцаан өгнө. 

7.9С Хэрэв өөр хүн хүлээн авах нь илүү эрхтэйгээс бусад тохиолдолд хураан авсан эд 
зүйлийг хураалгасан хүнд буцаан өгнө. (Тайлбар 7Е–г үзнэ үү) 



7.10  Хэрэв хэргийг хариуцан шалгаж буй мөрдөн байцаагч нь тусгай журам шаардсан эд 
зүйлийг буцаан авах хүсэлт гаргасан бол тэр даруйд нь мэдэгдэх үүрэгтэй. (Тайлбар 7С үзнэ үү) 

7.11 Хэргийг мөрдөн шалгаж буй мөрдөгч (цагдаагийн алба хаагч буюу мөрдөн байцаагч) 
нь эд зүйл сайн хамгаалагдан хадгалагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. Хамгаалагдаж, 
аюулгүй байдлыг хамгаалж байгаа гэдэгт тухайн эд зүйл нь судлан шинжлэгдээгүй, 
хувилагдаагүй, дүрс зураг авагдаагүй хүсэлт шаардлагаар болон сайн дурын зөвшөөрлийн 
үндсэн дээр ямар нэгэн зорилгоор ашиглаагүй байхыг хэлнэ. Аливаа хүсэлт, зөвшөөрөл, 
даалгавар нь заавал бичгээр тэмдэглэлд тусгагдах ба түүнд нь санаачилсан хүн болон мөрдөгч 
(мөрдөн байцаагч) гарын үсэг зурж баталгаажуулна.  

7.12 Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 50 ба 51 дүгээр зүйлд заасан эрхийг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч 
нь эд зүйлийг эзэмшигчид бичгээр үйлдсэн тэмдэглэл өгөх ба түүнд дараах мэдээллийг тусгасан 
байвал зохино. Үүнд:  

 (i)  ямар эд зүйлийг хураасан 

 (ii)  хураан авах хууль зүйн үндэслэл буюу хуулиар олгогдсон эрх 

 (iii) Эрүүгийн хууль сахиулах болон цагдаагийн үйл ажиллагааны тухай 2001 оны 
хуулийн 59 ба 61 дүгээр зүйлийн дагуу хийгдсэн ажиллагаа 

 (iv) хураагдсан эд зүйлийн тэмдэглэлийг хүлээн авах ёстой шүүх эрх мэдлийн албан 
тушаалтны болон хураагдсан эд зүйлийг судлах, шалгахад оролцсон хүмүүсийн хаяг, нэрийг 
бичнэ. 

7.13  Хэрэв эзэмшигч нь байхгүй бол нэгжлэгт хамрагдах газрыг хариуцаж байгаа 
хүмүүст тэмдэглэлийг өгнө. Хэрэв уг тэмдэглэлийг хүлээн авах зохих этгээд нь байхгүй бол 
тэмдэглэлийг нэгжлэг явагдсан газар ил тавьж үлдээх буюу гадна талд авах боломжийг 
бүрдүүлэн үлдээнэ. (Өлгөх гэх мэт) 

 

(c)     Хадгалалт 

7.14 Дээрх зүйлүүдэд нийцүүлэн хураан авсан эд зүйл нь удаан хугацаанд хадгалагдаж 
болно.  Тухайн эд зүйлүүд нь  

 (i)    гэмт хэргийн шүүх хурал дээр нотлох баримтын зорилгоор ашиглагдах 

 (ii)   мөрдөн шалгах ажиллагаанд (мөрдөн байцаалтад) ашиглагдах 

 (iii) шүүх шинжилгээний зорилгоор эсхүл гэмт хэргийг мөрдөн шалгах ажилтай 
холбогдуулан 

 (iv)   гэмт хэргийн замаар олдсон эсхүл хулгайлагдсан эд зүйл гэж үзэх үндэслэлтэй бол 
хууль ёсны эзэмшигчийг тогтоох зорилгоор тус тус удаан хугацаанд хадгалагдаж болно. 

7.15  Энэ журмын 7.14 i, ii эсхүл iii–д заасан зорилгоор ашиглагдах эд зүйлийн хувь, дүрс 
зураг нь хангалттай шаардлага хангаж байгаа бол уг эд зүйлийг хадгалах шаардлагагүй. 

 

(d)        Өмчлөгчийн эрх 

7.16 Хэрэв эд зүйл хураагдаж хадгалагдах бол баривчлагдсан хүнд болон хураагдсан эд 
зүйлийг хураагдахаас өмнө хариуцаж байсан хүнд тухайн эд зүйлийн жагсаалт болон эд 
зүйлийн тухай тэмдэглэлийг аль болох боломжит хугацаанд танилцуулсан байвал зохино. 

7.17  Эд зүйл хураалгаж байгаа хүн түүнийг төлөөлөх хүн нь хураалгаж байгаа эд 
зүйлийн фото зургийг авах, хувилж авах (өөрийн хөрөнгөөр) эрхээр хангагдах гагцхүү хэргийг 
шалгаж байгаа мөрдөгч (мөрдөн байцаагч) эрүүгийн хэрэг шалгах процесст хохирол учруулна 
гэж үзэх эсхүл хураагдаж байгаа зүйл нь илтэд садар самуунтай холбоотой материал бол 
мөрдөн байцаагч татгалзаж болно.  Энэ тохиолдолд мөрдөн байцаагч тэмдэглэл үйлдэнэ. 

 

Удирдамж, тайлбар 



7А   Цагдаагийн байгууллагад эд зүйлээ хураалгаж буй хүн нь Магистрат шүүхэд 1987 
оны Цагдаагийн байгууллага ба Өмч хөрөнгө хуулийн дагуу гомдол гаргах эсхүл уг 
ажиллагааны талаар зөвлөгөө авах эрхтэй. 

7В    Цагдаагийн байгууллаг болон нотлох баримтын тухай хуульд заасны дагуу 
цагдаагийн алба хаагч нь нэгжлэгийн зүйлийг бүхэлд нь хураан авч болно. Тухайлбал майхан, 
автомашин зэрэг зүйлсийг нотлох баримтыг хадгалах үүднээс цагдаагийн байгууллагад 
авчирч хадгалж болно.  

7С  Цагдаагийн алба хаагч нь шүүх эрх мэдлийн албан тушаалтны шийдвэр 
гаргуулахгүйгээр тухайн эд зүйлийн өмчлөгч болон эд зүйлд хамааралтай хүнтэй харилцан 
тохиролцож тодорхой хэсэг эд зүйлийг шинжлэн шалгаж болно. 

7D  Хураагдсан эд зүйлийн шинж чанар болон хураагдаж байгаа нөхцөл байдлаас 
шалтгаалан сонирхол татах эд зүйл тодорхой болно.  Тухайн эд зүйлийг найдвартай 
хамгаалж, хариуцаж чадах эсэх нь мэдэгдэнэ.  

7Е  Хураагдаж байгаа эд зүйлийн эх хувиас шалтгаалан тухайн эд зүйлээс хийсэн 
хуулбар хувь, дүрс зургуудыг хадгалах буцаан олгохтой холбоотой шаардлагууд үүснэ.  

7F  Тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан өмч хөрөнгийн аюулгүй байдлын хадгалалт, 
хамгаалалт янз бүр байх боломжтой ба олон хэрэг дээр хураагдаж байгаа эд зүйлийг савлаж 
уутлах зэрэг тохиромжтой ажиллагаанууд хийгдэнэ. 

7G    Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуульд заасны 
дагуу хураан авагдаж буй эд зүйлсийг хадгалахад Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх болон 
мөрдөн байцаалтын тухай хуулийн холбогдох зүйл хамааралтай. 

7H    Энэ журмын 7.14 ii зүйл нь Эрүүгийн хууль сахиулах тухай болон цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны тухай 2001 оны хуульд заасны дагуу хураан авсан амархан 
гэмтэн устаж болох материалд хамааралтай. Зарим тохиолдолд иймэрхүү эд зүйл 
материалыг бусад үндсэн нэгдмэл материалаас (ихэвчлэн компьютерийн мэдээлэл) салгах 
боломжгүй байдаг тул заавал шинжлэн судлах, дүрс хэлбэрийг бэхжүүлэх, хуулбар хувь хийх 
шаардлагагүй. 

 

8           Нэгжлэгийн дараах ажиллагаа  

8.1  Энэ журмын 2.3а-д заасан тохиолдлоос бусад тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч 
нэгжлэгийн ажиллагаа явуулсны дараа  

 (i) нэгжлэг явуулсан газрын хаягийг 

 (ii) нэгжлэг үргэлжилсэн хугацаа, он сар өдөр, цагийг 

(iii) нэгжлэг явуулахад хэрэгжүүлсэн эрх хэмжээний талаар тусгасан тэмдэглэл үйлдэнэ.   

• Хэрэв нэгжлэгийг хуульд заасан эрх хэмжээний хүрээнд нэгжлэг явуулах тухай 
шүүхийн зөвшөөрөлгүй хийсэн бол тэр тухайгаа тодорхой бичих 

• Хэрэв нэгжлэг явуулах шүүхийн зөвшөөрөл эсхүл нэгжлэг хийлгэх хүний сайн дурын 
зөвшөөрлийн үндсэн дээр нэгжлэг хийсэн бол 

- Шүүхийн нэгжлэг хийхийг зөвшөөрсөн болон нэгжлэг хийх эрх олгосон тогтоол (3.4 
үзнэ үү) 

- Тухайн этгээдийн нэгжүүлэхийг зөвшөөрсөн бичгээр өгсөн баримт зэргийг нэгжлэгийн 
тухай тэмдэглэлд тусгана. 

(iv)  энэ журмын 2.9-д хамааралтайгаар нэгжлэг хийхээр томилогдсон цагдаагийн алба 
хаагчийн нэр, нэгжлэгийн ажиллагаанд оролцсон бусад цагдаагийн алба хаагчдын болон бусад 
хүмүүсийн нэрсийг тэмдэглэлд тусгана. 

(v)  хэрэв нэгжлэг явуулж буй газарт байсан хүмүүсийн талаар мэдэж байвал тэдгээрийн 
нэрсийг тэмдэглэлд тусгана. 

(vi)  нэгжлэг явуулах орон байрны эзэмшигчийн нэгжлэгийн үед хүн байлцуулах 
хүсэлтийг татгалзсан үндэслэлийг (6.11 зүйлийг үзнэ үү) 

(vii)  хэрэв нэгжлэг явуулах шүүхээс олгосон зөвшөөрөлд тусгагдаагүй эд зүйлийг хурааx 
бол тэдгээрийн нэр төрөл жагсаалтыг 



(viii) хүч хэрэглэсэн бол үндэслэл шалтгааныг 
(ix) нэгжлэгийн үед учруулсан хохирлын байдлын талаар болон, хохирлын буюу эд 

хөрөнгийн талаар нэг бүрчлэн 
(x) нэгжлэгийн үед цагдаагийн алба хаагчийн хуулиар олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлсэн 

тухай тэмдэглэлийг өгөх боломжгүй байсан болон нэгжлэгээс өмнө орон байрны эзэмшигчид 
тэмдэглэлийн хувийг өгөх боломжгүй байсан тухай тэмдэглэх (6.8 зүйлийг үзнэ үү) 

xi) нэгжлэг явуулсан газар, орон байрын эзэмшигчийн эзгүй байсны улмаас нэгжлэгийн 
тэмдэглэл уг газарт үлдээх бол тэр тухай тэмдэглэн үлдээнэ (6.8 зүйлийг үзнэ үү) 

 
8.2  Нэгжлэг явуулах тухай зөвшөөрлийн дагуу хийгдсэн нэгжлэгийн үйл ажиллагаа нь 

дараах зүйлүүдийг агуулсан байна:  
 
(i) хэрэв нэгжлэг явуулах зөвшөөрөлд дурдагдсан эд зүйл нэгжлэгийн явцад олдсон 

тухай тэмдэглэх ба тухайн газрын хаягийг 
(ii) ямар нэг эд зүйл хураагдсан бол 
(iii) нэгжлэг явуулсан он сар өдөр, цаг, хэрэв нэгжлэг явуулсан орон байрны эзэмшигч, 

хэрэв эзэмшигч нь байхгүй бол хариуцаж байсан хүний нэр  (нэгжлэг явуулах үед) 
(iv) нэгжлэг явуулсан цагдаагийн алба хаагчийн нэр болон түүнтэй хамт ажиллахаар эрх 

олгогдсон хүмүүсийн нэр 
(v) цагдаагийн алба хаагчийн хуульд заасан эрхээ хэрэгжүүлсэн тэмдэглэлийн хувийг 

орон байрны эзэмшигчид гардуулсан өгсөн тухай эсхүл түүнийг хаана орхисон тухайгаа 
 
8.3  Дэг журам сахиулах шүүгчийн буюу нутаг дэвсгэрийн хууль сахиулах алба 

хариуцсан албан хаагчийн зөвшөөрлөөр эсхүл шүүгч болон шүүх байгууллагаас энэ асуудлыг 
хариуцсан албан тушаалтны баталсан нэгжлэг явуулахыг зөвшөөрсөн зөвшөөрөл нь хуанлийн 3 
сарын дотор буцаагдах ёстой. 

 
 

9  Нэгжлэгийн бүртгэл 
 
9.1  Нэгжлэгийн бүртгэл нь бүх цагдаагийн хэсэг нэгжид явагдана. Нэгжлэгийн бүх 

бүртгэл нь 8.1 зүйлд заасны дагуу хийгдэх бүр бүртгэгч дээр нэг хувь нь үлдэнэ. 
 
 
Удирдамж, тайлбар 

 
9А Гадаадын иргэний болон цагаачлалын албаны албан хаагчийн нэгжлэгийн бүртгэл 

мөн 9.1 дүгээр зүйлээр зохицуулагдана.  Энэ тохиолдолд нэгжлэгийн бүртгэлийн мэдээллийн 
санг гадаадын иргэний болон цагаачлалын алба хариуцна. (Тайлбар 2D үзнэ үү) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЖУРАМ С   БАРИВЧЛАН СААТУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, БҮРТГЭЛ ХИЙХ БА 

ЯРИЛЦЛАГА ЯВУУЛАХ ЖУРАМ 

 

1            Ерөнхий ойлголт 

1.1 Баривчлагдан саатуулагдсан бүх хүмүүсийн хэрэг хурдан шуурхай шийдэгдэж, 
тэдгээрийг цаашид хорьж саатуулах шаардлагагүй болсон тохиолдолд нэн даруй суллана. 

 1.1А Баривчилгаа хийж буй цагдаагийн алба хаагч нь энэ журамд заасан үүргийг аль 
болох түргэн гүйцэтгэнэ.  Албадан саатуулж байгаа цагдаагийн алба хаагч нь энэ журмыг 
зөрчихгүй бөгөөд хэрэв түр саатуулан хорьсон хугацааг сунгах хэрэгцээ шаардлага гарсан ч 
шаардлагагүй хугацаа сунгахаас татгалзах боломжит арга хэмжээг дэс дараатай авч 
хэрэгжүүлнэ. 

Түр албадан саатуулсан тухай бүртгэл мэдээлэл нь саатуулагдсан этгээдийн хугацааг 
сунгасан тухай болон түүний үндэслэл шалтгааныг бичнэ. 

1.1 Энэ журмыг цагдаагийн алба хаагч, цагдаагийн байгууллагын ажилтан албан хаагч, 
түр саатуулагдан хоригдож буй хүмүүс болон иргэдэд хэрэглэгдэх зорилгоор цагдаагийн 
байгууллага бүрт байлгана. 

1.2 Энэ журам нь 
  

• Цагдаагийн алба хаагч 

• Цагдаагийн ажилтан 

• Цагдан хоригдож байгаа хүн 

• Иргэдэд хэрэглэгдэхэд  боломжтой байна 
 

1.3 Энэ журмын зохицуулж буй хэм хэмжээнд журмын хавсралт орно. Харин тайлбар 
тэмдэглэл орохгүй.  

1.4 Хэрэв цагдаагийн алба хаагч сэжиглэж байгаа хүн нь сэтгэл зүйн хувьд хэвийн бус, 
оюун санаа, сэтгэл зүйн хувьд хэвийн биш гэсэн тухай мэдээлэл хүлээн авсан бол тухайн 
этгээдийн эмчлүүлэх харилцаа энэ журмаар зохицуулагдана.  

1.5 Хэрэв тухайн этгээд 17 насанд хүрээгүй харагдах бол түүнийг насанд хүрээгүй хүнд 
тооцож эмчилгээнд хамруулна.  

1.6 Хэрэв тухайн этгээд хараагүй, дүлий, эсхүл хэл ярианы хувьд бэрхшээлтэй байвал 
тэдгээр хүмүүс эмнэлгийн үзлэгт хамрагдах шаардлагатай. 

1.7 Насанд хүрээгүй хүмүүсийн хувьд тэдгээрийг хариуцах боломжтой  насанд хүрсэн 
хүн гэдэг нь 

 (i) Эцэг, эх, асран хамгаалагч, болон хэрэв насанд хүрээгүй хүн нь нутаг дэвсгэрийн 
засаг захиргаа буюу сайн дурын хүүхэд асран хамгаалдаг байгууллагад харъяалагдах бол 
Хүүхдийн тухай 1989 оны хуульд заасны дагуу засаг захиргаа болон байгууллагын төлөөлөгч 

 (ii) Нутаг дэвсгэрийн засаг захиргааны байгууллагын нийгмийн ажилтан 

 (iii) Дээрх хүмүүс байхгүй бол 18 болон түүнээс дээш насны цагдаагийн алба хаагч биш, 
цагдаагийн байгууллагад ажилладаггүй хүн 

 (b) Сэтгэл зүй, оюун санааны хувьд эмгэгтэй, хэвийн бус гэж (Тайлбар 1D үзнэ үү) 

 (i) Төрөл садан, асран хамгаалагч эсхүл бусад хүн нь тухайн хүнийг асран хамгаалдаг 
эсхүл тэднийг харгалзаж байдаг 

 (ii) Сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй эсхүл оюун санаа, сэтгэл зүйн тогтворгүй хүмүүстэй 
ажиллаж байсан туршлагатай цагдаагийн алба хаагчаас бусад хүн (цагдаагийн байгууллагад 
ажилладаг энгийн албан хаагчийг оролцуулна) 

 (iii) Дээрх хүмүүс байхгүй бол 18 ба түүнээс дээш насны цагдаагийн байгууллагад 
ажилладаггүй, цагдаагийн алба хаагч бус хариуцлага хүлээх чадвартай хүн 



1.8  Хэрэв журмаар тухайн этгээдэд тодорхой мэдээлэл өгөхийг шаардаж байгаа ч 
тухайн этгээд нь уг мэдээллийг хүлээн авах чадваргүй ба юу хэлж байгаагаа ойлгохгүй эсхүл 
догшин авирлах, догшин аварилахад бэлэн болсон, эмнэлгийн яаралтай тусламж хэрэгтэй 
болсон үед бодит болж байгаа мэдээллийг хэлэх албагүй. Гэвч энэ байдал арилсан даруйд 
тэдгээрт зохих мэдээллийг өгнө.  

1.9 Баривчлах, түр саатуулах албан хаагчид  

• Цагдаагийн алба хаагч 

• Ийм албан үүргийг хүлээсэн бусад албан тушаалтан  (Тайлбар 1J үзнэ үү) 

1.9А Хэрэв энэ журмаар наад зах нь инспeктор, суперинтэндeнтийн албан тушаалтай 
цагдаагийн алба хаагчийн хэрэгжүүлэх эрхийг урьдчилан олгохыг шаардсан бол Цагдаагийн 
байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай  1984 оны хуулийн 107 дугаар хэсэгт 
заасанчлан дээд тушаалын албан хаагчийн үүргийг гүйцэтгүүлэх эрхийг тухайн албан хаагчийн 
шадар дарга болон байгууллагын дарга олгоно.   

1.10  Англи, Уэлсийн цагдаагийн газарт (бүх хэсэг) саатуулагдаж байгаа хүмүүсийн хувьд 
тэдгээр нь баривчлагдсан эсэхээс үл хамааран сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 1983 оны 
хуулийн  135,136 дугаар зүйлд заасныг үндэслэн цагдаагийн газарт аюулгүй баталгаатай газарт 
байрлах ёстой.  Энэ нь цагдаагийн газарт баривчлагдаж ирсэн болон цагдаагийн газарт өөрийн 
зөвшөөрлөөр ирсэн боловч цагдаагийн газарт ирсэний дараа баривчлагдаж байгаа хүмүүст 
нэгэн адил хамаарна. 

1.11 Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 8 дугаар бүлгийн 41 дүгээр зүйлд 
заасан үндэслэлээр хоригдож байгаа хүмүүс болон мөн хуулийн 41 зүйлээр баривчлагдаад 
байгаа хүмүүс, цагдаагийн газарт түр саатуулагдаад байгаа хүмүүст орно. 

1.12 Энэ журмын зүйл заалтууд нь дараах түр саатуулагдсан хүмүүст хэрэглэгдэхгүй 
үүнд: 

 (i) Эрүүгийн хууль сахиулах болон нийгмийн дэг журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 
136/2-т заасан үндэслэлээр Шотландад олгосон зөвшөөрлөөр баривчилсан, эсхүл мөн хуулийн 
137/2-т хэсэгт заасан үндэслэлээр Шотландын цагдаагийн байгууллагын алба хаагчийн 
шүүхээс авсан зөвшөөрөлгүй хорьсон хүмүүст. Ийм үндэслэлээр түр саатуулан хорьсон бол 
Англи, Уэлс нэгэн адил үйлчилнэ. 

(ii) Цагаачлалын хоргодох байрны тухай 1999 оны хуулийн 142/3 дугаар зүйлд заасан 
үндэслэлээр баривчлагдсан этгээдийн хурууны хээг авах 

(iii) Цагаачлалын тухай 1971 оны хуулийн дагуу цагаачлалын албаны ажилтны 
шийдвэрээр хоригдож байгаа 

(iv)  Хорих ял эдлүүлэх тухай 1980 оны хуульд заасан үндэслэлээр хорих ял шийтгүүлсэн 
этгээд хорих газар руу хүргэгдэхээс өмнө цагдаагийн байгууллагын түр саатуулах байранд 
хоригдож байгаа хүмүүс 

 (v) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 7 бүлэгт заасан үндэслэлээр 
шалгагдаж байгаа хүн   

(vi) Энэ журмын А хэсэгт зааснаас гадна зогсоож нэгжлэг үзлэг хийх шаардлагаар 
хоригдсон 

Хорих, эмнэлгийн тусламж үзүүлэх нөхцөл нь хамгийн анхан шатны стандарттай байна. 

1.13 Энэ журамд 

(a) Томилогдсон хүн гэж Цагдаагийн шинэчлэлийн 2002 оны хуульд заасны дагуу 
цагдаагийн алба хаагчийн эрх үүргийг эдлэх эрхтэй томилогдсон цагдаагийн алба хаагч бус 
хүнийг 

(b) Цагдаагийн алба хаагч болон томилогдсон хүний хэрэгжүүлэх эрх мэдлийн хүрээ нь 
тэдгээрийн томилолтоор тодорхойлогдоно. 

1.14 Дор дурдсан тохиолдолд томилогдсон хүн нь хүч хэрэглэх эрхтэй. 



 (a) Цагдаагийн алба хаагчийн хүч хэрэглэх эрх шилжсэн тохиолдолд цагдаагийн алба 
хаагчтай адил  

(b)  Албан үүрэг гүйцэтгэж байгаа бусад цагт үндэслэл шаардлага бий болсон бол хүч 
хэрэглэнэ. Тухайлбал 

• Цагдаагийн байгууллага дээр үүрэг хүлээн түр саатуулагдан хоригдож байгаа хүнийг 
харгалзах үед, цагдаагийн алба хаагчид эсхүл мөн адил томилогдсон хүнд туслаж түр 
саатуулагдан хоригдож байгаа хүнийг хяналтад байлган харгалзах, тэдгээрийг оргон зайлахаас 
урьдчилан сэргийлэх 

• Цагдаагийн байгууллага дээр  албадан саатуулах байранд цагдаагийн алба хаагч 
болон бусад томилогдсон хүмүүсийн аюулгүй байдал хангаж тэдгээрийн үүрэг гүйцэтгэлд туслах 
явцад 

• Цагдаагийн байгууллага дээрх албан саатуулах байрны харуул хамгаалалтыг 
хариуцаж цагдаагийн алба хаагчид туслах явцад 

• Хүний амь бие, эрүүл мэндийг болон 

• Эд хөрөнгөнд ноцтой хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх тохиолдолд хүч 
хэрэглэнэ. 

1.15  Цагдаагийн бусад (энгийн) албан хаагч нь томилогдсон хүн биш хэдий ч хуулиар 
олгогдсон эрхийн дагуу үүрэг гүйцэтгэж байгаа бол энэ журамд хамаарахгүй. Тэдгээрийн үйл 
ажиллагааг түр саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч хариуцахгүй.  Тэгэхдээ цагдаагийн 
алба хаагч нь энэ журамд нийцсэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. 
Тэдгээр хүмүүс нь заавал  

(a) Тухайн цагдаагийн байгууллагын даргын тушаалаар албан ёсоор ажиллаж байгаа 
болон түүний удирдлага хяналтын дор ажиллаж байгаа хүн 

(b) Цагдаагийн байгууллагатай баривчлах болон түр албадан саатуулахтай холбоотой 
үйл ажиллагааг хийхээр гэрээтэй ажиллаж байгаа хүн болон эсхүл тийнхүү ажиллаж байгаа 
хүнээс цалинжиж байгаа хүн байх ёстой. 

1.16 Томилогдсон хүн болон цагдаагийн бусад энгийн албан хаагч нь энэхүү журмын 
холбогдох хэсэг зохицуулалтыг анхаарах ёстой. 

1.17 Цагдаагийн алба хаагч болон бусад энгийн албан хаагчид халаасанд авч явах 
маягт, тэмдэглэл зэрэг бичиг баримтаар хангагдсан байх ёстой. 

 

Удирдамж, тайлбар 

1А Хэдийгээр энэ журам нь цагдаагийн байгууллага дээр түр саатуулагдан хоригдож 
байгаа хүмүүст хэрэглэгдэхээр гарсан ч мөрдөн байцаалтын явцад гадуур иргэдтэй 
харилцах, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхөд хэрэглэгдэж болно. 

1B Эцэг эх, асран хамгаалагч зэрэг хүмүүс нь хэрэв гэмт хэрэг, зөрчилд сэжиглэгдэж 
байгаа хүн, хохирогч, гэрч болох зэргээр мөрдөн байцаах ажиллагаанд хамааралтай бол хууль 
ёсны төлөөлөл болж чадахгүй. Мөн урьд нь хууль ёсны насанд хүрсэн хүнийг төлөөлж 
оролцохоор зөвшөөрөл авч байсан бол болохгүй. 

Тэмдэглэл:  Насанд хүрээгүй хүний эцэг эх нь тусдаа байдаг буюу салсан, тэднийг 
насанд хүрээгүй хүн илтэд эсэргүүцэж хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тохиолдолд тэдгээрийг 
хууль ёсны төлөөлөгчөөр оролцуулах санал тавьж болохгүй. 

1C Хэрэв насанд хүрээгүй хүн нь урьд харгалзан ажиллаж байсан насанд хүрсэн хүнд 
эсхүл нийгмийн ажилтанд гэмт хэргийн үйлдлээ хүлээсэн бол шударга ёсыг хангуулах үүднээс 
өөр харгалзан дэмжигчээр хүн томилогдоно. 

1D Сэтгэцийн өвчтэй болон сэтгэл зүй, оюун санааны хувьд хэвийн бус хүмүүстэй 
ажиллах харгалзан дэмжигч нь урьд ийм төрлийн ажил эрхэлж байсан туршлагатай байвал 
илүү үр дүнтэй. Гэхдээ хоригдож саатуулагдаж байгаа хүний өөрсдийн санал хүсэлтийг 
харгалзан үзэж болно. 



1E Харгалзан дэмжигч хүнийг цагдаагийн байгууллагад ирүүлэхээр дуудсан үед түр 
саатуулагдаж байгаа хүн хуулийн зөвлөхтэй ганцаарчлан уулзах боломжтой. Харгалзан 
дэмжигч нь илүү давамгайлсан эрх ямба эдлэхгүй. 

1G Сэтгэл зүй, оюун санааны хувьд хэвийн бус хүн гэдэгт түр саатуулагдан хоригдож 
байгаа хэн ч тооцогдож болох ба тэдгээр нь хэлж ярьж байгаа зүйлийн гол утга учрыг 
ойлгохгүй байх, асуултанд хариулж байгаа байдал зэргээс тэдний оюун ухаан хэвийн биш гэж 
үнэлж болно.  Сэтгэцийн өвчтэй гэж Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 1983 оны хуулийн 1/2-т 
заасныг ойлгох ба сэтгэцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй, сэтгэцийн эмгэгтэй зэргийг ойлгоно.  
Хэрэв түр саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч хоригдож байгаа хүнийг сэтгэцийн 
өвчтэй байна гэсэн эргэлзээ төрвөл эмчилгээ хийлгэх, харгалзан дэмжүүлэх хэрэгтэй гэж 
холбогдох хүмүүсийг дуудна. 

1Н Энэ журмын 1.1А-д хүмүүсийг түр саатуулах явцад дараах тохиолдол бий болсон 
үед хамааралтай. Үүнд:  

• Олон хүн нэгэн зэрэг саатуулагдахаар цагдаагийн байгууллага дээр хүргэгдэн 
ирсэн 

• Мэдүүлэг авах өрөөнүүд бүгд ашиглагдаж байгаа буюу сул өрөө байхгүй үед 

• Харгалзан дэмжигч, өмгөөлөгч буюу хуулийн зөвлөх, хэлмэрчтэй холбогдох 
боломжгүй үед 

1I  Саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь хоригдож байгаа хүн болон түүний 
харгалзан дэмжигчид эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэй болон энэ эрхээ эдлэх шаардлагагүй 
гэсэн бол түүний учир шалтгааныг нь тэмдэглэж бэхжүүлж авах (6 дугаар зүйлд нийцүүлэн) 

1J  Цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагааны зорилго нь Цагдаагийн үйл 
ажиллагааны шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 38 дугаар зүйл болон бүлэг 4А–д заасан 
зохицуулалтын хүрээнд шийдвэр гарч байгаа хүрээнд үр дүнтэй байна. 

1K Энэ журам нь иргэд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт этгээдийг илрүүлэхэд 
цагдаагийн алба хаагчид туслах зарчимд харшлахгүй. Энэ нь хууль зүйн үүргээс илүү иргэний 
үүрэгтэй хамааралтай тул энэ журмаар тогтоосон хязгаарлалт хамаарахгүй бөгөөд 
цагдаагийн алба хаагч гэмт хэргийг хэн үйлдсэн, энэ тухай хэн мэдэж болох талаар бусдаас 
асуулт асуух зэргээр мэдээлэл олж авах боломжтой.Тухайн хүний хариулахгүй байгаа нь 
цагдаагийн алба хаагчид олгогдсон эрхийг өөрчлөхгүй. 

 
 
2 Албадан саатуулах бүртгэл   

2.1А  Цагдаагийн байгууллагад баривчлагдан ирсэн хүн, эсхүл цагдаагийн газарт 
ирсэний дараа баривчлагдах болсон, батлан даалтанд дуудагдан ирсэн хүмүүсийг баривчлах 
байрны цагдаагийн алба хаагч нь нэн даруй бүртгэлд авна.  

2.1 Цагдаагийн байгууллагад баривчлагдан ирсэн болон ирсэний дараа 
баривчлагдахаар болсон хүн бүрт тус тусад нь бүртгэл хөтлөх бөгөөд энэ журамд өөрөөр 
заагаагүй бол баривчлагдаж байгаа хүний талаарх мэдээллийг нэн даруй бүртгэж авна. Дүрс 
болон дууны бичлэг нь баривчлах байрны бүртгэлийн хэсэгт орохгүй. 

2.2 Хэрэв тодорхой эрх мэдэл бүхий албан тушаалтны талаар мэдээлэл шаардлагатай 
бол баривчлан түр саатуулах тэмдэглэл бүртгэл хөтлөхдөө албан хаагчийн нэр, албан 
тушаалыг бичнэ. 

2.3 Баривчлах байрны цагдаагийн алба хаагч нь баривчлах, түр саатуулах бүртгэлийн 
үнэн зөв бичигдэж байгаа эсэх болон бүрэн гүйцэд эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй ба хэрэв түр 
саатуулагдан хоригдож байгаа хүн нь дахин өөр саатуулах байр руу шилжих бол шилжих болсон 
шалтгаан, цаг эсхүл суллагдаж байгаа цагийг тодорхой тэмдэглэж авна. 

2.4 Хуулийн зөвлөх болон харгалзан дэмжигч этгээд нь хоригдож байгаа хүний 
тэмдэглэл бүртгэлд албадан саатуулагдаж байгаа хүнийг цагдаагийн газарт ирсэн даруйд болон 
хоригдож байх хугацаанд зөвлөх эрхтэй.  Албадан саатуулагдаж байгаа хүний бүртгэл 
тэмдэглэлтэй холбоотой зөвлөх асуудлаар албадан саатуулж буй цагдаагийн алба хаагчийн 
албан үүрэгт саад болохгүйгээр энэ эрхээ хэрэгжүүлэх ёстой. 



2.4А  Албадан саатуулагдсан этгээд суллагдсан эсхүл шүүхэд шилжсэний дараа тухайн 
этгээдийн талаарх мэдээлэл, тэмдэглэлийг өмгөөлөгч,  харгалзан дэмжигч этгээд авах эрхтэй. 
Энэхүү эрх нь тухайн этгээдийг суллагдсанаас хойш 12 сарын туршид хүчинтэй байна. 

2.5 Хэрэв албадан саатуулагдсан этгээд нь суллагдсаны дараа түүний өмгөөлөгч, 
харгалзан дэмжигч түүнийг албадан саатуулсан тухай тэмдэглэлийн хувийг авсны дараа эх 
хувьтай харьцуулан шалгах эрхтэй. Ийнхүү шалгасан бол албадан саатуулсан бүртгэлд заавал 
тэмдэглэл хийнэ. 

2.6  Албадан саатуулсан тэмдэглэл бүртгэлийг шалгасан, уг мэдээлэлд нэвтэрсэн хүн нь 
цаг хугацааг тэмдэглэж гарын үсэн зурах буюу, компьютерийн мэдээлэлд нэвтэрсэн операторын 
дугаарыг бичнэ. 

2.6А Энэ журмаар албадан саатуулах тухай бүртгэлд нэвтрэхэд цагдаагийн алба 
хаагчдаас дараах тохиолдолд нэр, албан тушаалын зэрэг мэдээллийг шаардахгүй. Үүнд: 

 (a) хэрэв хэргийг мөрдөн байцаах ажиллагаа буюу терроризмтой холбоотой  

 (b) цагдаагийн алба хаагч нь нэр, албан тушаалын тухай тэмдэглэлийг үлдээх нь 
аюултай гэж үзэх үндэслэл байгаа бол 

Дээрх тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч нь цагдаагийн байгууллагын нэр болон хувийн 
дугаараа тэмдэглэн үлдээж болно. (Тайлбар 2А–г үзнэ үү) 

2.7 Албадан саатуулагдаж байгаа хүний эсэргүүцсэн тухай болон гарын үсгээ зурахаас 
татгалзсан цагийг тэмдэглэнэ. 

 

Удирдамж, тайлбар 

2А Хэрэв энэ журмын 2.6А-ийн 2-заалтын зорилго нь албадан саатуулагдаж байгаа  
этгээд нь зохион байгуулалттай гэмт хэргийн болон хүч хэрэглэсэн гэмт хэрэгт 
сэжиглэгдэж байгаа болон цагдаагийн алба хаагч болон баривчлах ажиллагаанд оролцогчдод 
аюул учруулах тухай мэдээлэл байгаа бол түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой.  Энэ 
тохиолдолд инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалтан зөвлөгөө өгнө. 

 
3 Баривчлах үйл ажиллагааны эхний үе шат 

(a) Албадан саатуулагдаж байгаа хүн - үндсэн журам 

3.1 Цагдаагийн газарт албадан саатуулагдахаар баривчлагдан хүргэгдсэн болон 
цагдаагийн газарт ирсний дараа албадан саатуулагдах шийдвэр гарсан бол албадан саатуулж 
байгаа болон албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь тухайн этгээд   

 (i) Баривчлагдаж байгаагаа мэдсэн эсэх 

 (ii) Эрх зүйн туслалцаа авах, өмгөөлөгчтэй уулзах эрхтэй 

 (iii) Энэ журамтай танилцах эрхтэйг мэдсэн эсэхийг заавал тус тус нягтлах үүрэгтэй. 

3.2 Мөн хоригдож, албадан саатуулагдаж байгаа этгээд нь  

• Дээр дурьдсан 3 эрхийн талаар болон эрх зүйн туслалцаа авах талаар тохиролцсон 
тухай, 2.4А-д заасанчлан албадан саатуулах тухай тэмдэглэлийн хувийг авах, энэ журмын 10 
дах хэсэгт дурдсан анхааруулга зэргийг тусгасан тэмдэглэл үйлдэнэ. 
 

• Мөн тэдгээрийн албадан саатуулагдаж байгаа талаар болон тэдний эдлэх эрхийн 
талаар тэмдэглэл үйлдэх эрх эдэлнэ. (Тайлбар 3А ба 3B үзнэ үү) 

Тайлбар: Албадан саатуулагдаж байгаа хүн нь албадан саатуулж байгаа тэмдэглэл дээр гарын 
үсэг зурах ёстой ба хэрэв татгалзсан бол энэ тухай тэмдэглэл үйлдэгдэнэ. 

3.3 Нэгдсэн Вант улсын иргэн, Ирланд зэрэг улсын иргэн нь өөрийн улсын дээд зөвлөл 
болон консул, Элчин сайдын яаманд хандах эрхээр хангагдана. 

3.4 Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь  



• Тухайн этгээдийг ямар гэмт хэрэгт шалгах болсон, ямар хэргийн учир албадан 
саатуулагдаж байгааг тэмдэглэх. Энэ хэсгийн 10.3 ба Журам G2-ийн 2.2 болон 4.3-г үзнэ үү. 

•  Албадан саатуулагдаж байгаа хүний аливаа саналыг албадан саатуулах тэмдэглэлд 
бүртгэх ба санал авах санаачилга гаргахгүй. Хэрэв саатуулагдах этгээдийг баривчилсан 
цагдаагийн алба хаагч нь саатуулах байранд тухайн этгээдийг саатуулах тухай бүртгэл хийх үед 
байхгүй бол албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч саатуулагдаж буй хүнээс 
сэжиглэгдэж байгаа гэмт үйлдлийн талаар асуух эрхтэй ба тухайн этгээд нь хариулах үүрэгтэй.  

• Албадан саатуулагдаж байгаа хүний аливаа тайлбар саналыг тэдгээрийг албадан 
саатуулах шийдвэр гаргахтай холбоотой тэмдэглэх боловч тайлбар санал өгөх тухай хүсэлт 
гаргахгүй. 

• Албадан саатуулагдах хүнээс сэжиглэгдэж байгаа гэмт хэргийн үйлдлийн талаар 
тодорхой асуулт тавихгүй бөгөөд албадан саатуулагдаж байгаа хүнээс хэргийн талаар асуухтай 
холбоотой асуудал нь 11 дүгээр зүйлээр зохицуулагдана. 

3.5 Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь  

(a)  Албадан саатуулагдаж байгаа хүнээс тухайн цаг үед эрх зүйн туслалцаа авахыг хүсч 
байгаа эсэх, хэнд албадан саатуулагдаж байгаагаа мэдэгдэхийг хүсч байгаа эсэх талаар 

(b) Албадан саатуулагдаж байгаа тэмдэглэл бүртгэлд гарын үсэг зурах эсэх болон 
эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй байгаа эсэх 

харгалзан дэмжигч, албадан саатуулагдаж байгаа тухай бүртгэл бичиг баримтыг шалгаж 
нягтлах хүн хэрэгтэй эсэх, хэлмэрч хэрэгтэй эсэхийг 

(с) Эмнэлгийн тусламж хэрэгтэй эсэхийн талаар хариултыг тэмдэглэх үүрэгтэй. 

3.6 Дээр дурдсан албадан саатуулагдаж байгаа хүний хэрэгцээг торхойлохын зэрэгцээ 
албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь албадан саатуулагдаж байгаа хүн өөртөө 
болон албадан саатуулах байрны албан хаагчдад аюултай эсэх талаар мэдээллийг Үндэсний 
цагдаагийн компьютер мэдээллийн сангаас шалгах үүрэгтэй. Энэ нь албадан саатуулах байрны 
цагдаагийн алба хаагчийн төдийгүй тухайн этгээдийг баривчилсан цагдаагийн алба хаагч, 
эмнэлгийн албан хаагчид хамааралтай.  

3.7 Цагдаагийн байгууллагын дарга нар нь албадан саатуулагдаж байгаа этгээдтэй 
холбоотой эрсдлийн үнэлгээ дүгнэлтэд үндэслэсэн ажлыг зохион байгуулах үүрэгтэй. 

3.8  Эрсдлийн үнэлэлт дүгнэлтийн дагуу хийгдэх ажлууд нь төлөвлөгдсөн дэс дараатай 
байх ёстой. Аюултай байж болох нөхцөл байдал эрсдэлийн үнэлгээ хийх явцад илрээгүй бол 
энэ тухай албадан саатуулагдсан этгээдийн бүртгэлд тэмдэглэнэ. (Тайлбар 3Е болон 9.14 
зүйлийг үзнэ үү) 

3.9 Баривчлах байрны цагдаагийн алба хаагч нь тодорхой эрсдлийн аюултай холбоотой 
үйлдэлд хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. Тухайлбал, өөрийгөө халдлагад өртүүлэхгүй байх, 
эмнэлгийн туслалцаа үзүүлэх хүнийг дуудах, хяналт тавих шаардлагыг өндөрсгөх. 

3.10  Эрсдэл болон аюултай нөхцөл байдал байгаа эсэхийг шалгах ажиллагаа нь байнга 
хийгдэх шаардлагатай ба хэрэв нөхцөл байдал өөрчлөгдвөл эрсдлийг тооцох ажиллагааг 
шинээр явуулах ёстой. 

3.11 Албадан саатуулах байр болон бүртгэл хийх хэсэг нь дүрс бичлэгийн тоноглолтой 
байх ба тайлбар тэмдэглэл бүхэн дэлгэцэн дээр харагдаж байна. Хэрэв дүрс бичлэгийн камерыг 
унтраахыг шаардвал шаардлагыг хүлээн авахгүй. 

 

(b)   Албадан саатуулагдаж байгаа хүмүүс - тусгай хэсэг 

3.12 Хэрэв албадан саатуулагдаж байгаа хүн сонсголын бэрхшээлтэй, дүлий, хэл 
ярианы бэрхшээлтэй болон Англи хэл мэдэхгүй, Англиар ярьж чадахгүй гэсэн эргэлзээ төрвөл 
3.1-3.5–д заасны дагуу хэлмэрчийг нэн даруй дуудна. 

3.13 Хэрэв албадан саатуулагдаж байгаа хүн нь насанд хүрээгүй бол түүнийг халамжлан 
хариуцах хүн мөн эсэх талаар тухайн хүнээс тодруулга авах эрхтэй. Тухайн хүн нь эцэг, эх, 
асран хамгаалагч бол насанд хүрээгүй хүний тухай 1989 оны хуулийн дагуу хууль ёсоор 



төлөөлөх албан тушаалтан, байгууллага мөн эсэх, бусад насанд хүрээгүйг төлөөлөх эрх бүхий  
хүн мөн эсэхийг тодруулах ба тухайн насанд хүрээгүй хүн албадан саатуулагдсан даруйд энэ 
үүргийг хэрэгжүүлнэ. (Тайлбар 3С үзнэ үү) 

3.14   Хэрэв албадан саатуулагдаж байгаа насанд хүрээгүй хүний хэрэг шүүхээр орохоор 
бол түүнийг цаашид төлөөлөх байгууллага, албан тушаалтныг олох арга хэмжээг авна. Насанд 
хүрээгүй хүмүүсийн хэрэг эрхлэх баг буюу комиссын хүн ихэвчлэн хариуцна. 

3.15 Албадан саатуулагдаж байгаа хүн нь сэтгэцийн өвчтэй эсхүл сэтгэл, оюун санааны 
хувьд хэвийн бус бол албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь дараах ажлыг нэн 
даруй буюу боломжит хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

• Тэдгээрийг төлөөлөх албан ёсны харгалзан дэмжигчийг олох 

• Албадан саатуулах үндэслэлийг тогтоох 

• Тэдний оршин сууж байгаа газрыг тодорхойлох 

• Албадан саатуулагдаж байгааг ирж харах боломжтой насанд хүрсэн хүнийг асуух 
хэрэгтэй. 

3.16  Хэрэв баривчлагдсан хүн нь сэтгэцийн өвчтэй болон сэтгэл, оюун санааны хэвийн 
бус шинжтэй бол Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 1983 оны хуулийн 136–д заасны дагуу 
нийгмийн ажилтан болон эмнэлгийн байгууллагын хүнийг (эсхүл ийм мэргэжил туршлагатай) 
дуудан ирүүлж тухайн этгээдтэй ярилцлага хийлгэж, шалгах ажиллагаа хийлгэнэ. Сэтгэцийн 
өвчтэй бол цаашид албадан саатуулахгүй ба тохирох эмчилгээ сувилал хийлгэх шийдвэр 
гаргана. 

3.17  Хэрэв харгалзан дэмжигч буюу зохих насанд хүрсэн хүн нь цагдаагийн газарт ирсэн 
болон дараа нь хүрэлцэн ирсэн ч дээрх зүйлд заасан эрхийн хэрэгжилтийн талаар гомдол 
гаргаж болно. 

3.18 Албадан саатуулагдаж байгаа насанд хүрээгүй хүн нь зөвлөгөө туслалцааг 
харгалзан дэмжигчээс авах, ямар ч цагт харгалзан дэмжигчээс биечлэн зөвлөгөө авах эрхтэй. 

3.19 Албадан саатуулагдаж байгаа хүн болон түүний харгалзан дэмжигч нь хуульч 
өмгөөлөгчийг дуудаж эрх зүйн зөвлөгөө авч болно. 

3.20  Хэрэв албадан саатуулагдаж байгаа насанд хүрээгүй хүн нь хараагүй буюу унших 
боломжгүй бол өмгөөлөгч, харгалзан дэмжигч болон бусад мөрдөн байцаалтад оролцоогүй хүн 
тухайн этгээдийг албадан саатуулсан тухай баримт бичигтэй танилцах эрхтэй.  Энэ нь насанд 
хүрээгүй хүн, сэтгэцийн өвчтэй болон сэтгэл зүй, оюун санааны хувьд хэвийн бус бэрхшээлтэй 
хүмүүст л хамаарна.  

 

(c)   Цагдаагийн газарт сайн дураар туслаж байгаа хүмүүс 

3.21 Цагдаагийн газарт мөрдөн байцаалтын ажилд туслаж байгаа хэн ч гэсэн 
баривчлагдаагүй бол орхиж явах эрхтэй. Хэрэв тэднийг цагдаагийн газрыг орхиж явахыг 
зөвшөөрөөгүй бол албадан саатуулагдаж буй хүмүүсийн нэгэн адил тэдгээрт тодорхой эрх 
үүргийг сануулах эрхтэй бөгөөд цагдаагийн газар үлдэж байгаа бол утсаар ярих, хууль зүйн 
зөвлөх, өмгөөлөгчтэй байх эрхтэй талаар сануулна. 

 

(d)   Баримтжуулалт 

3.23 Хүнийг албадан саатуулж байгаа тухай бичиг баримт  үйлдэгдэнэ. 

3.24 Энэ журмын 3.12-3.20 дугаар зүйлүүдэд заасны дагуу хийгдэж буй үйл ажиллагааны 
тэмдэглэл хийгдэнэ. 

3.22 Хэрэв сайн дураараа цагдаагийн газарт туслаж, оролцож байгаа этгээд нь эрх зүйн 
туслалцаа авах шаардлагатайгаа мэдэгдвэл түүнд эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэй талаар 
тэмдэглэлийн нэг хувийг өгч болно. 

 

(e)   Батлан даалтын талаар 



3.25 Хэрэв албадан саатуулагдсан хүнийг батлан даалтад өгөх бол албадан саатуулах 
байрны цагдаагийн алба хаагч нь бичиг баримтанд байгаа мэдээллийг шаардлагатай бүртгэлд 
холболт хийх ёстой. 

 

Удирдамж, тайлбар 

3А Эрх олгосон тэмдэглэлд тухайлбал, нэгдсэн улсын иргэн болон гадаадын иргэнтэй 
холбоотой асуудлаар бусад байгууллага хүмүүстэй холбогдсон тухай болон тэдгээрийн 
ирсэн тухай тэмдэглэл, хүнийг албадан саатуулах нөхцөл, хоол ундны талаар, бие засах 
газар болон бие, хувцас угаах газрын ашиглалт, эрүүл мэндийн үзлэг зэргийн тухай тусгана. 

Мөн ярилцлага хийсэн талаар болон харгалзан дэмжигч этгээдээс албадан саатуулах 
хугацаанд туслах боломжтой байсан талаар дурьдана. 

3B Мөн албадан саатуулсан процессийн үйл ажиллагааны тэмдэглэл нь орчуулагдах 
шаардлагатай бол орчуулсан байх ба дууны бичлэг нь ашиглахад бэлэн байна. 

3С Хэрэв баривчлагдаж буй этгээд нь насанд хүрээгүй хүн бол орон нутгийн засаг 
захиргааны удирдлага болон энэ чиглэлээр ажилдаг сайн дурын байгууллагад мэдэгдэж болно. 

3D Энэ журам нь эрүүгийн болон захиргааны хэрэг зөрчлийг шалгах явцад саад 
учруулах, цагдаагийн алба хаагчийн үйл ажиллагааг хойшлуулах үндэслэл болохгүй. Тухайбал, 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай 1988 оны болон Тээврийн тухай 1992 оны хуульд 
заасныг үндэслэн 

• амьсгалын, болон шээс, цусны дээж авахад  

• цагдаагийн газар үзлэг хийхэд 

• хөл гарын хээ авахад болон нотлох баримтын зорилгоор шинжилгээнд албадан 
дээж авах зэрэг ажиллагаанд саад болохгүй. 

3Е Дотоод хэргийн яамны 32/2000 оны зааврачилгад эрсдэл аюултай нөхцлийг үнэлэх 
талаар дэлгэрэнгүй тусгасан. 

 
4 Албадан саатулагдаж байгаа хүний өмч хөрөнгө, эд зүйл 

(a) Үйл ажиллагаа 

4.1 Албадан саатуулах байрны албан хаагч нь дараах үүрэгтэй 

(a) Албадан саатуулагдаж буй хүн  

• албадан саатуулагдахаар цагдаагийн газар ирэхдээ ямар эд зүйлийг авч явсан болон 
ямар эд зүйлтэй байсан 

• баривчлагдсан болон батлан даалтанд өгсөн 

• шүүхийн шийдвэрээр хорих ял оноогдож хоригдсон 

• хорих байгууллагаас хүргэгдэж ирэхдээ 

• албадан саатуулагдаж болон хоригдож байгаад бусад газар руу эсхүл эмнэлэг рүү 
шилжсэн 

• шүүхийн шийдвэрээр албадан саатуулах байранд үлдэх зэрэг тохиолдлуудад ямар эд 
зүйлтэй байсныг тус тус тодруулах үүрэгтэй. 

(в) албадан саатуулагдаж эсхүл хоригдож байгаа хүнээс түр хураан авсан эд зүйлийг 
үрэгдэж алга болгохгүйгээр найдвартай хамгаалах үүрэгтэй. 

Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь биедээ ямар нэг зүйл нуухаас 
урьдчилан сэргийлж үзлэг хийх эрхтэй ба саатуулагдан хоригдож байгаа хүнтэй ижил хүйстэй 
албан хаагч үзлэгийг хийнэ. 

4.2 Албадан саатуулагдаж байгаа хүн нь хувцас болон зарим хэрэгцээт зүйлээ өөртөө 
үлдээж болно.  Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь хэрэв хоригдож буй хүн уг 
эд зүйлээр өөрийгөө болон бусдыг хохироох хэрэгсэл болгох, эд зүйлийг гэмтээх, нотлох 
баримтыг устгах гэмтээх зэрэгт ашиглаж магадгүй гэж үзсэн тохиолдолд татгалзаж түр хураан 
авч  болно.  



4.3 Хоридож, саатуулагдаж байгаа этгээд нь мөнгө, үнэт эдлэлээс бусад хууль ёсны 
хэрэгцээт зүйлээ өөртөө үлдээж болно. 

 

(b)         Баримтжуулалт 

4.4 Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь саатуулагдаж буй хүний эд 
зүйл, баривчлагдах үедээ хураагдсан эсэх, энэ тухай баримт тэмдэглэл нь байгаа эсэхийг 
шалгах ёстой бөгөөд эд зүйлийг хураан авсан тэмдэглэл үйлдсэн бол тэр нь үнэн зөв бичигдсэн 
эсэхийг шалгаж үзэх, гарын үсэг зурах эрхтэй. Хэрэв хоригдож буй хүн тэмдэглэлд гарын үсэг 
зурахаас татгалзвал энэ тухай тэмдэглэл үйлдэнэ. 

4.5 Хэрэв хоригдож байгаа хүнд хувцас болон хувийн хэрэгцээт зүйлийг авч орохыг 
зөвшөөрөгүй бол шалтгаан нь тэмдэглэлд заавал тусгагдсан байх ёстой. 
 
 
Удирдамж, тайлбар 
 

4А Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 54.1 дэх 
хэсгийн 4.1 дүгээр зүйлд зааснаар албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь 
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд л түр хоригдох хүний биед үзлэг хийнэ. Учир нь түр 
албадан саатулагдаж байгаа хүн богино хугацаанд албадан саатуулах байранд байх тул 
цагдаагийн алба хаагч нь түүнийг нэгжихгүй байх шийдвэрийг гаргаж болно. Харин энэ 
журмын 4.1  зааснаар түр хоригдож байгаа хүн ямар эд зүйлтэй байсан эсэх талаар 
тэмдэглэл хөтлөнө.  

4В Энэ жрумын 4.2–т заасан үндэслэлээр цагдаагийн алба хаагч татгалзаагүй бол 
энэ журмын 4.4 дэх заалт нь саатуулагдаж байгаа хүний өмсөж яваа хувцсанд хамаарахгүй.  

 
 
5 Ганцаар хоригдож байгаа этгээдэд хамаарахгүй эрх 

(a)       Үйл ажиллагаа 

5.1 Баривчлагдаж байгаа болон түр албадан саатуулагдаж буй хүн нь энэ тухайгаа буюу 
хаана хоригдож байгаа тухайгаа өөрийн талын хүнд мэдэгдэх эрхтэй ба энэ тухайгаа мэдэгдэх 
ямар нэгэн хүнтэй холбогдож чадахгүй бол албадан саатуулах байрны эрх бүхий албан хаагч нь 
хоёр хүртэл хүнд мэдэгдэх эрх олгох ба хэрвээ тэдгээртэй холбоо барьж чадаагүй бол дахин 
холбогдох эрхтэйг тайлбарлан сануулна. 

5.2 Хавсралт В-д заасантай нийцүүлэн дээрх эрх нь хойшлогдож болно.  

5.3 Дээрх эрх нь хоригдож байгаа хүн өөр цагдаагийн газар шилжиж очсон ч үйлчилнэ. 

5.4 Түр албадан саатуулагдаж буй хүнтэй хүн уулзах эрхийг албадан саатуулах байрны 
цагдаагийн алба хаагч нь өөрийн мэдлээр хэрэгжүүлнэ. 

5.5 Хэрэв саатуулагдаж байгаа хүний найз, төрөл садангийн хүн нь түүний оршин суух 
газрын тухай асуувал түр саатуулагдаж байгаа хүний зөвшөөрлөөр энэ тухай мэдээлэл өгөгдөх 
ба ингэсэн тохиолдолд хавсралт В хэрэглэгдэхгүй. 

5.6  Хоригдож байгаа хүнд унших материал өгөх ба нэг хүнтэй боломжит цаг хугацаанд 
утсаар ярих боломж олгоно. Тайлбар 5А ба 5Е–г үзнэ үү. 

Дараах нөхцөл байдал үүснэ гэж үзсэн тохиолдолд инспектор болон түүнээс дээш албан 
тушаалтан эдгээр эрхийг эдлүүлэхээс татгалзах болон хойшлуулж болно. 

(a) Хавсралт В–ийн 1 ба 2 дугаар зүйл буюу түр албадан саатуулагдаж байгаа хүний 
хэрэг хорих ялтай гэмт хэрэг бол 

(b) Хавсралт В–ийн 8 ба 9 дугаар зүйл буюу албадан саатуулагдаж байгаа хүн нь 
Терроризмтэй тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар бүлэг 41 дэх хэсэгт заасан хэргийн улмаас 
хоригдож байгаа бол 

Энэ журмын 5.1 ба 6.1-д заасан  эрхийн хязгаарлалт болон хориглосон зүйлд  тус тус 
энэ журам зөвшөөрөл олгоогүй болно. 



5.7 Албадан саатуулагдаж байгаа хүн утсаар ярих, захидал явуулах, мессэж илгээх бол 
юу ярих, юу бичих тухайгаа мэдэгдэх үүрэгтэй. Тэдгээрийн бичсэн захидал уншигдах, утсаар 
ярьж буй яриа нь сонсогдож хяналт тавигдах боломжтой бөгөөд хүчирхийлэлтэй холбоотой 
яриаг таслах эрхтэй. Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагчийн мэдлээр албадан 
саатуулагдаж байгаа хүмүүс төлбөрийг хариуцна. 

5.8 Дээрх эрхийг хэрэгжүүлэхийг хойшлуулах, татгалзах, үргэлжлэх хугацааг албадан 
саатуулах байрны цагдаагийн албан  зохицуулна. 

 

(b)        Баримтжуулалт 

5.8 Дараах тэмдэглэл заавал хийгдэнэ. Үүнд:  

(a) журмын энэ хэсэгт заасан шаардлагын дагуу хийгдсэн ажлууд 

(b) захидал бичсэн, утсаар ярьсан, мессэж илгээсэн, эргэлт уулзалт хийгдсэн тухай 

(c) хоригдож байгаа хүнээс бусдад мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан тухай тэмдэглэл 

 

Удирдамж, тайлбар 

5А Хоригдож байгаа хүн нь захидал болон телефон утасны яриаг орчуулах хэлмэрч  
шаардаж болно. 

5В Албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь мөрдөн байцаалтад ашигтай 
болон эргэлт уулзалтыг зохицуулах боломжтой албан хаагчийн хүрэлцээтэй үед өөрийн эрх 
мэдлийн хүрээнд уулзалтыг зохицуулах эрхтэй. 

5С Хэрэв хоригдож байгаа хүн нь зөвлөгөө авах, тусламж хүсэх талаар хэн нэгэнтэй 
холбогдож чадахгүй эсхүл найз нөхөд, төрөл садангийнхаа хүмүүстэй холбогдож чадаагүй бол 
орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага болон тэдэнд туслалцаа үзүүлэх боломжтой 
байгууллагатай холбогдож хүсэлт гаргана. 

5D Зарим тохиолдолд энэ журмын 5.1 ба 5.5 заасны дагуу мэдээллийг ил болгоход 
телефон утас ашиглах нь тохиромжгүй байж болно. 

5.E Энэ журмын 5.6-д заасан телефон яриа нь 5.1 болон 6:1 заасан бусад харилцаа 
холбоонд хамааралтай. 

 

6          Хуулийн зөвлөгөө авах эрх  

(a)     Үйл ажиллагаа 

6.1 Хавсралт В–д зааснаас бусад тохиолдолд хоригдож буй этгээд нь өмгөөлөгчтэй 
биечлэн уулзаж эрх зүйн зөвлөгөө авах, захидал бичих, утсаар ярих эрхтэй. Тайлбар 6В, 6J 
болон 3.1 заалтыг үзнэ үү. 

6.2 Хүчингүйд тооцсон 

6.3 Цагдаагийн газар бүхэн мэдээллийн самбарт өмгөөлөгч авах эрхтэй талаар 
мэдээлсэн байна. 

6.4 Цагдаагийн алба хаагч нь ямар ч тохиолдолд хоригдож байгаа хүний эрх зүйн 
туслалцаа болон өмгөөлөгч авах эрхийн талаар ятгаж үл болно. 

6.5  Хоригдож буй этгээдийн өмгөөлөгчөөр хангагдах эрхийг тайлбарлаж өгсний дараа  
уг этгээд нь өмгөөлөгчтэй биечлэн уулзах, утсаар ярихаас татгалзах зэргээр эрхээ эдлэхийг 
хүсээгүй тохиолдолд албадан саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч нь учрыг асууж 
тэмдэглэл хөтөлнө. Мөн албадан саатуулах байрны бүртгэлд тэмдэглэл хийх шаардлагатай бол 
хоригдож буй этгээдтэй энэ тухай хийсэн ярилцлагыг тэмдэглэнэ. 

6.5А Насанд хүрээгүй хүнийг харгалзан дэмжигч нь албадан саатуулагдаж байгаа насанд 
хүрээгүй хүнд өмгөөлөгч авах хэрэгтэй гэдгийг бүрэн ойлгосон байх ёстой. Насанд хүрээгүй хүн 
өмгөөлөгч авахыг хүсээгүй боловч өмгөөлөгчөөс уг ажиллагаанд оролцохыг асуух ба хэрэв 



насанд хүрээгүй хүн өмгөөлөгч авахыг хүсээгүй бол энэ нь боломжтой эсэхийг түүний 
өмгөөлөгчөөс асууна.  Хэрэв насанд хүрээгүй хүн өмгөөлөгч авахгүй гэж тууштай эсэргүүцсэн 
тохиолдолд түүнд тулгаж болохгүй. 

6.6  Өмгөөлөгч авахыг хүссэн хоригдож буй этгээдийг өмгөөлөгчийг иртэл мэдүүлэг авах, 
ярилцлага хийхгүй. Харин дараах тохиолдолд энэ эрх зөрчигдөнө. 

(a) Хавсралт В–д заасан тохиолдол бий болж хоригдож буй этгээд өмгөөлөгчөөр 
зөвлүүлэх эрх нь хязгаарлагдмал болсон 

(b) суперинтэндент цолтон болон түүнээс дээш албан тушаалын цагдаагийн алба хаагч 
доорхи  нөхцлүүдийг байна гэж үзсэн бол 

(i) Дараах нөхцөл байдлууд хоригдож буй этгээдийн эрх зүйн зөвлөгөө авах эрхийг 
зөрчихөд хүргэж болно. 

• Өмгөөлөгчийг хүлээх хугацаанд нотлох баримт алга болох, гэмтэж муудах зэргээр 
хохирол учирч болох байдал бий болсон  

• Өмч хөрөнгөд ноцтой хохирол учрах нөхцөл байдал бий болсон 

• Бусдын бие, эрх чөлөөнд халдах нөхцөл байдал үүссэн 

• Өөр хүн гэмт хэрэг үйлдэж байгаа тухай мэдээлэл ирсэн болон уг этгээдийг 
баривчлаагүй байгаа 

• Гэмт хэргийн хохирлыг нөхөн төлүүлэхэд саад болох нөхцөл байдал бий болсон бол 

(ii) Өмгөөлөгчөөр оролцохоор дуудагдсан болон өмгөөлөгчөөр томилогдсон хүнийг 
албадан саатуулах байранд ирэхийг хүлээх нь мөрдөн байцаалтын ажиллагааг шалтгаангүйгээр 
хойшлуулахаар байвал 

Тайлбар: Дээрх тохиолдолд хоригдож буй этгээд нь өмгөөлөгчөөр зөвлүүлэх эрх нь хангагдахгүй 
байгаа тохиолдолд хавсралт С буюу өөрийн эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх үйлчилнэ. 

(c) Хоригдож буй хүнд эрх зүйн зөвлөгөө өгөхөөр томилогдсон болон нэрсийн 
жагсаалтаас сонгогдсон өмгөөлөгч нь 

• Холбогдохгүй байгаа 

• Урьд нь дахин харилцахгүй тухайгаа  мэдэгдсэн 

• Өмгөөлөгч хоригдож буй хүнд эрх зүйн зөвлөгөө өгч хамтарч ажиллаж байх үед 
хоригдож буй хүн цаашид уг өмгөөлөгчтэй хамтарч ажиллахгүйг мэдэгдэж зогсоосон бол. Энэ 
тохиолдолд инспектор ба түүнээс дээш албан тушаалтны шийдвэрээр мэдүүлгийг цааш 
үргэлжлүүлэх шийдвэрийг гаргаж болно. 

(d) Эрх зүйн зөвлөгөө авах талаар хоригдож буй этгээд хүсэлтээ өөрчлөх 

 Ийм тохиолдолд ярилцлага, мэдүүлэг нь эхлэх буюу үргэлжилнэ. 

 (i) Хоригдож буй этгээд нь журам Е болон F–д зааснаар бичгээр тайлбар гаргаж өгөх 
болон мэдүүлэгт бичигдэж тэмдэглэгдсэн 

 (ii) Инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалын цагдаагийн алба хаагч нь хоригдож 
буй хүнээс эрх зүйн зөвлөгөө авах талаар өөрийн бодлоо яагаад өөрчилснийг асуусан, цаашид 
мэдүүлэг авах ажиллагааг үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн 

Ийнхүү хоригдож буй этгээдийн хүсэлтээ өөрчилсөн тухай сонсож түүнийг зөвшөөрч 
цаашид мэдүүлэг авахыг зөвшөөрсөн цагдаагийн алба хаагч нь нэр албан тушаал нь 
мэдүүлгийн тэмдэглэлд заавал тусгагдана. 

6.7 Хэрэв энэ журмын 6.6б i/2-д заасан нөхцөл илэрсэн боловч энэ байдлыг өөрчлөх 
талаар мэдээлэл байгаа бол албадан саатуулагдах (хоригдох) хүнээс мэдүүлэг авахыг зогсооно. 
Тэгэхдээ 6.6 а., в-ийн ii, c болон d-д заасан нөхцөлүүдэд үйлчлэхгүй. 

6.8 Албадан саатуулагдаж буй этгээд нь эрх зүйн зөвлөгөө авах эрхтэй бол түүнийгээ  
мэдүүлэг өгөх үедээ байлцуулахыг шаардах эрхтэй. Энэ журмын 6.6-д заасан нөхцөлөөс бусад 
тохиолдолд 



6.9 Хэрэв цагдаагийн алба хаагч мэдүүлэг авахдаа  тохиромжтой асуулт тавихгүй бол 
эрх зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж буй өмгөөлөгч нь байцаалт мэдүүлгийг орхиж явж болно. 
(Тайлбар 6D,  6E үзнэ үү) 

6.10 Хэрэв мэдүүлэг авахад байлцаж буй өмгөөлөгч дээр заасан нөхцөл байна гэж үзсэн 
тохиолдолд мэдүүлэг авч буй албан хаагч нь суперинтэндeнт болон инспeктороос доошгүй 
албан тушаалтнаас зөвлөгөө авч уг өмгөөлөгчийн хамт авч мэдүүлгийг үргэлжлүүлнэ. Хэрэв 
өмгөөлөгч байлцах боломжгүй гэж үзсэн болон даргаас уг өмгөөлөгчийг оролцуулах 
шаардлагагүй гэж үзсэн тохиолдолд мэдүүлгийг үргэлжлүүлэхээс өмнө өөр өмгөөлөгч авч 
болно. 

6.11 Өмгөөлөгчийг өөрчлөх асуудал онцгой тохиолдолд тооцогдох бөгөөд өмгөөлөгч 
өөрчлөгдөхийг зөвшөөрсөн цагдаагийн удирдах албан тушаалтан нь энэ тухай Хуульчдын 
Холбоо болон Эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх комисс-т илтгэнэ.  

6.12 Өмгөөлөгч гэдэг нь энэ журамд 

• Өмгөөлөгчийн тусгай зөвшөөрөлтэй 

• Эрх зүйн үйлчилгээ үзүүлэх комиссын бүртгэлд хамрагдаж туршилтын эсхүл 
магадлан итгэмжилсэн гэрчилгээтэй хуульчийг хэлнэ. 

6.12А Хэрэв инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалтай цагдаагийн алба хаагч 
өмгөөлөгчийг мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явуулахад саад учруулна гэж үзээгүй бол түр 
эрхтэй болон магадлан итгэмжлэгдсэн гэрчилгээ бүхий өмгөөлөгч нь хоригдож буй хүнд эрх зүйн 
зөвлөгөө өгөхөөр томилогдоно. 

6.13 Цагдаагийн алба хаагч нь энэ журмын 6.12А–д заасан эрхээ хэрэгжүүлэхдээ доорхи  
зүйлүүдийг хянах үүрэгтэй. Үүнд: 

• Өмгөөлөгчийн нэр болон Өмгөөлөгчийн тусгай зөвшөөрөл  

• Эрх зүйн зөвлөгөө өгөх боломжтой зан төлөв байдалтай эсэх тухайлбал өмгөөлөгч нь  
урьд өмнө нь хөнгөн хэрэгт шийтгэгдэж байсан (урьд өмнө)-аас бусад тохиолдолд ял 
шийтгэгдэж байсан хүн тохиромжгүйд тооцогдоно 

• Өмгөөлөгчийн албан бичигт дурьдагдсан зүйл 

6.14 Өмгөөлөх эрхийн түр гэрчилгээ болон магадлан итгэмжлэгдсэн өмгөөлөгчийг 
байцаалтад оролцуулахгүй гэж инспeктороос дээш албан тушаалтан шийдвэрлэсэн бол энэ 
тухайгаа өмгөөлөгчид заавал мэдэгдэх ба тэдэнд энэ асуудлыг зохицуулах боломж олгоно.  Энэ 
талаар хоригдож байгаа хүнд заавал мэдэгдэх шаардлагатай ба тэмдэглэл хөтлөгдөнө. 

6.15 Өмгөөлөгч цагдаагийн газарт ирсэн даруйдаа Хавсралт В–д заасан этгээдээс 
бусад хүнтэй уулзаж өмгөөлөгч авахыг хүссэн эсхүл татгалзсан тухай тодруулж, өмгөөлөгчгүй 
байцаалт өгч байгаа бол өмгөөлөгч байлцах боломжтой болсон тухай мэдэгдэнэ. Өмгөөлөгчийн 
энэ талаарх үйл ажиллагаа болон хоригдож буй хүний шийдвэр буюу өмгөөлөгч авахаар 
шйидсэн тухай албадан саатуулах тухай бүртгэл тэмдэглэлд бүрэн тусгагдана.  

 

(b)    Баримтжуулалт 

6.16 Аливаа эрх зүйн зөвлөгөө авахтай холбоотой хүсэлт болон энэ тал дээр авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болгон тэмдэглэгдэн баримтжуулагдах ёстой. 

6.17 Хэрэв хоригдож буй хүн өмгөөлөгч авахыг хүссэн, эсхүл тэдний өмгөөлөгч болон 
өмгөөлөгчийн эзгүйд эсхүл байцаалтын үед өмгөөлөгчийг цаашид оролцуулахгүй гэх 
шалтгаанаар байцаалтыг орхиж явахыг шаардсан зэрэг тохиолдолд байцаалтын тэмдэглэлд 
энэ тухай тэмдэглэн үлдээнэ. 

 

Удирдамж, тайлбар 

6А Энэ журмын 6.6 заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс цагдаагийн алба хаагч нь хоригдох 
хүнээс байцаалт авахаас өмнө өмгөөлөгч ирж байгаа эсэх, цагдаагийн газар хүрэлцэн ирэхэд 
хичнээн цаг хугацаа шаардах вэ гэдгийг асууж, цаг хугацааг тооцоолох ёстой.  Хэрэв 
өмгөөлөгч замд ирж яваа эсхүл цагдаагийн газар руу явахад бэлэн болсон тохиолдолд 



байцаалт мэдүүлгийг өмгөөлөгчийг иртэл хүлээх нь зохимжтой юм. Харин өмгөөлөгчийг 
ирэхийг хүлээхгүйгээр байцаалтыг яаралтай эхлүүлэх шаардлагатай гэж үзвэл өмгөөлөгч 
иртэл ямар хугацаа шаардагдахыг тодруулж шаардлагатай бол хуулийн зөвлөгөөг өөр 
хүнээр өгүүлэх боломжтой. 

6В Эрх зүйн туслалцаа хүссэн хоригдож буй этгээд нь хуулийн компани буюу 
өмгөөлөгчийн товчооноос өмгөөлөгч сонгон авах болон томилолтын өмгөөлөгчөөр 
үйлчлүүлэх боломжтой. Хэрэв хоригдож буй хүний сонгож буй өмгөөлөгч өөр ажилтай зэрэг 
шалтгаанаар түүнд туслах боломжгүй эсхүл хоригдож буй хүн өөрөө томилолтын 
өмгөөлөгчийг авахаас татгалзаж байгаа тохиолдолд дахин өмгөөлөх товчооноос хоёр 
хүртэл өмгөөлөгчийн нэрийг сонгох эрхтэй ба хэрэв тэдгээр нь боломжгүй бол албадан 
саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч цаашид түүнийг өмгөөлөгчөөр хангах, 
өмгөөлөгчтэй холбоо барих хүртэлх арга хэмжээг зохицуулах эрхтэй байна. 

6С Хүчингүй болсон 

6D Хоригдож буй хүн нь өмгөөлөгчөөр өөрийгөө төлөөлүүлэх ба өмгөөлүүлэх эрхийг 
чөлөөтэй эдэлнэ. Цагдаагийн байгууллага дээр өмгөөлөгч нь хоригдож буй хүн буюу 
үйлчлүүлэгчийн зөвхөн хууль ёсны эрхийг хамгаалан дэмжих үүрэгтэй. Өмгөөллийн явцад 
хоригдож буй хүнийг хэрэгт буруутгах нотлох баримтыг гаргаж өгөхөөс татгалзахын үр 
дүн зэрэг талаар өмгөөлөгчөөс зөвлөгөө шаардаж болно. Өмгөөлөгч өөрийнхөө 
үйлчлүүлэгчийн хэргийн талаар тодруулах, асуулт, тавигдаж буй асуултууд нь  
тохиромжтой эсэхийг тодруулах, цаашид өмгөөлөгчийн эрхийг хамгаалах, тодорхой 
асуултанд хариулахгүй байж болох зэрэг зөвлөгөө өгнө. 

6Е Өмгөөлөгчийг оролцуулахгүй байх шийдвэр гаргаж буй цагдаагийн алба хаагч нь 
шүүхийн шийдвэрийг үнэн зөв гэдэгт бүрэн итгэсэн байр суурьтай байх ёстой. Ийм шийдвэр 
гаргаж буй цагдаагийн алба хаач нь болж буй үйл явдлыг бүрэн ойлгож мэдсэн ба түүнийгээ 
гэрчлэх чадамжтай байх ёстой. 

6F Хэрэв өмгөөлөгч буюу өмгөөллийн товчооноос хоригдож буй хүний эрхийг 
хамгаалуулахаар түр томилж хүн явуулсан ба уг хүн нь хуулийн зөвлөгөө өгөх хангалттай 
чадамжгүй байна гэж инспектороос доошгүй албан тушаалын цагдаагийн алба хаагч ойлгож 
байгаа бол суперинтэндент цолтонэд мэдэгдэх ба тэрээр энэ талаар эрх зүйн нийгэмлэгт 
хандаж болно. 

6G Мөрдөн байцаалтын явцад өмгөөлөгч нь нэгээс олон үйлчлүүлэгчтэй байж болно.  
Өмгөөлөгчдийн ёс зүйн дүрмийн хүрээнд сонирхлын зөрчилтэй холбоотой асуудлыг 
өмгөөлөгчид тавьж болно. Хэрэв өмгөөлөгч нэг үйлчлүүлэгчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх 
явцад нөгөө үйлчлүүлэгчийн байцаалт хүлээгдэх тохиолдолд энэ журмын 6.6 дах заалт 
хэрэгжинэ. 

6Н Мэдээллийн самбар дээр үндэстний цөөнхийн болон Европын гол хэлүүдээр орчуулж 
тавина. 

6I Хэрэв энэ журмын 6.6 дах заалтын дагуу хоригдож буй хүн өмгөөлөгчөөс  эрх зүйн 
туслалцаа авах талаар хүсэлтээсээ татгалзаж байгаа бол цаашид байцаалт мэдүүлгийг 
үргэлжлүүлэхэд инспектор болон түүнээс дээш албан тушаалын цагдаагийн алба хаагчийн 
зөвшөөрлийг авах хэрэгтэй. Уг албан тушаалтан нь хоригдож буй хүний хүсэлтээсээ 
татгалзаж байгаа шалтгааныг хүлээн зөвшөөрвөл зөвшөөрлийг утсаар өгч болно. 

6J Хоригдож буй хүн нь өмгөөлөгчтэй ярилцах, эрх зүйн туслалцаа авахдаа 
ганцаарчлан уулзах эрхтэй байна. Гагцхүү Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн  8 
дугаар бүлгийн 9 дүгээр зүйлд заасан тохиолдолд хоригдож буй хүний хувийн нууц чөлөөтэй 
байх эрх нь зөвшилцлийн үндсэн дээр хязгаарлагдаж болно. Хэрэв хоригдож буй хүн 
өмгөөлөгчтэй утсаар ярих бол түүний утсаар ярих орчин мөн бусдаас тусгаарлагдсан 
хувийн нууц чөлөөтэй байдлыг хангасан байх ёстой. Хэрэв тухайн цагдаагийн газрын 
телефон утаснууд ашиглагдаж байгаа байдлаас болон телефон утасны байршилт зэргээс 
шалтгаалахаас бусад тохиолдолд хувийн нууцлаг чөлөөтэй байх эрхийг хязгаарлахгүй байх 
ёстой. Цагдаагийн газрын тохижилтоор нүүр нүүрээ харж ярилцах болон телефон утасны 
байршил тохижилт нь нууц чөлөөтэй байх нөхцлийг бүрдүүлсэн байх ёстой. 



6K Хоригдож буюу албадан саатуулагдаж буй хүн нь эрх зүйн туслалцаа авах эрхээсээ 
татгалзах шалтгааныг хэлэх болон албадан хэлэх үүрэг хүлээхгүй.  

 

7     Бие даасан коммонвэлтийн холбооны улсын  болон гадаадын иргэд  

(a)    Үйл ажиллагаа 

7.1   Ирланд зэрэг гадаад орны иргэд нь ямар ч тохиолдолд дээд зөвлөл болон элчин 
сайдын яам болон консултай харилцах эрхтэй.  Хоригдож буй хүнд нэн даруй дээд зөвлөл, 
элчин сайдын яам, консултай харилцах болон тэдгээрт хаана байгаа болон албадан 
саатуулагдах болсон үндэслэлийн талаар хэлэх эрхтэйг сануулах ёстой. 

7.2 Хэрэв хоёр улсын консулын харилцан тохиролцсон гэрээ, конвенцитэй улсын иргэн 
бол холбогдох дээд зөвлөл, элчин сайдын яам, консулын газарт боломжит хугацаанд мэдэгдэх 
үүрэгтэй. Хавсралт F-д 2003 оны 4 сарын 01-ний байдлаарх энэ заалтад хамаарах улсуудын 
жагсаалт байгаа. 

7.3  Консулын ажилтан цагдаагийн газар очиж өөрийн улсын иргэнтэй уулзаж болно. 
Хэрэв шаардлагатай бол эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх боломжийг зохицуулах талаар ажиллах, 
цагдаагийн алба хаагчтай уулзаж мэдээлэл авах эрхтэй. 

7.4  Хэрэв хоригдож буй хүн нь арьс өнгө, үндэстэн, улс төрийн үзэл бодол, шашны үзэл 
зэргээс шалтгаалсан улс төрийн орогнол хүссэн бол консулын ажилтанд албадан саатуулагдаж 
буй хүний авагдсан мэдээллийг өгөхгүй.  

 

(b)     Баримтжуулалт 

7.5 Энэ журамд заасны дагуу дээд зөвлөл, элчин сайдын яам, консултай харилцсан 
тухай тэмдэглэл үйлдэгдэнэ. 

 

Удирдам, тайлбар 

7А Энэ бүлэгт заасан эрхийг хэрэгжүүлэхэд Хавсралт В-заасан зүйлүүд саад болохгүй. 

 
8  Албадан саатуулж хорих нөхцөл 

(a) Үйл ажиллагаа 

8.1 Хэрэв боломжтой бол нэг хорих өрөөнд нэг хүн албадан саатуулагдана. 

8.2 Ашиглагдаж байгаа өрөө бүр цэвэрлэгээ хийгдсэн, зохих хэмийн дулаантай, 
агааржуулагдсан байна. Өрөөнүүдийн гэрэлтүүлэг тохирсон байх ба шөнийн цагаар унтаж 
амрахад саад болохгүй гэрлийн хүчийг багасгасан, аюулгүй тайван байх нөхцлийг бүрдүүлсэн 
байна. Хорих саатуулах байрны даргын зөвшөөрлөөр гарцаагүй нөхцөл байдлын улмаас бусдын 
болон албадан саатуулагдаж буй хүний аюулгүй байдлыг хамгаалах үүднээс хүлэг хэрэглэхээс 
бусад тохиолдолд цоожтой байгаа хорих өрөөнд өөр нэмэлт хөдөлгөөн хязгаарласан хэрэгсэл 
ашиглахгүй.  Хэрэв албадан саатуулагдаж буй хүн нь дүлий, эсхүл сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй 
буюу сэтгэл санааны хувьд хэвийн биш байгаа бол зөвшөөрөгдсөн тусгай хэрэгслийг хэрэглэж 
болно. 

8.3 Гудас, хөнжил, дэр зэрэг ор дэрний хэрэгсэл нь ариутгагдаж цэвэрлэгдсэн байна.  
(Тайлбар 8А  үзнэ үү)  

8.4 Нүүр гараа угаах, болон бие засах өрөөтэй байна. 

8.5 Эрүүл мэнд, эрүүл ахуйн үүднээс болон хувцсыг цэвэрлэх зорилгоор эсхүл мөрдөн 
шалгах ажиллагааны үүднээс албадан саатуулагдаж байгаа хүний хувцсыг тайлуулж болно.  
Хоригдож буй хүн нь хувцасгүй үедээ мэдүүлэг өгөхөөс татгалзаж болно.  

8.6 Хоногт буюу 24 цагийн хугацаанд халуун хоол цайгаар нэг удаа, хөнгөн зууш цайгаар 
2-оос доошгүй удаа үйлчилнэ. (Тайлбар 8В үзнэ үү) 



Шаардлагатай үед биеийн эрүүл мэнд, хоол тэжээлийн талаар эрүүл мэндийн 
мэргэжлийн зөвлөгөөг өгнө.  Хоол тэжээлийн асуудлаар хоолны дэглэм цээртэй болон шашны 
зан үйлийн улмаас баримталдаг хоол тэжээлийг боломжит нөхцөлөөр зохицуулж сонголттой 
байлгана.  Хорих байрны цагдаагийн алба хаагчийн шийдвэрээр хоригдож буй хүн өөрийн 
зардлаар гэр бүл, найз нөхдөөсөө хоол хүнсээр хангуулж болно. (Тайлбар 8А үзнэ үү) 

8.7 Өдөр бүр хоригдож буй өрөөнөөс гаргаж, богино хугацаанд дасгал хийлгэж болно. 

8.8 Хэрэв хорих байрны цагдаагийн алба хаагч нь цагдаагийн газрын албадан саатуулах 
өрөөнөөс өөр аюулгүй хамгаалалттай байр цагдаагийн газар байхгүй гэж үзсэн буюу тийм байр 
байхгүй гэж үзсэнээс бусад тохиолдолд насанд хүрээгүй хүнийг цагдаагийн газарт байгаа 
албадан саатуулах байранд хорихыг хориглоно.  Насанд хүрээгүй хүнийг насанд хүрсэн 
хүмүүстэй хамт нэг өрөөнд хорихыг хориглоно. 

 

(b)        Баримтжуулалт 

8.9. Тэмдэглэлд хувцас солих болон хоолны захиалгын талаар тусгасан байна. 

8.10. Насанд хүрээгүй этгээдийг камерт оруулсан бол үндэслэлийг заавал тэмдэглэнэ. 

8.11. Аюулгүй байдлын үүднээс баривчлагдсан хүнийг номхорч тайвшрах хүртэл нэмэлт 
хяналт тавих нь зохистой гэх үндэслэлээр түүнийг камерт байх үед нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл 
хэрэглэж, энэ талаар тэмдэглэнэ.  (3.9-ийг үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

8А. 8.3 болон 8.6 дахь хэсэгт заасан хэм хэмжээ тус бүр нь Терроризмтой тэмцэх 
2000 оны хуулийн дагуу баривчлагдсан хүний хэрэгт буюу хугацаа хэтрүүлсэн болон хууль бус 
цагаач хэргээр баривчлагдсан хүмүүст маш чухал заалт юм. Гэр бүл, найз нөхдөөс нь хоол 
хүнсээр хангахыг зөвшөөрсөн бол гаргахад цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч 
хүнсний зүйл, бусад зүйл дотор зэвсэг нууж нэвтрүүлж болзошгүй тул түүнийг шалгах 
эрхтэй бөгөөд түүний хариуцсан гүйцэтгэх үүрэг нь мөн. 

8В. Хоолыг тогтоосон хугацаанд эсхүл баривчлагдсан хүн хамгийн сүүлд хооллосон 
хугацаанаас хамаарч хооллох хэрэгтэй.  

 

9            Баривчлагдсан хүний эрүүл мэнд, сувилах 

(a) Үндсэн хэсэг 

9.1. Энэ хэсэг нь цагдаагийн алба хаагч нь баривчлагдсан хүний холбогдсон буюу 
сэжиглэгдэж байгаа гэмт хэрэгтэй холбоотой нотлох баримтыг илрүүлэх зорилгоор түүнийг 
шалгах зорилгоор цагдаагийн мэс засалч-эмчийг эсхүл боломжтой бол бусад эрүүл мэндийн 
сувиллын мэргэжилтнийг дуудахад хамаарахгүй. (Тайлбар 9А-г үзнэ үү) 

9.2. Хэрэв баривчлагдсан хүн баривчлагдсанаасаа хойш өөрөө эсхүл хэн нэгэн түүнийг 
төлөөлөн өвдсөн тухай гомдол гаргасан эсхүл тухайн этгээд эмчилгээний талаар өргөдөл 
ирүүлсэн бол байцаагчийн албан тушаалтай эсхүл мөрдөн байцаалт явуулах ажилтай 
холбогдолгүй байцаагчаас дээш цолтой албан тушаалтанд нэн даруй илтгэнэ. Хэрэв 
үндэслэлгүйгээр эсхүл шаардлагагүй үед хүч хэрэглэсэн эсхүл зодсон байж болзошгүй байвал 
эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг нэн даруй дуудах ёстой. 

9.3. Баривчлагдсан хүмүүсийг дор хаяж нэг цаг тутамд эргэх ёстой. Хэрэв эрсдэлийн 
үнэлгээгээр урьдчилан төлөвлөгдсөн эрсдэл илрээгүй бол унтаж байгаа баривчлагдсан хүнийг 
сэрээх шаардлага байхгүй. (3.6-3.10 дугаар хэсгийг үзнэ үү) Уух зүйлээр, эмээр, эм хүлхэх 
зэргээр согтуурсан сэжиг байгаа бол Тайлбар 9СА-г үзэх, түүний ухаан санаагаа алдсан 
түвшинг, шалтгааныг заавал тогтоож, энэ нь эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтний өгсөн 
клиник зааварчилгаар ажиллана. (9.13-г үзнэ үү) 

• дор хаяж хагас цаг тутам эргэж сэрээх 

• хавсралт Н-д заасан нөхцлийг бүрдүүлэх 



• боломжтой бол клиник эмчилгээ хийх. (Тайлбар 9В, 9Н-ийг үзнэ үү) 

9.4. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч баривчлагдсан хүнд клиник 
эмчилгээнд орох тохиолдолд эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтний ажилд тусалж болзошгүй 
тухайн этгээдийн биеийн байдал, эмчилгээтэй холбогдох бүхий л мэдээллийг баталгаажуулж 
шалгах ёстой. Үүнд эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтний холбогдох мэдээллийг авахыг 
хүссэн эсэх нь хамаарахгүй. Энэ мэдээлэлтэй холбогдох ажилтан эсхүл цагдаагийн алба хаагч 
нь аль болох боломжтой хэлбэрээр яаралтай цагдан хорих байрны ажилтанд мэдэгдэх ёстой.  

 

(b)         Клиник эмчилгээ ба асаргаа 

9.5. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь баривчлагдсан хүн зохих 
эмнэлгийн туслалцаа эмчилгээг цаг хугацаандаа авч байгаа эсэхийг баталгаажуулж шалгах 
ёстой. 

(a) бие махбодь эмгэгээс өвдөж, зовиуртай байгаа шинж төлөв 

(b) гэмтсэн 

(c) сэтгэл мэдрэлийн өвчнөөс шалтгаалж зовиуртай байгаа 

(d) эмнэлгийн асаргаа хэрэгтэй байгаа 

9.5А. Баривчлагдсан хүн эмнэлгийн асаргаа авах хүсэлт гаргасан, гаргаагүй гэдгээс үл 
хамааран түүнд эмнэлгийн асаргаа, тусламжийг үзүүлэхэд нь энэ журмыг баримтална. Хэрэв 
яаралтай эмнэлгийн асаргаа, тусламжийг үзүүлэх хэрэгтэй бол Хавсралт Н-д урьдчилан заасан 
хамгийн ойрын эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг эсхүл яаралтай эмнэлгийн түргэн 
тусламжийг дуудна. 

9.5B. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь согтууруулах ундаа, 
мансууруулах бодисын үйлчлэлийг зогсоох эмчилгээ хийхэд шаардлагатай Тайлбар 9С-д 
заасан эмийн сантай байна. 

9.6.  Энэ журмын 9.5-т заасан журам нь 1983 оны Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 
хуульд заасны дагуу баривчлагдсан хүнийг зайлшгүй эмнэлэгт шилжүүлэхээс сэргийлэх, эсхүл 
хойшлуулах үндэслэл болохгүй. (Тайлбар 9D-г үзнэ үү). Цагдаагийн хэсэг дээр баривчлагдсан 
хүнд хамгаалалтын албан хаагч эмнэлгийн анхны үзлэг хийхэд аль боломжтой эрүүл мэндийн 
сувиллын мэргэжилтнийг дуудах ёстой. (3.16-г үзнэ үү) Энэ нь дадлагын эмчийн хүрэлцэн 
ирэхдээ саатах зэрэг хойшлогдож болзошгүй тохиолдлуудад хамаарна. 

9.7. Хэрэв цагдаагийн хэсэг дээр баривчлан авчирсан хэн нэгэн хүний эрүүл мэнд 
муудах, халдварт өвчинтэй болох нь цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчид илт 
мэдэгдсэн эсхүл тухайн хүн өөрөө хэлсэн бол цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч 
баривчлагдсан хүний болон цагдаагийн хэсэг дээр байгаа бусад хүний эрүүл мэндийг хамгаалах 
боломжит арга хэмжээнүүдийг авах ёстой. Аль тохирох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэнд 
хандах зөвлөгөө авч ямар арга хэмжээ авахаа шийдэх хэрэгтэй. (Тайлбар 9Е-г үзнэ үү) Цагдан 
хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч эмнэлгийн зааварчилгаа тодорхой болох хүртэл 
тухайн хүнийг болон түүний эд зүйлийг тусгаарлах арга хэмжээ авах эрхтэй.  

9.8. Хэрэв баривчлагдсан хүн эмнэлгийн үзлэгт орох хүсэлт гаргасан бол тухайн хүний 
эмнэлгийн үзлэгийн шаардлагад тохирох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг нэн даруй 
дуудна. Хэрэв эрүүл мэндийг хамгаалах төлөвлөгөө байхгүй бол цагдаагийн эмч-мэс засалчийн 
зөвлөгөөг авах хүсэлт гаргах ёстой. Баривчлагдсан хүн нь өөрийн зардал төлөх боломжид 
тааруулан сонголт хийж эмнэлгийн дадлагажигч эмчид үзүүлж болно. 

9.9. Баривчлагдсан хүн хоригдохын өмнө эмийн зүйл авах, эсхүл эмнэлгийн 
зааварчилгаар эмийн зүйл хэрэглэхийг шаардсан бол эмийн зүйлийг хэрэглэхийн өмнө цагдан 
хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч тохирох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнээс асуух 
ёстой. Энэ журмын 9.10-т заасан хязгаарлалтын дагуу цагдан хорих байрны хамгаалалтын 
албан хаагч эмийн зүйлийг бүрэн бүтэн хадгалах, баривчлагдсан хүн зөвшөөрөгдсөн болон 
жороор бичигдсэн эмийн зүйлийг хэрэглэж байгаа эсэхийг хянах үүргийг хүлээнэ. Ямар нэг 
зөвлөгөө ба түүний үр дүнг цагдан хорих байрны тэмдэглэлд тэмдэглэж авах ёстой. 



9.10. Цагдаагийн алба хаагч эм тан өгөгч, хянагч өөртөө эмийн жор бичигч 2001 оны 
Хэрэглэж болохгүй эмийн жагсаалтын 2 ба 3-т багтсан хяналтад орсон төрөл, хэлбэрийн эмийг 
жоронд бичиж өгч болохгүй. Баривчлагдсан хүн нь эмчийн хэрэглэхийг зөвшөөрч бүртгэсэн 
эмийн зүйлийг хэрэглэж болно. 

Жагсаалтын 4 ба 5-т багтсан эмчээс зөвлөгөө авч хэрэглэхийг зөвшөөрч бүртгэсэн эмийг 
цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч (цагдан хорих байрын цагдаагийн алба хаагч) 
тарааж болно. Эмчийн зөвшөөрлийг утсаар авсан байж болно. 

9.11. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн эм баригч эсхүл эм зүйч нь эмийн талаарх 
хууль тогтоомж, холбогдох мэргэжлийн байгууллагаар хянагдаж зөвшөөрөгдсөн эмийг олгоно. 

9.12. Баривчлагдсан хүн зүрх, чихрийн шижин, унаж татдаг өвчин, эсхүл огцом тамир 
тэнхээгүй болсон талаар гомдол, шаардлага гаргасан бол эрүүл мэндийн сувиллын 
мэргэжилтний зөвлөгөө тодорхойлолтыг үндэслэн 9.5 дахь заалтыг баримтлахгүй байж болно. 

9.13. Энэ бүлэгт заасны дагуу хэдийд ч хамаагүй дуудагдаж баривчлагдсан хүнд үзлэг 
хийсэн, эмчилсэн холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнээс цагдан хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагч нь тэдгээрийн саналын талаар дараах зүйлийг асуусан байна: 

 

• цагдаагийн байгууллага баривчлагдсан хүнийг цаашид үргэлжлүүлэн хорих шийдвэр 
гаргахад шаардлагатай эрсдэл, бэрхшээлүүд; 

• боломжтой бол хэдийд байцаалт авч болох талаар; 

• аюулгүй байдлыг хангах хэрэгцээ; 

9.14. Холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн эмчилгээний зааварчилгаа 
өгөхдөө амаар эсхүл бичгээр, цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчид ямар нэг 
эргэлзээ төрсөн, тухайн зааварчилгаа нь тохиромжгүй гэж үзсэн бол заавал тодруулж асуух 
ёстой. Үүнийг хэрэгжүүлснээр цэвэр, тодорхой ба хүчин чадалтай зааврууд, олон дахин дуудаж 
хүндрэл учруулахаас сэргийлэх чухал ач холбогдолтой юм. (Тайлбар 9F-г үзнэ үү) 

 

(c)     Баримтжуулалт 

9.15. Цагдан хорих байрны тэмдэглэлд дараах зүйлийг багтаана: 

(a) энэ журмын 9.2-т заасны дагуу холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнээр 
шинжилгээ хийлгэх хуваарь болон мөн зүйлд заасан илтгэх хуудсанд орсон гомдлыг цагдан 
хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчийн холбогдох тэмдэглэлийн хамт; 

(b) энэ журмын 9.5-т заасны дагуу хийгдсэн хуваарь; 

(c) энэ журмын 9.8-т заасны дагуу эрүүл мэндийн шинжилгээ хийлгэх хүсэлт, энэ дагуу 
хийж гүйцэтгэсэн ажил; 

(d) гэмтсэн, хууч өвчин, энэ зүйлийн (a)-(c)-д заасны дагуу үзлэг, шинжилгээний хуваарьт 
оруулах зайлшгүй нөхцөл байдал болон шалтгаан; 

(e) аливаа эмнэлгийн зааварчилга, зөвлөгөөг нэмж авсан тодруулга, эрүүл мэндийн 
сувиллын мэргэжилтнээс цагдаагийн алба хаагчид өгсөн энэ зүйлийн (a)-(c)-д заасан үзлэг 
шинжилгээний хуваарь, баривчлагдсан хүний эмчилгээний талаар зааварчилгааны хамт. 
(Тайлбар 9F-г үзнэ үү) 

(f) Хавсралт Н-д заасан журмыг хэрэглэж хүнийг сэрээхээр оролдох үед үзүүлсэн хариу 
үйлдлийн талаар. (Тайлбар 9Н-г үзнэ үү) 

9.16. Хэрэв эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн өөрийн хийсэн эмнэлгийн үзлэгийн 
талаар цагдан хорих байрны тэмдэглэлд бичээгүй бол хаана тэмдэглэл үйлдсэнийг тэмдэглэлд 
тусгана. (Тайлбар 9G-г үзнэ үү) Гэвч баривчлагдсан хүний биеийн байдлын талаар цагдан хорих 
байрны тэмдэглэлд зайлшгүй тусгасан байх ёстой. (3.8 дугаар зүйл болон Хавсралт G, 7 дугаар 
зүйлийг үзнэ үү) 

 



• тэмдэглэлд цагдаагийн хэсэгт ирэх үед баривчлагдсан хүний байдал, түүнд байсан 
бүх эмийн зүйл; 

• тухайн хүнд өөрт нь байхгүй боловч тэдний эмийн зүйлийн талаар тавьсан 
шаардлагыг тэмдэглэнэ. 

 

Удирдамж, тайлбар 

9А. “Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн” – гэж холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагаар тодорхойлогдсон дадлагын хүрээний дотор ажиллах эмнэлгийн боловсрол 
эзэмшсэн хүн гэж ойлгоно. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг “Холбогдох” гэдгийг 
тухайн нөхцөл, үед хүлээсэн үүргээс хамаарна. 

9В.  Насанд хүрээгүй, сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй баривчлагдсан хүнийг ямар ч үед олон 
дахин эргэж очих ёстой. 

9С. Баривчлагдсан хүн илэрхий согтуу эсхүл хэвийн бус байгаа нь өвчнөөс, эсхүл 
эмийн үйлчлэлээр, гэмтэл авсан байх, ялангуяа ил харагдахгүй тархины гэмтэл авснаас 
зовиуртай байж болзошгүй. Баривчлагдсан хүн нь тодорхой эм, спиртийн зүйл хэрэглэдэг, 
эдгээрээс хамааралтай бол тэдгээр зүйлийн хангалт нь бага, хангалтгүйгээс богино 
хугацаагаар эрүүл мэндэд нь муугаар нөлөөлж байж болно. Ийм нөхцөл байдалд ямар нэг 
эргэлзээ төрсөн бол цагдаагийн алба хаагч нь маш яаралтайгаар тохирох эрүүл мэндийн 
сувиллын мэргэжилтнийг, эсхүл эмнэлгийн түргэн тусламжийг дуудах арга хэмжээ авах 
ёстой. Энэ журмын 9.5 дахь зүйл нь хөнгөн өвдөх, гэмтэхэд хамаарахгүй бөгөөд энэ 
тохиолдолд анхаарал хандуулах шаардлагагүй. Хэдий тийм боловч, хөнгөн өвдсөн, гэмтсэн 
тухай мэдээллийг цагдан хорих байрны тэмдэглэлд заавал тусгаж, ямар нэг эргэлзээ төрсөн 
бол туслалцаа үзүүлэхээр холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг дуудан үзүүлсэн 
байх ёстой. 

9СА.Энэ журмын 9.3-т заасан заалт нь 1988 оны Эрүүгийн Шүүн таслах хуулийн 152 
дугаар бүлэгт заасны (2005 оны Хар тамхитай тэмцэх хуулийн нэмэлт, 8 дугаар бүлэг) 
дагуу хар тамхитай холбоотой, хар тамхи зөөвөрлөх, хүлхдэг хар тамхи хэрэглэсэн хэрэгт 
сэжиглэгдэж, Магистрат шүүхийн шийдвэрээр цагдаагийн цагдан хорих байранд хоригдож 
байгаа хүний хэргийн нотлох баримтыг илрүүлэх ажилд дэмжлэг үзүүлэхэд хамаарна. Цагдан 
хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь хар тамхи залгисан хүний эрүүл мэндийг 
хамгаалахад эмнэлгийн зааварчилгааны дагуу хагас цаг тутам сэрээж байх шаардлагатай 
байдгийг мэдэж байх ёстой. Энэ нь камерт байгаа сэжигтнийг эргэж очих ердийн 
шаардлагыг үгүйсгэхгүй. 

9D. 1983 оны Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хуулийн 136 дугаар бүлэгт заасны дагуу 
баривчлагдсан хүнд эмнэлэгт хүргэж эмнэлгийн туслалцаа үзүүлэх, ямар ч үед хэрэгжүүлж 
болохуйц хуваарийг хийсэн байна. Энэ хуулийн 136 дугаар бүлэг нь баривчлагдсан хүнийг 
оношлуулахын тулд хамгаалалттай нэг газраас нөгөө хамгаалалттай газарт шилжүүлэх 
эрх олгоогүй. 

9E. Тухайн хүний хувийн нууцтай байх эрхийг хангах нь чухал бөгөөд энэ зорилгоор 
зөвхөн өөрөө зөвшөөрсөн тохиолдолд эсхүл баривчлагдсан хүний эрүүл мэндийг хамгаалах 
зайлшгүй шаардлагыг үндэслэн эмнэлгийн байгууллагын шийдвэр гарсан эсхүл бусад хүн 
түүнтэй холбогдон мэдсэнээс бусад тохиолдолд түүний эрүүл мэндийн талаарх мэдээллийг 
нууцална. 

9F. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч баривчлагдсан хүнийг 
тасралтгүй ажиглах, хянах ба холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнээс асууж 
тухайн зааварчилгааг хэрэгжүүлэхэд хийх ёстой үйл ажиллагааны талаар нарийн тодорхой 
тайлбарлуулах зэргээр зааварчилгааг тодруулахыг байнга хичээж байх ёстой. 

9G. Энэ журмын 9.15 ба 9.16 дугаар зүйл нь хэрэв энэ тухайн гэмт хэргийн нотлох 
баримтын шаардлагыг хангаж байгаа бол гэмтэл, өвчний шалтгаан, нөхцөл байдлын 
талаарх ямарваа мэдээллийг цагдан хорих байрны тэмдэглэлд тусгахыг шаардахгүй. 

9H. Хавсралт Н-д заасан журмын дагуу тодорхой хүнийг сэрээхийг оролдсон тухай 
тэмдэглэлийн зорилго нь боломжит эмчилгээ хийх хуваарьтай, эсхүл ингэж хийхийг заасан 
бол хувь хүний ухамсарлах төвшинг өөрчлөх боломжийг бий болгох явдал юм. 



 

10        Сануулгууд 

(a)   Сануулгыг заавал өгөх тохиолдол 

10.1. Хэн нэгэн хүн гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй үндэслэлүүд байгаа бол түүнээс 
гэмт хэргийн талаар асуулт тавихын өмнө эсхүл асуулт тавигдаад түүний өгсөн хариулт нь 
сэжиглэлийн үндэслэл болж байгаа бол, эсхүл сэжигтэй этгээдийн хариулт болон дуугүй байгаа 
байдал нь түүнийг шүүхээр яллах нотлох баримт болж байгаа бол сануулах ёстой. Тайлбар 10А-
г үзнэ үү. Дор дурдсан зайлшгүй зорилгоор асуулт тавигдаж байгаа бол тухайн хүнд сануулах 
шаардлагагүй: 

(a) хүнийг хэн болохыг мэдэх, тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч мөн эсэхийг тогтоох 

(b) холбогдох хууль тогтоомжид заасан шаардлагын дагуу мэдээллийг тодруулах (10.9-т 
заасныг үзнэ үү) 

(c) хамтран ажиллахыг хүсэх, нэгжих, таслан зогсоох эрх хэмжээг хэрэгжүүлэх 
шаардлагаа тодорхойлох зэргээр нэгжих ажиллагааг зохих үр дүнтэй явуулах зорилгоор 
сануулгыг өгөх хэрэггүй 

(d) энэ журмын 11.13-т заасны дагуу бичгээр бичсэн тэмдэглэлийг баталгаажуулах 

(e) 2000 оны Терроризмтой тэмцэх тухай хуулийн 7 дугаар хавсралт, тус хуульд заасны 
дагуу батлагдсан Шалгалт явуулах журмын 14 дугаар хавсралтын 6 дугаар зүйлд заасны дагуу 
хүнийг шалгах 

10.2. Ямар ч тохиолдолд анхнаасаа сануулахгүйгээр баривчлагаа явуулах, 
баривчилгааны дараа нөхөн сануулга өгөх, тухайн хүн баривчилгааны үед тэр мөчид байгаагүй 
бол тухайн хүн өөрөө хүсвэл чөлөөтэй явж болно. (Тайлбар 10С-г үзнэ үү) 

10.3. Баригдсан хүн, барих гэж байгаа хүнд тухайн мөчид эсхүл баримагц нэн даруй 
баривчлагдаж байгааг нь болон баривчилж байгаа үндэслэлийг танилцуулах ёстой. (3.4 дүгээр 
зүйл, Тайлбар 10В, Журам G, 2.2 ба 4.3 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

10.4. Энэ журмын G хэсгийн 3 дугаар бүлэгт зааснаар баривчлагдсан хүн, эсхүл барих 
гэж байгаа хүнд сануулахгүй байж болох тохиолдлууд: 

(a) тухайн цаг мөчид нөхцөл байдлаас шалтгаалан ингэж сануулах боломжгүй буюу 
тохиромжгүй байх 

(b) энэ журмын 10.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу баривчлахын өмнө сануулчихсан байгаа 
бол. 

 

(b)     Сануулах үг хэллэг 

10.5. Сануулгыг дор дурдсан тохиолдолд заавал өгнө: 

(a) баривчлах 

(a) яллах ажиллагаа явагдаж, шийтгэгдэж болзошгүй бүхий л тохиолдлуудад (16 дугаар 
бүлгийг үзнэ үү), дуугүй байгаа байдалд нь хийх сөрөг дүгнэлтийг хязгаарлалгүйгээр  (Хавсралт 
С-г үзнэ үү) “Та ямар нэг зүйл хэлэх шаардлагагүй” гэсэн томъёоллоор хэлнэ. Хэрэв та 
сануулгыг хэлээгүй нь шүүхэд мэдүүлэг өгөх үед илэрвэл танд шийтгэл ногдуулах үндэслэл 
болно. (Тайлбар 10G-г үзнэ үү) 

10.6. Хавсралт С-ийн 2 дугаар зүйлд дуугүй байхад хүчээр мэдүүлэг авахыг хязгаарлах 
үед хэрэглэх сонгох боломжтой 2 янзын сануулгын томъёоллыг тогтоосон.  

10.7. Энэ журамд заасан аливаа сануулгын үгнүүдийн жижиг алдаа нь энэ журмыг 
зөрчих үндэслэл болохгүй бөгөөд зөв утга томъёололтой холбогдох нөөц сануулгаар хангана. 

10.8. Сануулсны үндсэн дээр байцаалт явагдаж завсарлаад үргэлжлэх үед тухайн хүнд 
дахин сануулж, байцаалтыг хэдийд ч зогсоох эрхтэй болохыг мэдүүлж байх ёстой. Хэрэв 
холбогдох сануулгын талаар эргэлзэж байвал дахин ярилцлага эхлэхийн өмнө сануулгыг бүрэн 
танилцуулж өгнө. (Тайлбар 10Е-г үзнэ үү) 



10.9. Сануулгыг сонсоогүй байснаас тухайн хүн хамтран ажиллах, эсхүл тодорхой 
асуултуудад хариулахаас татгалзсан нь сануулснаас шалтгаалж үүсээгүй байх бөгөөд түүний 
эмчилгээний үр нөлөө байж магадгүй тул түүнд үр дагаврын талаар танилцуулна. Тухайн хүний 
татгалзаж болох жишээнүүд: 

 

• хоригдож болзошгүй өөрийн нэр, хаяг; 

• 1988 оны Замын хөдөлгөөний хуульд заасны дагуу тухайн гэмт хэрэгт хууль 
тогтоомжийн шаардлагаар авах ёстой мэдээлэл. 

 

(c)    1994 оны Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай хуулийн 36-37 дугаар 
бүлэгт заасан Тусгай анхааруулга 

10.10. Сэжигтнийг баривчлахад тохирох анхааруулгыг өгсний дараа нь тодорхой 
асуултад хариулахаас татгалзсан, эсхүл огт хариулахгүй гэсэн, эсхүл хангалттай хариулт өгсөн 
нөхцөлд цагдаагийн хэсэг дээр эсхүл хорих байрны зөвшөөрөгдсөн газарт сэжигтэнтэй 
ярилцлага хийх үед (Тайлбар 10F-г үзнэ үү), шүүх эсхүл шүүгч нь 1994 оны Эрүүгийн ба 
нийгмийн хэв журам сахиулах тухай хуулийн 36-37 дугаар бүлэгт заасны дагуу хүчээр мэдүүлэг 
авч болно. 

Дор дурдсан тохиолдолд ийм дүгнэлтийг хийж хүчээр мэдүүлэг авна: 

(a) дуугүй байсанд хийх сөрөг дүгнэлтийг хязгаарлах нь хамаарахгүй (Хавсралт С-г үзнэ 
үү) 

(b) тухайн сэжигтнийг нэг цагдаагийн алба хаагч баривчилсан бөгөөд зөвшөөрлөөс 
татгалзсан буюу шийдвэрээс буцсан, эсхүл тэмдэг бүхий дараах эд зүйл олдсон бол: 

 

• тэр хүн дээр 

• тэр хүний хувцас эсхүл гутал дотор буюу дээр нь 

• тэр хүний эд хөрөнгө дотор 

• түүнийг баривчилсан газарт 

(c) цагдаагийн алба хаагч баригдсан сэжигтнийг гэмт хэрэг үйлдэж байна гэж хэн нэгэн 
хэлсэн, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн цаг хугацаанд, гэмт хэрэг үйлдэгдсэн газраас олсон бөгөөд 
сэжигтэн нь тухайн газар, цаг хугацаанд тэнд байсан тухайгаа тайлбарлахаас татгалзсан. Дуугүй 
байснаас үүсэх сөрөг дүгнэлтүүдэд хязгаарлалт хэрэглэх үед сэжигтэн ямар нэг зөвшөөрөл 
10.11-д тодорхойлсон тусгай анхааруулгыг өгөх ёсгүй ба хэрэглэхгүй. 

10.11. Дүгнэлт хийхэд сэжигтэн зөвхөн нэг асуултад хариулахаас татгалзсан, тэр 
талаарх хариултаа үгүйсгэсэн, эсхүл хангалттай хариулсан хариултыг өөрөө ердийн хэлээр 
хэлсэн байх ёстой: 

(a) ямар гэмт хэрэгт мөрдөгдөж байгаа 

(b) ямар фактад хариулт авахаар асуусан 

(c) тухайн факт нь гэмт хэргийн хамтрагч мөн болохыг баталж байгаа 

(d) тухайн фактын талаар мэдүүлэхээс татгалзсан, үгүйсгэсэн бол шүүхээс хүчээр 
мэдүүлэг авах болсон 

(e) ярилцлагын тэмдэглэл хийгдсэн, энэ нь нотлох баримт болгохоор шүүх хуралдаанд 
авчирсан. 

 

(d)    Насанд хүрээгүй хүн, хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүмүүс, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүс 

10.12. Хэрэв насанд хүрээгүй хүн, хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй 
хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүст насанд хүрсэн зохих хүнийг байлцуулан сануулгыг өгнө. 
Сануулгыг байлцуулж байгаа насанд хүрсэн хүний амаар давтаж хэлсэн байх ёстой. 



 

(e)      Баримтжуулалт 

10.13. Энэ бүлэгт заасны дагуу сануулга өгсөн тухай ярилцлага хийсэн албан хаагчийн 
халаасны тэмдэглэлийн дэвтэр эсхүл ярилцлагын тэмдэглэлд тэмдэглэсэн байх ёстой. 

 

Удирдамж, тайлбар 

10А. Сэжиглэсэн үндэслэл, шалтгаан нь гэмт хэрэг үйлдсэн байж болзошгүй талаар 
мэдэгдэж байгаа бодит баримт, мэдээлэл болон гэмт хэргийг үйлдсэн талаар байцаалтад 
үндэслэсэн байх ёстой.  

10В. Баригдсан хүн нь сэжиглэгдэж байгаа гэмт хэргийн хэзээ, хаана үйлдэгдсэн 
талаар мэдээлэл авсан, өөрийнх нь эрх чөлөөг хязгаарлах, түүнийг баривчлах үндэслэл болох 
гэдгийг ойлгох хангалттай мэдээлэл өгсөн байна. Мөн сэжигтэн нь зайлшгүй баривчлах 
үндэслэл, тэдгээр үндэслэлийн талаар мэдсэн байх ёстой. Тодорхой бус техникийн хэлнээс 
хэрэглэхийг зөвшөөрөхгүй. 

10С. Дуугүй байсанд хийсэн сөрөг дүгнэлтийн хязгаарлалт, Хавсралт С-ийн 1 дүгээр 
зүйлийг үзэх, нь хоригдоогүй хүнд хамаарахгүй ба түүний хүсэлтээр хууль зүйн туслалцаа 
авахад хамаарахгүй. (3.21 дүгээр зүйлийг үзнэ үү) 

10D. Хэрэв тухайн хүн нь сануулгыг ойлгоогүй шинжтэй бол түүнд ойлгомжтой үгээр 
тайлбарлаж өгнө. 

10E. Сэжигтний бичлэг дэх нотлох баримт болон ярилцлага хийх үед ямар ч зөрүү 
гараагүй бол түүнийг шүүхэд үзүүлж ашиглах нь зүйтэй байж болох юм. Ярилцлагад зөрүү 
гарсны дараа эсхүл дараагийн ярилцлагын эхлэл дээр зөрүү гарсан бол ярилцлага авах албан 
хаагч нь зөрүү гарч байгаа шалтгааны талаар дүгнэлт хийж сэжигтэнд түүнийгээ батлахыг 
зөвшөөрөх нь зүйтэй. 

10F. Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 36 ба 37 
дугаар бүлэг нь зөвхөн цагдаагийн алба хаагч, эсхүл Гаалийн болон Татварын ажилтан 
сэжигтнийг баривчилсан тохиолдолд хамаарах бөгөөд тэдгээр албан хаагчид нь гэмт 
хэргийг мөрдөн шалгахдаа буюу гэмт этгээдийг баривчлах үедээ холбогдох анхааруулгыг 
өгөх үед эдгээр зүйл заалтыг хэрэглэнэ. Энэ зүйл заалтууд нь баривчлагдаагүй сэжигтэнтэй 
ярилцлага хийхэд хамаарахгүй. 

10G. Энэ журмын хэм хэмжээ нь гэмт хэрэгт яллагдаж болзошгүй боловч 
баривчлагдаагүй хүнд танилцуулах үед сануулга өгөхийг эсхүл сануулгыг давтахыг 
шаардахгүй. Хэдий тийм боловч, тухайн хүнд сануулаагүй тохиолдолд шүүх Эрүүгийн ба 
нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 34 дүгээр бүлэгт зааснаар дүгнэлтийг 
хийж болохгүй. 

 

11         Ярилцлага – үндсэн хэсэг 

(a) Үйл ажиллагаа 

11.1А. Ярилцлага нь 10.1 дүгээр зүйлд заасны дагуу тухайн хүний оролцоо, эсхүл 
сэжигтний холбогдсон гэмт хэрэг, эсхүл тодорхой гэмт хэрэгтэй холбоотой байцаалт байдаг.  
Ярилцлага хийх хүн нь тухайн гэмт хэрэг гарсан талаарх үндсэн мэдээлэл, эсхүл зарим нэмэлт 
мэдээллийг авсан байх ёстой. Замын хөдөлгөөний тухай 1988 оны хуулийн 7 дугаар зүйл, 
Тээврийн ажил гүйцэтгэх 1992 оны хуулийн 31 дүгээр зүйлд заасан журам нь энэ журамд заасан 
зорилгоор ярилцлага авахад хамаарахгүй. 

11.1. Сэжигтнийг баривчлах тухай шийдвэр гаргахдаа цагдаагийн хэсэг дээр эсхүл хорих 
байрны зөвшөөрөгдсөн бусад газарт авчрахаас өмнө холбогдох гэмт хэргийн талаар ярилцлага 
хийхийг дор дурдсан хойшлуулшгүй бусад тохиолдолд хориглоно: 

(a) ярилцлага хийх тохиолдол 

 



• гэмт хэрэгтэй холбогдох нотлох баримт устах, хөндлөнгийн нөлөө орох аюултай; 

• бусад хүнд хөндлөнгийн нөлөөлөл орох, бусад байдлаар эрүүл мэндэд нь хор 
хохирол учруулах; 

• эд хөрөнгөд ноцтой хохирол, гэмтэл учруулж болзошгүй. 

 (b) гэмт хэрэг үйлдсэнд сэжиглэгдэж байгаа боловч баривчлагдаагүй байгаа бусад 
хүмүүст сэрэмжлүүлэхээс өрсөж хамгаалах, өмч хөрөнгийг нуухад саад учруулах. Эдгээр нөхцөл 
байдалд хийх ярилцлага нь холбогдох бодит эрсдлийг зогсооход чиглэж, асуултууд нь тодорхой 
аюулыг зогсоох зорилгоор тавигдсан байна. 

11.2. Цагдаагийн хэсэг дээр эсхүл хорих байрны зөвшөөрөгдсөн газарт хийх ярилцлагыг 
эхлэх буюу дахин эхлэхийн өмнө хамгийн түрүүнд ярилцлага хийх албан хаагч нь сэжигтэнд 
хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эрхтэй болохыг, хууль зүйн зөвлөгөөгөөр хангагдах 
хүртэл ярилцлагыг хойшлуулж болох урьдчилан сануулах бөгөөд үгүй бол энэ журмын 6.6-т 
заасныг баримтална. Ярилцлага хийх албан хаагч нь ярилцлагын тэмдэглэлд бүхий л 
урьдчилан сануулсан тухай тэмдэглэгдэж байгаа эсэхэд хяналт тавих үүрэгтэй. 

11.3. Хүчингүй болсон. 

11.4. Сэжигтэнд сануулга өгсний дараа ярилцлагыг эхлэхдээ ярилцлага хийх албан 
хаагч нь (10 дугаар бүлгийг үзнэ үү) зарим ач холбогдол бүхий мэдүүлэг, эсхүл баригдах үедээ 
дуугүй байсан юмуу эсхүл гадна төрх байдал болон ярилцлагын өмнө ямар байсан тухай 
цагдаагийн алба хаагч, бусад цагдаагийн ажилтны хэлсэн зүйлийн талаар асуулт тавих бөгөөд 
сэжигтний өмнө ярилцлагын талаар асуулт тавьж болохгүй. Тайлбар 11А-г үзнэ үү. Ярилцлага 
хийх албан хаагч нь сэжигтэн урьд өгсөн мэдүүлэг буюу дуугүй байсан дээрээ баталгаажуулах, 
эсхүл үгүйсгэх талаар ямар нэг зүйл нэмж хэлэхийг хүсч байгаа эсэхийг асууна. 

11.4А. Ач холбогдол бүхий чухал мэдүүлэг нь сэжигтний эсрэг нотлох баримт болохуйц 
буюу түүний гэм бурууг шууд нотлох чадалтай байдаг. Сануулсны үндсэн дээр зарим дуугүй 
буюу асуултад хариулаxаас татгалзсан, үгүйсгэсэн, хангалттай биш хариулт нь дуугүй байх 
буюу өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээр зөвшөөрөгдсөн (Хавсралт С-г үзнэ үү) 
Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 3 дугаар хэсэгт заасны 
дагуу дүгнэлт хийнэ. 

11.5. Ярилцлага авах албан хаагч нь тулган шаардаж дарамталж, асуултад хариулахыг 
ятгаж мэдүүлэг авахыг оролдохыг хориглоно. Энэ журмын 10.9-т заасны дагуу ярилцлага авах 
албан хаагч нь шууд асуулт тавихаас сэргийлж, сэжигтэн асуултанд хариулж байх явцад хөтөлж 
асуух, мэдүүлэг өгөх, эсхүл мэдүүлэг өгөхөөс татгалзсанаар цагдаа ямар арга хэмжээ авахыг 
мэдэгдэх үйлдэл хийж болохгүй. Хэрэв тухайн хүн энэ асуултанд хариулсaнаар эсхүл мэдүүлэг 
өгснөөр буюу мэдүүлэг өгөхийг татгалзсанаар цагдаа арга хэмжээ авахыг шууд асуусан бол, 
ярилцлага хийж байгаа албан хаагч нь зөвшөөрөгдсөн хууль ёсны зохих арга хэмжээг төлөвлөх 
болно гэдгийг мэдэгдэж болно. 

11.6. Гэмт хэргийн талаарх ярилцлага болон нэмэлт ярилцлага өгсөн хүн нь 
шийтгэгдээгүй, яллагдах талаар мэдээлэл аваагүй байх бол, дараах тохиолдолд ярилцлагыг 
зогсооно: 

(a) мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцан явуулах үүрэгтэй албан хаагч нь тухайн гэмт 
хэрэгтэй холбоотой асуултыг холбогдох сэжигтэнд тавьж авсан бүх хариулт нь итгэж болохуйц, 
хангалттай бөгөөд тэдгээрийг асуулт тавьж тайлбарлуулсан, тайлбар нь хангалттай бол; 

(b) мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцан явуулах үүрэгтэй албан хаагч боломжтой бусад 
нотлох баримтуудыг олж авсан 

(c) мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцан явуулах үүрэгтэй албан хаагч, хоригдож байгаа 
сэжигтний хэрэг, цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч (16.1-г үзнэ үү) нь гэмт 
этгээдийн гэмт хэрэг үйлдсэнийг нь хангалттай нотлох баримт байгаа бол үндэслэл бүхий 
дотоод итгэлтэй байна гэж үзнэ. (11В-г үзнэ үү) Энэ зүйл нь сэжигтний ярилцлага дахь албан 
ёсны асуулт ба хариултын тухай тэмдэглэлийг бүрэн хийхээр урихаас 1988 оны Эрүүгийн 
сахиулах хууль, 1994 оны Хар тамхины эсрэг хуулийн дагуу хууль бус орлого, тэдгээрийг хураан 
авахаас албан хаагчийг чөлөөлөхгүй. 

 



(b)     Ярилцлагын тэмдэглэл 

11.7. (a) Ярилцлагыг цагдаагийн хэсэг дээр хийсэн эсэхээс үл шалтгаалан ярилцлага нэг 
бүрт тэмдэглэл хөтлөгдсөн байх ёстой. 

(b) Тэмдэглэл нь энэ журмын E ба F бүлэгт заасны дагуу энэ зүйлд заасан зорилгод 
нийцсэн маягт дээр, эсхүл ярилцлага хийсэн албан хаагчийн халаасны тэмдэглэлийн дэвтэр 
дээр ярилцлага болсон газар, эхэлсэн, дууссан цаг, 2.6-т заасан ярилцлагын алдаа, бүх 
оролцогчдын нэрсийг тусгасан байх ёстой. 

(c) Бичгээр хийсэн тэмдэглэл нь аль болох хэлсэн үг нэг бүрийг болон ярилцлагын 
ажиллагааны үед болсон бүх үйл явдал зэрэг ярилцлагын үйл явц, түүний үр дүнг нарийн 
тодорхой тэмдэглэж бүрэн хийгдсэн байх ёстой. 

11.8. Ярилцлагын явцад бичгээр тэмдэглэл үйлдээгүй бол ярилцлага дууссаны дараа 
аль болох боломжтой болмогц хийсэн байх ёстой. 

11.9. Ярилцлагын бичгээр хийсэн тэмдэглэлд хөтөлсөн хүний гарын үсэг зурагдсан, 
хугацааг бичсэн байна. 

11.10. Ярилцлага хийх үед бичгээр тэмдэглэл хөтлөөгүй шалтгааныг ярилцлагын 
тэмдэглэлд бичнэ. 

11.11. Ярилцлага хийсэн хүн нь ярилцлагын тэмдэглэлийг унших боломжоор хангагдаж, 
ярилцлагын үйл явцыг үнэн зөв бичигдсэнийг баталгаажуулан гарын үсэг зураагүй бол түүнийг 
ашиглах боломжгүй болно. Хэрэв ярилцлага хийсэн хүн нь уншиж чаддаггүй, эсхүл 
тэмдэглэлийг уншихаас татгалзсан, эсхүл гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол ярилцлага хийсэн 
албан хаагчдын ахлагч нь тэмдэглэлийг уншиж сонсгож, үнэн зөв бичигдсэн эсэх, гарын үсэг 
зурах эсэх, нэмэлт оруулах эсэхийг асууна. Энэ тухай ярилцлага хийсэн албан хаагч 
ярилцлагын тэмдэглэлд баталгаажуулж тэмдэглэнэ. (Тайлбар 11Е-г үзнэ үү) 

11.12. Ярилцлагын үед холбогдох насанд хүрсэн хүн эсхүл тухайн хүний өмгөөлөгч 
оролцсон бол мөн тэдгээр хүмүүст ярилцлагын тэмдэглэл болон ярилцлагын үед бичгээр 
гаргасан мэдүүлгийг унших боломжоор ханган өгч, гарын үсэг зуруулна. 

11.13. Бичгээр хийсэн тэмдэглэлд сэжигтэн, түүний өмгөөлөгчийн тайлбар гаргахдаа 
ярилцлагын хүрээнээс гадуур байж болох боловч тухайн гэмт хэрэгтэй холбогдолтой байна. 
Тухайн тэмдэглэлд тэмдэглэлийг хөтөлсөн хүн гарын үсэг зурж, цагийг тэмдэглэнэ. Боломжтой 
тохиолдолд сэжигтэн нь тэмдэглэлийг унших, үнэн зөв бол гарын үсэг зурах, алдаа гарсан бол 
түүнийг засах, тэмдэглэл хийх боломжоор хангагдана. (Тайлбар 11Е-г үзнэ үү) 

11.14. Ярилцлагын тэмдэглэлд гарын үсэг зурахаас татгалзсан тохиолдолд энэ журамд 
заасны дагуу тэмдэглэгдэх ёстой. 

 

(c)    Насанд хүрээгүй болон хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй 
хүмүүс, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүс 

11.15. Насанд хүрээгүй болон хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй 
хүмүүс, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүс гэмт хэрэгт оролцсон, холбогдсон талаар тэдгээр 
хүмүүстэй ярилцлага хийх, ярилцлагын тэмдэглэл болон сануулга өгсөн тухай бичгээр өгсөн 
мэдэгдэлд гарын үсэг зуруулахыг шаардаж болохгүй, холбогдох насанд хүрсэн хүнийг 
байлцуулаагүй бол энэ журмын 11.1, 11.18-11.20-д заасныг баримтална. 

11.16. Насанд хүрээгүй хүнтэй зөвхөн түүний сургуулийн захирал эсхүл түүнийг томилох 
эрх бүхий этгээдийн зөвшөөрлөөр сургуулийн байранд, тохиромжтой орчин нөхцөлд ярилцлага 
хийнэ. Аливаа оролдлого нь эцэг эхийн эсхүл тухайн насанд хүрээгүй хүний асран хамгаалах 
үүрэгтэй этгээд, холбогдох насанд хүрсэн хүний зөвшөөрлөөр хийгдэх бөгөөд цагдаагийн алба 
хаагч насанд хүрээгүй хүнтэй ярилцлага хийх тохиолдолд холбогдох насанд хүрсэн хүнийг 
ярилцлагад оролцох боломжтой цаг хугацааг сонгох ёстой. Хэрэв холбогдох насанд хүрсэн хүн 
нь хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хойшлуулж байгаагаас хүлээгдсэн бол, насанд хүрээгүй хүн 
нь боловсролын байгууллагын эсрэг гэмт хэрэгт сэжиглэгдсэн, захирал эсхүл түүнийг томилох 
эрх бүхий этгээд нь ярилцлага хийхэд оролцож болно. 



11.17. Хэрэв холбогдох насанд хүрсэн хүнийг ярилцлагад оролцуулах бол тэдэнд дараах 
зүйлийг танилцуулна: 

 

• ажиглагчийн хувиар ямар нэг үйлдэл хийх 

• байлцаж байгаа зорилго нь бол 

- ярилцлага хийж байгаа хүнд зөвлөгөө өгөх 

- ярилцлага нь хууль ёсны шударга болж байгаа эсэхийг ажиглах 

- ярилцлага хийж байгаа хүнтэй харилцахад туслах. 

 

(d)    Сэтгэцийн хувьд эмзэг сэжигтэн – цагдаагийн хэсэг дээр яаралтай ярилцлага 
хийх 

11.18. Дор дурдсан хүмүүстэй суперинтэндент цолтон буюу түүнээс дээш цолтой албан 
хаагчаас бусад албан хаагч эсхүл энэ журмын 11.1(a), (b), (c)-д заасны дагуу хойшлуулж 
болохгүй тохиолдолд, эсхүл тухайн хүний бие, сэтгэцийн эрүүл мэндэд хохирол учруулахгүй гэж 
үзсэнээс бусад үед ярилцлага хийж болохгүй: 

(a) насанд хүрээгүй хүн эсхүл сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнтэй 
ярилцлага хийх үед холбогдох насанд хүрсэн хүн байхгүй бол 

(b) тухайн цаг хугацаанд ярилцлага хийх боломжгүй: 

• асуулт болон хариулт нь чухал ач холбогдолтой 

• согтуу, хар тамхи эсхүл бусад өвчин, зовиур зэргээс шалтгаалан болж байгаа үйл 
явдлын талаарх ойлголт авах чадваргүй 

(c) Англи хэл мэддэггүй хүн эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй хүнээс тайлбар авахад 
хэлмэрч байхгүй бол. 

11.19. Энэ журмын 11.1(a), (b), (c)-д заасан үр дагаварт хүрэхээс сэргийлэхийн тулд 
ярилцлагын явцад хангалттай мэдээлэл олж авмагц цааш үргэлжлүүлэхгүй байж болно. 

11.20. Энэ журмын 11.18-д заасны дагуу ярилцлага хийх шийдвэр гаргах үндэслэлийг 
тэмдэглэлд тусгана. 

 

Удирдамж, тайлбар 

11А Энэ журмын 11.4-т заасан хэм хэмжээ нь ярилцлага хийх албан хаагч нь дараагийн 
алхмаа хийх, дахин ярилцлага хийхдээ ач холбогдолтой чухал мэдүүлэг авах, өөрийнхөө эсрэг 
мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг хангахаас чөлөөлөхгүй. 

11В Эрүүгийн процесс, мөрдөн шалгах 1996 оны хууль, үйл ажиллагааны журмын 3.4-
ийн заалтыг “мөрдөн шалгах ажиллагааг удирдан явуулахад мөрдөн байцаагч нь сэжигтэн 
рүү чиглэсэн ба түүнээс гадагшлах бүхий л үндэслэл бүхий мэдээллийг тодруулж шалгах 
ёстой, үндэслэл нь тодорхой нөхцөл байдалд тулгуурласан байна” гэж ойлгоно. Ярилцлага 
хийх албан хаагч нь ярилцлагын үед асуулт тавихдаа үүнийг санаж байх хэрэгтэй. 

11С Насанд хүрээгүй болон сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг 
хүмүүс нь ихэнхдээ өөрөө ухамсаргүйгээр эсхүл хүсэлгүйгээр найдвартай нотлох баримтаар 
хангаж чаддаг боловч тэдний өгсөн мэдээлэл нь найдваргүй, төөрөлдүүлэх, өөрийгөө 
хамгаалах зорилготой байж болзошгүй байдаг. Ийм хүмүүсийг байцаах үед онцгой анхаарал 
тавих ёстой ба тухайн хүний нас, сэтгэцийн байдал, сэтгэцийн чадавхид ямар нэг эргэлзээ 
төрсөн бол холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулахыг шаардана. Найдваргүй баримтын 
эрсдэлийн учир шалтгаанаар аль болох нэмэлт нотлох баримт олж авах нь чухал юм. 

11D Зайлшгүйгээс бусад тохиолдолд насанд хүрээгүй хүнийг түүний сургууль зэрэг 
газарт баривчилж болохгүй. Хэрэв насанд хүрээгүй хүнийг түүний сургууль дээр баривчлах 
бол сургуулийн захирал эсхүл түүнийг томилох эрхтэй албан тушаалтанд урьдчилан 
мэдэгдэнэ. 



11Е Энэ журмын 11.4-т тайлбарласан чухал ач холбогдолтой, ноцтой мэдүүлэг нь 
ихэвчлэн гэмт хэрэгтэй хамааралтай бөгөөд энэ тухай тэмдэглэлд туссан байх ёстой. 
Сэжигтэн нь тэмдэглэлийг уншихыг зөвшөөрсөн, засвар оруулж тайлбар хийж, гарын үсэг 
зурах нь “Миний хэлснийг үнэн зөв тэмдэглэсэн болохыг хүлээн зөвшөөрч байна” гэх зэрэг 
нэмэлт тэмдэглэл хийж, гарын үсэг зурахыг хүснэ. Хэрэв сэжигтэн нь тэмдэглэлийг хүлээн 
зөвшөөрөхгүй бол ярилцлага хийсэн албан хаагч нь сэжигтнээс хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа 
зүйлүүдийг тэмдэглэлд тусгана. Гарын үсэг зурахаас татгалзсан тухай бүрт тэмдэглэлд 
тусгана. 

 

12           Цагдаагийн хэсэг дээр ярилцлага хийх 

(a)     Үйл ажиллагаа 

12.1. Хэрэв цагдаагийн алба хаагч хоригдож байгаа хүнтэй биеэр уулзаж ярилцлага 
хийх, тодруулж асуух ажиллагаа хийхийг хүсвэл, цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан 
хаагч нь хоригдож байгаа хүнийг цагдаагийн алба хаагчид хүргэж, түүний хамгаалалтад 
хүлээлгэн өгнө. 

12.2. Дор дурдсанаас бусад тохиолдолд цагдан хоригдож байгаа этгээдийг хоногийн 24 
цагийн аль ч үед нь 8 цагаас доошгүй үргэлжилсэн хугацаанд байцаалт, мөрдөн шалгах 
ажиллагаанаас чөлөөлөгдөнө. Хоригдож байгаа этгээдийн унтаж амрах хугацаатай нь 
холбогдуулан ихэвчлэн шөнийн цагаар завсарлага авдаг. Хэрэв цагдан хоригдож байгаа этгээд 
нь цагдаагийн хэсэг дээр сайн дураараа ирж баригдсан бол цагдаагийн хэсэг дээр хүрэлцэн 
ирсэн хугацаанаас биш, баривчилсан хугацаанаас эхлэн 24 цагийг тоолно. Завсарлага авах, 
хойшлуулж болох хугацаа: 

(a) Завсарлага авах, хойшлуулшгүй ярилцлага хийх үндэслэл бүхий итгэл үнэмшил 
байгаа бол: 

(i) иргэдэд хор уршиг учрах, эд хөрөнгийн их хэмжээний алдагдал, хохирол учрах 

(ii) цагдан хорих байрнаас тухайн хүн суллагдах нь гарцаагүй болсон тул хойшлуулах 
шаардлагагүй 

(iii мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнд өөр бусад сэжиг таамаг илэрсэн. 

(b) цагдан хоригдож байгаа хүний хүсэлт, тэдгээрийн өмгөөлөгч, холбогдох насанд 
хүрсэн хүн хүсэлт гаргасан бол 

(c) шийдвэрийг хойшлуулах, завсарлах нь зайлшгүй бол 

(i)  энэ журмын 15 дугаар бүлэгт заасан үүрэг үүссэн, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 

(ii) энэ журмын 9 дүгээр бүлэгт заасан үйл ажиллагааг болон эмнэлгийн зөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх 

Энэ зүйлийн (a)-д заасны дагуу хугацаа нь завсарлуулахад зөвшөөрөгдсөн бүрэн 
хугацаа, харин (b) ба (c)-д заасан завсарлах хугацаа нь зөвшөөрөгдсөн бүрэн хугацаа гэж 
шаардахгүй. 

12.3. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь хоригдож байгаа этгээдийг 
ярилцлагад оруулахын өмнө нь мөрдөн шалгах үүрэг гүйцэтгэж байгаа албан хаагч болон 
холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэнтэй заавал зөвлөлдөж, түүнийг ярилцлага 
өгөхөд хангалттай эрүүл чийрэг байгаа эсэхийг үнэлнэ. Энэ нь хоригдож байгаа хүний бие, 
сэтгэл зүйн байдлыг үнэлж эрсдлийг тодорхойлж ярилцлага хийх газарт хүргэх эсэхийг 
шийдвэрлэнэ гэсэн үг юм. (Хавсралт G-г үзнэ үү). Цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан 
хаагч нь хоригдож байгаа этгээдийн биеийн болон сэтгэцийн байдалд ярилцлага нь сөрөг нөлөө 
үзүүлнэ гэж үзвэл ярилцлагад явуулахгүй байх ёстой. Энэ журмын 11.18-аар тогтоосон 
жагсаалтад багтсан эмзэг сэжигтэн нь ихэвчлэн ярилцлагын үед өвчин нь сэдрэх эрсдэлтэй 
байдаг тул түүнээс энэ журмын 11.18-аас 11.20-д заасны дагуу ярилцлага авч болохгүй. 

12.4. Ярилцлагыг аль болох тохиромжтой халаалттай, гэрэлтүүлэгтэй, агааржуулагчтай 
өрөөнд явуулж байвал зохино. 



12.5. Энэ журамд заасан зөвшөөрлийн дагуу хоригдсон сэжигтэнтэй түүний баригдсан 
хэргийн талаарх нотлох баримтыг тогтоохын тулд ярилцлага хийхийн тулд хорих нь зайлшгүй 
болгож байгаа нь асуултад хариулах сонголтгүй болгож байгаа боловч цагдаагийн алба хаагч нь 
энэ зорилгоор ярилцлага хийхийг шаардах, тохиролцохыг зөвшөөрөхгүй.  Хэрэв сэжигтэн нь 
байцаалтад орохгүй, цаашид ч орохгүй гэж шийдэн ярилцлага хийх өрөө рүү явах буюу өөрийн 
камераас гарахаас татгалзсан эсхүл байцаалтын өрөөг орхин явахыг оролдсон бол ярилцлага 
хийхийг тулгах, тохиролцохыг зөвшөөрөхгүй. Энэ журмын 10 дугаар бүлэгт зааснаар сэжигтэнд 
сануулсан, хамтран ажиллахаас татгалзсан, эсэргүүцсэн бөгөөд энэ нь нотлох баримт болохоор 
байвал ярилцлагыг камерт нь явуулж болно. Үүний дараа сэжигтнийг хамтран ажиллахад 
уриалж, ярилцлагын өрөө рүү явцгааж болно. 

12.6. Байцаалт авах эсхүл мэдүүлэг гаргахдаа сэжигтнийг босож зогссон байхыг 
шаардахгүй. 

12.7. Энэ журмын 2.6А-д заасны дагуу ярилцлага авах албан хаагч бүр ярилцлагаа 
эхлүүлэхийн өмнө нь ярилцлага өгөгч хүнд тэд өөрсдөө болон бусад байлцах хүмүүсийг 
танилцуулна.   

12.8. Ярилцлагыг хоолны завсарлын үед түр зогсооно. Ярилцлагын цагийг ойролцоогоор 
хоёр цаг тутамд богино хугацаагаар завсарлах бөгөөд дор дурдсан үндэслэл бүхий итгэл 
үнэмшил төрсөн бол завсарлагааг хойшлуулах эсэх шийдвэрийг ярилцлага хийгч албан хаагч нь 
бие даан шийдвэрлэнэ: 

 

• Хүмүүст хор уршиг учруулах эрсдэлтэй 

• Эд хөрөнгийн ноцтой хохирол учруулах 

(ii) хоригдож байгаа хүнийг суллах хугацааг үндэслэлгүйгээр хойшлуулах бол 

(iii) шударга бусаар мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнд нөлөөхүйц бол (Тайлбар 12В-г 
үзнэ үү) 

12.9. Ярилцлагын явцад ярилцлага өгөгч эсхүл түүний өмгөөлөгч, төлөөлөгч нь энэ 
хууль, журмын талаар гомдол гаргасан бол ярилцлага хийж байгаа албан хаагч нь дараах 
зүйлийг гүйцэтгэнэ: 

(i)    ярилцлагын тэмдэглэлд түүнийг тэмдэглэх; 

(ii)  энэ журмын 9 дүгээр бүлэгт заасан үүрэг хүлээсэн хорих байрны хамгаалалтын 
албан хаагчид мэдэгдэх. 

 

(b)        Баримтжуулалт 

12.10. Тэмдэглэлийг заавал хийх тохиолдол: 

 

• Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчийн хамгаалалтад байгаагүй шалтгаан, цаг 
хугацаа; 

• Хоригдож байгаа хүнийг хорих байрнаас хүргэж ирэхээс татгалзсан шалтгаан. 

12.11. Тэмдэглэлийг хийсэн байх тохиолдол: 

 

• (a) ярилцлагын өрөөг ашиглах боломжгүй байсан шалтгаан; 

• (b) энэ журмын 12.5-д заасны дагуу хийсэн үйл ажиллагаа. 

Цагдан хорих байрны тэмдэглэлд эсхүл ярилцлагын тэмдэглэлд хийгдсэн тэмдэглэлийг 
хадгалж, хорих байрны тэмдэглэлд товч тэмдэглэл хийнэ. 

12.12. Ярилцлагыг завсарлуулахыг хойшлуулсан шийдвэр бүрийг түүний шалтгааныг нь 
ярилцлагын тэмдэглэлд бичнэ. 

12.13. Сануулсны үндсэн дээр цагдаагийн хэсэг дээр бичгээр гаргасан бүх мэдүүлэг нь 
тусгайлан бэлтгэсэн маягт дээр бичигдсэн байна. 



12.14. Сануулсны үндсэн дээр бичгээр гаргасан бүх мэдүүлэг нь Хавсралт D-д заасны 
дагуу хийгдэнэ. Сануулсны үндсэн дээр цагдаагийн хэсэг дээр бичгээр мэдүүлэг гаргахын өмнө 
тухайн хүнд хуулийн зөвлөгөө авах эрхийн талаар урьдчилан сануулна. (Тайлбар 12А-г үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

12А Ярилцлагын тэмдэглэлийг бичгээр хөтөлсөн, энэ зүйлийн 11.11-т заасны дагуу 
тэмдэглэлд гарын үсэг зурагдсан, энэ журмын Е ба F хэсэгт заасны дагуу дуу эсхүл дүрсний 
бичлэгийг хийсэн бол бичгээр мэдүүлэг гаргахыг хүсэх нь ердийн бус тохиолдол гэж үзнэ. 
Сануулсны үндсэн дээр гаргасан мэдүүлэг нь ердийн тохиолдолд тухайн хүний өөрийнх нь 
хүсэлт гаргасан нөхцөлд хийгдэнэ. Тухайн хүн мэдүүлэг гаргахыг хүссэн байх ёстой. 

12В Хоолны завсарлага нь ихэвчлэн 45-аас доошгүй минут, хоёр цаг ярилцлага 
хийсний дараах богино хугацааны завсарлага нь 15-аас доошгүй минут байх ёстой. Хэрэв 
ярилцлага хийж байгаа албан хаагч нь энэ журмын 12.8 дугаар зүйлд заасны дагуу 
завсарлагыг хойшлуулсан эсхүл ярилцлагын цагийг сунгасан бол дараагийн удаа илүү урт 
хугацаагаар завсарлагаар хангана. Хэрэв богино ярилцлага бөгөөд өөр богино хугацааны 
ярилцлага төлөвлөгдсөн бол энэ журмын 12.8(i)-аас (iii)-т заасны дагуу бултаж булзаж байна 
гэх үндэслэл бүхий итгэл төрсөн бол завсарлагын цагийг богиносгож болно. 

 

13       Хэлмэрч 

(a)      Үндсэн хэсэг 

13.1. Цагдаагийн удирдах албан хаагч дор дурдсан хүмүүсийг хэлмэрчээр хангах 
холбогдох арга хэмжээ авагдсан эсэхэд хяналт тавина: 

 

• сонсголын бэрхшээлтэй хүн 

• англи хэл ойлгодоггүй хүн 

Боломжтой бүхий л тохиолдолд Олон нийтэд хэлмэрчлэх үйлчилгээний Үндэсний 
бүртгэлийн газраас эсхүл Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцах хорооноос, Англи болон 
дохионы хэлний хэлмэрчдийн лавлахаас хэлмэрчийн жагсаалтыг гаргуулж авсан байна.  

 

(b)       Гадаад хэл 

13.2. Энэ журмын 11.1, 11.18-аас 11.20 дугаар зүйлд зааснаар хэлмэрчлэх боломжтой 
хүний оролцоогүйгээр дор дурдсан хүмүүстэй ярилцлага хийж болохгүй: 

(a) англи хэлээр ойлголцох боломжгүй 

(b) ярилцлага хийх албан хаагч нь тухай хүний өөрийнх нь хэлээр ярьж чадахгүй 

(c) тухайн хүн хэлмэрч оролцуулахыг хүссэн 

13.3. Ярилцлага хийх албан хаагч нь хэлмэрчийг тухай бүрт тухайн хүний хэлээр, нотлох 
баримт болохуйцаар яв цав орчуулга хийж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Ярилцлага хийх албан 
хаагч нь хэлмэрчид асуулт болон хариултыг орчуулж өгөх хангалттай хугацааг өгнө. Тухайн хүн 
нь тэмдэглэлийг унших, эсхүл түүнд уншиж сонсгох, үнэн зөв тэмдэглэгдсэн бол гарын үсэг 
зурах, орчуулга алдаатай, буруу болсон бол засвар оруулахыг шаардах эрхтэй. Ярилцлагыг дуу 
эсхүл дүрсний бичлэг хийж бэхжүүлсэн бол энэ журмын Е эсхүл F-д заасныг баримтална.  

13.4. Хэрэв цагдаагийн алба хаагч эсхүл цагдаагийн бусад ажилтанд Англи хэлнээс өөр 
хэлээр мэдүүлэг гаргасан бол: 

(a) хэлмэрч нь мэдүүлгийг гаргасан хэлээр нь тэмдэглэнэ 

(b) тухайн хүнийг гарын үсэг зурахыг хүснэ 

(c) албан ёсны англи хэлний орчуулгыг тогтоосон журмын дагуу хийнэ 

 



(c)        Сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс ба ярианы бэрхшээлтэй хүмүүс 

13.5. Сонсголын бэрхшээлтэй хүн эсхүл тухайн хүний сонсох, ярих чадварт эргэлзээ 
төрсөн бол түүнийг хэлмэрчийг оролцуулахгүйгээр ярилцлага хийж болохгүй, харин бичгээр 
ярилцлага хийхийг зөвшөөрсөн бол энэ журмын 11.1, 11.18 -аас 11.20-д заасныг баримтална. 

13.6. Насанд хүрээгүй хүнтэй ярилцлага хийхэд эцэг эх, асран хамгаалагч зэрэг 
холбогдох насанд хүрсэн хүн нь сонсголын бэрхшээлтэй эсхүл тэдгээр хүмүүс сонсголын болон 
ярианы чадварт эргэлзээ төрсөн бөгөөд тэд бичгээр ярилцлага хийхийг зөвшөөрснөөс бусад 
тохиолдолд 11.1, 11.18 -аас 11.20-д заасныг баримтлан хэлмэрчийг байлцуулна. 

13.7. Ярилцлага хийх албан хаагч нь хэлмэрчээр ярилцлагын тэмдэглэлийг уншуулж, 
үнэн зөв орчуулж байгаад хяналт тавина. Ярилцлага нь дууны болон дүрс бичлэгээр бэхжүүлсэн 
бол энэ журмын Е болон F хэсэгт заасны дагуу зохион байгуулна. 

 

(d)        Хоригдож байгаа хүний талаарх нэмэлт журам 

13.8. Хоригдож байгаа хүнд хэлмэрчийн хөлсийг төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх тухай 
аль болох ойлгуулах арга хэмжээ авна. 

13.9. Цагдан хоригдож байгаа этгээд нь хэлний болон сонсгол, ярианы бэрхшээлээс 
шалтгаалан өмгөөлөгчтэйгөө харилцаж чадахгүй байгаа бол 6.1 дүгээр зүйлийг баримтлан 
хэлмэрчийг дуудна. эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх зорилгоор хэлмэрчлэхэд цагдаагийн алба хаагч 
эсхүл цагдаагийн бусад ажилтан хэлмэрч хийж болохгүй. Цагдан хоригдож байгаа этгээд эсхүл 
түүний холбогдох насанд хүрсэн хүн бичгээр зөвшөөрсөн, эсхүл энэ журмын Е болон F хэсэгт 
заасны дагуу ярилцлагыг дуу болон дүрсний бичлэг хийж бэхжүүлж байгаа бол цагдаагийн алба 
хаагч, эсхүл цагдаагийн бусад ажилтан нь хэлмэрчийн үүрэг гүйцэтгэж болно. 

13.10. Цагдан хоригдож байгаа сонсголгүй хүн, эсхүл сонсох, ярих болон Англи хэлээр 
ойлголцох чадвар нь эргэлзээтэй хүмүүстэй цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь 
идэвхтэй харилцаж чадахгүй бол түүнд өгөх хэргийн талаар болон бусад мэдээллийг өгөх, 
тайлбарлахын тулд хэлмэрчийг аль болох байлцуулна. 

 

(e)      Баримтжуулалт 

13.11. Энэ бүлэгт заасны дагуу хэлмэрчийг дуудсан тухай болон оролцоогүйгээр 
ярилцлагыг явуулахаар тохиролцсон тухай тэмдэглэлд дурдана. 

 

14          Байцаалт – тусгай хязгаарлалт 

14.1. Цагдаагийн бусад байгууллагын хүсэлтээр өөр нэг цагдаагийн байгууллага нь 
хүнийг баривчилсан бол энэ журмын 41 дүгээр бүлэгт зааснаар хорих хугацааны талаарх 
зохицуулалтыг баримтална. Нөгөө цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх хүртэлх хугацаанд 
тухайн хүний үйлдсэн гэмт хэргийн талаар байцаалт авахгүй байж болох боловч сайн дураараа 
мэдүүлэг гаргасан бол түүнийг бэхжүүлж авах ёстой.  

14.2. Цагдаагийн байгууллагын хяналтад хоригдон эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлж байгаа 
этгээдийг хариуцсан эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр байцааж болохгүй. (Тайлбар 14А-г үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

14А Энэ журмын 14.2-т заасны дагуу эмнэлэг дээр байцаалт авах бол, эсхүл эмнэлэгт 
хүргэх замд, эмнэлгээс хорих газар руу явах замд байцаалт авах бол байцаалтын хугацаа нь 
зөвшөөрөгдсөн хорих нийт хугацаанаас хамаарна. 

 

15.        Цагдан хорих хугацааг сунгах, уулзалт 

(a)       Энэ журмын дагуу хоригдож байгаа хүмүүс 



15.1. Энэ журмын 40 дүгээр бүлэгт заасны дагуу цагдаагийн алба хаагч нь 
баривчлагдсан хүний талаар шийдвэр гаргахын өмнө ба дараа болон үргэлжлүүлэн цагдан 
хорьсон хугацааг тодорхойлох үүрэг хүлээнэ. Энэ шаардлага нь цагдан хорих нийт хугацааны 
туршид үргэлжлэх бөгөөд энэ зүйлийн 15.10 дугаар зүйлд заасны дагуу баривчлагдсан хүнийг 
цагдаагийн хэсэг дээр байлгах үед хяналт тавина. (Тайлбар 15A болон 15B-г үзнэ үү) 

15.2. Энэ журмын 42 дугаар бүлэгт зааснаар суперинтэндент цолтон цолтой буюу 
түүнээс дээшх цолтой (удирдах албан тушаалтан) албан хаагч цагдаагийн хэсэг дээр 
баривчлагдсан хүнийг түр байлгах үед шийдвэр гаргалгүйгээр саатуулах хугацааг хамгийн ихдээ 
12 цаг хүртэл сунгах эрхтэй. Түүнээс цааш үргэлжлүүлэх шаардлагатай бол энэ журмын 43-44 
дүгээр бүлэгт зааснаар зөвхөн Магистрат шүүгч шийдвэрлэх эрхтэй. (Тайлбар 15C, 15D болон 
15E-г үзнэ үү) 

15.2А. Энэ журмын нэмэлтээр орсон 42(1) дугаар бүлэгт зааснаар гэмт хэрэгт нь ял 
төлөвлөхийн тулд түр саатуулах хамгийн дээд хугацааг 24-өөс 36 цагаар тогтоосон. Насанд 
хүрээгүй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнийг 24 цагаас дээш саатуулах бол хэргийн нөхцөл 
байдал, тухайн хүний дор дурдсан байдалд үндэслэнэ: 

(a) онцгой эмзэг 

(b) түр саатуулах хугацааг сунгах талаарх шийдвэрийг төлөөлөх эрхтэй хүнд урьдчилан 
мэдэх боломжоор хангах хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй 

(c) холбогдох насанд хүрсэн хүний хяналт, зөвлөгөөний хэрэгцээ 

(d) цагдан хорих явдлаас бусад сонголтууд; 

15.3. Энэ журмын 15.1 эсхүл 15.2 дугаар зүйлд заасны дагуу цагдаагийн алба хаагч нь 
түр саатуулах хугацааг үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэхийн өмнө сатуулагдах байдлын тухай 
мэдээллийг олгоно: 

(a) саатуулагдсан этгээдэд, энэ журмын 15.1 дүгээр зүйлд зааснаар саатуулагдсан 
этгээд унтаж амраагүй бол 

(b) тухайн цаг үед саатуулагдсан хүний өмгөөлөгч байгаа бол өмгөөлөгчид 

(c) тухайн цаг үед саатуулагдсан хүнийг төлөөлөх холбогдох насанд хүрсэн хүн байгаа 
бол түүнд 

15.3.А. Бусад хүмүүс саатуулагдсан этгээдийн ахуйн байдлыг үзэхийг сонирхож байгаа 
бол цагдаагийн алба хаагч өөрийн шийдвэрээр үзүүлж болно. 

15.3В. Энэ журмын 15.10 дугаар зүйлд заасан агуулгаар уулзуулахдаа биеэр болон 
утсаар, бичгээр байж болно. Цагдаагийн алба хаагч нь саатуулагдсан хүнийг өөрийг нь утсаар 
ярихыг зөвшөөрсөн боловч тухайн хүн татгалзсан бол цагдаагийн алба хаагч нь тэдгээрийн 
нөхцөл байдал, зан төлвийн байдалд үндэслэн уулзуулахгүй байж болно. (Тайлбар 15С-г үзнэ 
үү) 

15.3С. Саатуулагдсан хүнтэй уулзуулах, эсхүл утсаар буюу дүрс бичлэгийн төхөөрөмж 
ашиглан шууд харьцах эсэх шийдвэрийг цагдаагийн алба хаагч гаргана. (Тайлбар 15G-г үзнэ үү) 
Уулзалт хийх хэлбэрийг сонгохдоо хяналт тавих цагдаагийн алба хаагч нь цагдан хорих байранд 
саатуулагдсан хүний хэрэгцээг хангахыг эрмэлгэнэ. Хяналтын ач холбогдол нь хүний 
хэрэгцээний зүйлийг тухайн хүний хувийн нөхцөл байдал, бусад нэмэлт хүчин зүйл дээр 
тулгуурлан тогтоох явдал юм. Үүнд: 

(a) насанд хүрээгүй хүн (насанд хүрээгүй хүний нас) 

(b) оюун санааны хувьд эмзэг байдал 

(c) хөнгөн зэргийн өвчний бус шалтгаанар эмнэлгийн хяналтад байсан 

(d) тухайн хүнийг саатуулж хорьсон нь олон нийтийн анхааралд байгаа 

15.4. Саатуулсан дээд хугацааг сунгах эсэхийг тогтоох хяналт шалгалт хийхийн өмнө 
цагдаагийн алба хаагч нь баривчлагдсан хүнд энэ журмын 6.5 дугаар зүйлд заасны дагуу хууль 
зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө авах эрхийг нь урьдчилан сануулсан эсэхийг түүнийг унтаагүй 
сэрүүн байгаа тохиолдолд асууж тодруулах ёстой. 



15.5. Уулзалт хийсний дараа цагдаагийн алба хаагч нь баривчлагдсан хүнийг цагдан 
хорих байранд оруулж, эсхүл саатуулах хугацааг хамгийн их хугацаагаар сунгасны дараа 
баривчлагдсан хүнээс гаргасан хүсэлтийг тэмдэглэж авна. Энэ журмын 15.1 эсхүл 15.2 дугаар 
зүйлд зааснаар цагдаагийн алба хаагч нь аль болох тухайн санал хүсэлтийг нь мэдээлнэ. 11.4 
болон 11.13 дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

15.6. Цагдаагийн алба хаагч нь баривчлагдсан этгээдэд тодорхой асуултууд тавьж 
болохгүй. Үүнд:  

 

• гэмт хэрэгт оролцсон түүний оролцоотой холбогдох 

• түүний гаргасан санал хүсэлтийн талаар 

-хууль ёсоор төлөөлөх боломжийг өгсөн талаар 

-баривчлах хугацааны сунгалт, хорих хугацааг сунгах шийдвэр гаргах талаар. 

Энэ журмын 11.1А-д заасны дагуу ярилцлага хийх бөгөөд энэ нь энэ журмын 11 дүгээр бүлэг 
16.5 дугаар зүйлд заасны дагуу хамтарсан хамгаалалтууд нь шийтгэгдсэн хүнд мөн адил 
хамаарна. (11.13 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

15.7.Баривчлагдсан хүн нь сэрсэн даруй (15.1 дүгээр зүйлийг үзнэ үү) үргэлжлүүлэн 
хорих нь батлагдсан шийдвэр болон шалтгааныг нь танилцуулах ёстой. 

 

(b)         Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн дагуу баривчлагдсан хүн 

15.8. Терроризмын хэрэгт: 

(a) Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны цагдаагийн алба хаагчийн хяналт тавих эрх 
мэдэл ба үүргийг 2 дугаар бүлгийн 8 дугаар хавсралтад заасан 

(b) дор хаяж суперинтэндент цолтон цолтой цагдаагийн алба хаагч нь Терроризмтой 
тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 3 дугаар бүлгийн 8 дугаар хавсралтын дагуу нэмж баривчлах 
эсхүл саатуулах хугацааг сунгах зөвшөөрлийг шүүхийн эрх мэдэл бүхий хүнд хүсэлт гаргаж 
болно. 

 

(c)        Xяналтыг хорих байрны телефон утас ашиглан явуулах 

15.9. Энэ журмын 40А дугаар бүлгээр цагдаагийн алба хаагч нь 40 дүгээр бүлэгт 
заасан шийтгэгдээгүй байгаа хүний хорих байрны хяналтыг хэрэгжүүлэх, цагдаагийн хэсэг дээр 
очихгүйгээр утсаар харилцахад гүйцэтгэх үүргийг хүлээх тухай тайлбарлана. 

15.9А. Энэ журмын 45А(2) дугаар бүлэг нь цагдаагийн алба хаагч энэ журмын 40 дүгээр 
бүлэгт заасны дагуу шийтгэх шийдвэр гараагүй байгаа хүний хоригдож байгаад хяналт тавих, 
цагдаагийн хэсэг дээр баривчлагдсан хүнийг түр байлгахад оролцохгүй байх, харин видео 
харилцан яриаг гүйцэтгэхэд хяналт тавих тухай тайлбараар хангана. 

15.9В. Видео харилцан яриаг хийх төхөөрөмжтэй газарт утсаар яриулахыг зөвшөөрөхгүй 
ба Видео харилцан яриа хийхэд хэрэглэж болохуйц байна. 

15.9С.Хяналт тавих цагдаагийн алба хаагч нь тухайн хүнд нөлөө үзүүлж байвал утсаар 
ярих юмуу, эсхүл видео харилцан яриаг ямар ч үед таслан зогсоох шийдвэрийг гаргаж болно. 
Харин шалтгааныг хорих байрны тэмдэглэлд тусгасан байна. (Тайлбар 15F-г үзнэ үү) 

15.10. Цагдаагийн хэсэг дээр баривчлагдсан хүнийг түр байлгах үед утсан уулзалтыг 
хийхэд уулзалт хариуцсан цагдаагийн алба хаагч нь энэ журмын 40 дүгээр бүлэгт заасны дагуу 
өөрийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

(a) баривчлагдсан хүний цагдан хорих байрны тэмдэглэлд уулзалттай холбогдох 
тэмдэглэлийг бичих 

(b) боломжтой бол энэ зүйлийн (a)-д заасан тэмдэглэлийг  баривчлагдсан хүнийг 
байлцуулан хөтлөх 



(c) уулзалтын талаарх мэдээллийг баривчлагдсан хүнд өгөх. 

15.11. Утсаар ярих уулзалт хийгдэх үед энэ журмын 15.3 дугаар зүйлд заасан шаардлага 
хангагдана. Үүнд: 

(a) баривчлагдсан хүнийг факс, цахим захидал, мессеж зэрэг дамжуулах төхөөрөмжөөр 
ирүүлсэн бичгэн материалыг явуулах боломжоор хангах: 

(i) өөрийн биеэр телефон утсаар ярих 

(ii) дээрх төхөөрөмжийг ашиглан бичих 

(b) бусад тохиолдолд баривчлагдсан хүнд өөрийн биеэр утсаар ярих боломжийг олгох 

 

(d)       Баримтжуулалт 

15.12. Энэ журмын 15.4 дүгээр зүйлд зааснаас хорих байрны тэмдэглэлд бүх урьдчилсан 
сануулгыг өгсөн тухай тэмдэглэсэн эсэхэд цагдаагийн алба хаагч хяналт тавих үүрэгтэй. 

15.13. Бүх л уулзалт, хяналтыг хойшлуулсан, зогсоосон тухай болон тэдгээрийн 
үндэслэлийг тэмдэглэлд тусгасан байна. 

15.14.Утсаар ярих уулзалт хийгдсэн бол тэмдэглэлийг дор дурдсаны дагуу хийнэ. Үүнд: 

(a) баривчлагдсан хүнийг цагдаагийн хэсэг дээр түр хугацаагаар байлгах үед уулзалт 
хариуцсан цагдаагийн алба хаагч нь байгаагүй бол шалтгааныг; 

(b) уулзалт хариуцсан цагдаагийн алба хаагч хаана байсан тухай; 

(c) уулзалт хийлгэсэн арга, үүнд биеэр уулзсан, эсхүл бичгээр харьцсан, байлцсан 
уулзалт хариуцсан албан хаагч. Энэ журмын 15.11 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

15.15. Бичгээр хийсэн уулзалтын материалыг хэвээр хадгална. 

15.16. Тэмдэглэлд хорих хугацааг сунгасан, зөвшөөрөл авах хүсэлт гаргасан тухай 
уулзалт хийгдсэн даруйд түүний үр дүнг тусгана. Энэ журмын 15.7 дугаар зүйлд зааснаар 
тэмдэглэлийг тухайн хүнд хэдийд хэн мэдэгдсэн тухай хийнэ. Энэ журмын 42 дугаар бүлэгт 
зааснаар зөвшөөрөл олгогдсон бол нэмэлт сунгалт, эсхүл хорих хугацааг сунгасан цаг, минутыг 
тэмдэглэнэ. Хорих хугацааг нэмж сунгах, эсхүл үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл энэ журмын 43 эсхүл 
44 дүгээр бүлэгт заасны дагуу батлагдсан бол зөвшөөрөл өгсөн хугацаа, он сар, өдөр, цагийг 
тэмдэглэнэ. 

 

Удирдамж, тайлбар 

15А. Уулзалт хариуцсан цагдаагийн алба хаагчийн зорилго: 

• Энэ журмын 40, 40А бүлэгт заасныг хүнийг баривчилсан боловч шийтгэгдээгүй 
тохиолдолд мөрдөн шалгах ажиллагаанд шууд оролцоогүй байцаагчаас доошгүй цолтой 
цагдаагийн алба хаагч, хэрэв шийтгэгдсэн бөгөөд баривчлагдсан бол хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагч гэж тус тус ойлгоно. 

• Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуульд заасныг мөрдөн шалгах ажиллагаанд 
шууд оролцоогүй, хорих ажиллагаатай холбоотой, байцаагчаас дээш цолтой цагдаагийн 
алба хаагч баривчилснаас хойш 24 цагийн доторх уулзалтад, эсхүл суперинтэндент цолтон 
цолтой албан хаагч нь бусад бүх уулзалтыг хийнэ гэж ойлгоно. 

15В. Цагдаагийн хорих байранд хоригдож байгаа хүн нь энэ журмын 15.1 дүгээр зүйлд 
заасан шаардлагаар хууль ёсны уулзалтын субъект болохгүй боловч практик туршлагыг 
үндэслэн тодорхой хугацааны уулзалт хийдэг. Ийм уулзалтыг түрүүч буюу түүнээс дээш 
цолтой албан хаагчаар гүйцэтгүүлж болно. Ийм уулзалтын зорилго нь баривчлагдсан хүнийг 
барьсан зорилго, холбогдох арга хэмжээ, харилцааны нөхцөл байдлыг шалгах явдал юм. Энэ 
нь баривчлагдсан хүнийг хурдан суллах, баривчлагдсан хүнийг зохих газарт шилжүүлэх зэрэг 
холбогдох арга хэмжээнүүд авахад хамаатай. Үүнд хамаарах хүмүүсийн жишээ: 

(a) шүүх дээр барьцаагаа төлж чадаагүй улмаас баривчлах зөвшөөрөл гарсан 



(b) барьцааны тухай 1976 оны хуулийн 7(3) дугаар зүйлд заасны дагуу төлбөр төлсний 
дараа барьцааны нөхцлийг зөрчсөн тул баривчлагдсан 

(c) 1997 оны Эрүүгийн хуулийн 1 дүгээр хавсралтад заасан тусгай зорилго, 
хугацаагаар цагдаагийн хорих байранд хоригдсон 

(d) ял эдлүүлэх тухай 1980 оны хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу Хорих 
байгууллагад очихын өмнө цагдаагийн хэсэг дээр түр байлгаж байгаа урьдчилан хоригдож 
байгаа хоригдол; 

(e) хэв журам зөрчих шалтгаанаар урьдчилан сэргийлэхээр баривчлагдсан 

(f) цагаачлалын албанд хүлээлгэн өгөхийн өмнө цагдаагийн хэсэг дээр түр хоригдож 
байгаа хүн 

(g) хар тамхи залгиж хэрэглэсэн хэрэгт сэжиглэгдсэн, хар тамхины наймааны хэрэгт 
шийтгэгдсэний дараа нотлох баримтыг сэргээн тогтооход туслах зорилгоор Эрүүгийн 
шүүн таслан тухай 1988 оны хуулийн 152 дугаар зүйлийн (Хар тамхитай тэмцэх тухай 2005 
оны хуулиар нэмэлт орсон, 8 дугаар зүйл) дагуу Магистрат шүүхийн шийдвэрийн дагуу 
хоригдсон. 

Магистрат шүүхийн тухай 1980 оны хуулийн 128 дугаар зүйлд заасны дагуу шүүхээс 
гаргасан шийдвэрийн дагуу цагдаагийн хорих байранд хорьсон хүмүүсийн хууль ёсны 
шаардлага нь уулзалт байна. Баривчлагдсан хүнийг шүүхээс тогтоосон хугацаанаас 
хоцролгүй шүүх рүү буцааж аваачиж байгаад хяналт тавина. 

15С. Хугацааг үргэлжлүүлснээс бусад үед хорих байранд хянах үед баривчлагдсан 
хүнийг түүний төлөө сэрээх шаардлагагүй боловч баривчлагдсан хүн нь энэ журмын 12.2 
дугаар зүйлд заасны дагуу хамгийн сүүлд шалгасан, хугацаа сунгасан, хууль ёсны үүргүүд 
болон хязгаарлагдмал цагийн зөвшөөрөлтэй, баривчлагдсан хүнийг уулзалт хийлгэхээр 
авчрах, амралтын хугацаанд сэрүүн байхыг хүсч болно. Шалгалтын үед баривчлагдсан хүн нь 
сэрүүн байвал түүнийг хорихыг үргэлжлүүлсэн үндэслэлийг танилцуулж, тэмдэглэж, тэдгээр 
үндэслэлийн талаар хэлж байгаа зүйлийг ойлгох чадваргүй, хүч хэрэглэсэн, хүч хэрэглэхээр 
завдсан эсхүл эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлнэ. 

15D. Энэ журмын 43-44 дүгээр бүлэгт заасны дагуу Магистрат шүүх хорих, 
үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл нь өглөөний 10 цагаас оройны 21 цагийн хооронд болон шүүхийн 
ердийн ажлын цагаар батлагдана. Энэ нь маш цөөн онцгой тохиолдолд 10-21 цагаас бусад 
цагт шүүх шийдвэр гаргах боломж байдаг.  Шүүхийн ердийн буюу 10-21 цагаас гадуур 
шийдвэрлэх онцгой тохиолдолд энэ боломжийн талаар хуулийн байгууллагуудад мэдэгдсэн 
байна. 

15Е. Энэ зүйлийн 15.2 дугаар зүйлд цагдаагийн алба хаагч, суперинтэнтдент буюу 
түүнээс дээш цолтой албан хаагч цагдаагийн хэсэг дээр баривчлагдсан хүн түр байлгах 
үүргийг тухайн цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам, цагдаагийн дүрмүүдээр 
хүлээлгэсэн байдаг. 

15F.Энэ журмын 40 дүгээр бүлэгт заасан утсаар уулзалт хийхэд Терроризмтой 
тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 1 дугаар хэсэг, 8 дугаар хавсралтын дагуу терроризмын 
хэрэг дээр хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч уулзалт хийхэд хамаарахгүй. Видео 
уулзалт хийж байхад телефон утас хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Энэ журмын 42 дугаар зүйлд 
заасан журмыг нэг бүрчлэн хэрэгжүүлсэн байх ёстой. 

15G. Видео уулзалтын төхөөрөмжийг хэрэглэх шийдвэр гаргах тухай энэ журмын 45А 
дугаар бүлэгт заасан нь Төрийн нарийн бичгийн даргаас баталсан дүрмийн дагуу хийгдэж 
байна. 

 

16        Саатуулагдсан хүнийг цагдан хорих 

(a) Үйл ажиллагаа 

16.1. Мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцсан цагдаагийн алба хаагч нь үндэслэл бүхий 
тухайн гэмт хэрэгт нь яллах хангалттай нотлох баримт байна гэх итгэл үнэмшилтэй байгаа бол 
(11.6 дугаар зүйлийг үзнэ үү) хойшлуулшгүйгээр баривчлагдсан хүнийг үргэлжлүүлэхээр 



шийдвэрлэх хүртэл хяналтдаа байлгах хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчид мэдэгдэнэ. 
Тайлбар 11В болон 16А-г үзнэ үү. Нэгээс илүү гэмт хэрэг үйлдсэний учир хүнийг баривчилсан 
бол үйлдсэн бүх гэмт хэргийн талаарх дээрх нөхцөл байдал тогтох хүртэл хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагчид мэдэгдэхийг хойшлуулахыг зөвшөөрнө. (11.6 дугаар зүйлийг үзнэ 
үү)  Баривчлагдсан хүн нь насанд хүрээгүй, сэтгэцийн өвчтэйн улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг/түр сарнилтай хүн бол бүхий л үйл ажиллагааг тухайн цаг хугацаанд 
байгаа бол холбогдох насанд хүрсэн хүнийг оролцуулна. (Тайлбар 16В болон 16С-г үзнэ үү) 

16.1А. Энэ журмын 37А бүлэгт заасны дагуу Төрийн нэрийн өмнөөс яллах албаны 
захирлаас зааварчилгаа өгөгдсөн үед хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь 
баривчлагдсан хүний талаар шийдвэр гаргахдаа зааварчилгааг дагаж мөрдөх ёстой. (Тайлбар 
16АА болон 16АВ-г үзнэ үү) 

16.1В. Төрийн нэрийн өмнөөс яллах албаны захирлаас өгсөн зааварчилгаа зөрчигдсөн 
бол хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь нэн даруй хорих асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 
Эзэн хааны яллах албанд хэргийг хүргүүлж, Эзэн хааны прокуророос үндэслэл бүхий 
бололцооны талаар зөвлөгөө авна. Эзэн хааны прокурор нь тухайн мэдээлэл дээр үндэслэн 
болон тухай цаг хугацаанд цагдан хорих шийдвэр гаргах боломжгүй бол баривчлагдсан хүнийг 
шийдвэргүйгээр суллаж болох бөгөөд шаардлагатай гэж үзвэл энэ журмын 37(7)(a)-д заасны 
дагуу барьцаа авна. Ийм нөхцөл байдалд баривчлагдсан хүнд энэ журмын 37В дугаар зүйлд 
заасны дагуу Төрийн нэрийн өмнөөс яллах албанаас шийдвэр гаргаснаар суллагдаж байгаа 
тухай мэдээлнэ. 

16.2. Баривчлагдсан хүнийг хорихоор шийдвэрлэсэн эсхүл түүнд үйлдсэн гэмт хэрэгт нь 
яллах процесс явагдах тухай мэдэгдсэн (Тайлбар 16В-г үзнэ үү) бол тэдэнд дуугүй байх буюу 
өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээс гадна дараах сануулгыг өгнө. (Хавсралт С-г үзнэ 
үү) Үүнд: “Та ямар нэг зүйл хэлэх хэрэггүй, таны одоо хэлсэн үгийг дараа шүүхэд таны эсрэг 
нотлох баримт болж ашиглагдах болно.” 

Хавсралт С-ийн 2 дугаар зүйл дуугүй байх буюу өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг 
хангах сануулгын томъёоллыг тодорхойлсон. 

16.3. Баривчлагдсан хүнийг хорьсон бол энэ журмын 2.6А-д заасан агуулгаар түүнд 
бичгээр гэмт хэргийн талаар тодорхой зүйл, албан хаагчийн нэр, эрүүгийн хэргийн дугаарыг 
үзүүлнэ. Ингэж үзүүлэх баримт нь энгийн үгээр бичигдсэн байхаас гадна үйлдсэн гэмт хэргийнх 
нь талаар хуульд заасныг үзүүлэхээр байна. Энэ нь “Та дор дурдсан гэмт хэргийн учир хоригдож 
байна” гэж эхэлнэ. Дараа нь сануулгыг бичсэн байна. Баривчлагдсан хүн нь насанд хүрээгүй 
хүн, сэтгэл сэтгэцийн өвчтэйн улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй, сэтгэцийн хувьд эмзэг/түр 
сарнилтай хүн бол мэдэгдлийг холбогдох насанд хүрсэн хүнд өгнө. 

16.4. Баривчлагдсан хүнийг хорьсон, тэдэнд гэмт хэрэг үйлдсэн тул яллагдаж болзошгүй 
тухай танилцуулсны дараа цагдаагийн алба хаагч нь өөр хүн тухайн гэмт хэргийн талаар 
бичгээр мэдүүлэг гаргах эсхүл ярилцлага өгсөн тухай хэлэхийг хүсвэл бичгээр гаргасан 
мэдүүлгийн бүрэн хуулбар, эсхүл ярилцлагын тэмдэглэлийн агуулгыг авчирч өгнө. Энэ нь ямар 
нэг хариу үзүүлэх, эсхүл санал авахаар байх ёсгүй. Үүнд: 

(a) Баривчлагдсан хүнд өгөх сануулга: “Та ямар нэг зүйл хэлэх хэрэггүй, таны хэлсэн 
зүйл нотлох баримт болно.” 

(b) Эрх зүйн туслалцаа авах эрхийг баривчлагдсан хүнд урьдчилан сануулах. 

16.4А. Баривчлагдсан хүн нь хэрэв: 

 

• уншиж чадахгүй бол тэдэнд баримт бичгийг уншиж өгч болно 

• насанд хүрээгүй хүн, хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг/сэтгэцийн түр сарних өвчтэй хүмүүс, тэдгээрийн холбогдох насанд хүрсэн 
хүнд хуулбарыг өгөх, эсхүл ярилцлагын тэмдэглэл, бичлэгийг тэдэнд үзүүлнэ, сонсгоно. 

16.5. Баривчлагдсан хүнийг хорьсон, эсхүл гэмт хэрэг үйлдсэнд яллах болно гэдгийг 
танилцуулсан бол зайлшгүйгээс бусад тохиолдолд түүнтэй гэмт хэргийн талаар ярилцлага хийж 
болохгүй. Зайлшгүй тохиолдолд: 

 



• урьдчилан сэргийлэх, эсхүл бусад хүмүүс, олон нийтэд учрах хор уршиг, хохирлыг 
багасгах; 

• өмнө нь өгсөн мэдүүлэг, ярилцлагын хариултуудын хоёрдмол утгыг тодруулж 
цэвэрлэх; 

• баривчлагдсан хүнийг хорьсон, яллагдах үндэстэй гэдгийг танилцуулснаас хойш 
баривчлагдсан хүн нь тайлбар гаргах боломж өгөх нь хуулийн байгууллагын ашиг сонирхолд 
нийцэж байгаа. 

Ийм ярилцлага хийхийн өмнө нь ярилцлага хийх албан хаагч нь дараах сануулгыг өгнө. Үүнд: 

(a) баривчлагдсан хүнд “Та ямар нэг зүйл хэлэх хэрэггүй, таны хэлсэн зүйл нотлох 
баримт болно” гэж сануулна. 

(b) Эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэй тухай баривчлагдсан хүнд урьдчилан сануулна. 
Тайлбар 16В-г үзнэ үү. 

16.6. Энэ журмын 16.2-оос 16.5 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох насанд хүрсэн хүн 
цагдаагийн хэсэг дээр ирсэн байгаа бол тэднийг оролцуулна. Хэрэв тэд цагдаагийн хэсэг дээр 
ирээгүй бөгөөд баривчлагдсан хүнийг суллаагүй байгаа бол тэднийг хүрэлцэн ирүүлж 
байлцуулах ёстой. (Тайлбар 16С-г үзнэ үү) 

16.7. Насанд хүрээгүй хүнийг гэмт хэрэгт холбогдуулан хорих шийдвэр гарсан бол 
цагдан хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь үргэлжлүүлэн хорих байранд байлгаж, давж 
заалдах шүүх хурал хүртэл орон нутгийн захиргааны халамжид оруулахыг оролдох ёстой. Дор 
хаяж 12 настай хүүхдийн хувьд хамгаалалтгүй өрөөнд оруулж болно, харин тухайн насанд 
хүрээгүй хүн нь олон нийтэд аюул учруулах эрсдэлтэй байгаа бол энэ журмын 38(6) дугаар 
зүйлд заасныг баримтална. (Тайлбар 16D-г үзнэ үү) 

 

(b)      Баримтжуулалт 

16.8. Баривчлагдсан хүнийг хорих үед хэлсэн бүх үгийг тэмдэглэнэ. 

16.9. Баривчлагдсан хүнийг хорьсны дараа ярилцлага хийж гэмт хэрэгтэй холбоотой 
тавигдсан асуулт, хариултыг ярилцлагын тогтоосон маягтын дагуу тэмдэглэж, баривчлагдсан 
хүнээр гарын үсэг зуруулна. Хэрэв гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол ярилцлага хийгч болон 
байлцсан хөндлөнгийн этгээдээр гарын үсэг зуруулна. Хэрэв ярилцлагын үед дуу эсхүл дүрс 
бичлэг хийсэн бол энэ журмын Е эсхүл F хэсэгт заасныг баримтална. 

16.10. Энэ журмын 16.7 дугаар зүйлд заасны дагуу орон нутгийн захиргааны халамжид 
насанд хүрээгүй хүнийг шилжүүлэхээр тохиролцоо хийх нь боломжгүй бол хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагч нь үүний учир шалтгааныг тэмдэглэлд тусгаж, шүүх хуралдаанаас 
өмнө тодорхойлолт боловсруулж бэлтгэнэ. (Тайлбар 16D-г үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

16А Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч Гэмт хэрэг болон нийгмийн хэв журмын 
зөрчлийн тухай 1998 оны хуулийн дагуу яллахдаа 18 насанд хүрээгүй хүнд, сануулга өгөх 
үндэсний зааварчилгаанд 18 болон түүнээс дээшх настай гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүст 
сануулга өгөх буюу дахин тухайн үйлдлийг хийж болохгүй тухай анхааруулж болох сонголт 
өгсөн байгааг хэрэглэх нь зүйтэй. 

16АА Эрүүгийн шүүн таслах тухай 2003 оны хуулийн зохицуулалтын дагуу хүнийг 
баривчлахад энэхүү зохицуулалт нь тус хуулийн 5 дугаар хавсралтад тусгайлан заасан хүнд 
гэмт хэрэгт шалгагдаж хэрэгсэхгүй болсон хүнийг дахин шалгах боломжийг олгодог бөгөөд 
тус хуулийн 75(3) дугаар бүлэгт заасны дагуу нэмэлт яллах ажиллагаанаас урьдчилан 
хамгаалдаггүй. Үүнийг энэ журмын хорих тухай зохицуулалтууд мөрдөн шалгах ажиллагааг 
шууд гүйцэтгэдэггүй бөгөөд хүнийг хориход хангалттай нотлох баримтыг бүрдүүлэх 
үүрэгтэй суперинтэндент цолтон буюу түүнээс дээш цолтой албан хаагч гүйцэтгэхээр 
заасан. 

16AB Энэ журмын 37В дүгээр зүйлд заасны дагуу Төрийн нэрийн өмнөөс яллах 
прокурорын албанаас цагдаагийн байгууллагад Зааварчилгаа өгөгдсөн бол хорих байрны 



хамгаалалтын албан хаагч нь тухайн Зааварчилгаанд баривчлагдсан хүнийг хорих 
хангалттай нотлох баримт олох тухай заасныг энэ журмын 37(7)(a)-аас (d) дэх хэсэг болон 
хариуцсан прокурорын холбогдох зөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэн шийдвэрлэх гарцаагүй 
үндэслэл хүртэлх хугацаанд саатуулж болно. Энэ хугацаа нь хорихоос өмнө саатуулах 
хамгийн их хугацаагаар тодорхойлогдох тухай энэ журмын 41-ээс 44 дүгээр бүлгүүдэд заасан. 
Зааварчилгаанд заасны дагуу хэргийг Эзэн хааны прокурорын албанд шийдвэр гаргуулахаар 
шилжүүлэхэд хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь мөрдөн шалгах үүрэгтэй албан 
хаагч тухайн зааварчилгаанд тусгайлан заасан мэдээллийг Эзэн хааны прокурорын албанд 
илгээсэн эсэхийг шалгана. 

16В Анхааруулга өгөх, Замын хөдөлгөөний гэмт хэргийн тухай 1988 оны хуулийн 1 
дүгээр бүлэгт заасан шаардлагаар прокурорын мэдэгдэл гаргах нь баривчлагдсан хүнд гэмт 
хэрэгт яллагдаж болзошгүй тухай мэдэгдэх, тухайн гэмт хэрэгт хамааралтай нэмэлт 
байцаалт авахаас урьдчилан хамгаалагдахгүй. 

16С Энэ журмын дагуу хүнийг саатуулах болон энэ журмын 16.2 –аас 16.5 дугаар зүйлд 
зааснаар холбогдох насанд хүрсэн хүнийг хүрэлцэн ирэн иртэл үйл ажиллагааг хойшлуулах 
эрх байхгүй. Энэ журмын 38 дугаар зүйлд зааснаар хорихоор шийдсэний дараа хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагч нь цагдан хорих зөвшөөрөл олгох зайлшгүй үндэслэлээр хангаагүй 
бол холбогдох насанд хүрсэн хүн бэлэн байхгүй, тухайн насанд хүрсэн хүн нь хүрэлцэн ирээгүй 
гэх энгийн шалтгаанаар барьцаа авахаас татгалзаж, эсхүл барьцаа авч суллахыг хойшлуулж 
болохгүй. 

16D Энэ журмын 16.7 дугаар зүйлээс гадна хорих байрны хамгаалалтын албан 
хаагчийг насанд хүрээгүй хүнийг орон нутгийн захиргааны халамжийн газарт шилжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулахаар шийдвэрлэхэд насанд хүрээгүй хүний зан, гэмт хэргийн шалтгаан 
нөхцлийн аль нь ч хамаарахгүй. Түүнчлэн, орон нутгийн захиргааны байрны хамгаалалтын 
дутуу байдал нь насанд хүрээгүй хүүхдийг шилжүүлэхэд хамаарахгүй болно. Орон нутгийн 
захиргааны байр нь тэднээс ноцтой хохирлыг учруулахаас олон нийтийг хамгаалахад 
хангалтгүй тохиолдолд байрны хамгаалалтын асуудал нь насанд хүрээгүй гэмт этгээд нь 12 
ба түүнээс дээш настай хүнд хамаарах хүчин зүйл юм. Насанд хүрээгүй хүнийг орон нутгийн 
захиргааны мэдлийн байр руу шилжүүлэх үүрэг нь энэ журмын 46 дугаар зүйлд заасны дагуу 
шүүх хурлын өмнө насанд хүрээгүй хүүхдийг өдрийн цагаар хорих, шөнийн цагаар гаргах 
шаардлага байна. 

 

17         А ангиллын хар тамхи хэрэглэсэн эсэхийг шалгах 

(a) Үйл ажиллагаа 

17.1. Энэ журмын С хэсэг нь зөвхөн цагдаагийн сонгогдсон хэсэг дээр үйлчлэх бөгөөд 
(Эрүүгийн шүүн таслан 2003 оны хуулийн 5 дугаар зүйл, Хар тамхитай тэмцэх тухай 2005 оны 
хуулийн 7 дугаар зүйл) хар тамхины шинжилгээ хийх зохицуулалтыг Төрийн нарийн бичгийн 
даргын холбогдох цагдаагийн дарга нарт өгсөн загвар мэдэгдэлд нийцүүлсэн энэ журмын 63В 
дүгээр бүлэгт заасныг баримтална. Энэ мэдэгдэл нь цагдаагийн хүрээнд бүхэлд нь эсхүл 
тодорхой хэсэгт хамаарна. Мэдэгдэл нь буюу мэдэгдэлд заагдсан хүнд буюу зөвхөн баригдсан, 
эсхүл хоригдсон, эсхүл 18 насанд хүрээгүй хүнд шинжилгээ хийх ажиллагааг хийхэд хамаарах 
эсэхийг илэрхийлнэ. Холбогдох мэдэгдэл өгөгдөөгүй бөгөөд түүнийг цуцлаагүй бол шинжилгээг 
хийж болохгүй. (Тайлбар 17F-г үзнэ үү) 

17.2. А ангиллын хар тамхийг хэрэглэсэн эсэхийг магадлах зорилгоор шээсний дээж, 
эсхүл биеийн гадна хэсгээс авсан (хумс, үс гм) дээжийг авах ажиллагааг зөвхөн эдгээр этгээдийг 
хорих байранд авчирсаны  дараа хийнэ. Үүнд: 

(a) баригдсан (17.3 дугаар зүйлийг үзнэ үү) эсхүл хоригдсон нөхцөл байдлын аль нэгийг 
харгалзах (17.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү) 

(b) насны байдал (17.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

(c) мэдэгдлийг баривчилсан болон хорьсон нөхцөл байдал, эсхүл насны байдал, мөн 
хэргийн нөхцөл байдалд тохируулсан байх. (Хүнийг барьсан болон хорьсон үед хийсэн 
шинжилгээ нь хэрэгжүүлэх эрх хэмжээний талаарх мэдэгдэлд тусгайлан тусгасан байх ёстой. 



Мөн 18 насанд хүрээгүй хүнд шинжилгээ хийх эрхийг мэдэгдэлд онцлон тусгасан байна. Энэ 
журмын 17.1 дүгээр зүйлийг үзнэ үү). 

(d) цагдаагийн алба хаагч нь шаардлагатай гэж үзсэн хүнээс дээж өгөхийг шаардсан 
(шаардлага тавьсан нөхцөл байдал) 

17.3. Баривчлагдсан хүнийг барих үеийн нөхцөл байдал гэдэгт багтах зүйл: 

(a) зэвсэг хэрэглэсэн гэмт хэрэгт (Тайлбар 17Е-г үзнэ үү) баригдсан, гэхдээ тухайн 
хэргийн учир хоригдоогүй  

(b) бусад гэмт хэрэгт баригдсан бөгөөд тухайн хэрэгтээ хоригдоогүй байгаа бол байцаагч 
буюу түүнээс дээш цолтой цагдаагийн алба хаагч нь гэмт этгээдийг А ангиллын хар тамхи 
хэрэглэсэн нь гэмт хэрэг үйлдэх, хамтран оролцоход нөлөөлсөн гэх үндэслэл бүхий сэжиглэл 
байгаа бол дээж авахыг зөвшөөрнө. 

17.4. Баривчлагдсан хүнийг хорих үеийн нөхцөл байдал гэдэгт хамаарах зүйл: 

(a) зэвсэг хэрэглэсэн гэмт хэргийн учир хоригдсон, эсхүл 

(b) бусад гэмт хэрэгт баригдсан бөгөөд тухайн хэрэгтээ хоригдоогүй байгаа бол байцаагч 
буюу түүнээс дээш цолтой цагдаагийн алба хаагч нь гэмт этгээдийг А ангиллын хар тамхи 
хэрэглэсэн нь гэмт хэрэг үйлдэх, хамтран оролцоход нөлөөлсөн гэх үндэслэл бүхий сэжиглэл 
байгаа бол дээж авахыг зөвшөөрнө. 

17.5. Насны байдал гэдэгт хамаарах зүйл: 

(a) энэ журмын 17.3 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэгт баригдсан боловч хоригдоогүй 
байгаа хүн нь 18 насанд хүрсэн буюу түүнээс дээш настай 

 (b) энэ журмын 17.4 дүгээр зүйлд заасан хоригдсон байгаа хүн нь 14 насанд хүрсэн буюу 
түүнээс дээш настай 

 17.6. Хоригдсон этгээдээс дээж авахаас өмнө: 

(a) энэ журмын 17.3(b) болон 17.4(b)-д заасны дагуу байцаагч буюу түүнээс дээш цолтой 
албан хаагч нь дээж авахдаа дээж авах эрх хэмжээ, түүний үндэслэлийн талаар мэдэгдэнэ 

(b) А ангилын мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг шалгах гэж буй тухайгаа 
мэдэгдэнэ 

(c)  сайн дураар дээж авхуулахгүй байх тохиолдолд яллуулах арга хэмжээ авагдах 
болно гэдгийг сануулах 

(d) хорих байранд байх хугацааны аль ч үед хадгалагдаж байгаа өөрийнх нь дараах 
эрхийг урьдчилан сануулна. Үүнд: 

(i) баригдсан тухайгаа ар гэртээ мэдэгдэх эрх (5 дугаар бүлгийг үзнэ үү)  

(ii) өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө авах болон бие даасан үнэ төлбөргүй 
хууль зүйн зөвлөгөөг авах эрх (энэ журмын 6 дугаар бүлгийг үзнэ үү)  

(iii) энэ журамд заасан зөвлөгөө авах эрх (3 дугаар бүлгийг үзнэ үү). 

17.7. 18 насанд хүрээгүй хүний талаар хийх зүйл: 

(a) дээрх энэ журмын 17.2(d)-д заасан дээж өгөх шаардлага тавих 

(b) энэ журмын 17.6 дугаар зүйлд заасан мэдээллийг өгч анхааруулах 

(c) холбогдох насанд хүрсэн хүн байхгүй тохиолдолд дээж авч болохгүй. (Тайлбар 17G-г 
үзнэ үү) 

17.8. Энэ журмын 17.3(b) болон 17.4(b)-д заасны хүрээнд байцаагч буюу түүнээс дээшх 
цолтой цагдаагийн алба хаагчийн зөвшөөрөл нь амаар эсхүл бичгээр өгч болох бөгөөд амаар 
өгөгдсөн бол аль болох нэн даруй бичиж баталгаажуулсан байна. 

17.9. Энэ журмын 17.3 дугаар зүйлд заасны дагуу гэмт хэргийн учир баригдаж 
саатуулагдсан боловч хоригдоогүй хүнээс дээж авсан бол хорих байранд байх хугацаанд 
нэмэлт дээж авч болохгүй. (17.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү) Хоригдож байх хугацаанд 



баривчлагдсан хүнээс авсан дээжийг баривчлах нөхцлийн дагуу авсан дээж гэж ойлгоно. (17.4 
дүгээр зүйлийг үзнэ үү) 

17.10. Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь дээж авах үндэслэл бүхий шалтгаан 
байна гэж үзсэн бол баривчлагдсан хүнээс авсан дээжийг авахад хоригдсон цагаас хойш 
зургаан цаг хүртэл саатуулж болно. Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь баривчлагдсан 
хүнийг барьцаа авч суллахаар шийдвэрлэсэн бол 24 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр (энэ журмын 41(2) 
дүгээр бүлэгт тодорхойлсон) дээжийг авч болно. 

17.11. Хорих нөхцлийг хангасан боловч баривчлах нөхцлийг хангаагүй бол энэ журмын 
17.3 болон 17.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. Тэднийг дээж авахаас өмнө суллах шаардлага гарсан 
бол барьснаас хойш 24 цагийн дотор дээжийг авна. 

 

(b)        Баримтжуулалт 

17.12. Хорих байрны тэмдэглэлд дараах зүйлийг тэмдэглэх ёстой. Үүнд: 

(a) дээжийг авах зөвшөөрөл өгсөн байцаагч буюу түүнээс дээших цолтой цагдаагийн 
алба хаагч, олгосон зөвшөөрөл, сэжиглэлийн үндэслэл 

(b) дээж өгөөгүй тохиолдолд үүсэх үр дагаврын талаар анхааруулга өгсөн талаар 

(c) дээжийг авсан цаг 

(d) хорьсон цаг, барьсан цаг, хорихын өмнө нь барьсны дараа нь дээж авсан тухай энэ 
журмын 17.9 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 

(c)         Үндсэн хэсэг 

17.13. Дээжийг зөвхөн энэ журмаар тогтоосон хүнээс авна. (Тайлбар 17С-г үзнэ үү) 

17.14. Хар тамхины шинжилгээ хийх зорилгоор дээжийг авахдаа хүч хэрэглэж болохгүй 

17.15. Хар тамхины хууль бус хэрэглээний тухай 1971 оны хуульд зааснаар “А ангиллын 
хар тамхи” болон “хууль бус хэрэглээ” гэдэг ойлголтууд нь ижил утгатай. “Тусгайлсан” (А 
ангиллын хар тамхитай холбогдох) болон “зэвсэг хэрэглэсэн гэмт хэрэг” гэх ойлголтууд нь 
Эрүүгийн шүүн таслах болон шүүхийн тухай 2000 оны хуулийн 3 дугаар хэсэгт заасны дагуу 
ижил утгатай болно. 

17.16. Дээжийг авахдаа: 

(a) тухайн хүний биед А ангиллын тусгай хар тамхи байгаа эсэхийг олж тогтоох 
зорилгоор өөр зорилгод дээжийг ашиглаж болохгүй; 

(b) шүүхийн анхны хуралдаанаас өмнө нь шинжилгээг хийсэн байх ёстой 

(с) хар тамхины хууль бус хэрэглээний талаарх үнэлгээ хийх. 

17.17. Хар тамхитай тэмцэх тухай 2005 оны хуулийн 3 дугаар хэсэгт заасан 
зохицуулалтын дагуу баривчлагдсан хүнд А ангиллын хар тамхины шинжилгээ хийхэд үр дүн нь 
эерэг гарсан бол энэ журмын 63В дүгээр бүлэгт заасны дагуу цагдаагийн алба хаагч нь тухайн 
хүнийг цагдаагийн хэсгээс суллахын өмнө түүний хар тамхины хууль бус хэрэглээний талаар 
урьдчилсан үнэлгээний талаар зохицуулах мэдлэгтэй хүнээр танилцуулж, энэ зорилгоор 
хугацааг сунгаж болно. Энэ шаардлага нь дараах хүмүүст хамааралтай. 

(a) 18 насан хүрсэн хүмүүс 

(b) Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн мэдэгдэлд зааснаар буюу холбогдох 
цагдаагийн даргад цагдаагийн хэсэг дээр, баривчлагдсан хүн нь хорих байранд 
дээж өгсөн хүний шинжилгээний урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн  

17.18. Урьдчилсан үнэлгээний талаар анхааруулах шаардлагаар цагдаагийн алба хаагч 
нь дараах зүйлийг заавал гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

(a) урьдчилсан үнэлгээ хийгдэх газар, цаг хугацааны талаар мэдэгдэх 



(b) энэ мэдээллийг  бичгээр баталгаажуулсан тухай тайлбарлах ёстой 

(c) урьдчилсан үнэлгээг дагах шаардлагыг тавихад оролцохоос татгалзсан бол 
эрүүгийн хариуцлага хүлээж болзошгүй тухай анхааруулах. 

17.19. Энэ журмын 17.17 дугаар зүйлд заасны дагуу урьдчилсан үнэлгээг дагах 
шаардлага тавьсан цагдаагийн алба хаагч нь хорих байрнаас хүнийг суллахын өмнө нь бичгээр 
дараах зүйлийг мэдэгдэнэ. Үүнд: 

(a) түүнд оролцох шаардлага тавьсан талаар баталгаажуулах; 

(b) энэ журмын 17.18 дугаар зүйлд заасан анхааруулгыг өгсөн, давтсан, өгсөн 
мэдээллийг баталгаажуулах. 

17.20. Хорих байрны тэмдэглэлд дараах зүйлийг тэмдэглэх ёстой. Үүнд: 

(a) урьдчилсан үнэлгээг дагах шаардлага тавигдсан; 

(b) энэ журмын 17.17 болон 17.19 дүгээр зүйлд зааснаар мэдээлэл, тайлбар, 
анхааруулга, мэдэгдэл өгсөн тухай. 

17.21. Энэ журмын 17.19 дүгээр зүйлд заасны дагуу мэдэгдэл өгсөн цагдаагийн алба 
хаагч нь энэ журмын 17.18(c)-д заасны дагуу урьдчилсан үнэлгээг өгөх цаг хугацаа, газар 
өөрчлөгдсөн талаар анхааруулга өгсөн, давтсан тухай бичгээр нэмэлт мэдэгдлийг өгнө. 

17.22. Хар тамхитай тэмцэх тухай 2005 оны хуулийн 3 дугаар хэсэгт заасан нь 
цагдаагийн алба хаагч нь Төрийн нарийн бичгийн даргаас өгсөн зааварчилгаанд заасан 
үнэлгээний талаарх зохицуулалтыг баримтлахыг шаардана. 

 

Удирдамж, тайлбар 

17А Энэ журмын 17.6(b)-д заасны дагуу шээс эсхүл биеийн гадна хэсгийн дээж өгөхийг 
шаардаж анхааруулга өгөхөд дараах томьёоллыг ашиглаж болно. Үүнд: “Та дээж өгөхгүй байж 
болно, гэвч хэрвээ та үндэслэлгүйгээр дээж өгөхөөс татгалзаж, эсэргүүцвэл энэ нь хорих ял 
эдлүүлэх, эсхүл торгох ял шийтгэх, эсхүл энэ хоёр шийтгэлийг хоёуланг нь оногдуулахаар 
гэмт хэрэг үйлдэнэ гэдгийг танд анхааруулах ёстой” 

17B  Дээж нь хүрэлцэхүйц, шаардлага хангахуйц байх ёстой. Хүрэлцэхүйц хангалттай 
дээж нь хар тамхины шинжилгээ, дүгнэлт хийхэд хүрэлцэхээр тоо, чанартай байна. 
Тохиромжтой буюу шаардлага хангахуйц дээж гэдэг нь хар тамхины шинжилгээ хийхэд 
тохирсон эх хувь байна. 

17С  Энэ журмын 17.13 дугаар зүйлээр тогтоосон хүн, Цагдаагийн байгууллага болон 
Эрүүгийн хэргийн нотлох баримтын тухай 1984 оны хуулийн 63B(6) дугаар бүлэгт заасны 
дагуу Төрийн нарийн бичгийн даргаас тогтоосон дүрмийн дагуу тогтоосон хүн нь байна. 
(Зохицуулалтууд нь одоогийн байдлаар SI 2001 No. 2645 дүрэм, Цагдаагийн байгууллага  
болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай 1984 оны хуулийн Цагдаагийн хорих байранд хар 
тамхины шинжилгээ хийх, тогтоосон хүмүүс хэсэгт болон 2001 оны дүрэмд тусгагдсан 
байдаг). 

17D Энэ журмын 17.16(b)-д заасан шинжилгээний дээжийг баривчлагдсан хүн нь 
шинжилгээний талаар маргаан гаргасан тохиолдолд баталгаажуулах шинжилгээ хийлгэж, 
дүгнэлт гаргуулахаар илгээх боломжтой байхаар хадгална. Гэхдээ тэдгээр шинжилгээний 
дээж болон түүнээс гаргаж авсан мэдээллийг гэмт хэргийг мөрдөн шалга эсхүл дээж өгсөн 
хүний эсрэг нотлох баримтаар хожим ашиглаж болохгүй. 

17Е Зэвсэг хэрэглэж үйлдэгддэг гэмт хэргийн жагсаалт 

1. Хулгайтай тэмцэх тухай 1968 оны хуульд заасны дагуу дараах гэмт хэрэг багтана: 

Нэгдүгээр бүлэг – хулгай; 

Наймдугаар бүлэг – дээрэм; 

Есдүгээр бүлэг- орон байрны хулгай; 

Аравдугаар бүлэг – хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй орон байрны хулгай; 



Арванхоёрдугаар бүлэг – зөвшөөрөлгүйгээр автотээврийн хэрэгсэл болон бусад 
тээврийн хэрэгслийг авах; 

12А дугаар бүлэг – хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэйгээр тээврийн хэрэгсэл авах; 

Арвантавдугаар бүлэг – хууран мэхэлж эд хөрөнгийг нь авах; 

Хоринхоёрдугаар бүлэг – хулгайн эд зүйлийг хадгалж, худалдах; 

Хоринтавдугаар бүлэг – хулгай хийх зориулалтаар багаж, төхөөрөмжөөр хангах ., гм. 

2. Хар тамхины хууль бус хэрэглээний тухай 1971 оны хуульд заасны дагуу А ангиллын хар 
тамхитай холбоотой гэмт хэрэг үйлдэгдсэн бол дараах гэмт хэргүүд багтана: 

Дөрөвдүгээр бүлэг – хяналтад байдаг эмийн зүйлээр хангах, бүтээгдэхүүний 
хязгаарлалт хийх; 

5(2) дугаар бүлэг – хяналтад байдаг эмийн зүйлийг эзэмших; 

5(3) дугар бүлэг – хяналтад байдаг эмийн зүйлээр хангах зориулалтаар эзэмших. 

3. Хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тухай 1968 оны хуулийн аливаа зохицуулалтын дагуу 
Эрүүгийн гэмт хэрэг үйлдэхээр оролдох тухай 1981 оны хуулийн 1(1) дүгээр зүйлд заасан 
гэмт хэрэг: 

Нэгдүгээр бүлэг – хулгайлах; 

Наймдугаар бүлэг – дээрэмдэх; 

Есдүгээр бүлэг – орон байрны хулгай; 

Арвантавдугаар бүлэг – хуурч мэхлэх аргаар эд хөрөнгийг авах; 

Хорин хоёрдугаар бүлэг – хулгайлагдсан эд зүйлийг хадгалж, борлуулах. 

4.Тэнүүчлэл тухай Ажил эрхэлдэггүй, орон гэргүй этдээдүүдийн тухай 1824 хуульд заасан 
дараах гэмт хэрэг: 

Гуравдугаар бүлэг – гуйлга гуйх; 

Дөрөвдүгээр бүлэг – нэхэж гуйлга гуйх. 

17F. Шинжилгээний дээжийг авах эрх мэдэл нь Төрийн нарийн бичгийн даргын мэдэгдэлд 
цагдаагийн эзэмшил газар дээр авах тухай эсхүл цагдаагийн тодорхой хэсэг дээр авах тухай 
зааснаар олгогдох бөгөөд мэдэгдэлд дараах зүйлийг тусгайлан заасан байна. Үүнд: 

(a) баривчлах нөхцлийг хангасан хүмүүс 

(b) хорих нөхцлийг хангасан хүмүүс 

(c)18 насанд хүрээгүй хүмүүс. 

Тайлбар: энэ журмын 63B(2)-д заасны дагуу хорихын өмнө шинжилгээ хийгдсэн нь Хар 
тамхитай тэмцэх тухай 2005 оны хуулийн 7 дугаар бүлэгт зааснаар холбогдох цагдаагийн 
эзэмшил газарт хорих нөхцөлийг хангахын тулд хийсэн мэдэгдэл нь хамгаалагддаг. Мөн 
насны байдлыг тогтоох зорилгоор цагдаагийн эзэмшил газарт эсхүл цагдаагийн хэсэгт 
хамааралтай мэдэгдэл нь 18 насанд хүрээгүй буюу 14-17 настай хүмүүсээс шинжилгээний 
дээж авахад зориулж гарна, харин мэдэгдэл нь цуцлагдаагүй байх ёстой. 

17G. Энэ журмын 17.7 дугаар зүйлд заасан баривчлагдсан хүний холбогдох насанд 
хүрсэн хүн гэдгийг дараах утгаар ойлгоно. Үүнд: 

(a) эцэг эх, эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл орон нутгийн засаг захиргааны халамжийн 
газарт, эсхүл сайн дурын байгууллагад байгаа бол байгууллагын итгэмжилсэн төлөөлөгч, 
ажилтан байна. 

(b) нийгмийн ажилтан, Англид орон нутгийн захиргааны албан хаагч, Уэльсид орон 
нутгийн захиргааны нийгмийн үйлчилгээний газар байна. 



(c) энэ зүйлийн (a) эсхүл (b) хэсэгт заасан хүн бэлэн байхгүй бол 18 насанд хүрсэн буюу 
түүнээс дээшх настай цагдаагийн алба хаагч эсхүл цагдаагийн байгууллагад ажилладаггүй 
хэн нэгэн хүн байна. 

 



ХАВСРАЛТ А    ДОТУУР НЭГЖЛЭГ 

 

А      Дотор нэгжлэг 

1. Дотуур нэгжлэг гэдэгт хүний амнаас бусад биеийн нүх сүвэнд хийх шалгалт багтана. 
Ийм нэгжлэгийн тогтсон мөн чанар бол бодит бөгөөд болзошгүй эрсдэлүүдийг хэзээ ч дутуу 
үнэлж болохгүй гэсэн агуулгатай. 

 

(a) Үйл ажиллагаа 

2. Хүний амнаас бусад биеийн нүх сүвэнд нэгжлэгийг зөвхөн дараах тохиолдолд 
явуулна. Үүнд: 

(a) байцаагч буюу түүнээс дээш цолтой албан хаагч нь баригдсан хүн дараах зүйлийн 
биедээ нуусан байж болзошгүй тухай үндэслэл бүхий шалтгаантай бөгөөд зөвшөөрөл өгсөн бол: 

(i) цагдаагийн хэсэг дээр байх үедээ бусдад болон өөрийнхөө биед гэмтэл учруулахад 
хэрэглэж болохоор ямар нэг зүйл; 

(ii) А ангиллын хар тамхийг бусдад өгөх, гадагш гаргах зорилгоор хадгалж байж 
болзошгүй тухай үндэслэл бүхий шалтгаан байна гэж үзвэл зөвхөн тэр зүйлийг хураан авахын 
тулд. 

(a) энэ зүйлийн 2(a)(ii)-д заасан буюу хар тамхины гэмт хэрэгт нэгжлэг хийхэд 
баривчлагдсан хүний зохих зөвшөөрлийг бичгээр гаргуулж авсан байна. 

2A. Нэгжлэгийг явуулж эхлэхийн өмнө нь цагдаагийн алба хаагч, хорих байрны албан 
хаагч эсхүл хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь баривчлагдсан хүнд дараах зүйлийг 
хэлнэ. Үүнд: 

(a) нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгогдсон талаар 

(b) олгогдсон нэгжлэг явуулах зөвшөөрлийн үндэслэл ба дотор нэгжлэг хийхгүйгээр 
сэжиг таамгийг баталж чадахгүй тухай. 

2B. Энэ зүйлийн 2(a)(ii)-д заасан буюу хар тамхины гэмт хэрэгт нэгжлэг явуулахад 
баривчлагдсан хүн нэгжлэг явуулахыг зөвшөөрөхийн өмнө нь хэрэв нэгжлэг явуулахад 
үндэслэлгүйгээр татгалзсан бол шүүх хуралдаанд хэргийг хэлэлцэх үед сөрөг нөлөөлнө гэдгийг 
анхааруулсан байх ёстой. (Тайлбар А6-г үзнэ үү)  Энэ анхааруулгыг цагдаагийн алба хаагч 
эсхүл цагдаагийн ажилтан өгч болно. Баривчлагдсан хүнд үнэ төлбөргүй эрх зүйн туслалцаа 
авах эрхээ эдэлж болох тухай урьдчилан сануулж, энэ журмын 6.5 дугаар зүйлд зааснаар хорих 
байрны тэмдэглэлд энэ тухай тэмдэглэнэ. (Энэ журмын С хэсгийг үзнэ үү) 

3. Дотор нэгжлэгийг зөвхөн бүртгэгдсэн эмнэлгийн байгууллагын эмч эсхүл сувилагч 
болон байцаагчаас доошгүй цолтой цагдаагийн алба хаагч явуулах ба энэ журмын 2(a)(i)-д 
заасан нэгжлэг явуулах тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч явуулж болно. (Тайлбар А1-ээс А5-г 
үзнэ үү) 

3А. Энэ журмын 2(a)(i)-д заасны дагуу нэгжлэг явуулах саналыг хүлээн авсан 
бүртгэгдсэн эмч эсхүл бүртгэгдсэн сувилагч нь нэгжлэг явуулах эрсдэл нь нэгжлэг явуулахгүй 
байхаас бага эрсдэл дагуулж байна гэж үзэж зөвшөөрлийг авсан албан хаагчийн сүүлийн 
найдвар гэдгийг ойлгосон байх ёстой. (Тайлбар А1-ээс А5-г үзнэ үү) 

4. Дотор нэгжлэгийг дараах зүйлийн дагуу явуулна. Үүнд: 

 

• Энэ журмын 2(a)(i)-д заасны дагуу зөвхөн эмнэлэгт, мэс заслын хэсэгт, бусад эрүүл 
мэндийн газар, эсхүл цагдаагийн хэсэг дээр 

• Энэ журмын 2(a)(i)-д заасны дагуу зөвхөн эмнэлэгт, мэс заслын хэсэгт, бусад эрүүл 
мэндийн газар, эсхүл цагдаагийн хэсэг дээр явуулахдаа бүртгэгдсэн эмч эсхүл бүртгэгдсэн 
сувилагч явуулах ёстой. 



5. Цагдаагийн хэсэг дээр насанд хүрээгүй хүн, сэтгэл мэдрэлийн өвчний улмаас хэрэг 
хариуцах чадваргүй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг/түр сарнилтай хүнд дотор нэгжлэг явуулж болох 
бөгөөд тухайн баривчлагдсан хүн эсрэг хүйсийн тодорхой хүнийг байлцуулах хүсэлт гаргаж, тэр 
хүн нь бэлэн байгаагаас бусад тохиолдолд зөвхөн холбогдох насанд хүрсэн ижил хүйсийн 
хүнийг байлцуулж явуулна. Насанд хүрээгүй хүн нь өөрөө холбогдох насанд хүрсэн хүнийг 
байлцуулахыг хүсээгүй бөгөөд насанд хүрсэн хүн нь зөвшөөрсөн тохиолдолд насанд хүрсэн 
хүнийг байлцуулахгүйгээр дотор нэгжлэгийг явуулж болно. Насанд хүрээгүй хүний гаргасан 
шийдвэр, холбогдох насанд хүрсэн хүний гарын үсгийг тэмдэглэлд хийж авна. 

6. Энэ журмын 2(a)(i)-д заасны дагуу дотор нэгжлэгийг явуулах цагдаагийн алба хаагч нь 
баривчлагдсан хүнтэй ижил хүйсийн хүн байна. Баривчлагдсан хүнээс гадна хамгийн багадаа 
хоёр хүнийг байлцуулан дотор нэгжлэгийг явуулна. Энэ журмын 5 дугаар зүйлд зааснаар эсрэг 
хүйсийн хүнийг байлцуулж болохгүй ба эмч болон сувилагч нь эсрэг хүйсийн хүн байж болно. 
Нэгжлэгийг баривчлагдсан хүний мэдрэмж, эмзэг байдалд тохируулж хийнэ. 

 

(b)          Баримтжуулалт 

7. Дотор нэгжлэгийг хийх үед баривчлагдсан хүний хорих байрны тэмдэглэлд нэн даруй дараах 
зүйлийг тэмдэглэнэ. Үүнд: 

(a) Энэ журмын 2(a)(i) болон (ii)-д заасан нэгжлэгүүдийг явуулсан тохиолдолд: 

 

• Нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл 

• Зөвшөөрөл өгсөн үндэслэлүүд 

• Дотор нэгжлэгийг явуулахгүйгээр сэжиг таамаг арилахгүй байх үндэслэл 

• Баривчлагдсан хүний биеийн аль хэсэгт нэгжлэг хийсэн тухай 

• Нэгжлэг явуулсан хүн 

• Нэгжлэг явуулахад байлцсан хүмүүс 

• Нэгжлэгийн үр дүн 

(b) энэ журмын 2(a)(ii)-д заасан нэгжлэгийг явуулсан тохиолдолд: 

 

• Энэ журмын 2В-д заасны дагуу анхааруулга өгсөн тухай 

• Нэгжлэг хийлгэхийг зөвшөөрсөн, татгалзсан тухай, татгалзсан тохиолдолд үндэслэл 
байгаа бол үндэслэлийг 

8. Хэрэв дотор нэгжлэгийг цагдаагийн алба хаагч явуулсан бол бүртгэгдсэн эмч эсхүл 
бүртгэгдсэн сувилагч нэгжлэг хийгээгүй шалтгааныг тэмдэглэнэ. 

 

B       Хэсэгчилсэн нэгжлэг 

9. Хэсэгчилсэн нэгжлэг нь гадна хувцаснаас гадна бусад хувцсыг тайлах үйлдлээр 
нэгжлэг хийхийг хэлнэ. Энэ журамд зааснаар гадна хувцас гэдэгт гутал, оймс багтана. 

(a) Үйл ажиллагаа 

10. Хэсэгчилсэн нэгжлэгийг баривчлагдсан хүн ямар нэг зүйлийг нууж байгаа гэх 
үндэслэл бүхий сэжиг таамгийг батлах, нуусан зүйлийг хураан авах зорилготой. Цагдаагийн 
алба хаагчид баривчлагдсан хүн нь ямар нэг зүйл нууж байгаа гэх үндэслэл бүхий сэжиг таамаг 
байхгүй бол хэсэгчилсэн нэгжлэгийг явуулж болохгүй. 

 

Хэсэгчилсэн нэгжлэгийг явуулах 

11. Хэсэгчилсэн нэгжлэгийг явуулахдаа дараах журмыг баримтлан явуулна. Үүнд: 

(a) хэсэгчилсэн нэгжлэгийг явуулах цагдаагийн алба хаагч нь баривчлагдсан хүнтэй 
ижил хүйсийн хүн байна. 



(b) нэгжлэгийг баривчлагдсан хүн нь бусад хэн нэг хүнд харагдахааргүй газарт, хэн нэгэн 
хүнийг байлцуулахыг шаардахгүй боловч баривчлагдсан хүний хүсэлтээр холбогдох насанд 
хүрсэн эсрэг хүйсийн хүнийг байлцуулж болно. 

(c) яаралтайгаас бусад тохиолдолд баривчлагдсан хүнд эсхүл бусад хүнд ноцтой хор 
уршиг учрах эрсдэл байгаа бол хэсэгчилсэн нэгжлэгийг баривчлагдсан хүнээс гадна хоёроос 
доошгүй хүнийг байлцуулан явуулна. Насанд хүрээгүй хүн эсхүл сэтгэл мэдрэлийн өвчний 
улмаас хэрэг хариуцах чадваргүй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнд нэгжлэг хийхэд холбогдох 
насанд хүрсэн хүнийг байлцуулна. Дээрх шиг яаралтайгаас бусад тохиолдолд насанд хүрээгүй 
хүнд нэгжлэг хийхэд тухайн насанд хүрээгүй хүн нь холбогдох насанд хүрсэн хүний 
оролцоогүйгээр хийхийг хүссэн бөгөөд насанд хүрсэн хүн нь зөвшөөрсөн бол холбогдох насанд 
хүрсэн хүнийг байлцуулахгүйгээр нэгжлэгийг явуулж болно. Насанд хүрээгүй хүний шийдвэр, 
холбогдох насанд хүрсэн хүний гарын үсгийг тэмдэглэлд тусгана. Холбогдох насанд хүрсэн 
хүнээс гадна хоёроос дээш тооны хүнийг байлцуулах явдлыг зөвхөн онцгой байдалд зөвшөөрнө. 

(d) нэгжлэгийг тухайн хүний мэдрэмж, эмзэг байдалд тохируулан баривчлагдсан хүний 
хамтын ажиллагааг хамгаалсан байдалд хийх ёстой. Баривчлагдсан хүний хувцсыг нэг дор 
бүгдийг нь тайлуулахыг шаардаж болохгүй бөгөөд цээжний хэсгийг тайлуулан шалган нэгжээд 
хувцасаа өмссөний дараагаар, доод хэсгийг тайлуулах зэргээр хэсэгчлэн тайлуулна. 

(e) нэгжлэг хийхэд туслах шаардлагатай бол баривчлагдсан хүн нь гараа дээш өргөж 
зогсохыг шаардаж болох ба тухайн хүний бөгс, бэлэг эрхтэнд биеэр хүрч болохгүй. 

(f) эд зүйл олдсон бол баривчлагдсан хүнд тухайн зүйлийг хураан авч байгааг хэлэх 
ёстой. Эд зүйл нь тухайн хүний амнаас бусад нүх сүв хэсгээс олдсон бөгөөд баривчлагдсан хүн 
түүнийг хураалгахаас татгалзсан бол А хэсэгт заасны дагуу дотор нэгжлэгийг явуулах нөхцөлийг 
бүрдүүлнэ. 

(g) хэсэгчилсэн нэгжлэг нь аль болох богино хугацаанд явуулж баривчлагдсан хүнийг 
хувцсаа яаралтай өмсөх боломж өгнө. 

 

(b)        Баримтжуулалт 

12. Хэсэгчилсэн нэгжлэг хийсэн болон түүний үндэслэл, байлцсан хүмүүс, үр дүнгийн 
талаар хорих байрны тэмдэглэлд тэмдэглэсэн байна. 

 

Удирдамж, тайлбар 

А1. Дотор нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгохын өмнө зөвшөөрөл өгөх албан хаагч нь 
баривчлагдсан хүнийг нэгжлэг хийхгүйгээр нуусан зүйлээ гаргаж өгөхийг ятгах талаар бүх 
боломжит оролдлогыг хийсэн байх ёстой. Хэрэв баривчлагдсан хүн нь зөвшөөрсөн бол 
мэргэшсэн эмч эсхүл мэргэшсэн сувилагчаас болзошгүй эрсдэлийн талаар асууж, 
шаардлагатай бол баривчлагдсан хүнд туслуулж олно. 

А2. Баривчлагдсан хүн нь нэгжлэг хийхгүйгээр нуусан зүйлээ гаргаж өгөхийг 
зөвшөөрөөгүй бол зөвшөөрөл олгох албан хаагч нь зөвшөөрөл олгохын өмнө холбогдох хүчин 
зүйлүүдийг анхааралтай хянаж үзэж, эд зүйл нууж байгаа талаар үндэслэл бүхий итгэл 
төрсөн байх ёстой. 

А3. Энэ журмын 2(a)(i)-д заасны дагуу нэгжлэг явуулах зөвшөөрөл олгогдсон бол 
боломжтой бүх тохиолдолд мэргэшсэн эмч эсхүл мэргэшсэн сувилагчтай зөвлөлдөнө. 
Нэгжлэгийг мэргэшсэн эмч эсхүл мэргэжсэн сувилагч явуулахад цагдаагийн алба хаагч нь 
баривчлагдсан хүнийг ятгах талаар бүх боломжит оролдлогыг хийнэ. 

А4. Бусад бүх арга хэмжээ авах боломжгүй болсон бөгөөд нэгжлэг хийх нь сүүлчийн 
найдах арга хэмжээ болсон нөхцөлд констэбль цагдаад нэгжлэг хийхийг зөвшөөрнө. Ийм 
нөхцөл байдалд баривчлагдсан хүн нь энэ журмын 2(a)(i)-д заасан нэг буюу түүнээс дээш 
зорилгыг ашиглах ба нуусан эд зүйлс нь хүнд гэмтэл учруулж болзошгүй нөхцөл бүрдсэн нь 
тогтоогдох нь зөвшөөрөл олгох албан хаагчид нэгжлэгийг гардан гүйцэтгэх зөвшөөрлийг 
зөвтгөх хангалттай үндэслэл болно. 



А5. Цагдаагийн алба хаагч нь дотор нэгжлэг хийх зөвшөөрөл олгох эсэхэд эргэлзэж 
байвал дээд тушаалын албан хаагчаас зөвлөгөө авах хэрэгтэй. 

А6. Энэ журмын 2В-д заасны дагуу хар тамхины хэрэгт дотор нэгжлэг хийхдээ дараах 
анхааруулгыг өгнө. Үүнд: “Та өөртөө нэгжлэг хийхийг зөвшөөрөхгүй байж болно, гэхдээ та 
үндэслэлгүйгээр татгалзвал таны хэргийг шүүх үед таны эсрэг ашиглагдах болно гэдгийг 
танд анхааруулах ёстой”. 



ХАВСРАЛТ В – БАРИВЧИЛСАН ТУХАЙ МЭДЭГДЭХ, ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА АВАХЫГ 
ХОЙШЛУУЛАХ 

 

А         Энэ хуулийн дагуу баривчлагдсан хүн 

1. Энэ журмын 118(2) дугаар зүйлд заасны дагуу цагдаагийн хяналтад хорьж байгаа шүүхээр 
хэргийг шийдвэрлэх гэмт хэрэгтэй бөгөөд хорих шийдвэр гараагүй байгаа хүнийг энэ журмын 5, 
эсхүл 6 дугаар бүлэг, эсхүл хоёуланд нь заасан эрхээ эдлэхийг хойшлуулж болно. Мөн энэ 
журмын 5 дугаар бүлэгт заасан эрхээ эдлэх нь дараах үндэслэл бүхий сэжиглэл байна гэж үзвэл 
суперинтэндент цолтон буюу түүнээс дээш эсхүл байцаагч буюу түүнээс дээш цолтой албан 
хаагч баривчлагдсан хүний эрхээ эдлэхийг хойшлуулж болно. Үүнд: 

(i) дараах зүйлээс сэргийлэхийн тулд: 

 

• шүүхээр хэлэлцэх эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой нотлох баримтыг устгах, саад 
учруулах; 

• бусад хүмүүсийн эрүүл мэндэд хор хохирол учруулах, саад учруулах; 

(ii) шүүхээр хэлэлцэх эрүүгийн хэрэг үйлдсэн бөгөөд одоогоор баригдаагүй байгаа 
сэжигтэн хүмүүсийг сэрэмжлүүлэхээс сэргийлэхийн тулд; 

(iii) гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг нуух, сэргээхийг хязгаарлах; 

2. Цагдаагийн алба хаагчид дор дурдсан үндэслэл бүхий итгэл үнэмшил байвал тухайн хүний 
тэдгээр эрхээ эдлэхийг нь хойшлуулж болно. Үүнд: 

(i) гэмт хэргийн процессын тухай 2002 оны хуулийн 2 дугаар хэсэгт заасны дагуу 
баривчлагдсан хүн нь шүүхээр шийдэгдэх гэмт хэрэг үйлдэж ашиг олсон; 

(ii) эрхийг нь эдлүүлснээс тухайн ашиг орлого, эд хөрөнгийн үнийг олж авах боломжгүй 
болохоор байгаа. 

3. Баривчлагдсан хүнийг өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө авах эрхийг 
хойшлуулах эрх хэмжээг зөвхөн өмгөөлөгч  нь баривчлагдсан хүнд зөвлөгөө өгөхдөө санаатай 
бусаар эсхүл санаатайгаар баривчлагдсан хүний үгийг дамжуулах, эсхүл энэ журмын 1-2 дугаар 
зүйлд заасан ямар нэг үр дагавар үүсэх үндэслэл бүхий итгэл үнэмшил байвал зөвшөөрөл олгох 
албан хаагч хэрэгжүүлнэ. Ийм тохиолдолд баривчлагдсан хүн нь өөр өмгөөлөгч сонгон авах 
ёстой. (Тайлбар В3-г үзнэ үү) 

4. Баривчлагдсан хүн өмгөөлөгчтэйгөө уулзахыг хүссэн бөгөөд өмгөөлөгч нь баривчлагдсан 
хүнийг асуултад хариулахгүй байх, эсхүл цагдаагийн хэсэг тавигдсан асуултын талаар 
урьдчилан асууж болзошгүй тухай үндэслэл байсан хэдий ч уулзахыг хойшлуулж болохгүй. 
Баривчлагдсан хүн өмгөөлөгчтэйгөө уулзахыг хүссэн эсхүл өөр хэн нэг хүний хүсэлтээр 
өмгөөлөгч нь цагдаагийн хэсэг дээр ирсэн бол хорих байрны тэмдэглэлд тэмдэглэж, гарын үсэг 
зурахыг хүснэ. 

5. Баригдсан тухай мэдэгдэхийг хойшлуулах үндэслэлийн баримт нь автоматаар эрх зүйн 
туслалцаа авах эрхийг хойшлуулах үндэслэл болохгүй. 

6. Энэ журмын 41 дүгээр бүлэгт заасан цагаас хойш 36 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр баривчлагдсан 
хүний дээрх эрхээ эдлэхийг хойшлуулж болно. Энэ хугацааны дотор үндэслэл нь арилсан бол 
баривчлагдсан хүн нь нэн даруй эрхээ эдлэхийг хүсч байгаа эсэхийг асууж, хорих байрны 
тэмдэглэлд тэмдэглэж, энэ журмын холбогдох бүлэгт заасны дагуу арга хэмжээ авна. 

7. Баривчлагдсан хүнийг шүүх хурлаас өмнө өмгөөлөгчтэйгөө уулзаж зөвлөгөө авах боломжтой 
хугацааг олгосон байх ёстой. 

 

В         Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн дагуу баривчлагдсан хүн 

8. Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 41 дүгээр зүйл эсхүл 7 дугаар хуваарийн дагуу 
баривчлагдсан хүний энэ журмын 5, 6 дугаар бүлэгт заасан эрхийг хойшлуулж болно. Тухайн 
хүн гэмт хэргийн улмаас хоригдоогүй байгаа бөгөөд суперинтэндент цолтон буюу түүнээс дээш 



цолтой цагдаагийн алба хаагчид тухайн хүн эрхээ эдэлснээр дараах үндэслэл байгаа гэх итгэл 
байгаа бол хойшлуулна. Үүнд: 

(i) дараах зүйлээс сэргийлэхийн тулд: 

 

• шүүхээр хэлэлцэх эрүүгийн хэрэгтэй холбоотой нотлох баримтыг устгах, саад 
учруулах; 

• бусад хүмүүсийн эрүүл мэндэд хор хохирол учруулах, саад учруулах; 

(ii) шүүхээр хэлэлцэх эрүүгийн хэрэг үйлдсэн бөгөөд одоогоор баригдаагүй байгаа 
сэжигтэн хүмүүсийг сэрэмжлүүлэхээс сэргийлэхийн тулд; 

(iii) гэмт хэрэг үйлдэж олсон эд хөрөнгийг нуух, сэргээхийг хязгаарлах; 

• тухайн гэмт хэргийн улмаас олж авсан нь илэрсэн; 

• тус хуулийн 23 дугаар бүлэгт заасны дагуу хураан авах шийдвэрийг биелүүлэх. 

(iv) алан хядах ажиллагаанд турхирах, бэлтгэх, үүрэг даалгаврын тухай мэдээллийг 
цуглуулах саад учруулахаас сэргийлэх. 

(v) бусдыг сэрэмжлүүлснээр алан хядах үйл ажиллагаа, алан хядах үйл ажиллагаанд 
турхирах, бэлтгэхээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй байдлыг хангах, ийм төрлийн гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг яллах, шүүн таслах, хүндрэл учрах бол. 

9. Цагдаагийн алба хаагчид дор дурдсан үндэслэл бүхий итгэл үнэмшил байвал тэдгээр 
эрхийг эдлэхийг нь хойшлуулж болно. Үүнд: 

(i) гэмт хэргийн процессын тухай 2002 оны хуулийн 2 дугаар хэсэгт заасны дагуу 
баривчлагдсан хүн нь шүүхээр шийдэгдэх гэмт хэрэг үйлдэж ашиг олсон; 

(ii) эрхийг нь эдлүүлснээс тухайн ашиг орлого, эд хөрөнгийн үнийг олж авах боломжгүй 
болохоор байгаа. 

10. Ийм тохиолдлуудад энэ журмын 3-5 дугаар зүйлийг (8-9 дүгээр зүйлд заасан үр 
дагавар бий болсон тохиолдолд) хэрэглэнэ. 

11. Хүнийг энэ журмын 41 дүгээр зүйлийн дагуу барьж авсан бол барьсан цагаас эсхүл 
Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 7 дугаар хавсралтад заасны дагуу барьсан бол 
шалгалт явуулж эхэлснээс хойш тус тус 48 цагаас хэтрүүлэхгүйгээр тэдгээр эрхээ эдлэхийг нь 
хойшлуулж болно. Эрхийг нь эдлүүлэхийг хойшлуулах үндэслэл энэ хугацааны дотор арилсан 
бол нэн даруй эрхээ эдлэх эсэхийг баривчлагдсан хүнээс асууж, хорих байрны тэмдэглэлд 
тусгайлан тэмдэглэж, энэ журамд заасан холбогдох зүйлд заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

12. Ийм тохиолдолд энэ журмын 7 дугаар зүйлийг баримтална. 

 

C        Баримтжуулалт 

13. Энэ хавсралтад заасан үндэслэл, баривчлагдсан хүнд нэн даруй мэдэгдсэн талаар 
тэмдэглэл хөтөлнө. 

14. Энэ хавсралтын 6, эсхүл 11 дүгээр зүйлд заасан, баривчлагдсан хүнээс үзүүлсэн 
ямар нэг хариу, энэ талаар эрх зүйн туслалцаа авах тухай гаргасан хүсэлтийг тус тус тэмдэглэж, 
гарын үсэг зуруулна. 

 

D        Сануулга, тусгай анхааруулга 

Энэ хавсралтад заасны дагуу эрх зүйн туслалцаа авах эрхээ эдлэхийг хойшлуулсан хугацаанд 
цагдаагийн хэсэг дээр баривчилсан сэжигтэнтэй ярилцлага хийсэн бол түүнийг шүүх болон 
шүүгч нь өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийг зөрчсөн гэж үзэхгүй. 

 

Удирдамж, тайлбар 



В1. Насанд хүрээгүй хүн, хэрэг хариуцах чадваргүй сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүсийн хувьд насанд хүрсэн хүн, насанд хүрээгүй хүний асран 
хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүнд мэдэгдэхэд Хавсралт В-г баримтлах боловч энэ журмын 3.13. 
болон 3.15 дугаар зүйлийг давхар мөрдөнө. 

B2. Их Британийн иргэд болон гадаадын иргэдийн хувьд Тайлбар 7А-г үзнэ үү. 

B3. Өмгөөлөгчтэй уулзуулахыг хойшлуулах шийдвэрийг ховор тохиолдолд гаргадаг 
бөгөөд зөвхөн сэжигтэн нь өмгөөлөгчийг буруу удирдаж байгаа нь илт байгаа тохиолдолд 
буюу сэжигтний өмгөөлөгчөө ашиглан мэдээлэл дамжуулж байгаа нь хор уршиг их байгаа үед 
гаргадаг. 

 



ХАВСРАЛТ С – ӨӨРИЙНХӨӨ ЭСРЭГ МЭДҮҮЛЭГ ӨГӨХГҮЙ БАЙХ ЭРХИЙГ ХАНГАХАД 
ХЭРЭГЛЭХ САНУУЛГУУД 

 

(a)       Өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх   

1. Эрүүгийн шүүн таслах болон нийгмийн хэв журам сахиулах тухай 1994 оны хуулийн 
34, 36-37 дугаар зүйлүүд болон Насанд хүрээгүй хүний шүүн таслан болон эрүүгийн хэргийн 
нотлох баримтын тухай 1999 оны хуулийн 58 дугаар зүйлүүдэд гэмт этгээдэд яллагдах болон 
хоригдох тухай мэдэгдсэний дараа ярилцлага хийхэд холбогдсон гэмт хэргийнхээ талаар ямар 
нэг зүйл ярихаас татгалзах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхөөс татгалзах эрхийн талаар 
тодорхойлсон. Энэ зохицуулалт нь өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн талаар шүүх, 
шүүгчийн хамгийн чухал хориг болдог. Хоригийг дараах тохиолдолд хэрэглэнэ. Үүнд: 

(a) цагдаагийн хэсэг дээр баривчлагдсан хүнтэй (Тайлбар 10С-г үзнэ үү) ярилцлага 
хийхийн өмнө (11 дүгээр бүлгийг үзнэ үү) эсхүл хоригдсон, яллах ажиллагаа явагдаж болзошгүй 
тухай мэдэгдсэн бол (16 дугаар бүлгийг үзнэ үү) 

(i) Эрх зүйн туслалцаа авахыг хүсч байгаа эсэх, 6 дугаар бүлгийн 6.1 дүгээр зүйлийг 
үзнэ үү 

(ii) энэ журамд заасны дагуу томилогдсон эсхүл өөрийн өмгөөлөгчийг оролцуулах 
боломж олгогдоогүй 

(iii) Эрх зүйн туслалцаа авах санаагаа өөрчлөөгүй бол 6 дугаар бүлгийн 6.6(d) дэх 
хэсгийг үзнэ үү. 

Энэ хэсгийн (ii)-д заасан нөхцөл байдлыг тайлбарлавал: 

- баривчлагдсан хүнтэй ярилцлага хийхэд өмгөөлөгчтэйгөө ярилцахын өмнө нь эрх зүйн 
туслалцаа авахыг хүссэн бол 6 дугаар бүлгийн 6.6(a) эсхүл (b)-д заасныг баримтална. 

- баривчлагдсан хүн томилогдсон өмгөөлөгчийг авахаас татгалзсан бол үүнийг дагаж 
мөрдөхгүй. 6 дугаар бүлгийн 6.6(c) and (d)-г үзнэ үү. 

(b) гэмт хэргийн учир хоригдсон эсхүл яллах үйл ажиллагаа явагдах тухай танилцсан хүн 
нь: 

(i) өөр хүнээр мэдүүлгээ бичүүлж авчирсан, эсхүл өөр хүнтэй тухайн гэмт хэрэгтэй 
хамааралтай асуудлаар ярилцсан тухай тэмдэглэл авчирсан бол 16 дугаар бүлгийн 16.4 дүгээр 
зүйлийг үзнэ үү. 

(ii) тухайн гэмт хэргийн талаар ярилцлага хийсэн бол 16 дугаар бүлгийн 16.5 дугаар 
зүйлийг үзнэ үү. 

(iii) тухайн гэмт хэргийн талаар мэдүүлгээ бичгээр гаргасан бол Хавсралт D-ийн 4 болон 
9 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 

(b)      Сануулгын нэр томъёо 

2. Өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн талаар сануулах шаардлага үүссэн 
үед сануулгыг өгөхдөө “Та ямар нэг зүйл хэлэх хэрэггүй, таны хэлсэн зүйл нотлох баримт болох 
болно” гэж хэлнэ. 

3. Сануулга өгөгдсөний дараа дахин хүсэлт гаргасан бол аль тохиромжтой үг хэлээр 
дахин сануулна. Өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн талаар сануулгыг 
баривчлагдсан хүнд ердийн үг хэллэгээр тайлбарлаж өгнө. (Тайлбар С2-г үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

С1. Өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх нь баривчлагдаагүй хүнд хамаарахгүй 
бөгөөд тэд эрх зүйн туслалцаа олж авахаас сэргийлэхгүй. 10.2 болон 3.15 дугаар зүйлийг үзнэ 
үү. 



С2. Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн талаар тайлбарыг дараах хэлбэрээр өгнө. Үүнд: 

(a) эрхээ эдэлж эхэлсэн 

(i) та өмгөөлөгчтэйгөө ярилцахыг хүссэн боловч яг одоогийн байдлаар танд 
өмгөөлөгчтэйгөө ярилцах эрх олгоогүй байна. 1(a)-г үзнэ үү. 

(ii) таныг хорих буюу яллах үйл ажиллагаа явагдах болно. 1(b)-г үзнэ үү. Энэ нь энэ 
цагаас эхлэн та ямар нэг зүйл хэлэхгүйгээр шийдсэнээс шүүх таныг буруутгахгүй. Танд өгч 
байгаа сануулгыг анхааралтай сонсоно уу. Энэ нь таны хамгаалалтад ямар нэг хохирол 
учруулахгүй. 

(b) хоригдсон эсхүл яллах ажиллагаа явагдах тухай мэдэгдсэн цагт юмуу түүнээс 
өмнө нь баримтлахаа зогсоосон бол 1(a) дугаар зүйлийг үзнэ үү: “Танд урьд өгсөн сануулга нь 
одоо үйлчлэхгүй. Сануулгын дараа та өмгөөлөгчтэйгөө ярилцах боломжоор хангагдсан, энэ 
сануулгыг анхааралтай сонсоно уу, учир нь энэ нь одоогоор үйлчилж эхэлнэ. Та ямар нэг зүйл 
хэлэхгүйгээр шийдсэн бол энэ нь таныг шүүх дээр хамгаалахад сөргөөр нөлөөлөх болно 
гэдгийг тайлбарлаж байна.” 



ХАВСРАЛТ D – САНУУЛГА ӨГСНИЙ ДАГУУ БИЧГЭЭР МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАХ 

 

(a)      Сануулга өгсний дагуу бичгээр мэдүүлэг гаргах 

1. Хүнийг хэлэхийг хүссэн зүйлээ бичиж болох талаар байнга сануулах ёстой. 

2. Хоригдоогүй байгаа бөгөөд яллах ажиллагаа явагдах тухай мэдэгдсэн хүн нь дараах 
зүйлийн талаар бичгээр мэдэгдэл гаргаж болно. Үүнд: 

(a) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ эдэлж байгаа талаар хязгаарлагдсан 
бол тухайн (Хавсралт С-г үзнэ үү.) хүн бичгээр мэдүүлэг гаргах бол дараах зүйлийг өөрөөр нь 
бичүүлж гарын үсэг зуруулна. Үүнд: “Би энэ мэдүүлгийг өөрийн сайн дураар, чөлөөт хүслээр 
гаргаж байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байх эрхтэй, хэрэв би байцаалтад ямар нэг зүйл 
хариулахгүй бол энэ нь дараа шүүхэд миний хамгаалалтын байдалд хохирол учруулж 
болзошгүй гэдгийг ойлгож байна. Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт болно”  

(b) хэрэв мэдэгдлийг өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг гаргах эрхээ эдэлж байхдаа гаргах бол 
дараах зүйлийг өөрөөр нь бичүүлж гарын үсэг зуруулна. Үүнд: “Би энэ мэдүүлгийг өөрийн сайн 
дураар, чөлөөт хүслээр гаргаж байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байх эрхтэй. Энэ мэдүүлэг нь 
нотлох баримт болно” ; 

3. Тухайн хүнийг гэмт хэргийн учир хорьсон, яллах ажиллагаа явагдах талаар мэдэгдсэн 
хүн гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдүүлгээ бичгээр гаргах хүсэлт тавьсан бол: 

(a) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрх нь хязгаарлагдаагүй бол тухайн 
(Хавсралт С-г үзнэ үү.) хүн бичгээр мэдүүлэг гаргах бол дараах зүйлийг өөрөө бичиж гарын 
үсэгээ зурна. Үүнд: “Би энэ мэдүүлгийг өөрийн сайн дураар, чөлөөт хүслээр гаргаж байна. Би 
ямар нэг зүйл хэлэхгүй байх эрхтэй, хэрэв би байцаалтад ямар нэг зүйл хариулахгүй бол энэ нь 
дараа шүүхэд миний хамгаалалтын байдалд хохирол учруулж болзошгүй гэдгийг ойлгож байна. 
Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт болно”  

(b) хэрэв мэдэгдлийг өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг гаргах эрх нь хязгаарлагдсан бол дараах 
зүйлийг өөрөөр нь бичүүлж гарын үсэг зуруулна. Үүнд: “Би энэ мэдүүлгийг өөрийн сайн дураар, 
чөлөөт хүслээр гаргаж байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байх эрхтэй. Энэ мэдүүлэг нь нотлох 
баримт болно”; 

4. Хэрэв хүнийг аль хэдийнэ хорьсон эсхүл гэмт хэргийн учир яллах ажиллагаа явагдах 
талаар мэдэгдсэн бөгөөд гэмт хэргийнхээ талаар мэдүүлэг өгөхийг хүссэн бөгөөд мэдүүлгээ 
өөрөө бичихийг хүссэн бол түүнийг нь бичүүлж, гарын үсэг зуруулах ба мэдүүлгийн өмнө нь 
тэдний хэлэхийг хүсч байгаа дараах зүйлийг бичүүлнэ. Үүнд: “Би энэ мэдүүлгийг өөрийн сайн 
дураар, чөлөөт хүслээр гаргаж байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байх эрхтэй. Энэ мэдүүлэг нь 
нотлох баримт болно”; 

5. Өөрийн мэдүүлгийг бичиж байгаа хүнд цагдаагийн алба хаагч эсхүл цагдаагийн 
байгууллагын ажилтан хэлж өгч бичүүлэх, шаардаж болохгүй бөгөөд мэдүүлэгт хоёрдмол утга 
илэрхий байгаа зүйлийн талаар асууж тодруулж болно. 

 

(b)        Цагдаагийн алба хаагч эсхүл цагдаагийн байгууллагын ажилтнаар бичүүлэх 

6. Тухайн хүн нь хэн нэгэн хүнээс мэдүүлгээ бичүүлэхийг хүссэн бол цагдаагийн алба 
хаагч эсхүл цагдаагийн бусад ажилтан нь мэдүүлгийг бичнэ. 

7. Хоригдоогүй, яллах ажиллагаа явагдах тухай мэдэгдээгүй этгээд нь гэмт хэрэгтэй 
холбоотой мэдүүлэг гаргахыг хүссэн бол түүнийг эхлэхийн өмнө нь гарын үсэг зурах, тэмдэглэх 
ёстойг хэлж дараах зүйлийг бичүүлнэ. Үүнд: 

(a) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн хязгаарлалт үйлчлээгүй үед мэдүүлэг 
гаргаагүй бол Хавсралт С-г үзнэ үү: “........................овогтой ..................... би мэдүүлэг өгөхийг 
хүсч байна. Миний хэлсэн зүйлийг хэн нэгэн хүн бичиж авахыг би хүсч байна. Би ямар нэг зүйл 
хэлэхгүй байж болох боловч би байцаалтад ямар нэг зүйл ярихгүй байх нь дараа нь шүүхэд 
миний хамгаалалтад сөрөг нөлөөтэй гэдгийг ойлгож байна. Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт 
болох болно” 



(b) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн хязгаарлалтын үед мэдүүлэг гаргасан 
бол “........................овогтой ..................... би мэдүүлэг өгөхийг хүсч байна. Миний хэлсэн зүйлийг 
хэн нэгэн хүн бичиж авахыг би хүсч байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байж болно гэдгийг ойлгож 
байна. Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт болох болно.”; 

8. Тухайн хүнийг гэмт хэргийн учир хорьсон, яллах ажиллагаа явагдах талаар мэдэгдсэн 
тохиолдолд гэмт хэрэгтэй холбоотой мэдүүлгээ өгөх хүсэлт гаргасан бол мэдүүлгийг эхлэхийн 
өмнө нь гарын үсэг зурах, тэмдэг тавих талаар хэлж дараах зүйлийг хэлүүлнэ: 

(a) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн хязгаарлалт үйлчлээгүй үед мэдүүлэг 
гаргаагүй бол Хавсралт С-г үзнэ үү: “........................ овогтой ..................... би мэдүүлэг өгөхийг 
хүсч байна. Миний хэлсэн зүйлийг хэн нэгэн хүн бичиж авахыг би хүсч байна. Би ямар нэг зүйл 
хэлэхгүй байж болох боловч би байцаалтад ямар нэг зүйл ярихгүй байх нь дараа нь шүүхэд 
миний хамгаалалтад сөрөг нөлөөтэй гэдгийг ойлгож байна.  Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт 
болох болно” 

(b) өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхийн хязгаарлалтын үед мэдүүлэг гаргасан 
бол “........................овогтой ..................... би мэдүүлэг өгөхийг хүсч байна. Миний хэлсэн зүйлийг 
хэн нэгэн хүн бичиж авахыг би хүсч байна. Би ямар нэг зүйл хэлэхгүй байж болно гэдгийг ойлгож 
байна. Энэ мэдүүлэг нь нотлох баримт болох болно.” 

10. Хүний мэдүүлгийг бичихдээ тухайн хэлсэн үгээр, засвар оруулахгүй, ойлгомжтой 
тэмдэглэсэн байх ёстой. Мэдүүлгийг илүү ойлгомжтой болгох үүднээс шаардлагатай 
асуултуудыг тавьж болох бөгөөд хариултуудыг мэдүүлгийн маягт дээр тэмдэглэнэ. 

11. Мэдүүлгийг бичиж дуусмагц мэдүүлэг өгсөн хүнд уншуулж, засвар, өөрчлөлт, нэмэлт 
хийх эсэхийг асууна. Мэдүүлэг өгсөн хүн нь тэмдэглэлийг уншиж дуусмагц мэдүүлгийн төгсгөлд 
дараах баталгааг бичиж гарын үсэг зурахыг хүснэ. Үүнд: “Би дээрх мэдүүлгийг уншлаа, би өөрөө 
хүссэн бол мэдүүлэгт засвар хийх, нэмэлт оруулах, өөрчлөлт оруулах боломж надад байлаа. 
Энэ мэдүүлэг нь үнэн зөв болно. Би мэдүүлгийг өөрийн сайн дураар, чөлөөт хүсэлтээрээ 
хийсэн.” 

12. Хэрэв мэдүүлэг өгсөн хүн нь мэдүүлгээ уншиж чадахгүй бол эсхүл уншихаас 
татгалзсан бол, эсхүл дээр дурдсан баталгаажуулах өгүүлбэрийг мэдэгдлийн төгсгөлд бичихээс 
татгалзсан бол, эсхүл гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол өөр хүнээр уншуулж сонсгож, хэрэв 
хүсвэл засвар хийх, нэмэлт, өөрчлөлт оруулж болох тухай танилцуулан мэдүүлгийн төгсгөл 
хэсэгт гарын үсэг зуруулах эсхүл тэмдэг даруулна. Мэдүүлэг нь өөрөө болсон явдлын баталгаа 
болно. 



ХАВСРАЛТ E – СЭТГЭЛ МЭДРЭЛИЙН ХУВЬД ХЭРЭГ ХАРИУЦАХ ЧАДВАРГҮЙ БОЛОН 
СЭТГЭЦИЙН ХУВЬД ЭМЗЭГ ХҮМҮҮСИЙН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ 

1. Хэрэв цагдаагийн алба хаагчид сэжиглэл байгаа эсхүл ямар ч насны сэтгэцийн хувьд 
хэрэг хариуцах чадваргүй, эсхүл сэтгэцийн хувьд эмзэг байж болзошгүй, эсхүл ойлгох, асуултад 
хариулах оюун ухааны чадваргүй хүний талаар бусад хүн хэлсэн бол энэ журмын 1.4 дүгээр 
зүйлийг үзнэ үү. 

2. Сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүсийн “холбогдох насанд хүрсэн 
хүн” гэдэг нь дараах утгатай. Үүнд: 

(a) хамаатан садан, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч, бусад асран хамгаалах үүрэг 
хүлээсэн хүн 

(b) сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүстэй харилцах туршлагатай хэн 
нэгэн хүн байж болох боловч тэр нь цагдаагийн алба хаагч, цагдаагийн байгууллагын ажилтан 
байж болохгүй 

(c) дээр заасан хүмүүс байхгүй бол 18 насанд хүрсэн буюу түүнээс дээш настай насанд 
хүрсэн хариуцлага хүлээх чадвартай хэн нэгэн байна. Энэ нь цагдаагийн алба хаагч буюу 
цагдаагийн байгууллагын ажилтан байж болохгүй. Энэ журмын 1.7(b) болон Тайлбар 1D-г үзнэ 
үү.  

3. Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь хоригдож байгаа хүн нь сэтгэцийн өвчтэй, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг болох шинж илэрсэн бол нэн даруй холбогдох насанд хүрсэн хүнд нь 
хоригдож байгаа үндэслэл, хоригдож байгаа газрын талаар мэдэгдэж, цагдаагийн хэсэг дээр 
ирж тухайн хүнтэй уулзахыг хүснэ. Хэрэв холбогдох насанд хүрсэн нь: 

 

• цагдаагийн хэсэг дээр ирчихсэн байгаа бол энэ журмын 3.1-ээс 3.5 дугаар зүйлд 
заасны дагуу мэдээллийг түүнийг байлцуулан өгнө. 

• цагдаагийн хэсэг дээр ирээгүй байгаа бол энэ журмын 3.1-ээс 3.5 дугаар зүйлд 
заасныг хэрэгжүүлэх бөгөөд холбогдох насанд хүрсэн хүнийг хүрэлцэн ирмэгц дахин гүйцэтгэнэ. 
Энэ журмын 3.15 -аас 3.17 дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

4. Хэрэв холбогдох насанд хүрсэн хүн нь хууль зүйн туслалцаа авах эрхийн тухай 
танилцуулахад болон хууль зүйн туслалцаа авах үед байлцсан бөгөөд сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй 
хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнийг хууль зүйн туслалцаа авахыг хүссэн бол энэ журмын 6 дугаар 
бүлэгт заасныг баримтална. 

5. Хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч нь сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн 
хувьд эмзэг хүн нь зовиур шаналгаатай байгаа бол шаардлагатай холбогдох эрүүл мэндийн 
туслалцаа авч байгаа эсэх, яаралтай тохиолдолд хамгийн ойр эрүүл мэндийн сувиллын 
мэргэжилтэн, эсхүл эмнэлгийн яаралтай тусламж авахад бэлэн эсэхэд хяналт тавина. Энэ нь 
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 1983 оны хуулийн 136 дугаар зүйлд заасны дагуу 
баривчлагдсан хүнийг аюулгүй газарт шилжүүлэхийг хойшлуулах үндэслэл болохгүй. Энэ 
хуульд зааснаар цагдаагийн хэсэг дээр оношилж болох бол хорих байрны хамгаалалтын албан 
хаагч нь холбогдох эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнийг дуудаж баривчлагдсан хүний 
эмнэлгийн анхан шатны оношилгоо хийлгэхээр дуудах ёстой. 

6. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай 1983 оны хуулийн 136 дугаар зүйлд зааснаар 
баривчлагдсан сэтгэцийн өвчтэй болон сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнийг аль болох хурдан 
хугацаанд оношлохыг үүрэг болгосон. Цагдаагийн хэсэг дээр онош тогтоож болох бол 
баривчлагдсан хүнийг шалгаж, ярилцлага хийхийн тул нэн даруй зөвшөөрөгдсөн нийгмийн 
ажилтан болон мэргэшсэн эмчийг дуудна. Баривчлагдсан хүнтэй нэгэнт ярилцлага хийж, 
шалгасан бөгөөд түүний эмчилгээ, сувилгааны цаг тохиролцсон бол 136 дугаар зүйлд заасан 
саатуулах хугацааг хэтрүүлэхгүй суллана. Баривчлагдсан хүнийг мэргэшсэн эмч шалгаад энэ 
хуулиар тогтоосон сэтгэцийн өвчтэй хүн биш гэж дүгнэсэн бол нэн даруй хорих байрнаас 
суллана. (3.16 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

7. Хэрэв сэтгэцийн өвчтэй болон сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнд холбогдох насанд хүрээгүй 
хүнийг байлцуулахгүйгээр сануулга өгсөн бол холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулан 
дахин сануулна. 



8. Энэ журмын 11.1, 11.18-аас 11.20 дугаар зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд сэтгэл 
мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнийг холбогдох насанд хүрсэн 
байлцуулахгүйгээр ярилцлага хийх, бичгээр мэдүүлэг гаргаж, гарын үсэг зуруулах хүсэлт тавьж 
болохгүй. Тодорхой эрсдлийг бууруулах сэрэмжлэх талаар хангалттай мэдээлэл өгсөн 
тохиолдолд холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулахгүйгээр байцаалт авахыг үргэлжлүүлж 
болохгүй. Ийм тохиолдолд ярилцлага хийж эхлэх шийдвэр гаргасан үндэслэлийг тэмдэглэнэ. 
(11.1, 11.15 болон 11.18-аас 11.20 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

9. Холбогдох насанд хүрсэн хүн ярилцлага хийхэд байлцаж байгаа бол түүнд ажиглах 
үүрэг хүлээхгүй бөгөөд дараах зорилгоор оролцож байгааг танилцуулна. Үүнд: 

 

• ярилцлага хийж байгаа хүнд зөвлөх 

• ярилцлагыг хууль ёсоор, шударгаар явуулж байгаа эсэхийг ажиглах 

• ярилцлага хийж байгаа хүнтэй харилцахад дэмжлэг үзүүлэх, энэ журмын 11.17 
дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

10. Хэрэв сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүнийг хоригдох асуудалд 
хяналтын албан хаагч эсхүл суперинтэндент цолтон шалгалт хийсэн бол, мөн тухайн цагт 
холбогдох насанд хүрсэн хүн бэлэн байгаа бол, хоригдож буй хүнийг үргэжлүүлэн хорих 
шаардлага байгаа эсэх талаар мэдүүлэх боломжийг тухайн насанд хүрсэн хүнд олгоно. 

11. Хорих байрны цагдаагийн алба хаагч нь сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн 
хувьд эмзэг хүнийг хорьсон, яллахад хангалттай нотлох баримт цуглуулах бусад ажиллагаа 
явуулсан бол холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулна. Хоригдох болсон шалтгааны 
талаарх нэгтгэсэн бичгэн мэдэгдлийг холбогдох насанд хүрсэн хүнд өгнө. (16.1-ээс 16.4 дүгээр 
зүйлийг үзнэ үү) 

12. Дотор болон хэсэгчилсэн нэгжлэгийг сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд 
эмзэг хүмүүст хийхдээ баривчлагдсан хүн өөрөө тусгайлан эсрэг хүйсийн хүнийг байлцуулах 
хүсэлт тавиагүй бол ижил хүйсний холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулна. Дотор 
нэгжлэгийг яаралтай тохиолдолд буюу баривчлагдсан хүн болон бусад хүмүүст ноцтой хохирол 
учрах эрсдэл байгаа бол холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулахгүйгээр явуулж болно. 
(Хавсралт А-ийн 5 болон 11(c) зүйлийг үзнэ үү) 

13. Цоожтой камерт хоригдож байгаа сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй, сэтгэцийн хувьд эмзэг 
хүн дээр тогтоосон хязгаарлалтуудыг хэрэглэх эсэхийг шийдэхдээ онцгойлон анхааралтай 
хандах ёстой. (8.2 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

 

Удирдамж, тайлбар 

Е1. Энэ журмын 3.19 дүгээр зүйлд заасан зорилго нь сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг баривчлагдсан, түүнд хэлж байгаа зүйлийг бүрэн ойлгодоггүй хүний 
эрхийг хамгаалах явдал юм. Хэрэв баривчлагдсан хүн нь хууль зүйн туслалцаа авах эрхээ 
эдлэхийг хүссэн бол насанд хүрсэн холбогдох хүнийг ирэхийг хүртэл хойшлуулахгүйгээр 
холбогдох арга хэмжээг авна. Сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүн нь 
холбогдох насанд хүрсэн хүнийг цагдаагийн хэсэг дээр дуудах, өөрөө хүсвэл холбогдох насанд 
хүрсэн хүнийг байлцуулахгүйгээр өмгөөлөгчтэйгөө ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө авах 
боломжоор тогтмол хангагдсан байх ёстой. 

Е2. Сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүс нь найдвартай 
нотлох баримтаар хангах чадвартай байдаг боловч санаатай бусаар эсхүл санаатайгаар 
төөрөлдүүлэх, хуурамч, өөрийгөө хамгаалах зорилготой мэдээлэл өгч болзошгүй байдаг. Ийм 
хүмүүсийг байцаахад тусгайлан анхаарал тавих хэрэгтэй бөгөөд түүний сэтгэцийн байдал 
юмуу оюуны чадварт эргэлзээ төрвөл холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулах ёстой. 
Найдваргүй нотлох баримт эрсдэлтэй учраас ямар ч үед боломжтой, зөвшөөрөгдсөн нэмэлт 
баримтаар баталгаажуулах нь чухал байдаг. 

Е3. Энэ хавсралтын Е2 дугаар зүйлд заасан эрсдэлийн улмаас холбогдох насанд хүрсэн 
хүний оролцоог багасгах, суперинтэндент цолтон буюу түүнээс дээш цолтой цагдаагийн 
алба хаагчийн зөвшөөрлөөр ярилцлагыг холбогдох насанд хүрсэн хүний оролцоогүйгээр 



явуулах онцгой тохиолдлуудыг бусдад ноцтой хохирол учрах гарцаагүй эрсдэлийг 
зайлуулахын тулд энэ журмын 11.1, 11.18 –аас 11.20 дугаар зүйлд заасан. 

 

ХАВСРАЛТ F – ХОЁР ТАЛЫН КОНСУЛЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР, БАРИВЧИЛСАН, ТҮР СААТУУЛСАН 
ТУХАЙ МЭДЭГДЭХ ГЭРЭЭТЭЙ УЛСУУД (2003-04-01-ний байдлаар) 

Армян      Казакстан 

Австри      Македон 

Азербайжан    Мексик 

Беларус    Moлдов 

Белги      Монгол 

Босни-Герцеговина    Норвеги 

Болгар     Польш 

БНХАУ*     Румын 

Хорват     ОХУ 

Куба      Словакын Бүгд Найрамдах Улс 

Чех      Словен 

Дани     Испани 

Египет      Швед 

Франц     Тажикистан 

Гүрж     Туркменистан 

Герман     Украйн 

Грек      АНУ 

Унгар     Узбекистан 

Итали     Югослав 

Япон 

 

*Зөвхөн Манчестр хотын консулын дүүрэгт баривчлагдсан, түр саатуулагдсан Хятад 
иргэний талаар цагдаагийн байгууллага мэдэгдэх үүрэгтэй. Үүнд Derbyshire, Durham, Greater 
Manchester, Lancashire, Merseyside, North South and West Yorkshire, and Tyne and Wear хотууд 
багтана. 



ХАВСРАЛТ G – ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ 

1. Энэ хавсралт нь цагдаагийн алба хаагч болон эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэнд 
баривчлагдсан хүнтэй ярилцлага хийхэд эрсдэлтэй эсэхийг тогтооход туслах ерөнхий 
зааварчилгаар хангана. 

2. Баривчлагдсан хүн дараах тохиолдолд ярилцлага хийхэд эрсдэлтэй байж болно. 
Үүнд: 

(a) ярилцлага хийснээр баривчлагдсан хүний бие, сэтгэцийн эрүүл мэндэд аюултай хор 
уршиг учруулах 

(b) баривчлагдсан хүн ярилцлагын үед хэлсэн зүйл нь түүний гэмт хэрэгт оролцсон 
тухай, гэмт хэрэгт оролцсон сэжигтэй зүйлийн талаар байсан боловч тэдгээрийн биеийн болон 
сэтгэцийн байдлаас шүүх хуралдааны явцад найдваргүй нотлох баримт гэж үзэх үндэслэлтэй 
бол 

3. Баривчлагдсан хүнтэй ярилцлага хийхийн тулд дараах зүйлийг тооцсон байх ёстой. 
Үүнд: 

(a) баривчлагдсан хүний биеийн байдал, сэтгэцийн байдал нь ярилцлагын зорилго, 
бодит явдлыг ойлгох чадварт сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэх, асуултад хариулахдаа өөрийн 
хэлэхийг хүссэн зүйлээ хэлэх ухаалаг шийдвэр гаргаж байгаа байдал, хариултын ач холбогдлыг 
ойлгож байгаа эсэх 

(b) баривчлагдсан хүний өгч буй хариулт нь гэмт хэргийн оролцооны талаарх тайлбар 
гэхээс илүү түүний биеийн байдал эсхүл сэтгэцийн байдлаас хамаарч байгаа бол 

(c) ярилцлагын бодит байдал, баривчлагдсан хүнд тусгайлан тавьсан асуулт түүний 
биеийн байдалд нөлөөлж буй эсэх. 

4. Мэдрэлийн өвчинтэй эмнэлгийн онош дээр суурилж зөвлөхөөс илүүгээр 
баривчлагдсан хүний ярилцлага хийх боломж, практик чадлын талаар эрүүл мэндийн сувиллын 
мэргэжилтэн зөвлөх нь хамгийн чухал юм, учир нь мэдрэлийн хүнд өвчтэй ч ярилцлагад 
оролцох боломжтой байх тал байдаг. 

5. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтнүүд ярилцлагад байлцаж байгаа холбогдох 
насанд хүрсэн хүнд баривчлагдсан хүний эрүүл мэндийн байдал нь ярилцлагад бэлэн эсэх 
талаар зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй бөгөөд ярилцлагыг удаан хугацаагаар үргэлжлүүлэхээр байгаа 
бол нэмэлт мэргэжилтний саналыг авсан байх ёстой. 

6. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн нь эрсдлийг тодорхойлох үед тэднээс 
эрсдэлийн хэмжээг асуух нь зүйтэй. Тэд хорих байрны хамгаалалтын албан хаагчид дараах 
зүйлийг танилцуулна. Үүнд: 

 

• Хүний эрүүл мэндийн ерөнхий төлөв нь: 

- сайжрах эсэх 

- эмчилгээ шаардлагатай эсэх 

• эрүүл мэнд нь сайжрах хүртэл хир хугацаа шаардлагатай 

7. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтний үүрэг бол эрсдэлийг тооцох, хорих байрны 
хамгаалалтын албан хаагчид эрсдэлийн тооцсон үр дүнгийн талаар зөвлөгөө өгөх явдал юм. 
Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн тавьсан шаардлага, өгсөн зөвлөгөө болон зөвлөмжөө 
бичгээр өгөх бөгөөд маягтыг хорих байрны тэмдэглэлийн нэг хэсэг болгоно. 

8. Эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн мэдээллээр нэгэнт хангасан бол энэ нь хорих 
байрны хамгаалалтын албан хаагчийн ярилцлага хийхээр явуулах, цаашид үргэлжлүүлэхийг 
зөвшөөрөх эсэх, нэмэлт арга хэмжээ авах шаардлага байгаа эсэхийг шийдэх үндэслэл болно. 
Энэ журамд заасан шаардлагаар нэмэлт хамгаалалтаар хангахад өөр юу ч саад болохгүй. 
Жишээлбэл, ярилцлагын туршид зохих эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн нь холбогдох 
насанд хүрсэн хүнээс гадна байлцаж баривчлагдсан хүний биеийн байдал, ярилцлага нь түүнд 
хэрхэн нөлөөлж байгаа зэрэгт хяналт тавихаар байлцаж болно. 



ХАВСРАЛТ Н – БАРИВЧЛАГДСАН ХҮН:  АЖИГЛАЛТЫН ЖАГСААЛТ 

1. Баривчлагдсан хүн нь зохих нөхцөл, хэм хэмжээг дагаж чадахгүй байгаа бол зохих 
эрүүл мэндийн сувиллын мэргэжилтэн, эсхүл эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийг дуудах 
ёстой. 

2. Сэргээх төвшинг үнэлж тогтоох: 

Сэргээх – тэднийг сэргээж болох уу? 

 

• Камерт оруулах 

• Нэрээр нь дуудах 

• Зөөлөн сэгсрэх 

Асуулт тавих үүрэг – тэдгээрт холбогдох хариулт авахаар дараах асуултыг тавьж болох 
эсэх: 

• Таны нэрийг хэн гэдэг вэ? 

• Та хаана амьдардаг вэ? 

• Та одоо хаана байна гэж бодож байна вэ? 

Тушаал өгөх үүрэг – дараах тушаалыг өгөхөд хариу үзүүлэх эсэх: 

 

• Нүдээ нээ! 

• Нэг гараа өргө, одоо нөгөө гараа өргө! 

3.Дор дурдсан бусад өвчин, гэмтэл, сэтгэцийн эрүүл мэндээс шалтгаалан хэрэглэсэн зүйлээс 
тухайн хүн нойрмог байх, болон спиртийн зүйл үнэртэж байдгийг санаж байх хэрэгтэй. Үүнд: 

 

• Чихрийн шижин 

• Унадаг татдаг өвчин 

• Тархины гэмтэл 

• Мансуурсан, эм хэтрүүлэн хэрэглэх 

• Тархины цусан хангамж муудах өвчин 

 



ХАВСРАЛТ I – ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН 

ХАВСРАЛТ J  – ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН 

ХАВСРАЛТ К – РЕНТГЕН ТУЯА БА ХЭТ АВИАНЫ ШИНЖИЛГЭЭ 

(a)        Үйл ажиллагаа 

1. Энэ журмын 55А дугаар зүйлд зааснаар баригдсан хүнийг цагдаагийн хэсгийн хорих 
байранд рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангаар харах шинжилгээг дараах тохиолдолд хийж 
болно. Үүнд: 

(a) байцаагч буюу түүнээс дээш цолтой албан хаагч нь баривчлагдсан хүнийг шинжилгээ 
хийлгэх дараах үндэслэл бүхий итгэл үнэмшил байгаа бол зөвшөөрөл олгоно. Үүнд: 

(i) А ангиллын хар тамхи залгисан 

(ii) А ангиллын хар тамхийг бусдад өгөх, дамжуулан борлуулах зорилгоор оруулж ирсэн 

(b) баривчлагдсан хүн зөвшөөрөл бичиж өгсөн 

2. Рентген туяа болон хэт авианы дурангаар харах шинжилгээг хийхийн өмнө нь 
цагдаагийн алба хаагч, саатуулсан албан хаагч, эсхүл хорих байрны хамгаалалтын албан хаагч 
нь баривчлагдсан хүнд дараах зүйлийн хэлнэ. Үүнд: 

(a) зөвшөөрөл олгогдсон тухай 

(b) зөвшөөрөл олгосон үндэслэл 

3. Баривчлагдсан хүнд рентген туяа болон хэт авианы дурангаар харах шинжилгээ 
хийлгэх тухай хүсэлт тавихын өмнө нь түүнд үндэслэлгүйгээр татгалзсан тохиолдолд түүний 
хэргийг шүүх хуралдаанаар хэлэлцэх үед муугаар нөлөөлөх болно гэдгийг анхааруулна. 
(Тайлбар К1 болон К2-г үзнэ үү) Анхааруулгыг цагдаагийн алба хаагч, эсхүл цагдаагийн 
байгууллагын ажилтан өгнө. Баривчлагдсан хүнд өөрт нь хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө 
авах эрхтэй тухай урьдчилан сануулах бөгөөд энэ тухай хорих байрны тэмдэглэлд бичнэ. (С-ийн 
6.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 

4. Рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээг мэргэшсэн эмч, эсхүл 
мэргэшсэн сувилагч зөвхөн эмнэлэгт, мэс заслын эмнэлэгт, эсхүл эрүүл мэндийн байгууллагын 
байранд хийнэ. 

 

(b)      Баримтжуулалт 

5. Баривчлагдсан хүний хорих байрны тэмдэглэлд дараах зүйлийг нэн даруй тэмдэглэнэ. 
Үүнд: 

(a) рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээ, эсхүл хоёуланг нь хийх 
зөвшөөрөл 

(b) энэхүү зөвшөөрлийг өгсөн үндэслэл 

(c) энэ хавсралтын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу анхааруулга өгсөн тухай 

(d) баривчлагдсан хүн татгалзсан, тийм бол шалтгаан эсхүл зөвшөөрсөн тухай баримт 

(e) рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээ хийгдсэн бол: 

 

• Хаана хийгдсэн 

• Хэн үүнийг хийсэн 

• Хэн байлцсан 

• Үр дүн 

Энэ журмын 1.4-ээс 1.7 дугаар зүйлд зааснаар холбогдох насанд хүрсэн хүнийг нь энэ 
Хавсралтад заасан журмын дагуу зөвшөөрсөн бол байлцуулна. 

 



Удирдамж, тайлбар 

К1. Рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээ (эсхүл хамтад нь) хийх бол 
мэргэшсэн эмч, эсхүл мэргэшсэн сувилагчийг оролцуулан баривчлагдсан хүнд юу эрж, ямар 
шаардлагаар шалгалт хийж байгааг тайлбарлахаас гадна рентген туяа эсхүл хэт авианы 
дурангийн шинжилгээ нь түүнд хэрхэн нөлөөлөх талаар ойлгуулна. Хэрэв зөвшөөрөл өгөөгүй 
бөгөөд хэргийг шүүхэд шилжүүлэх бол баривчлагдсан хүн нь татгалзсан үндэслэлийг 
тодорхойлно. 

K2. Рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээ (эсхүл хамтад нь) хийлгэх 
зөвшөөрөл хүсэхдээ баривчлагдсан хүнд энэ хавсралтын 3 дугаар зүйлд заасны дагуу 
анхааруулга өгөхдөө дараах хэллэгийг хэрэглэнэ. Үүнд: 

“Та рентген туяа эсхүл хэт авианы дурангийн шинжилгээнд орохгүй байж болно, 
гэхдээ тодорхой шалтгаангүйгээр татгалзвал таны хэргийг шүүхэд хэлэлцэх үед таны 
эсрэг ашиглагдах болно гэдгийг танд анхааруулж байна”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЖУРАМ D    ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАНИУЛАХ БУЮУ ТАНЬЖ 

ОЛУУЛАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ (цаашид таниулах ажиллагаа гэх. Орч) 
 
 

1 Удиртгал 
 
1.1. Гэмт хэргийг мөрдөх үед хэрэгт ач холбогдолтой мэдээ баримтыг олж авах, хадгалж, 

хамгаалах зорилгоор цагдаагийн алба хаагчаас хэрэгжүүлэх таниулах ажиллагааны зарчим, 
арга зүйг энэ журмаар тогтооно.  

1.2. Гэмт хэрэг үйлдсэн байж болох хүнийг харсан гэрч нь эгнээгээр тогтоох1, дүрс 
бичлэгээр таниулах ажиллагаанд оролцоно. Таниулах ажиллагааг явуулахад дараах зүйлд 
анхаарч, төлөвлөлт хийсэн байна.  Үүнд: 

 

• Гэрч нь өмнө харж байсан хүнээ таних чадвартай эсэхийг шалгах 

• Таньж олуулах ажиллагаанд алдаа гарахаас сэргийлэх 
 
Цагдаагийн алба хаагч энэ журмын дагуу тодорхой төрлийн таниулах ажиллагаа 

явуулахаас өмнө дуу хоолой ашиглаж таниулах гэх мэт ажиллагааг хэрэгжүүлсэн байж болно. 
 
1.3.   Таниулах ажиллагааны үед хүний хурууны хээг авч болно. Ингэхдээ дараах 

зорилгыг удирдлага болгоно. Үүнд: 
 

• хүний хурууны хээг хэргийн газраас олдсон хурууны хээтэй харьцуулах шинжилгээнд 
оруулах  

• гэм бурууг тогтоож нотлох 

• тухайн хүнийг хэн болохыг тогтоох 
 
1.3А  Хэргийн газраас олдсон хөлийн (гутлын) мөртэй тухайн хүнээс авсан хөлийн 

мөрийг харьцуулах зорилгоор таниулах ажиллагааны үед хүний хөлийн (гутлын) мөрийг авна.  
1.4. Хүний биеээс зарим төрлийн дээж2 авч тухайн дээжийг таниулах ажиллагаанд 

ашиглаж болно. Энэ ажиллагаа нь хохирогч эсхүл хэргийн газраас олдсон цус, үс гэх мэт DNA3-
ийн мэдээлэл агуулж чадах зүйлстэй харьцуулах шинжилгээ хийх зорилгоор хэрэгжинэ.   

1.5. Баривчлагдсан сэжигтэн, эрэн сурвалжлагдаж байгаа хүнийг хайх, хэн болохыг нь 
тогтоох, мөрдөлт явуулах зорилгоор тэдгээрийн гэрэл зургийг гэрэл зургийн санд авна. 
Сэжигтнийг батлан даалтад өгөх боломжгүй, гэмт хэрэгт эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулж 
байгаа зэрэг тохиолдлуудад баривчлагдсан сэжигтний гэрэл зургийг авч таниулах ажиллагаанд 
ашиглана. 

1.6. Саатуулагдсан сэжигтнийг шалгах, эрэн сурвалжлах ажиллагаа явуулах үед 
таниулах ажиллагааны бусад аргуудыг ашиглана. Тухайлбал, сорви, шивээс зэрэг содон шинж 
тэмдгээр нь сэжигтнийг хайж олох, шалгахад энэ төрлийн сангаас мэдээлэл авч харицуулалт 
хийж болно.  

1.7.  1984 оны Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 
зүйл заалт болон энэ журмын дагуу зөвхөн гэмт хэргийг мөрдөх, илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөр, гэрэл зураг, бусад дээж, хэв хэлбэрийг авч, 
бэхжүүлж, хадгалж ашиглана. Ингэхдээ журмын аль зохимжтой заалтыг хэрэгжүүлэн ажиллана. 

 
2 Ерөнхий хэсэг  

 
2.1.  Энэ журам нь нийт цагдаагийн газруудад хэрэглэхэд бэлэн байдлаар хадгалагдаж, 

дор дурдсан хүмүүст зөвлөмж болон хэрэглэгдэнэ. 
 

• Цагдаагийн алба хаагч, ажилтан 

                                                           
1 Эгнээгээр тогтоох “parade identification” гэрч эгнээгээр байрлал эзлүүлэн зогсоосон хүмүүс дотроос 
сэжигтнийг таньж олох ажиллагаа.  
2 Дээж нь шинжилгээнд авах хэв хэлбэр болно. 
3 Дезоксирибонуклейны хүчил (ДНХ)нь мэдэгдэж буй бүх амьд организмуудын өсөлт хөгжилт, 
ажиллагаанд ашиглагддаг генетикийн зааваруудыг агуулсан нуклейны хүчил юм.  

http://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BC%D1%8C%D0%B4_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://mn.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://mn.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%85%D2%AF%D1%87%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1


• Баривчлагдсан хүмүүс 

• Иргэд 
 
2.2. Энэ журмын зүйл заалт нь хавсралттай байх ба тус хавсралтаас гадна  тусгайлсан 

удирдамж, тайлбарыг дагаж мөрдөхгүй. 
2.3. Журам С-ийн 1.4 дэх хэсэгт заасан сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд 

эмзэг хүний талаарх зохицуулалт болон тэдгээрийн талаар журмаар тогтоосон Удирдамж, 
тайлбарыг тус тус энэ журамд хэрэглэж болно.  

2.4. Журам С-ийн 1.5 дахь хэсэгт заасан 17 насанд хүрээгүй хүний талаарх 
зохицуулалтыг энэ журамд нэгэн адил хэрэглэнэ.  

2.5. Журам С-ийн 1.6 дахь хэсэгт заасан сонсгол, хэл ярианы чадваргүй, хараагүй, 
хөгжлийн бэршээлтэй хүмүүстэй харилцах тухай хэм хэмжээг энэ журамд нэгэн адил ойлгож 
хэрэглэнэ.  

2.6. Энэ журамд:  
 

• “холбогдох насанд хүрсэн хүн” гэснийг Журам С-ийн 1.7, тус журмын тайлбар хэсэгт 
заасны нэгэн адилаар ойлгож хэрэглэнэ.  

• “хууль зүйн төлөөлөгч, өмгөөлөгч” гэснийг Журам С-ийн 6.12,  журмын тайлбар хэсэгт 
заасны нэгэн адилаар ойлгож хэрэглэнэ. 

 
2.7.  Баривчлах байрны албан хаагч нь журамд заасан өөрийн чиг үүрэгт хамаарах 

ажлыг хэрэгжүүлнэ. (С-ийн 1.9-ийг үз) 
2.8.  Эрх бүхий албан хаагчийн зөвшөөрлөөр явагдах үйл ажиллагаанд энэ журмын 2.18 

дахь хэсэгт заасан шаардлагыг мөрдөж ажиллана. Ингэхдээ албан хаагчийн нэр, албан 
тушаалыг бүртгэж тэмдэглэнэ.  

2.9.  Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 107 дугаар 
хэсэгт заасны дагуу эрх бүхий албан тушаалтан удирдан зохион байгуулах тодорхой төрлийн 
таниулах ажиллагаанд цагдаагийн шадар дарга, ахлах байцаагч, байцаагч, түрүүчийн 
зөвшөөрлийг авсан байна.  

2.10. Энэ журмын 2.18 дахь хэсэгт заасны дагуу таниулах ажиллагааны нийт баримт 
тэмдэглэлд цаг хугацаа, шийдвэр гаргагчийн гарын үсгийг тусгасан байна.  

2.11.  Албан хаагч нь баривчлах байранд бүртгэл хөтөлж ажиллахдаа шаардлагатай бүх 
төрлийн мэдээллийг орхигдуулахгүй байхад анхаарна. Албан хаагч, ажилтны тэмдэглэлийн 
дэвтэрт баривчлах байранд хөтлөгдөх баримт бичгийн маягтууд заавал байх ёстой.    

2.12. Энэ журмын дагуу явуулах таниулах ажиллагаанд сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, 
сэтгэцийн хувьд эмзэг этгээдийг оролцуулахад түүнийг төлөөлөх холбогдох насанд хүрсэн 
хүнээс зөвшөөрлийг авна. 

Насанд хүрээгүй этгээдийн тухайд түүний эцэг эх, асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг 
авсаны үндсэн дээр таниулах ажиллагааг явуулна. Хэрвээ асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч 
зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан бол таниулах ажиллагааг явуулах албан хаагч 3.21 дүгээр 
зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулж болно. (Тайлбар 2А-ийн үзнэ үү) 

2.13. Хэрэв таниулах ажиллагаанд оролцогч нь сохор эсхүл харааны өөр согогтой, унших 
чадваргүй бол баривчлах байрны ажилтан болон таниулах ажиллагааг явуулж байгаа албан 
хаагч тухайн этгээдийн ойрын төрөл садан, мэргэжилтэн, холбогдох насанд хүрсэн хүн буюу 
мөрдөн шалгах ажиллагаанд хамааралгүй этгээдийг оролцуулна. Хэрвээ сэтгэл мэдрэлийн 
өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг этгээд бие даан тухайн ажиллагаанд оролцох боломжгүй бол 
энэ журмын дагуу явуулах таниулах ажиллагаанд бусдыг төлөөлөн оролцогч нь таниулах 
ажиллагааны баримтыг баталгаажуулж болно. Насанд хүрээгүй хүүхэд, бусад эмгэг, согогтой 
этгээдүүдээс бусад таниулах ажиллагаанд оролцогч нарт сэжигтний өмгөөлөгчийг цагдаагийн 
газарт хүрэлцэн ирэхийг шаардахгүй гэдэгийг энэ зүйл заалтаар зааж өгсөн байгаа. (Тайлбар 2В 
болон C-ийн 3.15-ийн үзнэ үү). 

2.14.   Насанд хүрээгүй, сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг сэжигтнээс 
шаардлагатай мэдээлэл өгөх эсхүл авахад түүний санал болгосон холбогдох насанд хүрсэн 
хүнийг оролцуулна. Хэрвээ сэжигтний холбогдох насанд хүрсэн хүн оролцоогүй байхад анх 
мэдээлэл өгсөн эсхүл авахыг хүссэн бол таниулах ажиллагааг холбогдох насанд хүрсэн хүн 
ирсэний дараа дахин явуулна. Хэрвээ сэжигтэн англи хэл мэдэхгүй, хэл ярианы чадваргүй бол 
орчуулагч, хэлмэрч оролцуулна.  



2.15.  Энэ журмын дагуу таниулах ажиллагаа явуулах тохиолдолд насанд хүрээгүй, 
сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг сэжигтэн байж болох этгээдийн холбогдох 
насанд хүрсэн хүнийг заавал байлцуулна. (С-ийн 1.4-ийг үзнэ үү) 

2.15А Таниулах ажиллагааны явцад гэрчийг оролцуулах үед гэрч сэтгэл мэдрэлийн 
өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг, насанд хүрээгүй байх сэжиг төрвөл шүүхийн өмнөх ажиглагч 
мэргэжилтнийг оролцуулна. Таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа мэргэжилтэн нь гэрчээс 
сэжигтнийг таниулах ажиллагаа шаардах, санал тавих эрхгүй болно. (Тайлбар 2АB үзнэ үү) 

 
2.16. Нэр томъёоны лавлагаа:  

 
“Зураг авах”- хөдөлгөөнт болон хөдөлгөөнгүйгээр гэрэл зураг авах; 
“Хүний зураг авах”- ажиллагааг зүй ёсоор зохион байгуулна 
“Гэрэл зураг, дүрс бичлэг, зургийн хальс, түүний хуулбарууд”-зургийн боловсруулагдсан, 

хадгалагдсан, баримтжуулагдсан хувиуд; 
“Устгах”-гэрэл зураг мэдээллийн сангаас арчигдсан байх эсхүл зураг, мэдээллийг 

ашиглах боломжгүй болгох.  
 
2.17. Зөвхөн дараах тохиолдолд энэ журмаас гадна доорх хуулийг дагаж мөрдөнө. 
 
(i) согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэн тээврийн хэрэгсэл жолоодсонтой 

холбоотой хэрэгт жолоочийн согтолтын зэргийг тогтоох амьсгаа, цус, шээсний шинжилгээ 
хийхэд:  

 

• 1988 оны Замын хөдөлгөөний хуулийн 4-11 дүгээр зүйл 

• 1988 оны Замын хөдөлгөөн зөрчигчийн тухай хуулийн 15-16 дугаар зүйл 

• 1992 оны Зам тээвэр, байгууламжийн тухай хуулийн 26-38 дугаар зүйлийг 
баримтална. 
 
(ii) цагаачлалын тухай 1971 оны хуулийн 2 дугаар хэсгийн, 18 дугаар зүйлийн дагуу 

баривчлагдсан этгээдийн гэрэл зураг, хурууны хээг авах, мөн хуулийн 16 дугаар зүйл, 
Цагаачлал, орогнолын тухай 1999 оны хуулийн 141, 142, 144 дүгээр зүйлийн дагуу 
баривчлагдсан этгээдийн гэрэл зураг, хурууны хээг авч сэжигтнийг хэн болохыг таниулах 
ажиллагаа явуулна.   

(iii) терроризмын тухай 2000 оны хуулийн 41, 6 дугаар зүйлүүдийн дагуу тус хуулийн 41 
дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр баривчлагдсан, 7 мөн 14 дүгээр зүйлд заасан үндэслэлээр 
саатуулагдсан хүнээс хурууны хээ, гэрэл зураг, бусад хэв хэлбэр авах ажиллагааг зохицуулна 
(“терроризмтай холбоотой зүйл заалтууд”). (Тайлбар 2С үзнэ үү) 

(iv) Эрүүгийн ба нийгмийн хэв журмыг хамгаалах тухай 1994 оны хуулийн 136.2, мөн 
хуулийн 137.2 дугаар зүйлийн дагуу цагдаагийн байгууллагын албан хаагчаас Шотландад 
баривчлагдсан болон түр саатуулагдсан хүнээс хурууны хээ, гэрэл зураг, биеийн хэв хэлбэр 
дээж авах ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

Тайлбар: Шотландын цагдаагийн газраас сэжигтэн этгээдийг баривчилсан тохиолдолд 
Англи Уэлсийн цагдаагийн газрын эрх мэдэл, эрх үүрэг нэгэн адил хэрэгжинэ.  

 
2.18 Таниулах ажиллагаа явуулж байгаа албан хаагч дараах тохиолдолд өөрийн 

нэрийг нууцлаж болно:  
 

(a) терроризмыг мөрдөх ажиллагааны явцад 
(b) мөн цагдаагийн алба хаагч өөрийн нэрээр таниулах ажиллагаа явуулахад аюултай 

гэж үзэх үндэслэл байгаа бол алба хаагч, ажилтнууд өөрсдийн дугаар, цагдаагийн газрын 
нэрийг ашиглан, хүчин төгөлдөр зөвшөөрөлийн дагуу таниулах ажиллагааг явуулна. (Тайлбар 
2D-г үзнэ үү)  

 
2.19 Энэ журмын хүрээнд  

 
(a) Цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуульд заасны дагуу 

цагдаагийн алба хаагчийн эрх үүргийг эдлэх эрхтэй “томилогдсон цагдаагийн алба хаагч” үйл 
ажиллагаа явуулна. 



(b)  цагдаагийн алба хаагч болон томилогдсон хүний хэрэгжүүлэх эрх мэдлийн хүрээ нь 
түүний томилолтоор тодорхойлогдоно. 

 
2.20   Томилогдсон хүнд хэрвээ эрх олгогдсон бол: 
 
(a) цагдаагийн алба хаагчийн хүч хэрэглэх эрхийг эдэлж буй томилогдсон хүн нь 

тодорхой үндэслэл шаардлагын дагуу хүч хэрэглэх эрхтэй. 
(b)  мөн бусдын амь нас, өмч хөрөнгө, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор хүч 

хэрэглэнэ. 
 
2.21. Томилогдсон хүнээс цагдаагийн бусад албан хаагч хуулиар олгогдсон эрхийн дагуу 

үүрэг гүйцэтгэж байгаа бол энэ журамд хамаарахгүй. Томилогдсон хүний үйл ажиллагааг түр 
саатуулах байрны цагдаагийн алба хаагч хариуцахгүй. Цагдаагийн алба хаагч нь томилогдсон 
хүний үйл ажиллагаа журамд нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавина. Тухайлбал, дараах зүйлийг 
шалгасан байх ёстой. Үүнд: 

 
 (a) цагдаагийн байгууллагын даргын тушаалаар, тухайн удирдлагын хяналтад ажиллаж 
байгаа эсэх; 
 (b) баривчлах болон түр албадан саатуулах үйл ажиллагааг явуулахаар цагдаагийн 
байгууллагатай гэрээ байгуулж ажиллаж байгаа эсэх зэрэг болно. 
 

2.22. Томилогдсон хүн буюу цагдаагийн алба хаагчдын аль аль нь хуулийн хүрээнд 
журмын зүйл заалтыг мөрдөж ажиллана. 
 
Удирдамж, тайлбар:  
 

2A Энэ журмын 2.12 дугаар зүйлийн зорилго нь таниулах ажиллагааны үед сэжигтэн, 
гэрч нарын асран хамгаалагч, эцэг эхийн зөвшөөрлийг авах, насанд хүрээгүй этгээдийн 
эрхийг хамгаалахад орон нутгийн болон сайн дурын байгууллагуудын оролцоог хангахад 
оршино.  

2.14. - 2.15 дугаар зүйлийн дагуу таниулах ажиллагаа явуулахад насанд хүрээгүй 
сэжигтнийг төлөөлөх холбогдох насанд хүрсэн хүнийг оролцуулахаар заасан зөвхөн энэ 
тохиолдолд насанд хүрээгүй сэжигтэн, түүний эцэг эх, асран харгалзагчийг 2.12 зүйлийн 
хүрээнд оролцуулж болно. Ингэхдээ үйл ажиллагаанд оролцоогүй эцэг эх, асран харгалзагч 
нараас зөвшөөрөл авахаас өмнө таниулах ажиллагааны талаар мэдээлэл олгосон байна. 
Тэдгээрт мөн насанд хүрээгүй сэжигтэн болон холбогдох насанд хүрсэн хүнд өгсөн сэжигтний 
үйлдсэн хэргийн талаар болон таниулах ажиллагааны журмын талаарх мэдээллийг өгнө.  
Зөвхөн зөвшөөрөл олгохоос татгалзаагүй байх тохиолдолд насанд хүрээгүй сэжигтний эцэг 
эх эсхүл асран хамгаалагчийг хэрвээ өөрсдөө хүсвэл насанд хүрээгүй этгээд болон холбогдох 
насанд хүрсэн хүнтэй ярилцах боломжоор хангана.  

2AB Хүүхдийн шүүх болон нотлох ажиллагааны тухай 1999 оны хуулийн дагуу эмзэг 
гэрчийг таниулах ажиллагаанд оролцуулах тохиодолд зөвхөн шүүхийн өмнөх туслах 
мэргэжилтнийг байлцуулан таниулах ажиллагаа явуулна. Таниулах ажиллагаанд оролцож 
байгаа мэргэжилтэн нь хэргийн гэрч нь (гэрч нь байх магадлалтай) байж болохгүй. 

2B Харааны бэрхшээлтэй, унших чадваргүй этгээдүүд хэргийн баримттай танилцаж, 
баталгаажуулах болсон үед түүний өмнөөс өмгөөлөгчийг оролцуулж гарын үсэг зуруулна. Энэ 
нь хэргийн оролцогчдын (цагдаа, сэжигтэн) эрхийг хамгаалах зорилготой юм. 

2C Терроризмын тухай хуулийн дагуу сэжигтнийг баривчлах үед түүнээс хурууны хээ, 
гэрэл зураг, бусад хэв хэлбэр, дээж авах нь тухайн этгээдийг сэжиглэх үндэслэлийг 
тодорхойлоход ач холбогдолтой. 

2D Энэ журмын 2.18 дугаар зүйлийн зорилго нь ноцтой, зохион байгуулалттай гэмт 
хэрэгт мөрдөлт явуулах, хүч хэрэглэн эсэгүүцсэн сэжигтнийг баривчлах ажиллагаатай 
холбоотойгоор алба хаагчдын аюулгүй байдлыг хангах, таниулах ажиллагааг явуулах 
удирдлага зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэн заавар зөвөлгөө өгөхтэй холбоотой харилцааг 
зохицуулахад оршино. Цагдаагийн алба хаагч таниулах ажиллагаа явуулах дээрх 
тохиолдлуудад байцаагч, түүнээс дээш албан тушаалтан зөвлөж ажиллана. 

 
 

3 Гэрчийг таниулах ажиллагаанд оролцуулах 



 
3.1. Хэрэгт ач холбогдол бүхий мэдээлэл өгч, сэжигтнийг тодорхойлж чадах гэрчийн 

туслалцаатайгаар сэжигтнийг тогтоож тэмдэглэл үйлдэнэ.  
 

(a) тэмдэглэлд гэрчид эрх, үүргийг нь сануулсан тухай, гэрчийн мэдүүлсэн 
сэжигтний гадаад төрх, онцлог содон шинж тэмдгийг магадлан тодруулсан талаар 
тусгана. 

(b) тмдэглэлийг энэ журмын 3.5, 3.10, 3.21, 3.23 зүйлд заасны дагуу гэрчийг 
таниулах ажиллагаанд оролцуулж сэжигтнийг таньж олуулахаас өмнө үйлдэнэ  

 
Энэ журмын 3.5, 3.10, 3.21, 3.23 зүйлд заасны дагуу гэрчийг таниулах ажиллагаанд оролцуулж 
сэжигтнийг таньж олуулахаас өмнө сэжигтэн болон түүний төлөөлөгчид тэмдэглэлийн хувийг 
өгсөн байна. (Тайлбар 3E үзнэ үү) 
 
(а)      Сэжигтэн тодорхойгүй үед таниулах ажиллагаа явуулах 
 

3.2.  Сэжигтэн тодорхойгүй байгаа боловч гэрч нь сэжигтнийг урьд нь харсан учраас 
таниж олох боломжтой гэж мэдүүлсэн бол журмын 3.5–аас 3.10 дугаар зүйлийг баримтлан 
гэрчийг тодорхой газар аваачин сэжигтэнг таних эсэхийг шалгах таниулах ажиллагаанд албан 
ёсоор оролцуулна. Ингэхдээ дараах зүйлд анхаарна. 

 
(a) боломж бүхий үед, 3.1(a) зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааг явуулахаас өмнө гэрч 

сэжигтний дүр төрхийг тодорхойлсон, холбогдох бусад мэдээллийг өгсөн, баримт сэлт гаргаж 
ирсэн байх 

(b) таниулах ажиллагааны явцад гэрчийг удирдаж болохгүй бөгөөд харин тодорхой 
чиглэлээр харах эсхүл тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийг ажиглах хүсэлт тавих зэрэг аргаар 
сэжигтэнтэй нүүр тулсан гэрч таньж олохоос зайлсхийх, сэжигтнийг анзаарахгүй өнгөрөх зэргээс 
сэрэмжилж болно. Гэрч нь сэжигтэн болон таньж олуулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад 
хүмүүсийг анхааралтай ажиглаж харицуулалт хийх боломжийг таниулах ажиллагаа явуулах үед 
бүрэн хангасан байна. (Тайлбар 3F-ийг үзнэ үү) 

(c) нэгээс илүү гэрч байгаа тохиолдолд тэдгээрийг хамтад нь таниулах ажиллагаанд 
оролцуулж болохгүй бөгөөд тус бүрийг нь сэжигтнийг таньж олох боломжоор хангана 

(d) гэрчийг таниулах ажиллагаанд оролцуулсаны дараа сэжигтнийг баривчлах 
хангалттай үндэслэл байгаа гэх тохиолдолд бусад гэрчүүдийг 3.4 зүйлээс хойшх зүйлүүдийн 
дагуу таниулах ажиллагаанд оролцуулна.  

(e) цагдаагийн алба хаагч, ажилтан нь таниулах ажиллагааны үед гэрчтэй хамт байж 
тэмдэглэлийн дэвтэртээ тэмдэглэл хийнэ. Тухайн тэмдэглэлд хэрэгт ач холбогдолтой цаг 
хугацаа, газар, гэрч сэжигтнийг таньсан эсэх, хэрхэн таньсан зэргийг тусгана. Гэрч нь сэжигтнээс 
ямар зайнд байсан, тухайн үеийн цаг агаарын байдлыг мөн тэмдэглэлд тусгана. Гэрчийг 
сэжигтэнг таниулахын тулд чиглүүлсэн эсэх, энэ тохиолдолд үүний үндэслэлийг тодруулах 
бөгөөд таниулах ажиллагааны үйл явц, процедурын толаар гэрч, сэжигтнээс мэдүүлсэн 
зүйлсийг тус бүр тэмдэглэнэ. 

3.3 Хэрэв цагдаагийн байгууллага сэжигтэнг таних бол гэрчид сэжигтний гэрэл зураг, 
аман зураг, гэрэл зургийн эвлүүлэг зэргийг таниулах ажиллагаанд ашиглах шаардлагагүй 
бөгөөд гэрчийг шууд бүлгээр тогтоох болон эгнээгээр тогтоох, дүрс бичлэгээр таниулах 
ажиллагаа  явуулах ажиллагаанд оролцуулна. Сэжигтэн тодорхойгүй үед Хавсралт E-ийн дагуу 
сэжигтний гэрэл зураг, аман зураг, гэрэл зургийн эвлүүлэг зэргийг гэрчид үзүүлж, таниулах 
ажиллагаанд ашиглана.  

 
 

(в)       Сэжигтэн тодорхой үед таниулах ажиллагаа явуулах  
 

3.4 Сэжигтэн тодорхой бөгөөд таниулах ажиллагаанд оролцох боломжтой үед таниулах 
ажиллагаа явуулахад 3.5-3.10 дугаар зүйлийг мөрдөнө. Сэжигтэн “тодорхой” байх гэдэг нь 
цагдаагийн байгууллага уг сэжигтэнг холбогдох хэрэгт оролцсон нь нотлогдон түүнийг 
баривчлах хангалттай үндэслэл байгаа гэж үзсэн гэсэн үг юм, сэжигтэн “таниулах ажиллагаанд 
оролцох боломжтой” гэдэг нь сэжигтэн таниулах ажиллагаанд шууд оролцох боломжтой эсхүл 
богино хугацаанд ирж дор буй таниулах ажиллагааны дор хаяж нэг ажиллагаанд идэвхитэй 
оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй байна гэсэн үг юм: 



 

• дүрс бичлэгээр тогтоох 

• эгнээгээр тогтоох  

• бүлгээр тогтоох  
 
 
Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаа 
 

3.5 Дүрс бичлэгүүдийг үзүүлж гэрчээр өөр ижил төстэй хүмүүсийн хамт авахуулсан дурс 
бичлэгээс сэжигтнийг шууд таниулахыг дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаа гэнэ.  

Сэжигтний дүр төрх тодорхойгүй үед дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааг ашиглаж 
болохгүй. (Энэ журмын 3.21-ийг үзнэ  үү) 

Хавсралт  А-ийн 2А-ийн дагуу таниулах ажиллагааны үед цагдаагийн алба хаагч гэрчид 
үзүүлэх дүрс бичлэгийн аль нэг хэсэг газрыг үзүүлэхгүй байх шаардлага байх эсхүл сэжигтний 
дүрс дээрх содон шинж тэмдгийг халхалж болохгүй байх тохиолдолд дүрс бичлэгийг 
хөдөлгөөнтэй бусаар буюу тодорхой зураг хэсгүүдийг гэрчид үзүүлнэ.  

3.6  Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааг явуулахдаа Хавсралт А-г баримтлана. 
 

 
Эгнээгээр (парад) таниулах ажиллагаа явуулах 
 

3.7 Таниулах ажиллагаанд оролцуулахаар сонгож авсан сэжигтэнтэй дүр төрх төстэй 
хүмүүстэй хамт сэжигтнийг нэг шугаманд зогсоож гэрчээр таниулахыг эгнээгээр таниулах 
ажиллагаа гэнэ.  

3.8  Энэ ажиллагааг Хавсралт А-ийн дагуу хэрэгжүүлнэ.  
 

 
Бүлгээр таниулах ажиллагаа 
 

3.9   Урьдчилан сонгоогүй хүмүүсийн дунд сэжигтнийг оруулж гэрчээр таниулахыг 
бүлгээр таниулах ажиллагаа гэнэ. 

3.10    Энэ ажиллагааг Хавсралт С-ийн дагуу хэрэгжүүлнэ.  
 

 
Таниулах ажиллагааны зохион байгуулалт 
 

3.11 Энэ журмын 3.19 дүгээр зүйлд заасанаас бусад тохиолдолд буюу 3.5-3.10 дугаар 
зүйлд заасан таниулах ажиллагааг мөрдөх ажиллагаанд оролцоогүй байцаагч түүнээс дээш эрх 
бүхий алба хаагчийн удирдлага дор явуулна. Үүнийг таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий 
алба хаагч гэж нэрлэнэ. Өөрөөр заагаагүй бол таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба 
хаагч өөр өөр алба хаагч эсхүл цагдаагийн ажилтныг авч таниулах ажиллагааг 2.21 дүгээр 
зүйлийн дагуу явуулж болно. Өөрийн эрх мэдлээ шилжүүлэхдээ таниулах ажиллагаа явуулах 
эрх бүхий алба хаагч  ажиллагааг хянах ба шаардлагатай үед зөвлөгөө өгч байх ёстой. Мөрдөх 
ажиллагаанд оролцож буй цагдаагийн алба хаагч эсхүл өөр ажилтан таниулах ажиллагаанд 
оролцох ба таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагчаар томилогдож болохгүй. Харин 
энэ нь таниулах ажиллагааны процедурыг сонгоход мөрдөн шалгах ажиллагааны мөрдөгчөөс 
зөвлөгөө авахад хамаарахгүй. Таниулах ажиллагаа явуулах шаардлага үүссэн тохиолдолд, 
процессыг гэрч болон сэжигтний хувьд шударга байлгах үүднээс таниулах ажиллагааг аль 
болох цаг алдалгүй, богино хугацаанд, түргэн шуурхай явуулах ёстой.  

 
 
Таниулах ажиллагааг заавал явуулах 
 

3.12  Дараах тохиолдлуудад таниулах ажиллагааг заавал явуулна: 
 

i. сэжигтнийг гэрч таних боломжтой гэдгээ илэрхийлсэн тохиолдолд энэ журмын 
3.5 - 3.10 дугаар зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааг заавал явуулна эсхүл 



ii. сэжигтнийг таних гэрч байх ба тэр гэрч нь сэжигтнийг таних боломжтой гэдгээ 
илэрхийлсэн байх бөгөөд сэжигтнийг таниулах ажиллагаанд урьд өмнө 3.5 - 3.10 
дугаар зүйлийн дагуу таниулах ажиллагаанд оролцоогүй байх ба  

 
сэжигтэн нь гэрчийн мэдүүлэгтэй санал нийлэхгүй байх бөгөөд сэжигтэн гэмт хэрэгт 

оролцсон эсэхэд үүссэн эргэлзээг арилгах шаардлага байхгүй байх бусад тохиолдолд таниулах 
ажиллагааг заавал явуулна. 

3.13 Үүний адил мөрдөх ажиллагааг хариуцсан албан хаагч таниулах ажиллагаа явуулах 
нь ашиг тустай гэж үзсэн тохиолдолд таниулах ажиллагааг заавал явуулна.  
 
 
Таниулах ажиллагааг сонгож явуулах 
 

3.14 Энэ журмын 3.12 дугаар зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааг заавал явуулах 
тохиолдолд сэжигтэнд дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаа явуулахыг санал болгож болно. 
Хэрэв: 

 
(a)  дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаа явуулах нь тохиромжгүй 
(b) дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаанаас эгнээгээр таниулах ажиллагаа нь илүү ач 

холбогдолтой бол 
(c) 3.16 дугаар зүйлийг мөрдөж ажиллах бол 
 

таниулах ажиллагаа явуулах алба хаагч мөрдөх ажиллагаа явуулж буй мөрөдгчтэй зөвлөлдөж 
чухам ямар төрлийн таниулах ажиллагаа явуулах шаардлага байгааг өөрсдөө тодорхойлно. 
Гэрчээс шалтгаалж (гэрчийн тоо, эрүүл мэндийн байдал, оролцох бололцоо, алсаас зорчих гм) 
эгнээгээр (парад) таниулах ажиллагаа явуулах боломжгүй бөгөөд эгнээгээр таниулах ажиллагаа 
явуулахаас хурдан зохион байгуулан хэрэгжүүлэх боломжтой бол дүрс бичлэгээр таниулах 
ажиллагааг явуулах нь тохиромжтой байж болно.   

3.15 Сэжигтэн, түүний өмгөөлөгч, холбогдох насанд хүрсэн хүн тухайн таниулах 
ажиллагаанд оролцохоос татгалзсан тохиолдолд шалтгааныг асууж тодруулан, тэд чухам ямар 
учраас өөр таниулах ажиллагааг сонгож буйг тайлбарлуулан тэмдэглэлд тусгасан байх 
шаардлагатай. Хэрвээ таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан хаагч аль нэг өөр таниулах 
ажиллагааг сэжигтэн болон түүний өмгөөлөгчид санал болгох шаардлагагүй гэж үзвэл энэ тухай 
тэмдэглэлд тусгаж баталгаажуулна. 

3.16 Мөрдөх ажиллагаа хариуцсан алба хаагч бүлгээр таниулах ажиллагааг дүрс 
бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр таниулах ажиллагаанаас илүү ач холбогдолтой гэж үзвэх ба 
таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч энэ ажиллагааг үр ашигтай гэж үзвэл тухайн 
таниулах ажиллагааг сонгож, зохион байгуулах арга хэмжээг авна. 
 
 
Сэжигтэнд танилцуулах зүйлс 
 

3.17 Энэ журмын 3.20 зүйлээс бусад тохиолдолд, бүлгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, 
дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааг зохион байгуулж явуулахаас өмнө сэжигтэнд дараах 
зүйлийг тайлбарлаж өгнө.  Үүнд: 

  
(i)   эдгээр ажиллагааны зорилго 
(ii)  гэрчийн хууль зүйн туслалцаа авах эрх (С-ийн 6.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү) 
(iii) таниулах ажиллагаанд төлөөлөгч, найз нөхдөө оролцуулах эрх 
(iv) таниулах ажиллагаанд оролцохоос татгалзах эрхийн тухай 
(v) сэжигтэн бүлгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаанд 

оролцохыг зөвшөөрөөгүй бол энэ байдал нь шүүх ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлж болох тухай 
тайлбарна. Таниулах ажиллагааг цагдаа нууцаар явуулж болох ба эсхүл гэрч сэжигтнийг нотолж 
чадах өөр таниулах ажиллагаа зохион байгуулах. 3.21 дүгээр зүйлийг үзнэ үү 

(vi)  дүрс бичлэг урьд өмнө нь олдсон бол, 3.20 дугаар зүйлийг үзнэ үү, сэжигтэнд тухайн 
дүрс бичлэгээс илүү тохиромжтойг санал болгож болох тухай сануулах 

(vii) шаардлагатай гэж үзэх тохиолдолд насанд хүрээгүй этгээдэд зориулсан тусгай арга 
хэмжээ авах 



(viii) сэтгэл мэдрэлийн өвчтэй хүн, сэтгэцийн хувьд эмзэг хүмүүс оролцож буй бол 
таниулах ажиллагааны үед тусгайлсан зохион байгуулалт хийж болох тухай 

(ix)  таниулах ажиллагаа явуулахаас өмнө сэжигтэн гадаад төрхдөө их хэмжээний 
өөрчлөлт оруулах оролдлого хийх нь хожим шүүх ажиллагаанд нотлох баримт болох тухай, 
ингэх тохиолдолд таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч өөр таниулах ажиллагаа 
сонгож болно. 3.21 дүгээр зүйл болон Тайлбар 3С-г үзнэ үү 

(x)  таниулах ажиллагаа явуулж буй үед сэжигтний дүрс бичлэг эсхүл фото зургийг авах 
болно гэдгийг сануулах  

(xi) тухайн таниулах ажиллагааг явуулахаас өмнө гэрч нь сэжигтний аман зураг, гэрэл 
зураг, гэрэл зургийн эвлүүлгийг үзсэн тухай. Тайлбар 3B-ийг үзнэ үү. 

(xii) таньж олуулах ажиллагаанаас өмнө сэжигтэн гадаад төрхөө өөрчилөh бол таниулах 
ажиллагаа яюуулах эрх бүхий алба хаагч бусад аргыг хэрэглэх болно. Тайлбар 3С-ийн үзнэ үү.  

(xiii) дүрс бичлэг, бүлгээр, эгнээгээр болон нүүрэлдүүлэх таниулах ажиллагаанд оролцох 
гэрч сэжигтнийг хэрхэн таньсан, сэжигтний тодорхойлотыг сэжигтэн, түүний төлөөлөгчид 
танилцуулна. 3.1 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 
3.18  Дээрх зүйлсийг тайлбарласны дараа бичгээр үйлдэж сэжигтэнд уншуулна. 

Сэжигтэн нь таниулах ажиллагаанд оролцохыг зөвшөөрсөн бол таниулах ажиллагааны 
тэмдэглэлийн хуулбарт гарын үсэг зуруулна. Таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий албан 
хаагч гарын үсэг зурсан тэмдэглэлийн хуулбарыг авч үлдэнэ.   

3.19  Журмын 3.17, 3.18 дугаар зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааг хорих байрны алба 
хаагч эсхүл мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцоогүй өөр алба хаагч явуулж болно, хэрэв:  

 
(а) таниулах ажиллагааг зохион байгуулах, явуулахаас өмнө сэжигтэнг суллах санал 

гарсан ба суллагдахаас өмнө нь таниулах ажиллагаа явуулах алба хаагчийг орлох албан 
тушаалтан байгаагүй бол. 3.11 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

(b) таниулах ажиллагааг зохион байгуулах, явуулах үед сэжигтэнг баривчлах байранд  
үлдээхээр шийдэх ба таниулах ажиллагаа явуулах алба хаагчийг орлох байцаагчийг хүлээх нь 
тохиромжгүй гэх тохиолдолд. 3.11 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 
Дээрх ажиллагааг явуулсан алба хаагч энэ тухайгаа таниулах ажиллагаа явуулах эрх 

бүхий алба хаагчид мэдэгдэж, баталгаажуулсан тэмдэглэлийн хувийг өгнө. 3С-ийг үзнэ үү. 
 
3.20 Таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч болон мөрдөн шалгах ажиллагаа 

явуулж буй албан хаагч нарт энэ журмын 3.17, 3.18 зүйлсийн дагуу сэжигтэнд мэдэгдэл өгвөл 
сэжигтэн нь гэрчид тогтоох бүхий л ажиллагааны үед харагдахгүй болох арга хэмжээ авах болно 
гэсэн үндэслэл бүхий сэжиг байх тохиолдолд таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч 
сэжигтний дүрс бичлэгийг мэдээлэл өгөх болон мэдэгдлийг олгохоос өмнө олж авсан байна.   
Хэрвээ сэжигтний дүрсийг ийм тохиолдолд олж авсан бол, сэжигтэн нь дүрс бичлэгээр таниулах 
ажиллагааны үед хамтран ажиллах үүднээс уг ажиллагаанд ашиглаж болохуйц өөр зураг өгч 
болно. 3.17 дугаар зүйлийг үзнэ үү.  
 
 

(c)      сэжигтэн тодорхой боловч олдохгүй байх үед 
  

3.21 Сэжигтэн тодорхой боловч олдохгүй байгаа үед, 3.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү,  
таниулах ажиллагааг явуулах эрх бүхий алба хаагч дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааг явуулж 
болно. (Хавсралт А-г үзнэ үү) Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаанд зурган буюу хөдөлгөөнт 
бус дүрс ашиглахыг зөвшөөрнө. Шаардлага хангах ямар ч гэрэл зураг, дүрс бичлэлийг ашиглаж 
болох ба шаардлагатай бол гэрэл зураг, дүрс зургийг нууцаар олж авсан байж болно. Мөн 
нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд албан хаагч бүлгээр таниулах ажиллагааг сонгож авсан байж 
болно. Тайлбар 3D-г үзнэ үү. Энэ зүйлийн зохицуулалтыг насанд хүрээгүй этгээдийн эцэг эх 
эсхүл асран хамгаалагч таниулах ажиллагаанд оролцуулах зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан эсхүл 
зөвшөөрөл авах ажиллагаа бүтэлгүйтсэн тохиолдлуудад мөн хэрэглэгдэнэ. (2.12 дугаар зүйлийг 
үзнэ үү) 

3.22 Сэжигтнийг гэрч таньж чадах эсэхийг сорихдоо маш болгоомжтой хандаж нууц 
ажиллагааг хязгаардах шаардлагатай.  

3.23  3.5, 3.10, 3.21 дүгээр зүйлийг хэрэглэх нь ач холбогдолгүй гэх тохиолдолд таниулах 
ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч сэжигтнийг гэрчтэй нүүрэлдүүлж болно. Энэ 



тохиолдолд сэжигтнийг гэрчтэй шууд уулзуулан нүүрэлдүүлнэ гэсэн үг. Нүүрэлдүүлэн байцаахад 
сэжигтний зөвшөөрлийг шаардахгүй бөгөөд нүүрэлдүүлэх ажиллагааг Хавсралт D-ийн дагуу 
хэрэгжүүлнэ. 

3.24 Сэжигтэн нь тогтоох аливаа ажиллагааны үед хамтран ажиллах хүсэл эрмэлзэлгүй 
байх тохиолдолд таниулах ажиллагаанаас өмнө сэжигтнээс мэдээлэл хүсэх эсхүл түүнд 
мэдээлэл өгөх, дүрс зургийг гэрчид үзүүлэхээс өмнө үзэх боломж олгох шаардлагуудыг 
таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч хэрэгжүүлэхгүй байж болно.  
 
 

(d)      Баримтжуулалт  
 

3.25 Нүүрэлдүүлэх, дүрс бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, бүлгээр тогтоох зэрэг 
таниулах ажиллагааны үйл явцыг тусгай зориулалтын анкетэнд тэмдэглэж баталгаажуулна. 

3.26 Сэжигтний хүсэлтийн дагуу таниулах ажиллагаа явуулж буй албан хаагчийн 
шийдвэрээр дүрс бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр таниулах ажиллагааг явуулах нь тохиромжгүй гэж 
үзвэл энэ талаар тэмдэглэлд тусгаж, сэжигтэнд тайлбарлаж өгсөн байна. 

3.27 Тэмдэглэлд дүрс бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, бүлгээр таниулах 
ажиллагаанд хувь хүн оролцохоос татгалзсан талаар, мөн боломжтой бол 3.20 дугаар зүйлийн 
дагуу дүрс зургийг цуглуулах болсон үндэслэлийг тэмдэглэнэ.  
 
 
(e)   Хэвлэл мэдээллээр түгээсэн үйл явдлын гэрэл зураг, дүрс бичлэг, мэдээллийг 
үзүүлэх  

 
3.28 Хэргийг мөрдөж сэжигтнийг тогтоох зорилгоор цагдаагийн алба хаагч, хэвлэл 

мэдээллийн байгууллагын зүгээс олон нийтэд түгээсэн гэрэл зураг, дүрс бичлэгийг үзүүлж 
болно. Ингэхдээ тухайн гэрэл зураг, бичлэгийг гэрчид болон цагдаагийн алба хаагч гэрчид, 
Тайлбар 3А-г үзнэ үү, үзүүлэхдээ үгсэх эрсдлээс зайлсхийх үүднээс тус тусад нь эдгээр 
баримтуудыг үзүүлнэ.  Хэрвээ сэжигтэн тодорхой байгаа бол дүрс бичлэгээр таниулах 
ажиллагаа, тодорхой бус байгаа бол гэрэл зургаар таниулах ажиллагаа явуулна. Тайлбар А, Е-г 
тус тус үзнэ үү.  

3.29    3.28 дугаар зүйлд заасан зорилгын дагуу олон нийтэд цацагдсан мэдээллийг гэмт 
хэргийн мөрдөлтөнд ашиглах зорилгоор хадгалж үлдээнэ. 

Сэжигтэн, түүний төлөөлөгчид нь дээрх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цацагдсан 
материалыг үзүүлэх нь мөрдөн шалгах ажиллагааг хойшлуулах үндэслэл байхгүй гэх 
тохиолдолд эдгээр материалыг 3.5-3.10, 3.21, 3.23 дугаар зүйлийн дагуу явуулах үйл ажиллагаа 
эхлэхээс өмнө үзүүлсэн байна. Тухайн хэргийн гэрчүүдээс хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
цацагдсан мэдээлэл, хэргийн тухай зураг эсхүл сэжигтний тодорхойлолтыг үзсэн эсэхийг асууж 
хариултыг тэмдэглэж авна.  Эрүүгийн хууль сахиулах тухай 1996 оны хуулийн дагуу эрүүгийн 
мөрдөлтийн явцад олж тогтоосон материалуудыг тусгаарлах шаардлагад энэ журам 
нөлөөлөхгүй. 
 
 
(f) Таниулах ажиллагааны явцад олж авсан болон ашигласан зургийг хадгалах болон 
устгах 

 
3.30 PACЕ-ийн 64А дугаар хэсэг, 5.12-ийг үзнэ үү. Энэ зүйл заалтын дагуу сэжигтний 

гэрэл зургийг авах, ашиглах нь зөвхөн Нэгдсэн вант улсын дотоод, гадаадад хууль сахиулах, 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, мөрдөлт явуулах, гэм буруутайд тооцох зорилгоор хийгдэнэ. Мөрдөлт, 
таниулах ажиллагааны явцад олж авсан гэрэл зургийг мөн зорилгоор хадгалж болно.  

3.31  3.5 - 3.10, 3.21, 3.23 дугаар зүйлийн дагуух таниулах ажиллагаанд зориулж энэ 
журмын 5.12 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу бусаар авсан гэрэл зургийг (хальс бусад 
хуулбаруудыг) дор буй байдал үүсээгүй тохиолдолд устгаж болно. Үүнд сэжигтэн нь: 

 
(a) гэмт хэрэгт яллагдсан ба яллагдах нь илэрхий болсон, харъяаллын дагуу бүртгэж, 

баримтжуулбал зохих гэмт хэрэг байсан 
(b) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт яллагдсан 
(c) гэмт хэрэг, эмх замбараагүй байдлын тухай 1988 оны хуулийн дагуу харъяаллын 

дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт буруутгагдан анхааруулга авсан 



(d) 3.30 дугаар зүйлд заасан зорилгоор гэрэл зураг, дүрсийг хадгалах зөвшөөрөл өгсөн 
 
3.32 3.31 дүгээр зүйлийг таниулах ажиллагааны явцад авагдсан гэрэл зургийг устгахад 

гэрч байлцуулж, тухайн устгах ажиллагааг баримтжуулна. Шаардлагатай тохиолдолд 5 хоногийн 
дотор устгасан болохыг мэдэгдэнэ. 

3.33 Эрүүгийн хууль сахиулах тухай 1996 оны хуулийн дагуу гэмт хэргийн мөрдөлтийн 
явцад цуглуулсан материалыг тусгаарлах шаардлагад энэ журам нөлөөлөхгүй. 
 
 
Удирдамж, тайлбар 
 

3А Тайлбар Е-ийн 1 дүгээр зүйлээс бусад тохиолдолд цагдаагийн алба хаагчаас 
журмын энэ зүйлд заасан зорилгоор гэрчийг таниулах ажиллагаанд урьж оролцуулахдаа 
иргэний гэрчийг оролцуулах зарчим, хэм хэмжээг баримтална.  

3B  Таниулах ажиллагаанд гэрчийг оролцуулахаас өмнө аман зураг, гэрэл зураг, бусад 
дүрсийг урьдчилан үзүүлсэн тохиолдолд мөрдөн шалгах ажиллагааг хариуцаж буй мөрдөн 
байцаагч энэ байдлын талаарх мэдээллийг таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба 
хаагчид мэдэгдэх үүрэгтэй.   

3C 3.19 дүгээр зүйлийн зорилго нь таниулах ажиллагааны үед шаардлагатай 
мэдээллийг өгч, хууль сануулах, таниулах ажиллагаанаас зайлсхийх, хойшлуулах боломжийг 
бий болгохгүй байхад оршино.  3.17(ix), 3.17(xii) дэд зүйлүүдийг үзнэ үү.  

3D Таниулах ажиллагаанд сэжигтэн нь санаатайгаар саад учруулах, бүтэлгүйтүүлэх 
зорилготой болохыг мэдсэн тохиолдолд 3.21 дүгээр зүйлд заасан журмыг баримтална. Мөн 
сэжигтэн нь таниулах ажиллагаанд оролцохоос татгалзсан тохиолдолд энэ зүйл 
хэрэглэгдэх бөгөөд уг ажиллагааны явцад олж авсан ямар ч дүрс бичлэг, гэрэл зургийг 
таниулах ажиллагаанд ашиглахыг зөвшөөрнө. Тухайлбал, CCTV, цагдан хорих байрнаас авсан 
бичлэг, ярилцлагын бичлэг зэргийг ашиглана. Журам F-ийн Тайлбар 2D-г үзнэ үү. 

3E Тайлбар E-ийн дагуу гэрчид зураг үзүүлэхийг санал болгосон тохиолдолд гэрч нь 
сэжигтнийг анх хэрхэн тодорхойлсон талаар баримтжуулж авсан мэдээллийг мөрдөн шалгах 
ажиллагаа явуулж буй мөрдөн байцаагч таниулах ажиллагаа явуулах алба хаагчид өгөх үүрэг 
хүлээнэ. Гэрчийн анхны тодорхойлолтыг баримтжуулаагүй тохиолдолд Хавсралт E-ийн 
дагуу явуулах үйл ажиллагааг хойшлуулна. Хавсралт E-ийн 2 дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

3F Дор буй нөхцөл байдал бүрдсэн тохиолдолд 3.2 дугаар зүйлд заасан ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх үед таниулах ажиллагаанд ашиглах нотлох баримтыг хүлээж авах боломжгүй 
болох эсхүл тэдгээрийн ач холбогдол буурна. Үүнд: 

 
(а) гэрч таниулах ажиллагаа эхлэхээс өмнө сэжигтнийг шууд заасан бол 
(b) таниулах ажиллагаа эхлэхээс өмнө сэжигтэн нь тодорхой болох  
  
 

4 Хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөрөөр таниулах ажиллагаа явуулах 
 

(А) Мөрдөлтийн явцад хурууны хээ авах 
 

(a)    Ерөнхий хэсэг 
 
4.1 Таниулах ажиллагааны явцад тухайн хүний бие махбодийн онцлогоос шалтгаалсан 

шинж тэмдгийг тодорхойлох зорилгоор: 
 
(I) хурууны 
(ii) эсхүл алганы хээг тус тус авна 

 
 

(b)     Үйл ажиллагаа 
 
4.2 Гэмт хэргийг мөрдөх явцад хувь хүний хурууны хээг түүний зөвшөөрлөөр эсхүл 4.3 

дугаар зүйлд заасны дагуу бэхжүүлж авна. Цагдаагийн газарт байгаа хүн хурууны хээ өгөх 
зөвшөөрлөө бичгээр өгнө.  



4.3 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 61 дүгээр 
хэсэг нь 10 наснаас дээш хүнээс зөвшөөрөлгүйгээр хурууны хээ авах эрхийг олгодог. 

(a) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт сэрдэгдэн 
баривчлагдаж цагдаагийн газар саатуулагдаж байгаа хүнээс хурууны хээ авахад 61(3) дугаар 
зүйлийг баримтлана. Тайлбар 4а-г үзнэ үү. Мөрдөлтийн явцад урьдчилан авсан хурууны хээг 
илрүүлсэн бөгөөд энэ нь харицуулах шинижилгээнд оруулахад чанар хангахуйц байх ёстой. 

(b) цагдаагийн газар саатуулагдсан этгээд харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал 
зохих гэмт хэрэгт яллагдсан бол хурууны хээ авах ажиллагааг 61(4) дүгээр зүйлд заасны дагуу 
явуулна. Тайлбар 4а-г үзнэ үү. Мөрдөлтийн явцад хурууны хээг илрүүлсэн, харьцуулах 
шинжилгээнд оруулахад чанар хангаагүй бол энэ талаар мэдэгдсэн байна.  

(c) шүүх болон цагдаагийн газарт байгаа батлан даалттай хүнээс дор буй 
тохиолдлуудад хурууны хээ авах ба 61(4А) дүгээр зүйлд заасныг баримтална: 

 
(i)  батлан даалтад буй хүн нь урьдчилан хурууны хээ авсан хүн биш болох үндэслэл 

бүхий сэжиг байх эсхүл  
(ii)  батлан даалтад буй хүн нь хурууны хээг урьдчилан өгсөн хүн биш болохыг 

мэдэгдсэн. Хурууны хээг байцаагч, түүнээс дээш албан тушаалын эрх хэмжээ бүхий алба 
тушаалтны зөвшөөрлөөр авна. 
 
(d)61.6 дугаар зүйлийн дагуу: 

 
(i)   харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт холбогдсон 
(ii) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт анхааруулга өгсөн, 

анхааруулгыг тухайн этгээд зөвшөөрсөн 
(iii) гэмт хэрэг, эмх замбараагүй байдлын тухай 1988 оны хуулийн 65 дугаар хэсгийн 

дагуу харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт анхааруулга өгч байсан бол 
хурууны хээг зөвшөөрөлгүйгээр авна. 

 
4.4 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 27 дугаар 

зүйлийн дагуу дараах эрх мэдлийг олгодог.  
 
(а) 4.3 (d)–д заасан этгээдийн хурууны хээг цагдаагийн газарт авна. Үндэслэл нь: 
 
(i) хэрэгт холбогдсон этгээдийг баривчлаагүй, мөрдөлтийн явцад түүний хурууны хээг 

аваагүй бол 
(ii) мөрдөлтийн явцад олж авсан хурууны хээ харьцуулах шинжилгээний шаардлага 

хангахгүй бол 
 
(b) тухайн шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан хүнийг зөвшөөрөлгүйгээр баривчлах  
 
Тайлбар: Тухайн шаардлага нь гэмт хэрэгт яллагдсан, анхааруулга, сануулга авсан 

этгээдэд 1 сарын хугацаанд хийгдсэн байх ёстой бөгөөд энэ хугацаанд хамгийн багадаа 7 хоног 
байвал зохино.  

 
4.5  Хурууны хээг цахим хэлбэрээр авч болно 
4.6 Зайлшгүй тохиолдолд хувь хүний хурууны хээг түүний зөвшөөрөлгүйгээр авах бол 

4.3, 4.4 дүгээр зүйлийг баримтална. Ингэхдээ албадлага хэрэглэсэн байж болно. 
4.7 Хурууны хээг зөвшөөрөлтэйгээр эсхүл зөвшөөрөлгүйгээр авах тохиолдолд хувь хүнд 

дараах зүйлийг мэдэгдсэн байна. Үүнд: 
 
(a) Хурууны хээ авч байгаа шалтгаан  
(b) 4.3 дугаар зүйлийн дагуу хурууны хээ авах тохиодолд тухайн байгууллагад ингэх 

зөвшөөрөл олгосон үндэслэлийг тайлбарлах  
(c) өгсөн хурууны хээг санд байгаа бусад хээтэй харилцуулах зорилгоор авч байгаа 

тухай, Тайлбар 4В-г үзнэ үү, тухайн хурууны хээг устгах бол Хавсралт F-ийн (а)-г баримтална. 
(d) хэрвээ тухайн хурууны хээ заавал устгагдсан байх шаардлагатай бол Хавсралт F-ийн 

(а)-д заасны дагуу уг ажиллагаанд хурууны хээгийн эзнийг оролцуулан устгах ажиллагааг 
баталгаажуулж болно.  
 



 
(c)         Баримтжуулалт 

4.8 Хурууны хээг зөвшөөрөлгүйгээр авах тохиолдолд үүний үндэслэл, шаардлагыг 
тэмдэглэлд тусгана. Хэрвээ энэ үйл ажиллагааны үед албадлага хэрэглэсэн бол тухайн үед 
албадлага хэрэглэх болсон шалтгаан, нөхцөл байдал, байлцсан этгээдийн нэрсийг тэмдэглэлд 
тодорхой тусгана. 

4.9    4.7 дугаар зүйлд тусгагдсан зүйлсийг хувь хүнд мэдээлэх үед тэмдэглэлийг хөтөлж 
эхлэх бөгөөд хурууны хээг харьцуулах магадлалтай байгааг тайлбарлаж тэмдэглэлд тусгана. 
 
 
(В) Цагаачлалын лавлагаатай холбогдуулж хурууны хээ авах 

 
4.10   4.11 дүгээр зүйлийн дагуу хувь хүний зөвшөөрлийг бичгээр авсан бол Цагдаагийн 

байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулиар олгогдсон эрх хэмжээний хүрээнд 
хэрэг бүртгэлт явуулах зорилгоор цагаачлалын лавлагаа хийх зорилгоор хурууны хээ авч болно.    

4.11  Ийм зорилгоор хувь хүний зөвшөөрөлгүйгээр хурууны хээ авахад цагдаагийн болон 
цагаачлалын албаны ажилтан доорх хуулиудыг мөрдөнө: 

 
(а) баривчлагдсан хүнд хийх таниулах ажиллагаанд 1971 оны Цагаачлалын хуулийн 

18(2), 16 дугаар зүйл 
(b) хэн болох, аль үндэстэн болохыг тогтоох хүчинтэй баримтгүй орж ирсэн гадаадын 

иргэнд 1999 оны Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлийн 141(7)(а).  
(c) Нэгдсэн вант улсад нэвтрүүлэхээс татгалзсан бөгөөд сэжиг бүхий этгээдийг 

саатуулах үед 1999 оны Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141(7)(b). Дээрх тохиолдолд 
цагдаагийн алба хаагч, цагаачлалын албаны албан хаагчид хамтарсан шийдвэр гаргана. 
Шийдвэрийг цагаачлалын албаны удирдлага баталгаажуулна.  

(d) Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлийн (7)(с)-ийн дагуу хууль 
бусаар хил нэвтрэгчийг тогтоож, Нэгдсэн вант улсаас гаргах харилцааг зохицуулна  

 

• хууль бусаар нэвтэрсэн хүн 

• Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 10-р бүлгийн дагуу гаргах болсон хүн 

• Нэгдсэн вант улсын тогтоолоор Нэгдсэн вант улсаас гаргах болсон хүн 
 

(e) Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлийн (7)(d), 1971 оны 
цагаачлалын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн дагуу баривчлагдсан этгээд 

(f)  Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлийн (7)(е), Европын хүний 
эрхийн конвенцийн 3 дугаар зүйлээр орогнол хүссэн этгээд эсхүл 

(g)  Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 141 дүгээр зүйлийн 7(f)-ын дагуу (b), (e)-д 
заасан этгээдүүдээс хамааралтай этгээдүүдээс тус тус хурууны хээг авна. 

 
4.12 Төрийн Нарийн Бичгийн даргын тусгайлан заасан хурууны хээ авах газарт очиж 

хурууны хээгээ авахуулахаас татгалзсан этгээдийг баривчлах зөвшөөрөлгүйгээр баривчлах эрх 
мэдлийг цагдаа болон цагаачлалын албаны ажилтанд Цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн 
142(3)-ээр олгодог. 

4.13 Ямар нэгэн зөвшөөрөлгүйгээр эсхүл зөвшөөрөлтэйгээр хурууны хээ авахаас өмнө 
хурууны хээ авах болсон шалтгаан, хурууны хээний хуулбарыг Хавсралт F-ийн B хэсгийн дагуу 
устгах талаар тухайн этгээдэд мэдэгдсэн байна.  

4.14 Хурууны хээг албадан авах шалтгаан байгаа бол 4.11 дүгээр зүйлд заасан эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлнэ.  

4.15   4.1, 4.8 дугаар зүйлийг хэрэглэх.  
 
 

(С)       Мөрдөлтийн үед хөлийн (гутлын) мөр авах 
 

(a)    Үйл ажиллагаа 
 



4.16 Мөрдөлтийн үед зөвхөн хувь хүний зөвшөөрөлтэйгээр түүний хөлийн (гутлын) 
мөрийг бэхжүүлэн авч болно. Мөн 4.17 дугаар зүйлийн дагуу хувь хүний зөвшөөрөлгүйгээр 
хөлийн (гутлын) мөрийг авна. Хөлийн мөр өгөх зөвшөөрөл нь бичгээр баталгаажсан байна.  

4.17 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 61А дүгээр 
зүйлээр цагдаагийн газарт баривчлагдсан 10 наснаас дээш этгээдийн хөлийн (гутлын) мөрийг 
ямар нэгэн зөвшөөрөлгүйгээр авах эрхийг цагдаагийн алба хаагчид олгодог. Үүнд: 

 
(a) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэг үйлдсэн, гэмт хэрэг 

үйлдсэнд сэрдэгдэж баривчлагдсан этгээд гэмт хэрэгт яллагдсан тохиолдолд хөлийн (гутлын)  
мөрийг авна. Тайлбар 4А-г үзнэ үү.  

(b) саатуулагдсан этгээдийн хөлийн (гутлын) мөрийг мөрдөлтийн явцад аваагүй, 
адилтгах хэв хэлбэр байхгүй, хагас дутуу байх тохиолдолд хөлийн мөрийг ахин авна. 

  
4.18 4.17 дугаар зүйлийн дагуу саатуулагдсан этгээдийн хөлийн (гутлын)  мөрийг түүний 

зөвшөөрөлгүйгээр албадан авч болно.  
4.19 Саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр албадлага хэрэглэж хөлийн (гутлын) 

мөр авах тохиолдолд доорх зүйлийг мэдээлнэ. 
  
(a)  хөлийн (гутлын) мөр авах шалтгаан 
(b) санд авагдсан бусад хөлийн (гутлын) мөрний хэвтэй харицуулах тухай болон 

хавсралт F-ийн а хэсгийн дагуу устгагдах тухай 
(c) дээрх зүйлийн дагуу хөлийн (гутлын) мөрийг устгахад гэрч оролцуулан 

баталгаажуулах тухай (хавсралт F-ийн а хэсэг) 
 
 

(b)      Баримтжуулалт 
 
4.20 Тэмдэглэлд зөвшөөрөлгүйгээр хөлийн (гутлын) мөр авсан шалтгаан, хэрвээ 

албадлага хэрэглэсэн бол шалтгаан, байлцсан хүмүүсийн талаар тодорхой бичнэ.  
4.21  Сэжигтэнд түүний хөлийн мөрийг авах болсон тухай 4.19 дүгээр зүйлийн дагуу 

мэдээлж тэмдэглэл хийнэ, тухайн хөлийн мөрийг харьцуулах шинжилгээнд ашиглах тухай 
мэдээлж тэмдэглэлд мөн тусгана.  

 
Удирдамж, тайлбар 
 
4А. Энэ журамд дурдсан харъяаллын дагуу бүртгэж, “баримтжуулбал зохих гэмт 

хэрэг” гэдэгт үндэсний цагдаагийн газрын нэгдсэн мэдээллийн санд хамаарах гэм буруутай 
нь тогтоогдсон, ял хойшлуулсан, анхааруулга, тэнсэн авсан гэмт хэргүүд хамаарна. PACE-
ийн 27(4)-ийг үзнэ үү. Үндэсний цагдаагийн газрын бүртгэлийн журмууд, 1994 оны эрүүгийн ба 
нийгмийн хэв журмыг сахиулах тухай хуулийн 167 дугаар хэсэг, 1988 оны замын хөдөлгөөний 
тухай хуулийн 25 дугаар хэсэг, 1959 оны гудамжны гэмт хэргийн тухай хуулийн 1 дүгээр 
хэсэг, 1824 оны орон гэргүй хүмүүс, тэнүүчлэлийн хуулийн дагуух хорих ялгүй хэргүүд, 
түүнчлэн яллах ажиллагааны үед хорих ял шийтгэгдсэн (ялын хэлбэр, хугацаа, ялтны хүйс 
зэрэгээс үл хамаарах), хорих ялгүй хэргүүд энэ журамд заасан харъяаллын дагуу бүртгэж, 
баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт хамаарна.  

4В. Харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт холбогдсон 
сэжигтэн баривчлагдсан, яллагдсан этгээдээс хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөр, эсийн 
түвшний шинжилгээнд ашиглагдах бусад дээж хэв хэлбэрийг авна. Мөн гэмт хэрэг үйлдсэн 
байж болох таамаглал байгаа бол хувь хүнээс дээрх шинжилгээг авна. Шинжилгээнд авах хэв 
хэлбэрүүд нь санд байгаа бусад хэв хэлбэрүүдтэй харицуулах зорилгоор цагдаа, хууль 
сахиулах байгууллагын эрх мэдлийн хүрээнд Нэгдсэн вант улсад эсхүл Нэгдсэн вант улсаас 
гадна ашиглагдаж болно. Мөрдөлтийн явцад гэм буруутайд тооцох үндэслэл байгаа, 
сэжигтнийг баривчилсан зэргээс бусад тохиолдолд дээрх хэв хэлбэрийг авахдаа дор буй 
хэлбэрээр бичгээр зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай. Үүнд: 

 
“Миний хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөр, бусад хэв хэлбэр, дээжийг авч, тэдгээрээс 

гарсан мэдээллийг зөвхөн гэмт хэргийг мөрдөх, гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор авч хадгалах гэж байгаа тул зөвшөөрөл олгож байна”.  



“Хууль сахиулах байгууллага надаас авсан хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөр, бусад хэв 
хэлбэр, дээжийг үндэсний болон гадаадын хууль сахиулах байгууллагуудын санд буй 
мэдээлүүдтэй харьцуулах шинжилгээнд ашиглах болно гэдгийг ухамсарлаж байна”.  

“Би энэ зөвшөөрлөөсөө татгалзахгүй” гэж хэлнэ. Үүнтэй холбоотой нарийвчилсан 
зохицуулалтыг Хавсралт F-ээс үзнэ үү.  
 
 
5 Гэрэл зураг авах, үзлэг хийх 

 
(A)    Цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээд  

 
(a)      Цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээдэд үзлэг эсхүл нэгжлэг хийх 

 
5.1 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 54А (1)-ийн 

дагуу цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээдэд үзлэг, нэгжлэг эхсүл хоёулангийг нь хийх 
ажиллагааг явуулах эрх олгогдоно. Үүнд: 

 
(а) саатуулах үед сэжигтнд содон шинж тэмдэг, шарх сорви зэрэг байгаа эсэхэд үздэг 

хийж гэрэл зургийг нь авна. 5.5-ийг үзнэ үү 
(b) хэн болохыг нь тогтооно. Тайлбар 5А-г үзнэ үү 
 
Цагдаагийн газарт Зогсоож нэгжлэг хийх эрх мэдлийн хүрээнд саатуулагдсан этгээдэд 

дээрх үйл ажиллагагаа хамаарахгүй. Журам А-г үзнэ үү. 
 
5.2  Байцаагчаас дээш албан хаагчийн зөвшөөрөлтэйгээр, Тайлбар 5D-г үзнэ үү, эсхүл 

хувь хүнээс зөвшөөрөл авах нь ач холбогдолгүй гэх тохиолдолуудад 54(A)1(a)-ийн дагуу зураг 
авах, шивээс зэрэг бусад содон шинж тэмдгийг тогтоох үзлэг хийх эсхүл нэгжлэг хийх 
ажиллагааны үед хувь хүнээс зөвшөөрөл авахгүй байж болно. 2.12 дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

5.3  Саатуулагдсан этгээд татгалзсан эсхүл саатуулагдсан этгээд өөрийгөө 
танилцуулсанаас өөр хүн болох сэжиг байх бөгөөд таниулах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах 
үндэслэл, шалтгаан байгаа тохиолдолуудад үзлэг эсхүл нэгжлэг хийх ажиллагааг байцаагчаас 
дээш эрх бүхий алба хаагчийн зөвшөөрөлтэйгээр 54(A)1(b)-ийн дагуу таниулах ажиллагааг 
явуулахдаа саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрлийг авахгүй байж болно. 2.12-ийг үзнэ үү.  

5.4  Саатуулагдсан этгээдийн хэн болох, тухайн хэрэгт хобогдох эсэхийг таниулах 
ажиллагаанд ашиглаж болохуйц тэмдэгийг (бие дээрх шивээс, сорви зэрэг содон шинж тэмдэг) 
тогтоох тэмдэг гэнэ. Саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрөлтэйгээр тухайн этгээдийн бие дээрх 
шивээс, сорви зэрэг содон шинж тэмдэг бүхий хэсгийн зургийг авсан байж болно, 2.12-ийг үзнэ 
үү, саатуулагдсан этгээд зөвшөөрөөгүй эсхүл зөвшөөрөл авах шаардлагагүй гэх тохиодолд 
саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр тухайн тогтоох тэмдгээдийн зургийг авч болно. 
Тайлбар 5D- г үзнэ үү. 

5.5  Саатуулагдсан этгээдэд 54 А-ийн дагуу үзлэг, нэгжлэг хийх, түүний тогтоох 
тэмдэгийн гэрэл зураг авах ажиллагааг зөвхөн ижил хүйсийн цагдаагийн алба хаагч явуулна.  

5.6  54А-ийн дагуу саатуулагдсан этгээдийн тогтоох тэмдэгийн гэрэл зургийг гэмт хэргийг 
илрүүлэх, яллах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хууль сахиулах зорилгоор Нэгдсэн вант 
улсын болон гадны хууль сахиулах байгууллага ашиглаж, нотлох баримт болгоно. Гэрэл 
зургуудыг хадгалах боломжтой бөгөөд зөвхөн дээр дурдсан үйл ажиллагаанд ашиглана. 
Тайлбар 5В-г үзнэ үү. 

5.7  Эрүүгийн хууль сахиулах тухай 1996 оны хуулийн дагуу гэмт хэргийн мөрдөлтийн 
явцад материал цуглуулах шаардлагад энэ журмаар олгогдсон эрх мэдэл нөлөөлөхгүй. 

5.8   5.2, 5.3 дугаар зүйлд заасан зорилгоор нэгжлэг, үзлэг хийх эрхийг амаар эсхүл 
бичгээр авсан байна. Хэрвээ зөвшөөрлийг амаар өгсөн бол зөвшөөрөл олгосон алба хаагч 
зөвшөөрлөө удалгүй бичгээр баталгаажуулж өгөх ёстой. Үзлэг, нэгжлэг хийхэд тус бүрийн 
зөвшөөрлийг авсан байх шаардлагатай.  

5.9  Саатуулагдсан этгээд үзлэг эсхүл нэгжлэг хийх, шаардлага хангасан зураг авах 
ажиллагаанд хамтран ажиллах хүсэлгүй байх тохиолдолд  албан хаагч албадлага хэрэглэнэ. 
Үүнд: 

 
(a) саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр үзлэг, нэгжлэг хийх 
(b) саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр тогтоох тэмдэгийн гэрэл зураг авах 



 
5.10  Зөвхөн 54А хэсгээр эрх олгогдсон хэмжээ хязгаарын хүрээнд нэгжлэг, үзлэгийг нягт 

нямбай явуулна. Гадуур хувцаснаас гадна хувцас тайлуулах буюу нүцэглэж үзлэг хийх 
тохиолдолд Журам С-ийн Хавсралт А-ийн 11 дүгээр зүйлийг баримтлах ёстой.  

b.11   Бэлэг эрхтэнд үзлэг хийх ажиллагааг 54А хэсгийн дагуу явуулж болохгүй.  
 
  

(b)     Цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээд болон бусад өөр газар буй өөр 
хүмүүсийн гэрэл зургийг авах  

 
Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 64А-ийн дагуу 

албан хаагч зураг авч болно. Үүнд: 
 
(a)  цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээд 
(b)  цагдаагийн газраас өөр газарт буй дор буй нөхцөл байдал үүссэн этгээд. Үүнд: 
  
(i) гэмт хэрэгт сэрдэн цагдаагийн байгууллагаас бусад байгууллагад ажиллаж байгаа 

цагдаагийн ажилтан буюу Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан баривчилсан 
(ii)  бусад этгээд баривчилсан боловч цагдаагийн байгууллагаас бусад байгууллагад 

ажиллаж байгаа цагдаагийн ажилтан буюу Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан цагдан 
хорьсон 

(iii) цагдаагийн шинэчлэлийн тухай хуулийн 4 дүгээр хэсгийн 2(3) эсхүл (3b)-ийн дагуу 
хорооны алба хаагчийн харъяалалд түр байлгуулан хүлээлгэнд орсон этгээд 

(iv) замын хөдөлгөөний гэмт хэрэг үйлдэгчдийн 1998 оны хуулийн 4 дүгээр хэсэг, 
боловсролын тухай 1996 оны хуулийн 444А хэсэг, эрүүгийн шүүх, цагдаагийн тухай хуулийн 
2001 оны хуулийн 1 дүгээр хэсэг, 4 дүгээр бүлгийн дагуу журамт хувцастай цагдаагийн 
байгууллагаас бусад байгууллагад ажиллаж байгаа цагдаагийн ажилтан буюу Хууль Сахиулах 
Бага Тушаалын Ажилтан-иас торгуулийн арга хэмжээ авсан хэргүүд 

(v) цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 4 дүгээр хэсгийн 1 дүгээр зүйлийн 
дагуу хорооны алба хаагчаас анхааруулга ба торгох арга хэмжээ авсан хэргүүд 

(vi) цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 5 дугаар хэсгийн 1 дүгээр зүйлийн 
дагуу анхааруулга ба торгуулийн шийтгэлийг эрх бүхий этгээдээс авсан үед. 

 
5.12. Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 64А-ийн 

дагуу гэрэл зураг авах 
 
(a) хувь хүн зөвшөөрөл өгөхөөс татгалзсан тохиолдолд хувь хүний зөвшөөрөлгүйгээр 

болон зөвшөөрөлтэйгээр түүний гэрэл зураг авна. Тайлбар 5Е-г үзнэ үү мөн 
(b) гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх, хэргийг мөрдөх болон яллах, 

цагдаагийн болон Нэгпсэн вант улсын болон бусад хуулийг сахиулах үйл ажиллагаа, шүүхийн 
шийдвэрийг гүйцэтгэх зэрэг үйл ажиллагааны явц, мөн зөвхөн дээр дурдсан үйл ажиллагааны 
хүрээнд авсан гэрэл зургийг хадгалах болон бусдад үзүүлэх. Тайлбар 5B-г үзнэ үү. 

 
5.13 Aлбан хаагч гэрэл зургийг авахдаа тухайн саатуулагдсан хүний биед болон толгой, 

нүүрэнд байгаа эд зүйлийг (нүдний шил, малгай гэх мэт) тайлуулах шаардлага тавина. Тухайн 
этгээд биелүүлэхээс татгалзвал албан хаагч албадлага хэрэглэж болно.  

5.14 Aлбан хаагч зураг авах шаардлага тавьсан үед саатуулагдсан этгээд хамтран 
ажиллахаас татгалзсан, нууцаар зураг авах үйл ажиллагааг явуулах тохиромжгүй байх 
тохиолдолд албадлага хэрэглэж болно. Тайлбар 5F-г үзнэ үү 

 
(a)  саатуулагдсан этгээдийн гэрэл зургийг түүний зөвшөөрөлгүйгээр авах 
(b) гэрэл зураг авах зорилгоор саатуулагдсан этгээдийн нүүр болон толгойд байгаа 

халхалсан эд зүйлсийг албадан тайлуулах (саатуулагдсан этгээд халхалсан эд зүйлсийг 
тайлахаас татгалзсан тохиолдолд) 

 
5.15 Энэ журамд заасан зорилгоор тухайн хүний зөвшөөрөлгүйгээр түүний цагдаагийн 

газарт байрлуулсан камераар авсан зургийн хуулбарыг ашиглаж болно.  
 

(c)     Мэдээлэл өгөх 



 
5.16    5.1, 5.12-ын дагуу нэгжлэг, үзлэг хийх, зураг авах эсхүл 5.15-ийн дагуу зураг авах 

үед доорх зүйлийг мэдэгдсэн байх ёстой. 
 
(a) үзлэг, нэгжлэг болон зураг авах гэж байгаа зорилго 
(b) тухайн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болсон үндэслэл  
(c) зургийг ашиглах, илчлэх, үзүүлэх ба хадгалах тухай 
 
Нэгжлэг, үзлэг хийх, зураг авах ажиллагаа эхлэхээс өмнө дээрх мэдээллүүдийг 

саатуулагдсан этгээдэд өгсөн байх ёстой. 
Дараах тохиолдолд мэдээлэл өгөхгүй.  
 
(h) зургийг нууцаар авах  
(ii) 5.15-д заасны дагуу зураг авсаны дараа шаардлагатай гэж үзвэл мэдээллийг өгнө 
 
 

(d)         Баримтжуулалт  
 

5.17 Саатуулагдсан этгээдэд үзлэг, нэгжлэг хийсэн, гэрэл зураг авсан, тогтоох тэмдэг 
олсон гэх бүх тохиолдлуудад тэмдэглэл үйлдэнэ. Тэмдэглэлд дараах зүйлийг тусгана.  

 
(a)  2.18 дугаар зүйлийн дагуу үзлэг, нэгжлэг хийсэн, зураг авсан эрх олгогдсон алба 

хаагчийн тухай 
(b)    үзлэг, нэгжлэг, гэрэл зураг авах ажиллагааны зорилго, үр дүн 
(c) үзлэг, нэгжлэг, гэрэл зураг авах ажиллагааг саатуулагдсан этгээдийн 

зөвшөөрөлтэйгээр авсан тухай, хэрэв зөвшөөрөлгүйгээр таниулах ажиллагааг явуулсан бол 
түүний үндэслэл, шалтгааныг бичнэ 

(d)    5.2, 5.3 дугаар зүйлийн дагуу эрх олгогдсон талаар мөн эрх олгосон алба хаагчийн 
тухай 

 
5.18 Үзлэг, нэгжлэг, гэрэл зураг авах ажиллагааны үед албадлага хэрэглэсэн бол 

албадлага хэрэглэсэн үндэслэл шалтгаан болон бусад нөхцөл байдал, оролцсон хүмүүсийн 
талаар тэмдэглэлд тодорхой тусгана. 

 
 

(B)     Цагдаагийн газарт саатуулагдаагүй этгээд 
 

5.19 Цагдаагийн газарт саатуулагдаагүй боловч эрүүгийн хэрэгт сайн дураараа 
цагдаагийн газар ирсэн этгээдийг сэжиглэх үндэслэл шалтгаан байгаа бол таниулах ажиллагаа 
явуулж болно. Ингэхдээ 5.1-5.18 дугаар зүйл болон дор буй зүйлүүдийг дагаж мөрдөнө.  

5.20  “Сатуулагдаж буй этгээд” гэх ойлголт болон 5.1 дүгээр зүйлийн дагуу олгогдсон эрх 
мэдлийг энэ тохиолдолд ашиглаж, хэрэгжүүлж болохгүй.  

 
5.21 дараах тохиолдолд албадлага хэрэглэхгүй:  
 

(a) Дараах зорилгоор үзлэг, нэгжлэг хийх үед: 
 
(i) хэргийг шалгах үед тухайн этгээдэд байгаа онцлог шинж тэмдгийг олох  
(ii)  тухайн хүнийг таньж олуулах ажиллагааг явуулах, Тайлбар 5А-г үзнэ үү  
 
(b) ямар нэгэн содон шинж тэмдгийн зургийг авах, 5.4-ээр зүйлийг үзнэ үү эсхүл 
(c) тухайн этгээдийн зургийг авах 
 
5.22  5.24 дүгээр зүйлд заасны дагуу тухайн хүний зураг эсхүл түүний бие дээрх содон 

шинж тэмдгийн зураг авах ажиллагааг 5.1 эсхүл 5.12-ээр зүйлийн дагуу явуулаагүй тохиолдолд 
эдгээр зураг, зургийн хальс, хуулбаруудыг устгах ёстой. Энэ нь дараах тохиолдлуудад 
хамаарахгүй: 

 



(a) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт яллагдсан, шүүгдэх нь 
тодорхой болсон 

(b) харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт яллагдсан 
(c) гэмт хэрэг, эмх замбараагүй байдлын тухай 1998 оны хуулийн дагуу харъяаллын 

дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт тэнсэн сануулга авсан 
(d) 5.6 дугаар зүйлийн дагуу авсан саатуулагдсан этгээдийн гэрэл зургийг хадгалах 

зөвшөөлрийг саатуулагдсан этгээд бичгээр өгөх тохиолдол 
 
5.23  5.22 дугаар зүйлийн дагуу зураг устгах ажиллагаанд тухайн этгээдийг оролцуулж 

гэрчлэх боломжоор хангана эсхүл холбогдох этгээд зургийг устгах болсон тухай мэдэгдсний 
дараа 5 хоногийн дотор хүсэлт гаргасан тохиолдолд зураг устгах ажиллагааг баримтжуулсан 
баримтыг түүнд олгоно.  

5.24 Энэ журмын 5.22-ийн эрх хэмжээ нь гэмт хэргийг нотлох ажиллагаа болон 
мөрдөлтийн тухай 1996 оны хуулийн дагуу гэмт хэргийн мөрдөлтийн явцад цуглуулсан 
материалыг тусгаарлах, хадгалах шаардлагад энэ журам нөлөөлөхгүй.  

 
 
Удирдамж, тайлбар  
 
5А 4 дүгээр хэсгээр тодорхойлсон таниулах ажиллагааны нөхцөл байдлыг хангах 

тохиолдолд хурууны хээг авч болно. 
5B Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мөрдөх, яллах ажиллагаа нь дараах 

зорилготой байна:  
 
(a) таниулах ажиллагааны үед авсан гэрэл зургийг харьлцуулах шинжилгээнд оруулах, 

үүний үр дүнд хэргийн сэжүүрийг олох, баримтжуулах, тухайн этгээдийг мөн өөр хэрэгт 
холбогдуулан баривчлах шаардлага үүсэх 

(b) баривчлагдсан хүнийг бусад хүмүүстэй зэрэг баривчилсан байх эсхүл тэр үед бусад 
хүмүүсийг баривчлах нь тодорхой болсон байсан бол гэрэл зургийг ашиглан хэн нь хэдийд 
баривчлагдсаныг таниулах ажиллагааг баримтжуулах 

(c) таниулах ажиллагаанд оролцогчийн хэн болох нь тогтоогдохгүй байх эсхүл шууд 
тогтоон баталгаажуулах боломжгүй байх, тухайн этгээдийн өгсөн хувийн мэдээлэлд 
эргэлзэх үндэслэл байх. Энэ тохиолдлуудад сэжигтэн хэн болохыг тогтоох, таниулах 
ажиллагааны үед авсан гэрэл зургийг харьцуулах шинжилгээ хийх, үүний үр дүнд хэргийн 
сэжүүрийг олох 

(d) гэрэл зургийг ашиглан 3 дугаар хэсгийн аль нэг таниулах ажиллагааг зохион 
байгуулах шаардлага үүсэх  

(e) таниулах ажиллагаанд оролцогчийг дор буй нөхцлийн дагуу суллах шаардлага үсэх: 
 
(i) батлан даалт гаргаж чадах эсэхийг асууж, зөвшөөрсөн бол тэдний зургийг авна. 

Батлан даалт авахгүй тохиолдолд баривчилна   
(ii) эсхүл батлан даалт авахгүй тохиолдолд тэднийг таниулах ажиллагааг явуулж, 

шүүхэд зарлан дуудах боломжийг бүрдүүлэх ёстой 
(f) батлан даалт авах тохиолдолд тухайн этгээд батлан даалтад авсан хүн гэдэгт 

эргэлзээ төрөх үед гэрэл зургийг ашиглан таниулах ажиллагаа явуулах  
(g) зөвшөөрлийн дагуу баривчлагдсан этгээд баривчлах зөвшөөрөл дээр нэрэлсэн хүн 

биш болохыг мэдэгдэх үед гэрэл зургийг ашиглан тогтоох, нотлох ажиллагаа явуулах   
(h) тухайн этгээд харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт 

яллагдсан бөгөөд (a)-(f)-д заасан ажиллагаа хийгдээгүй, шүүх ажиллагаанаас өмнө тухайн 
этгээдийн гадаад төрх царай өөрчлөгдсөн бол гэрэл зургийг авсан байх шаардлагатай. 

 
5C Харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт яллагдсан 

этгээдийг зөвхөн түүнийг зургийг авахын төлөө баривчилж болохгүй. Энэ зүйл нь зөвхөн 
саатуулах байранд гэрэл зураг авч таниулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд мөрдөгдөнө. PACE-
ийн 27 дугаар хэсгийн дагуу хурууны хээгээр таниулах ажиллагаа явуулахад баривчлах эрх 
олгогдоно. 

5D Үзлэг, нэгжлэг, гэрэл зураг авах үед саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрлийг авах 
боломжгүй (2.12 дугаар зүйлийг үзнэ үү) доорх тохиолдлууд байж болно. Үүнд: 

 



(a) тухайн этгээд согтуу, бусад байдлаар биеэ авч явах чадваргүй 
(b) үзлэг, нэгжлэг хийх, бусад содон шинж тэмдгийг таниулах ажиллагааны зорилгыг 

мэдсэн сэжигтэн этгээд уг ажиллагааг төөрөгдүүлэх, содон шинж тэмдгүүдээ нуух 
оролдлого хийх, хүч хэрэглэн эсэргүүцэх 

(c) насанд хүрээгүйчүүдийн хэрэг дээр тухайн насанд хүрээгүй этгээдийн эцэг эх, 
асран харгалзачийг байлцуулах шаардлагатай болсон боловч тэдэнтэй холбоо барих 
боломжгүй тохиолдол 

 
5E Зураг авах ажиллагааны үед саатуулагдсан этгээдийн зөвшөөрлийг авах 

боломжгүй (2.12 дугаар зүйлийг үзнэ үү) тохиолдолд доорх тохиолдлууд байж болно. Үүнд: 
 
(a) тухайн этгээд согтуу, бусад байдлаар биеэ авч явах чадваргүй 
(b) зураг авч таниулах ажиллагаа явуулах зорилгыг мэдсэн сэжиглэгдэгч этгээд уг 

ажиллагааг төөрөгдүүлэх, содон шинж тэмдгүүдээ нуух оролдлого хийсэн, хүч хэрэглэн 
эсэргүүцсэн, үүний улмаас тэдний зөвшөөрлийн дагуу зураг авах боломжгүй болох 

(c) гэрэл зургийг авсанаар хэргийг мөрдөхөд чухал ач холбогдол байгаа тохиолдолд 
түүний зургийг нууцаар авах үед 

(d) насанд хүрээгүйчүүдийн хэрэг дээр тухайн насанд хүрээгүй этгээдийн эцэг эх, 
асран харгалзачийг байлцуулах шаардлагатай болсон боловч тэдэнтэй холбоо барих 
боломжгүй тохиолдолд 

 
5F Cэжигтнийг гэрэл зургийг цагдаагийн байгууллагаас өөр газар албадан авах 

шаардлагатай тохиолдолд уг ажиллагааг хянуур, болгоомжтой явуулах шаардлагатай. 
Таниулах ажиллагааг амжилттай явуулахын тулд Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан 
нь сэжигтний малгай, бусад далдлах зүйлсийг тайлуулах болох ба энэ ажиллагааг ижил 
хүйсний хүнийг оролцуулж олон хүний нүднээс далдуур хэрэгжүүлнэ.  

 
 

9 Хүний биеээс дээж, хэв хэлбэр авах  
 

(A)      Ерөнхий ойлголт 
 

6.1       Зөвлөмжлөх/тайлбар 
 

(a) “дотоод дээж” гэдэгт хүний биеийн хэсгээс авсан шүдний мөр, цусны дээж, үрийн 
шингэн, бусад шингэн дээж, бэлэг эрхтний үс, амнаас бусад биеийн хэсгээс авсан дээжүүдийг 
ойлгоно.  

(b)  “дотоод бус дээж”-ид дараах дээжүүд хамаарна: 
 
(i) бэлэг эрхтний үснээс бусад үс, Тайлбар 6А-г үзнэ үү 
(ii) хумс, хумсан дотроос авсан дээж 
(iii) дотоод дээжээс бусад арьсанд үлдсэн ул мөр 
(iv) шүлсний дээж 
(v) хурууны хээнээс бусад биеийн аль хэсгийн арьсны дээж, хэв. Тухайн хүний арьсны 

онцлог болон бусад хүчин зүйлээс шалтгаалж бие дээр нь үүссэн ул мөрийг ямар ч аргачлал 
ашиглан авч шинжилнэ.  

  
 

(b)     Үйл ажиллагаа 
 
(a)    Дотоод дээж 

 
6.2 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 62 дугаар 

хэсгийн дагуу дотоод дээжийг дор дурдсанаар авна. Үүнд: 
 
(a) 62(1) дэх хэсэгт заасны дагуу зөвхөн цагдаагийн газар баривчлагдсан тохиолдолд:  
 

(i) сэжигтнийг тогтоох зорилгоор байцаагч болон түүнээс дээш албан 
тушаалтай алба хаагч харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт 



холбогдсон сэжигтнийг таниулах ажиллагааны үед ул мөр, дээжийг авна. Тайлбар 
4А-г үзнэ үү. 

(ii) сэжигтний бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр 
 

(b) 62(1)(а)-ийн дагуу цагдаагийн газар хоригдоогүй этгээдээс мөрдөлтийн явцад дотоод 
бус дээжийг авсан боловч цаашид үргэлжлүүлэн дээж авч шинжлэх шаардлагатай 
тохиолдолд 
 

(i)  байцаагч болон түүнээс дээш албан тушаалтай алба хаагч зөвшөөрсөн тохиолдолд 
(ii) тухайн хүний өгсөн бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр. Тайлбар 6B, 6C-ийг үзнэ үү. 
 
6.3 Сэжигтэн дотоод дээж өгөхөөс үндэслэлгүйгээр татгалзавал энэ нь шүүхэд түүний 

хэргийг шийдвэрлэхэд хүндрэл учруулах, өөрийнх нь эсрэгээр ашиглагдах болохыг 
анхааруулсан байвал зохино. Тайлбар 6D-ийг үзнэ үү. Тухайн сэжигтэн баривчлагдсан бөгөөд 
өмгөөлөгчгүй тохиолдолд үнэ төлбөргүй эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэйг сануулан баривчлах 
байрны тэмдэглэлд тусгах хэрэгтэй. Журам С-ийн 6.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү. Тухайн этгээд 
сайн дураараа мэдүүлэг өгөхөөр ирсэн ба 6.2 (b) дугаар зүйлийн дагуух дээж авах ажиллагаа 
явуулахад тухайн этгээдэд Журам С-ийн 3.21 дүгээр зүйлийн дагуу үнэ төлбөргүй эрх зүйн 
зөвлөгөө авах эрхийг тайлбарлаж ажиллана. 

6.4 Шүдний мөрийг албан ёсны эрхтэй шүдний эмчээр авахуулна. Шээсээс бусад дотоод 
дээжийг албан ёсны эрхтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн, бага эмч, сувилагчаар авахуулна.  

 
 

(b)       Дотоод бус дээж авах 
 

6.5   6.6 дугаар зүйлийн дагуу эсхүл саатуулагдсан этгээдийн бичгээр өгсөн 
зөвшөөрлөөр түүнээс дотоод бус дээж авч болно. 

6.6   (a)  63 дугаар хэсгийн дагуу дотоод бус дээж авахад хувь хүний зөвшөөрлийг 
бичгээр авсан байна.  

           (aa)  дор дурдсан нөхцөл байдалд тухайн этгээдийн зөвшөөрөлгүйгээр дотоод бус 
дээж авна: 

 
(i) 63(2А) хэсгийн дагуу харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт 

баривчилахаар цагдаагийн газарт саатуулагдсан этгээдийг мөрдөх явцад тодорхой 
төрлийн дотоод бус дээжийг биеийн тодорхой хэсгээс аваагүй, дээж авсан боловч 
энэ нь шинжилгээнд хангалтгүй 

(ii)  63(3) (a)-ийн дагуу цагдаагийн баривчлах байранд саатуулагдсан этгээдийг шүүхийн 
эрх хэмжээний хүрээнд болон байцаагчаас дээш алба тушаалтай алба хаагчийн эрх олгосноор 
 

(b) 63(3A) хэсгийн дагуу баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт яллагдсан, яллагдах нь 
тодорхой болсон тохиолдолд:  

 
(i) мөрдөлтийн явцад тухайн этгээдээс дотоод бус дээж аваагүй бол  
(ii) дээж авсан боловч хангалтгүй бол шинжилгээнд тэнцэх хангалттай дээжийг авсан 

байна. Тайлбар 6B-ийг үзнэ үү. 
 
(c) 63(3B), Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 63А 

дугаар хэсгийн дагуу харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт хэрэгт 
буруутгагдсан этгээдийг цагдаагийн газарт дуудаж дотоод бус дээжийг авна.  

 
6.7    6.6 дугаар зүйлд заасан эрх хэмжээний хүрээнд хувь хүний зөвшөөрөлгүйгээр 

дотоод бус дээжийг албадлага хэрэглэн авч болно.  
6.8   Дотоод дээжийг зөвшөөрлөөр, дотоод бус дээжийг зөвшөөрөлтэй эсхүл 

зөвшөөрөлгүйгээр авах тохиолдолд доорх зүйлийг урьдчилан мэдэгдсэн байна.  
 
(a) дээжийг авах үндэслэл, шалтгаан 
(b) уг ажиллагааны эрх зүйн үндэслэл, эрх хэмжээ 
(c) Хавсралт F-ийн А хэсгийн дагуу устгагдах тохиолдлоос бусад үед тухайн дээжээс 

авсан мэдээллийг тусгаарлан хадгалах тухай мэдэгднэ, Тайлбар 6Е-г үзнэ үү 



6.9 Шинжилгээнд дээж авахад хувцас тайлах тохиолдолд эрх бүхий эмч, эрүүл мэндийн 
ажилтнаас бусад өөр хүйсийн өөр хүнийг оролцуулж болохгүй (насанд хүрээгүй, сэтгэл 
мэдрэлийн өвчтэй, сэтгэцийн хувьд эмзэг этгээд шинжилгээ авахад эсрэг хүйсний холбогдох 
насанд хүрсэн хүнийг оролцуулах хүсэлт гаргасан байх тохиолдол үүнд хамаарахгүй). Насанд 
хүрээгүй хүн холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулахаас татгалзах мөн тухайн насанд 
хүрсэн хүн нь зөвшөөрөх тохиолдолд тухайн хүүхдийн хувцсыг тайлуулж дээж авна. 

 
 

(c)        Баримтжуулалт 
 

6.10 Дээж авах болсон шалтгааныг тэмдэглэлд тусгана. Хэрвээ албадлага хэрэглэж 
авсан бол нөхцөл байдал, оролцогч нарын талаар тодорхой бичнэ. Дээж, ул мөрийг авахад 
бичгээр зөвшөөрөл авсан бол тэмдэглэлд тусгаж, баримтжуулсан байна.  

6.11  6.3 дугаар зүйлд заасны дагуу анхааруулга өгсөн бол үүнийг тэмдэглэлд тусгасан 
байна.  

6.12  6.8(c) дугаар зүйлд заасны дагуу дээжийг харьцуулах шинжилгээнд ашиглах тухай 
мэдээллийг хувь хүнд мэдээлсэн талаар тэмдэглэлд тусгана.  

 
 
Удирдамж, тайлбар: 
 
6A  ДНХ-ийн шинжилгээ хийх зорилгоор үснээс дээж авна. Үсний дээжийг авсанаар 

адилтгал хийх боломжтой болно. Сэжигтэн уг таниулах ажиллагааны үндэслэлтэй 
танилцаж, үсний дээжийг авах биеийн хэсгийг өөрөө сонгож зөвшөөрсөн байх ёстой. 
Сэжигтэн өөрөөр хүсээгүй бол үсийг нэг нэгээр нь зулгаах бөгөөд зөвхөн шинжилгээнд 
шаардагдах хэмжээний үсний дээж авна.  

6B (a) Шинжилгээний шаардлага хангахгүй дээж гэдэг нь нарийн шинжилгээ болох 
ДНХ-ийн шинжилгээ зэрэгийг хийхэд тоон болон чанарын хувьд шаардлага хангахгүй дээжийг 
хэлнэ. Шинжилгээнд авсан дээж мөн хангалтгүй, чанарын шаардлага хангахгүй байж болно, 
жишээлбэл, тухайн дээж нь урьд өмнө нь хийсэн амжилтгүй шинжилгээний үед гэмтсэн, 
бохирдсон, шинж чанараа алдсан байж болно. .  

(b)ДНХ-ийн мэдээлэл өгч чадахааргүй чанарын шаардлага хангаагүй дээжийг  
шинжилгээнд шинжилгээнд ашиглах боломжгүй. 
 
6C  Дотоод дээжийг устгах үйл ажиллагаанд 6.2 дугаар зүйл хэрэглэгдэхгүй бөгөөд 

холбогдох насанд хүрсэн хүний үүргийг тогтоох 2.12 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлнэ. 
Терроризмын тухай 2000 оны хуулийн 8 дугаар хэсгийн 10 дугаар зүйлийн дагуу дотоод бус 
дээж авах тохиолдолд 6.2(b) дугаар зүйл хэрэглэгдэхгүй.  

6D  6.3 дугаар зүйлийн дагуу дотоод дээжийг авахад хувь хүнд доорх байдлаар  
сануулга өгнө. Үүнд: 

“Та шинжилгээнд дээж, ул мөр өгөхгүй байж болно. Гэхдээ үндэслэлгүйгээр дээж, ул 
мөр өгөхөөс татгалзвал энэ нь шүүхэд хэрэг шийдвэрлэхэд танд сөргөөр нөлөөлж, хэргийг 
хүндрүүлэн үзэх үндэслэл болно гэдгийг танд анхааруулах ёстой” 

6E Сэрдэгдсэн этгээд болон харъяаллын дагуу бүртгэж, баримтжуулбал зохих гэмт 
хэрэгт баривчлагдсан, ийм хэрэгт яллагдсан эсхүл хэрэгт холбогдох болсон этгээдээс 
хурууны хээ, ДНХ-ийн дээжийг авч харьцуулах шинжилгээ хийсэн байна. Энэ нь Нэгдсэн вант 
улсын дотоод, гадаад дахь мөрдөлт, цагдаагийн хууль сахиулах ажиллагааны явцад 
шинжилгээнд адилтгал хийх, таниулах ажиллагаа явуулахад ашиглагдана гэсэн үг юм.  

Баривчлагдсан болон яллагдсан этгээдээс гадна сэжиглэгдэж буй этгээдэд энэ журам 
үйлчилнэ. Энэ тохиолдолд зөвхөн бичгээр авсан зөвшөөрлөөр түүний хурууны хээг авна. Үүнд 
хувь хүн нь дараах зүйлийг бичгээр батална: 

 
“Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мөрдөх, яллах ажиллагааны зорилготой 

холбогдуулан миний хурууны хээ, ДНХ-ийн дээж, тэдгээрээс авсан мэдээллийг ашиглах, 
хадгалах болно гэдгийг ухамсарлан зөвшөөрч байна”,  

“Нэгэнт дээжийг хадгалах, ашиглах зөвшөөрөл олгосон бол зөвшөөрлөөсөө 
татгалзах эрхгүй гэдгийг ухамсарлаж байна”,  

“энэ зөвшөөрлийг ямар нэгэн татгалзалгүйгээр өгч байгаагаа ойлгож байна”.  



Шинжилгээнд авсан дээжийг хадгалах, ашиглах болон ашиглахгүй байх буюу устгах 
талаарх тодорхой зохицуулалтыг Хавсралт F-ээс үзнэ үү. 

6F Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 63B-63C 
хэсэгт заасны дагуу авсан шээс, дотоод бус дээж энэ журмын тодорхой зорилго бүхий 
таниулах ажиллагаанд хэрэглэгдэхгүй байж болно. Журам C-ийн Тайлбар 17D-г үзнэ үү. 
 
 
ХАВСРАЛТ A - ДҮРС БИЧЛЭГЭЭР ТАНИУЛАХ АЖИЛЛАГАА 
 

(a) Eрөнхий ойлголт  
 
1. Хэрэгт ач холбогдолтой баримтыг олж, бэхжүүлэхийн тулд дүрс бичлэгээр таниулах 

ажиллагааг тухайн хэрэгт шууд оролцоогүй таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч 
хэрэгжүүлнэ.  

2. Сэжигтнийг түүнтэй гадаад төрх, нас ба бусад хэв маягаараа ижил төстэй багадаа 
гэхэд 8 хүний дүрсийн хамт таньж олуулах ажиллагаа явуулна. Энэ ажиллагаанд зөвхөн нэг 
сэжигтнийг оролцуулна, хэрвээ тухайн сэжигтэнтэй төрх ойролцоо өөр ёэжигтэн байх бол, 
таниулах ажиллагаанд нэгэн зэрэг 2 сэжигтэн оролцуулах ба энэ тохиолдолд 12 болон түүнээс 
дээш хүмүүсийн дүрс бичлэлийг ашиглаж таниулах ажиллагаа явуулж болно. 

2А Сэжигтэн бие махбод, дүр төрхийн хувьд бусдаас өвөрмөц тухайлбал, сорви, шивээс, 
үс засалт, үсний өнгө зэргээр ялгарч байвал дараах арга хэмжээг авна: 

 
(a) сэжигтний болон таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад хүмүүсийн дүрс дээрх 

содон шинж тэмдгүүдийн байршлыг нуух 
(b) таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад хүмүүсийн дүрс дээр сэжигтний содон 

шинж тэмдгийг дуурайлган тэдний шинж тэмдгийг өөрчлөх  
 
Сэжигтний болон таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад хүмүүсийн дүрс дээрх 

содон шинж тэмдгүүдийн байршлыг нуух эсхүл таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад 
хүмүүсийн дүрс дээр сэжигтний содон шинж тэмдгийг дуурайлган тэдний шинж тэмдгийг 
өөрчлөх ажиллагааг электроник эсхүл аргаар хийнэ. Таниулах ажиллагаа явуулж байгаа эрх 
бүхий алба хаагч сэжигтний болон таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад хүмүүсийн 
дүрс дээрх содон шинж тэмдгүүдийн байршлыг нуух эсхүл таниулах ажиллагаанд оролцож 
байгаа бусад хүмүүсийн дүрс дээр сэжигтний содон шинж тэмдгийг дуурайлган тэдний шинж 
тэмдгийг өөрчлөх гэсэн сонголтын аль нэгийг сонгож таниулах ажиллагааг явуулна. Хэрвээ 
сэжигтний содон шинж тэмдгийг урьд нь гэрч мэдүүлж байсан бол таниулах ажиллагаанд 
оролцож байгаа хүмүүсийг тухайн шинж тэмдгээр нь ижил байлгахыг эрмэлзэнэ. Хэрвээ тийм 
биш бол дүрс дээрх содон шинж тэмдгүүдийн байршлыг нуух, бусад аргуудыг хэрэглэж болно. 

 
2B Таниулах ажиллагааг амжилттай явуулахын тулд алба хаагч дээрх 2 аргын аль 

нэгийг сонгосон үндэслэлээ баримтжуулж үлдээнэ. 
2С Сэжигтний болон таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад хүмүүсийн дүрс 

дээрх содон шинж тэмдгүүдийн байршлыг нуух эсхүл таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа 
бусад хүмүүсийн дүрс дээр сэжигтний содон шинж тэмдгийг дуурайлган тэдний шинж тэмдгийг 
өөрчлөх ажиллагаа явуулахаас өмнө гэрч тухайн сэжигтнийг онцлог содон шинж тэмдгээр нь 
танихыг хүсч байгаа бол зөвшөөрч болно. 

 
3. Таниулах ажиллагааг явуулах эрх бүхий алба хаагч дараах нөхцөл байдаас бүсад 

тохиолдолд таниулах ажиллагаанд ашиглах бичлэгийг сэжигтэн болон оролцох бусад хүмүүсийг 
ижил нөхцөл байдалд адилхан хөдөлгөөн хийлгүүлэн хийсэн байх ёстой. Үүнд: 

 
(a) сэжигтэн таниулах ажиллагаанд оролцохоос эсхүл хамтран ажиллахаас татгалзсан 

тохиолдолд ижил нөхцөл байдалд зураг авах шаардлагагүй гэж үзэх 
(b) зургийг авсан нөхцөл байдал нь гэрч таньж олуулах ажиллагаанд оролцоход 

нөлөөлөхгүй байх  
 
4. Нөхцөл байдлаас шалтгаалж таниулах ажиллагааны хэлбэрийг өөрчлөх болсон тухай 

энэ ажиллагаанд зориулсан маягтад тусгасан байвал зохино. 



5. Таниулах ажиллагаанд оролцуулж байгаа хүн бүрийг дугаарлаж дүрсийг гэрчид 
үзүүлнэ. 

6. Хэрэв таниулах ажиллагаанд ашиглах дүрс бичлэгт цагдаагийн алба хаагч оролцож 
байгаа бол алба хаагчийн хувийн дугаар, ялгах тэмдгийг нуусан байна. Хоригдол таниулах 
ажиллагаанд оролцож байгаа бол сэжигтэн болон таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад 
хүмүүсийг шоронгийн хувцастайгаар эсхүл бүгдийг нь энгийн хувцастайгаар таниулах 
ажиллагаанд оролцуулна.  

7. Таниулах ажиллагаанд гэрчийг оролцуулахаас өмнө сэжигэт эсхүл түүний өмгөөлөгч, 
найз эсхүл холбогдох насанд хүрсэн хүмүүст байгаа бүх дүрс бичлэгийг бүгдийг нь үзүүлж 
болно. Энэ үед, сэжигтэн нь хамт оролцож буй хүмүүс эсхүл дүрсийн талаар үндэслэлтэй бол 
эсэргүүцэл илэрхийлэх эрхтэй. Энэ эсэргүүцлийг үүсгэсэн шалтгааныг арилгах эргэ хэмжээ авах 
ёстой. Эсэргүүцэл нь үндэслэлгүй бол хэрэгсэхгүй болгох ба хэрэгсэхгүй болгох болсон 
шалтгааныг тайлбарлаж тусгай зориулалтын анкетанд тэмдэглэж тусгана.  

8. 7-р зүйлийн дагуу дүрс бичлэгийг сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид үзүүлэхээс өмнө 
таниулах ажиллагаанд оролцох гэрчүүдийн сэжигтний талаар өгсөн эхний тодорхойлолтыг 
танилцуулна. Мөрдөн шалгах ажиллагааг үндэслэлгүйгээр хойшлуулахгүй гэх тохиолдолд 3.28 
дугаар зүйлийн дагуу хэргийг мөрдөж сэжигтнийг тогтоох зорилгоор цагдаагийн алба хаагчийн 
хүсэлтээр хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар дамжуулан олон нийтэд цацсан шууд зураг, 
бичлэгийг үзэхийг сэжигтэн, түүний төлөөлөгчид зөвшөөрнө.  

9. Сэжигтний төлөөлөгчид сэжигтний өмнөөс таниулах ажиллагаанд оролцуулах боломж 
олгох үүднээс тоох ажиллагааг ямар цаг хугацаанд хаана явуулах гэж байгаа талаарх 
мэдээллийг урьдчилан мэдэгдэнэ. асуудлаар үндэслэл бүхий хүсэлт гаргаж болно. Хэрвээ 
сэжигтний төлөөлөгчид оролцох үүрэг өгөөгүй бол сэжигтэнд энэ тухай мэдээлэл өгч болно. 
Дүрсээр таниулах ажиллагаанд гэрч (гэрчүүд)-ийг0 оролцуулах үед сэжигтнийг түүнд биеэр 
үзүүлж болохгүй. Сэжигтэнд өмгөөлөгч байхгүй тохиолдолд дүрс бичлэгээр тогтоох үйл 
ажиллагааны видео бичлэг хийх бөгөөд бусад хамааралгүй ба эрхгүй этгээдүүдийг уг 
ажиллагаанд оролцуулж болохгүй.   

 
 

(b)        Үйл ажиллагаа 
 
10. Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааг явуулахаас өмнө таниулах ажиллагаа явуулах 

эрх бүхий алба хаагч нь: гэрчүүд хоорондоо тухайн хэргийн талаар ярилцах, үзүүлэх гэж буй 
дүрс бичлэгийг урьдчилж харуулах, сэжигтнийг анх дүрсэлсэн аман зураг эсхүл түүний зургийг 
үзэх, эсхүл урьд өмнө нь таниулах ажиллагаанд ашиглах гэж буй дүрс бичлэгийг үзэж байсан 
гэрчийн яриаг сонсох зэрэг үйлдлүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. Таниулах 
ажиллагаа явуулах эрх бүхий алба хаагч гэрчүүдтэй үзүүлэх дүрс бичлэгийн талаар ярилцаж 
болохгүй мөн тэдгээрт өмнөх гэрч ямар нэг тодорхойлолт өгсөн эсэх тухай мэдээлж болохгүй.  

11. Дүрс бичлэгийг нэг удаад зөвхөн нэг гэрчид л үзүүлнэ. Дүрс бичлэгийг үзүүлмэгц 
тухайн бичлэг дээр гэрчийн харсан сэжигтэн магад байж ч болно мөн байхгүй ч байж болохыг 
гэрчид тайлбарлана, хэрвээ гэрч шууд таньж чадахгүй эргэлзсэн бол түүнийгээ шууд хэлэх 
ёстойг гэрчид сануулна. Гэрчид тухайн бичлэгийн тодорхой хэсгийг үзэхийг хүсэх бол үзүүлэх 
эсхүл илүү сайн шинжэхийг хүсвэл дүрслэлийг хүссэн үед нь царцааж өгч болох тухай сануулна. 
Иймээс дүрс бичлэгийг эсхүл түүний тодорхой хэсгүүдийг хэдэн ч удаа үзэж болох тухай гэрчид 
ойлгуулна. Харин дүрс бичлэгийн бүхэлд нь дор хаяж хоёр удаа үзсэний дараа дүгнэлт хийхийг 
гэрчээс шаардана.   

12. Гэрч бичлэгийг бүтнээр нь 2 удаа үзсэний дараа дахин үзэх шаардлагагүй гэх 
тохиолдолд хэрвээ урьд нь харж байсан сэжигтэнг олж тогтоосон бол дурс бичлэгийн дугаарыг 
хэлүүлнэ. үүлэх бөгөөд ахиж бүтэн үзэхээс татгалзсан, тодорхой хэсэг бичлэгийг анхаарч 
үзэхийг хүссэн бол бичлэгийг хэсэгчлэн тодруулж үзүүлнэ. Үүний дараагаар дахин 
баталгаажуулах үүднээс гэрчийн нэрлэсэн здүрчч бичлэлийг гэрчид дахин үзүүлнэ, 17 дугаар 
зүйлийг үзнэ үү. 

13. Таниулах ажиллагааны үед гэрчийн анхаарлыг тодорхой нэг дүрсэд хандуулж 
чиглүүлэх эсхүл сэжигтний хэн болох талаар тодорхойлолт өгч болохгүй. Хэрвээ гэрч нь өмнө нь 
гэрэл зураг, компютер эсхүл зураачийн зурсан зураг үзүүлэх таниулах ажиллагаанд  орж байсан 
бол гэрчид үүнийг сануулж болохгүй. Мөн гэрчид сэжигтнийг тодорхойлж дүрсэлсэн тухай 
сануулж болохгүй.  



14. Таниулах ажиллагааны дараа гэрч бүрээс хэвлэл мэдээллээр гарсан мэдээ эсхүл 
гэрэл зураг эсхүл хэрэгт холбогдсон сэжигтнүүдийн аман дүрслэлийг сонсож байсан эсэхийг 
лавлана. Тэдгээрийн хариултуудыг тэмдэглэлд тусгана.  

 
 

(c)       Дүрс бичлэгийг хадгалах, хамгаалах, устгах 
 

 
15. Таниулах ажиллагаанд ашигласан дүрс бичлэгийг хадгалах, зөөвөрлөх ажиллагааг 

нарийн зохион байгуулалттай, хөдөлгөөн бүрийг бүртгэн хийнэ. Тухайн материалыг таниулах 
ажиллагаанд ашиглаж гэрчид үзүүлэхээс өмнө мөрдөн шалгах ажиллагаанд оролцоогүй ямар ч 
этгээдэд үзүүлэхийг хориглоно. 

16.  3.30-3.31 дүгээр зүйлийн дагуу дүрс бичлэгийг хадгалах, устгах ажиллагааг явуулна. 
  
 

(d)       Баримтжуулалт 
 

17. Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаанд оролцсон эсхүл дүрс бичлэгийг үзсэн бүх 
хүний нэрсийг тэмдэглэлд тусгана.  

18. Дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагааны тэмдэглэлийг маягтын дагуу бичнэ. 
Тэмдэглэлд гэрчийн таниулах ажиллагааны үеэр хэлсэн зүйл, таниулах ажиллагааны зохион 
байгуулалт болон таниулах ажиллагааг журмын дагуу явуулах боломжгүй болсон бол түүний 
шалтгаан зэргийг тусгана.  
 
 
ХАВСРАЛТ B - ЭГНЭЭГЭЭР ТАНИУЛАХ АЖИЛЛАГАА 
 
(а)        Ерөнхий ойлголт 

 
1. Сэжигтэнд таниулах ажиллагаанд түүний өмгөөлөгч, дотны хүнийг оролцуулах 

боломж олгоно,  мэдэгдлийн 2 дахь хуулбар дээр үүний хариуг сэжигтнээр бичүүлж авна. 
2. Эгнээгээр таниулах ажиллагааг явуулахдаа жирийн өрөө, шаардлагатай бол 

тусгаарлах дэлгэц бүхий (сэжигтэнд гэрч харагдах боломжгүй) өрөөнд явуулна. Энэ хоёр 
тохиолдолд 8 дугаар зүйлийн дагуу эгнээгээр таниулах ажиллагааны зохион байгуулалт ба 
бүтэц адил, харин тусгаарлах дэлгэц бүхий өрөөнд таниулах ажиллагааг явуулах тохиолдолд 
сэжигтний өмгөөлөгч, холбогдох насанд хүрсэн хүн, дотны хүмүүсийг заавал оролцуулна эсхүл 
таниулах ажиллагаагны видео бичлэг хийсэн байна. 

3. Эгнээгээр таниулах ажиллагааг явуулахаас өмнө сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид 
гэрчээр оролцож байгаа гэрчийн сэжигтний талаар өгсөн анхны тодорхойлолтын тухай 
мэдээлэл өгнө. Мөн мөрдөн шалгах ажиллагааг үндэслэлгүйгээр хойшлуулах шалтгаан байхгүй 
гэх тохиолдолд гэмт хэргийг мөрдөж илрүүлэх зорилгоор олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр 
цацагдсан мэдээллийг сэжигтэн, түүний өмгөөлөгчид үзүүлж болно. 

 
 

(b)        Шоронгийн хоригдолтой холбогдуулж эгнээгээр таниулах ажиллагаа явуулах 
 
4. Шоронгийн хоригдлыг эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулах тохиолдолд 

шоронгоос зөөвөрлөх, таниулах ажиллагаанд оролцуулах үеийн аюулгүй байдлыг хангана. 
Таниулах ажиллагаанд оролцох хоригдолоос дүрс бичлэгээр тогтоох эсхүл эгнээгээр таниулах 
ажиллагааны аль нэгэнд оролцохыг шаардаж болно. 

5. Шоронгийн байранд эгнээгээр таниулах ажиллагааг явуулж болно. Гэхдээ энэ 
ажиллагаа нь эгнээгээр таниулах ажиллагааны дүрэм, журмын дагуу хэрэгжсэн байх ёстой. 
Шоронгийн аюулгүй байдал, хяналттай холбогдуулан хязгаарлалт хийгээгүй тохиолдолд энгийн 
иргэдийг эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулж болно. Ийм тохиолдлуудад, эсхүл дүрс 
бичлэг, бүлгээр таниулах ажиллагаа явуулах үед хоригдлуудыг оролцуулж болно. Хэрвээ 
хоригдол сэжигтэн бол парадаар таниулах ажиллагааны үед хоригдлын хувцас өмсөхийг 
шаардахгүй. Энэ тохиолдолд эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад 
хоригдлуудыг энгийн хувцастай байлгана. Эсхүл таниулах ажиллагаанд сайн дураар оролцогчид 
шоронгийн хувцас өмсөхөд бэлтгэсэн байна.  



 
 
(c)        Эгнээгээр таниулах ажиллагааг зохион байгуулах 

 
6. Эгнээгээр таниулах ажиллагаа явуулахаас өмнө сэжигтэнд журам С-ийн 10.5-10.6-ийн 

дагуу уг ажиллагааны талаар анхааруулга, заавар өгсөн байна. 
7. Эгнээгээр таниулах ажиллагаа явуулах байрнаас уг ажиллагаанд хамааралгүй 

этгээдүүдийг гаргасан байх ёстой. 
8. Таниулах ажиллагаанд сэжигтний төлөөлөгч, холбогдох насанд хүрсэн хүн, дотны 

хүмүүсийг оролцуулж, тэдэнд уг ажиллагааны зорилгын талаар танилцуулна.  
9. Эгнээгээр таниулах ажиллагаанд сэжигтнийг оруулаад багадаа 8 хүн оролцуулна. 

Эдгээр хүмүүс нь сэжигтэнтэй нас, дүр төрх, хэв маяг зэргээрээ ойролцоо байх ёстой. Нэг 
таниулах ажиллагаанд зөвхөн нэг сэжигтэнг оролцуулна, хэрвээ дүр ойролцоо хоёр сэжигтэн 
байвал хоёуланг нэгэн зэрэг таниулах ажиллагаанд оролцуулж болно харин хамруулах хүний 
тоо 12 болон түүнээс дээш байх ёстой. Хоёр сэжигтнээс илүү олон сэжигтэнг нэг таниулах 
ажиллагаанд оролцуулж болохгүй, тус тусад нь таниулах ажиллагаанд оролцуулах бол 
хамрагдах бусад хүмүүс ч өөр байх ёстой.  

10. Сэжигтэн нь содон шинж тэмдэгтэй бол тухайлбал, нүүрэндээ сорвитой, шивээстэй, 
үсний засалт, өнгө нь содон гэх мэт тэмдгүүдийг таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бусад 
хүмүүс дээр дуурайлган тэдний шинж тэмдгийг өөрчлөх боломжгүй тохиолдолд сэжигтэн болон 
түүний өмгөөлөгч эсхүл холбогдох насанд хүрсэн хүний зөвшөөрөлтэйгээр эдгээр содон 
тэмдгүүдийг нууж болно. Тухайлбал, шархны лент наах, малгай өмсгөх, үс, гадаад төрхийг 
янзлах гэх мэт.  

11. Хэрвээ эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож буй этгээдүүд бүгд сэрдэгдэж 
байгаа бол бүгдийг тус тусад нь өөр хүмүүс оролцуулан эгнээгээр таниулах ажиллагаанд 
оролцуулна. Харин гадна төрхөөр ижил хоёр сэжигтэнг нэг эгнээнд оролцуулан таниулах 
ажиллагаа явуулж болох бөгөөд ийм тохиолдолд эгнээнд нийт 12-оос доошгүй хүн оролцуулна. 
Эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа цагдаагийн алба хаагч хувийн дугаар, ялгах 
тэмдгээ нуусан байна. 

12. Таниулах ажиллагаанд оролцуулахаар цагдаагийн газар авчирсан сэжигтнээс уг 
эгнээгээр таниулах ажиллагааны зохион байгууллалт эсхүл эгнээнд оролцож байгаа бусад 
оролцогчдын талаар эсэргүүцэж байгаа эсэхийг асууж шалтгааныг тодруулна. Сэжигтэн нь 
таниулах ажиллагаа эхлэхээс өмнө уг асуудлаар өөрийн өмгөөлөгч эсхүл холбогдох насанд 
хүрсэн хүнтэйгээ зөвлөлдөх эрхтэй. Хэрвээ сэжигтний эсэргүүцэл үндэслэлтэй бол хүлээн авч 
болно, ингэх нь ач холбогдолгүй тохиолдолд эсэргүүцлийг хүлээж авахгүй. Сэжигтэнд 
шийдвэрийг танилцуулж тайлбарын хамт тэмдэглэлд баримтжуулна.  

13. Сэжигтэн магадгүй эгнээн доторх этгээдүүдийн өөрийн байраа өөрчлөх санал гаргаж 
болно. Гэхдээ энэ нь таниулах ажиллагаанд саад учруулах, үймүүлэх шинжтэй байж болохгүй. 
Нэгээс олон тооны гэрч оролцох тохиолдолд нэг гэрч ажиллагаанд оролцоод өрөөнөөс гарсан 
хойно сэжигтэнд өөрийн байраа өөрчлөх зөвшөөрөл олгоно. Эгнээнд зогсох оролцогчдын 
байрлалыг тодорхой дугаарлана (оролцогчдын өмнө шалан дээр дугаарыг тавих гм). 

14. Гэрчийг эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулахаас өмнө таниулах 
ажиллагааны зохион байгуулалтын ажлыг жигдлэнэ. Гэрч нь: 

 
(j) гэрчүүд хоорондоо хэргийн талаар ярилцах, мөн таниулах ажиллагаанд оролцох 

өмнө нь оролцож байсан гэрчийн мэдүүлэг, яриаг сонссон байж болохгүй 
(ii)  таниулах ажиллагаанд оролцогчдтой урьдчилан уулзсан байж болохгүй 
(iii)  гэрчид сэжигтний гэрэл зураг, эсхүл түүний гадны төрхний тодорхойлолтыг үзүүлэх 

эсхүл урьд нь үзэж байсан бол тэр явдлыг дахин түүнд сануулсан байж  болохгүй 
(iv)  таниулах ажиллагаанаас өмнө болон хойно сэжигтнийг харуулж болохгүй 
  
15. Сэжигтнийг таниулах ажиллагаа явуулж байгаа алба хаагч оролцогч нарын талаар 

гэрчтэй урьдчилан ярилцаж болохгүй. Ялангуяа сэжигтнийг өмнөх гэрч нь урьдчилан таньсан 
эсэх тухай мэдэгдэж болохгүй.  

16. Гэрчийг эгнээгээр таниулах ажиллагаанд нэг нэгээр нь оролцуулна. Эгнээнд 
оролцогчдын гэрчид үзүүлэхээс өмнө тухайн оролцогчид дотор гэрчийн харсан сэжигтэн магад 
байж ч болно мөн байхгүй ч байж болохыг гэрчид тайлбарлана, хэрвээ гэрч шууд таньж 
чадахгүй эргэлзсэн бол түүнийгээ шууд хэлэх ёстойг гэрчид сануулна. Мөн эгнээнд буй 



оролцогчдыг дор хаяж хоёр удаа ажиглаж харсаны дараа өөрийн шийдвэрийг хэлж болохыг 
гэрчид сануулна.  

17. Таниулах ажиллагааг явуулах эрх бүхий алба хаагч, ажилтан нь (3.11-ийг үзнэ үү) 
эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүмүүсийг гэрчид заавал үзүүлсэн байна. 
Дараа нь гэрчээс сэжигтнийг таньсан эсэхийг асууж, тийм бол оролцогчийн дугаарыг тэмдэглэлд 
тусгана, 28 дугаар зүйлийг үзнэ үү.  

18. Гэрч эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа этгээдүүдийн дуу хоолойг 
сонсох, хөдөлгөөн хийлгэх зэргээр тухайн этгээдийн танихыг хүссэн тохиолдолд эхлээд 
таниулах ажиллагаа явуулж байгаа алба хаагч түүнээс зөвхөн оролцогчдын гадна төрхийг 
хараад таних боломжтой эсэхийг гэрчээс асууна. Хэрвээ тэдгээрийн дуу хоолой сонсох хүсэлт 
гаргавал гэрчид энд оролцогч нарыг гадна төрхөөр нь сонгож оролцуулж байгаа тухай гэрчид 
сануулна. Үүний дараа эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа хүмүүсээр гэрчийн 
хүсэлтийг биелүүлүүлнэ.  

19. Гэрч эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцогчийн 10 дугаар зүйлийн дагуу 
далдалдсан хэрэгслийг тайлуулах хүсэлт гаргасан тохиолдолд хүсэлтийг нь хангана. 

20. Таниулах ажиллагаа дуусмагц гэрч сэжигтэнг таньсан тохиолдолд сэжигтэн болон 
түүний өмгөөлөгч эсхүл орчуулагч, эсхүл холбогдох насанд хүрсэн хүнд (эдгээр нь таниулах 
ажиллагааны үед цагдаагийн газар дээр байх тохиодолд) мэдэгдэх бөгөөд сэжигтэнд түүнийг 
таних хоёр дахь боломжийг олгоно. 

21. Үүний дараа оролцсон бүх гэрчүүдээс хэрэгт холбогдох сэжигтнийг тодорхойлох 
гэрэл зураг, дүрс бичлэг, олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлээр цацсан материалыг 
үзсэн үэсэхийг асууж, хариултыг тэмдэглэлд тусгана.   

22. Сүүлийн гэрч явсны дараа сэжигтэнээс таниулах ажиллагааны зохион байгуулалтын 
талаар ямар нэгэн санал гаргахыг хүсч байгаа эсэхийг асууж тодруулна. 

  
 
(d)        Баримтжуулалт  

 
23. Эгнээгээр таниулах ажиллагааны үед дүрс бичлэг хийсэн байна. Хэрвээ дүрс бичлэг 

хийхэд тохиромжгүй бол өнгөт гэрэл зураг авсан байна. Гэрэл зураг, дүрс бичлэгийн хуулбарыг 
хадгалж сэжигтэн болон түүний өмгөөлөгчийн хүсэлтээр өгнө. 

24.  23 дугаар зүйлд заасан зураг, дүрс бичлэгийг авахдаа 3.30 эсхүл 3.31 дүгээр 
зүйлийг хэрэглэнэ.  

25. Таниулах ажиллагаанд оролцогч байгаа хэн боловч таниулах ажиллагаанд саад 
учруулсан бол түүнийг таниулах ажиллагаа явуулж буй газраас гарахыг хүсч үйл явцыг 
баримтжуулан бичиж авсан байна.  

26. Таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа нийт хүмүүсийн нэрсийг (цагдаагийн газарт 
мэдэгдэж байгаа) тэмдэглэл үйлдэж, баримтжуулна.  

27. Хэрвээ шоронгийн хоригдлыг эгнээгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулж байгаа бол 
мөн нөхцөл байдлын талаар таниулах ажиллагааны тэмдэглэлд тусгана.  

28. Эгнээгээр таниулах ажиллагааны тэмдэглэлийг маягтын дагуу үйлдсэн байна. Энэ 
маягтад таниулах ажиллагааны тухай эсхүл зохион байгууллатын тухай, эсхүл энэ журмын 
дагуу таниулах ажиллагаа явуулах боломжгүй байсан бол энэ явдлын тухай хэлсэн гэрч, 
сэжигтний бүх үг зэргийг тусгана. 
 
 
ХАВСРАЛТ С-БҮЛГЭЭР ТАНИУЛАХ АЖИЛЛАГАА 
 
(а)        Ерөнхий ойлголт 
 

1. Энэ хавсралтын зорилго нь бүлгээр таниулах ажиллагааны үед гэрчээр сэжигтнийг 
таниулах журам, зарчмын дагуу явуулахад оршино. 

2. Бүлгээр таниулах ажиллагаа нь сэжигтний зөвшөөрөлтэйгээр явагдаж болох ба 
түүний зөвшөөрөлгүйгээр нууцаар уг ажиллагааг явуулж болно. 

3. Бүлгээр таниулах ажиллагааг явуулах газрыг таниулах ажиллагаа явуулах эрх бүхий 
алба хаагч сонгох боловч сэжигтэн, түүний өмгөөлөгч, холбогдох насанд хүрсэн хүн, эсхүл өөр  
дотны хүний гаргасан үндэслэл бүхий тайлбарыг хүлээн авч болно. 

4. Бүлгээр таньж олуулах газарт бусад хүмүүс түүгээр өнгөрч явсан эсхүл тухайн газарт 
албан бусаар хүлээж таарсан бол бүлгүүдэд байгаа сэжигтэн нь тэдгээр хүмүүстэй нийлэх 



эрхтэй бөгөөд гэрч нь нэгэн зэрэг бүлэг дэх бусад хүмүүсийн дундаас хайх боломжтой байна. 
Жишээ нь, дэлгүүрт, явган болон цахилгаан шатаар зорчигчид, автобус, төмөр замын буудал 
дээр байгаа зорчигчид таньж олуулах бүлэг байгаа бусад олон нийтийн газарт байгаа хүмүүстэй 
сэжигтэн нийлж болно. 

5. Бүлгээр таниулах ажиллагааг нууцаар явуулах бол байрлалын сонголт нь орчин 
нөхцлөөс шалтгаалж хязгаарлагдмал байх бөгөөд сэжигтэний байнгын явж өнгөрдөг газар, 
автобус эсхүл төмөр замын буудал болон бусад олон нийтийн газарт бүлгээр таниулах 
ажиллагаа явуулна.   

6. Хэдийгээр энэ тохиолдолд таниулах ажиллагааг явуулж байгаа алба хаагч таниулах 
ажиллагаа явуулж байгаа газарт байгаа бусад хүмүүсийн нас хүйс, хувцасны загвар, арьс 
өнгөнд хяналт тавьж чадахгүй ч таниулах ажиллагаанд оролцох тэдгээр хүмүүсийн ерөнхий дүр 
төрх байдлыг анхаарч үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, гэрч тэднийг харах үед сэжигтэнтэй ерөнхий 
төрхийн хувьд ойролцоо ганц хоёр хүн харагдахаар байхыг тооцоолж таниулах ажиллагаа 
явуулах газрыг сонгох шаардлагатай.  

7. Сэжигтний гадна төрх хэт өвөрмөгц, содон байх тохиолдолд 6 дугаар зүйлийн дагуу 
таниулах ажиллагааг шударгаар явуулах боломжгүй болох бөгөөд энэ тохиолдолд бүлгээр 
таниулах ажиллагааг явуулахгүй байж болно.  

8. Сэжигтний зөвшөөрлөөр болон зөвшөөрөлгүйгээр таниулах ажиллагаа явуулах үед 
үйл явцыг тодорхой баримтжуулж өнгөт гэрэл зураг авах эсхүл дүрс бичлэг хийнэ. Хэрэв 
боломжтой бол эсхүл аль нэг баримтжуулах хэлбэрийг ашиглах бол дүрс бичлэгийг хийнэ. 

9. Хэрэв 8 зугаар зүйлийн дагуу өнгөт гэрэл зураг авах, дүрс бичлэг хийх зэргээр 
тодорхой баримтжуулалт хийх боломжгүй тохиолдолд бүлгээр таниулах ажиллагааг зохион 
байгуулах алба хаагчаас тогтоосон хугацаанд гэрэл зураг эсхүл дүрс бичлэг авсан байна.  

10. Гэрчээр таниулах үед сэжигтэн нь ганцаараа байж таарсан ч энэ журамд заасан хэм 
хэмжээгээр явуулсан таниулах ажиллагааг бүлгээр таниулах ажиллагаа гэнэ.  

11. Бүлгээр таниулах ажиллагаа эхлэхээс өмнө сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид 
таниулах ажиллагаанд оролцох гэрч(үүд) сэжигтнийг анх хэрхэн дүрсэлсэн талаар танилцуулна. 
Хэрвээ 3.28 дугаар зүйлийн дагуу хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр цагдаагийн байгууллагын 
хүсэлтээр материал цацагдсан бол мөн уг материалыг сэжигтэн эсхүл түүний хууль ёсны 
төлөөлөгид үзүүлэх нь мөрлөн галшах ажиллагааг үндэслэлгүйгээр хойшлуулахгүй гэх 
тохиолдолд бэлтгэсэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээс авсан сэжигтнийг олж тогтоох зорилго 
бүхий материалыг сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид үзүүлнэ. 

12. Тогтоох үйл ажиллагааны дараа гэрчүүдээс энэ хэрэгт холбогдох сэжигтний дүрс 
бичлэг, гэрэл зураг, хэвлэл мэдээллээр цацагдсан материалыг урьд өмнө згэж байсан эсэх 
талаар асууж, хариултыг баримтжуулж авна.  
 
 
(b)        Сэжигтний зөвшөөрөлтэйгээр бүлгээр таниулах ажиллагаа явуулах 

 
13. Сэжигтэн таниулах ажиллагаанд өөрийн дотны хүн эсхүл хууль ёсны  

төлөөлөгчтэйгээр оролцох боломж олгоно. Сэжигтэнээр мэдэгдлийн хоёр дахь хуулбар дээр тэд 
гээрийг оролцуулах эсэх таалаар гаргасан шийдвэрийг нь бичүүлнэ.  

14. Таниулах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа алба хаагч гэрч, сэжигтний төлөөлөгч, 
холбогдох насанд хүрсэн хүн, гэрчийн хэлмэрч зэргийг таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа 
бүлгийн хэнд ч харагдахгүйгээр уг ажиллагааг явуулах нь уг ажиллагаанд ашигтай гэж үзэх 
тохиодолд ийм аргаар энэ ажлыг зохион байгуулж болно.  

15. Бүлгээр таниулах ажиллагаанд гэрчээр оролцож байгаа этгээд бүлгийн гишүүдтэй уг 
ажиллагааны талаар ярилцаж болохгүй, ялангуяа  өмнөх гэрчийн мэдүүлгийн талаарх 
мэдээллийг тэд нарт задруулахгүй. 

16. Бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа гэрч нь мэдүүлэг, хэлэх зүйлсээ энэ 
ажиллагаанд оролцож байгаа бүх хүн байж байхад, бүгдэд сонсогдохоор хэлэх ёстой гэдгийг 
гэрчид анхааруулна.   

17. Гэрчийг бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулахаас өмнө дараах зохион 
байгуулалтыг хийнэ. Үүнд гэрчүүд дараах эрхгүй болохыг анхаарах: 

 
(i) бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцох гэрчүүд хоорондоо ярилцах, таниулах 

ажиллагаанд урьд нь оролцож сэжигтнийг бүлэгт байхыг харсан гэрчийн яриаг сонссон байж 
болохгүй 

(ii) таниулах ажиллагаанаас өмнө сэжигтнийг харсан байж болохгүй 



(iii) сэжигтний талаарх гэрэл зураг, дүрсийг үзүүлсэн байх эсхүл урьд үзэж байсан бол 
энэ явдлын талаар сануулж болохгүй 

 
18. Бүлгээр таньж олох газарт гэрч бүрийг нэг нэгээр нь оруулж таниулах ажиллагаанд 

оролцуулна. Гэрчийг таньж олуулах ажиллагаанд оролцуулахаас өмнө таниулах ажиллагааг 
зохион байгуулж байгаа алба хаагч тухайн ажиллагаанд сэжигтэн оролцож ч магад оролцохгүй 
байх ч магадлалтай тул хэрвээ гэрч сэжигтнийг танихгүй байх бол энэ тухай гэрч мэдэгдэх 
ёстойг гэрчид сануулна. тохиолдолд үүнийгээ хэлэх ёстойг  эсэхийг асуусан байна. Үүний дараа 
гэрчээс сэжигтэн бүхий бүлгийг ажилглахыг хүснэ.  

 
    

Хөдөлгөөнтэй бүлэг 
 

19. Хэрвээ сэжигтэнбүхий бүлэг хүмүүё хөдөлж байгаа бол цахилгаан шатнаас буух 
зэрэг тохиодолд таниулах ажиллагааг 20-24 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу явуулна. 

20. Хэрвээ хоёр болон түүнээс дээш сэжигтэн бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцох 
бол сэжигтэн бүрийг тусад нь өөр өөр бүлэгт оруулж харуулна. Эдгээрийг таниулах 
ажиллагааны явцад тодорхой дарааллаар зохион байгуулна.  

21. Таниулах ажиллагааг удирдаж байгаа алба хаагч гэрчид бүлэгт байгаа хүмүүсээс 
таньж олохыг санал болгож хэрвээ гэрч урьд өмнө харсан хүнээ таньж олох бол зааж өгөхийг 
хүснэ.  

22. Гэрчид 21 дүгээр зүйлийн дагуу мэдээлэл өгсөний дараа сэжигтэнд бүлэгт хүссэн 
байрлалаа эзлэхийг зөвшөөрнө.  

23. 21 дүгээр зүйлийн дагуу гэрч сэжигтнийг таньж заах бол боломжтой бол гэрчээс 
дахин бүлгийг ажиглаж сонголтоо баталгаажуулахыг хүснэ. Хэрвээ ингэх боломжгүй эсхүл гэрч 
сонголтоо баталгаажуулах боломжгүй бол гэрчээс өөрийн шийдвэрт хэр итгэлтэй байгаа тухай 
асууж лавлана.   

24. Таниулах ажиллагааны үед бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа 6 дугаар 
зүйлд заасны дагуу сэжигтэнтэй гадна төрхөөр адил бүлэг хүмүүсийг үргэлжлүүлэн ажиглах 
боломж гэрчид олгоно.   

 
 
Хөдөлгөөнгүй бүлэг 

 
25. Сэжигтэн болон бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа этгээдийг 

хөдөлгөөнгүйгээр, жишээлбэл оочирлож байгаагаар зогсоож таньж олуулах ажиллагааг явуулж 
болно. Ингэхдээ 26-29 дүгээр зүйлийг баримтална.  

26. Таниулах ажиллагаанд хоёр болон түүнээс дээш сэжигтэн оролцох бол гадна 
төрхөөрөө ойролцоо биш бол тус тусад нь өөр өөр бүлэгт хуваарьлан таниулах ажиллагаа 
явуулах ба өөр бүлэгт оролцох бусад хүмүүс ч өөр өөр байх шаардлага тавьж ажиллана.  

27. Сэжигтэн бүлэгт хүссэн байрлалаа эзэлнэ. Хоёр болон түүнээс дээш гэрч таниулах 
ажиллагаанд оролцож байгаа тохиолдолд сэжигтэнд хэрвээ тэр хүсвэл гэрч бүр дээр байрлалаа 
өөрчлөхийг зөвшөөрнө, үүнийг гэрчүүдэд сонсогдохгүйгээр сэжигтэнд мэдэгднэ.  

28. Гэрчээс таниулах ажиллагаанд оролцогчдын хажуугаар өнгөрөх эсхүл дунд нь зогсч 
байгаад хамгийн багадаа хоёр удаа өнгөрүүлж харах, анхааралтай ажиглахыг шаардана. Үүний 
дараа гэрчийн урьд өмнө харж байсан этгээд энэ бүлэгт байгаа эсэхийг асууж тийм бол 
таниулах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа алба хаагч гэрчээр тэр этгээдийг зааж өгөх аргыг 
сонгоно заалгуулж авна. Хэрвээ ингэх боложгүй бол гэрчээс тухайн этгээдийг зааж өгөхийг 
хүснэ.  

29. Гэрчийн саналыг 28 дугаар зүйлийн дагуу хүлээн авсан тохиолдолд боложмтой бол 
гэрчээс дахин сэжигтэнг харж сонголтоо баталгаажуулахыг хүснэ. Ингэх боломжгүй эсхүл гэрч 
сонголтоо баталгаажуулж чадахгүй бол хийсэн сонголтогдоо хэр итгэлтэй байгаа талаар асууна.  
 
 
Бүх тохиолдолд 

 
30. Сэжигтэн таниулах ажиллагааг бүтэлгүйтүүлэх зорилгоор саатуулсан, дүр төрхөө 

санаатайгаар гэрчээс далдалсан бол үүнийг сэжигтэн хамтран ажиллахаас татгалзсан хэрэг гэж 
үзнэ.  



31. Гэрч сэжигтнээр бусад бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа хэн нэгнийг 
заасан байж болно. Энэ тохиолдолд тухайн хүнд болсон үйл явдлын талаар тайлбар өгч нэр, 
хаягаа өгөх боломжтой эсэхийг лавлана. Тухайн хэрэгт холбогдолтой гэх ямар ч үндэслэлгүй 
учир иргэд өөрийн нэр, хаягийг таниулах ажиллагааны явцад хэлж тэмдэглүүлэх үүрэг 
хүлээдэггүй.  

32. Бүлгээр таниулах ажиллагаа дуусмагц сэжигтнэнд уг ажиллагааны зохион 
байгууллатын талаарх саналаа өгөхийг зөвшөөрнө. 

33. Хэрвээ сэжигтэнд энэ ажиллагааны талаар урьдчилан хэлээгүй бол гэрчийн танин 
тогтоосон үйл явц, шийдвэрийн талаар сэжигтэнд мэдээлэл өгнө.  

 
 
(c)        Сэжигтний зөвшөөрөлгүйгээр бүлгээр таниулах ажиллагаа явуулах 

 
34. Сэжигтний зөвшөөрөлтэйгээр бүлгээр таниулах ажиллагаа явуулах журмын дагуу 

сэжигтний зөвшөөрөлгүйгээр нууцаар таниулах ажиллагаа явуулж болно. 
35. Сэжигтний зөвшөөрөлгүйгээр нууцаар таниулах ажиллагаа явуулж байгаа учраас 

түүний өмгөөлөгч, холбогдох насанд хүрсэн хүн эсхүл дотны хүнийг оролцуулахгүй. 
36. Энэ тохиолдолд хэд хэдэн сэжигтнийг нэгэн зэрэг таньж олуулж болно. 

 
(d)        Цагдаагийн газарт явуулах таниулах ажиллагаа 

  
37. Бусад газар явуулах нь ач холбогдолгүй гэж үзсэн, эсхүл аюулгүй байдлыг хангах 

зорилгоор цагдаагийн газарт таниулах ажиллагааг явуулна.  
38. Гэрч өөрийгөө харуулалгүйгээр хаалт бүхий тусгайлсан өрөөнд, эсхүл таниулах 

ажиллагааг хариуцсан алба хаагчийн шийдвэрээр цагдаагийн газрын аль өрөөнд бүлгээр 
таниулах ажиллагааг явуулж болно.  

39. Нэмэлт хамгаалалт шаардлагатай бол эгнээгээр буюу парадаар таниулах 
ажиллагааны үед нөхцөл байдлаас шалтгаан аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авна.  
 
 
(e)        Шоронгийн хоригдлыг таниулах ажиллагаанд оролцуулах 

 
40. Шаардлагатай тохиолдолд шоронгийн хоригдлыг бүлгээр таниулах ажиллагаанд 

оролцуулах бол зөвхөн шоронгийн эсхүл цагдаагийн байранд энэ ажиллагааг явуулна.  
41. Ингэхдээ 37-39 дүгээр зүйлийг баримтлан аюулгүй байдлын арга хэмжээг авсан 

байна. Таниулах ажиллагааг шоронд явуулж байгаа бол бусад хоригдлуудыг уг ажиллагаанд 
оролцуулж болно. Шоронгийн хоригдол сэжигтэн бол таниулах ажиллагаанд оролцож байгаа 
бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож буй бусад хүмүүс хоригдлыг хувцас өмссөн байна.  

 
 

(f)         Баримтжуулалт  
 
42. 8 эсхүл 9 дүгээр зүйлийн дагуу таниулах ажиллагааны явцад гэрэл зураг, дүрс 

бичлэг хийж байгаа бол, хүсэлт гаргасан тохиолдолд сэжигтэн эсхүл сэжигтний өмгөөлөгчид аль 
болох хурдан бичлэг, гэрэл зургийн хуулбарыг өгнө. 

43. 8 эсхүл 9 дүгээр зүйлийн дагуу авсан гэрэл гэрэл зураг, бичлэгт сэжигтэн байгаа бол 
3.30 эсхүл 3.31 дүгээр зүйлийн дагуу гэрэл зураг, бичлэгийг хадгална эсхүл устгана.  

44. Бүлгээр таниулах ажиллагааны зохион байгуулалт, явц байдал, гэрч сэжигтнээс 
гаргасан санал, шаардлага, хэлсэн зүйл, мэдүүлэг зэргийг баримтжуулж зориулалтын анкщтыг 
ашиглан тэмдэглэл хөтөлнө. Ингэхдээ таниулах ажиллагааны явцад баримтжуулбал зохих 
хамгийн чухал хэсгүүдийг орхигдуулаагүй байна.  
 
 
ХАВСРАЛТ D - ГЭРЧИЙГ НҮҮРЭЛДҮҮЛЭХ  
 

1. Нүүрэлдүүлэх ажиллагааны зорилго нь гэрч нь сэжигнийг таних эсэх нь тодорхойгүй 
болон зөрүүтэй мэдээлэл өгсөн тохиолдолд үнэнийг тогтооход чиглэгдэнэ. Нүүрэлдүүлэхээс 
өмнө нүүрэлдүүлэх сэжигтэн нь сэжигтэн байж ч болно үгүй ч байж болно гэдгийг гэрчид хэлэх 



ёстой, хэрвээ гэрч  түүнийг сэжигтэн гэж үзэхгүй бол үүнийг гэрч цагдаагийн алба хаагчид албан 
ёсоор хэлэх ёстойг гэрчид анхааруулна.  

2. Нүүрэлдүүлэх ажиллагааг эхлэхээс өмнө сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид 
нүүрэлдүүлэх ажиллагаанд оролцох гэрчийн тухайн сэжигтний талаар өгсөн эхний 
тодорхойлолт, дүрсэлсэн мэдээллийг танилцуулна.  Хэрвээ энэ ажиллагааны явцад 3.28 дугаар 
зүйлийн дагуу хэвлэл мэдээллийн байгууллагын зүгээс олон нийтэд зураг, бичлэг цацсан бол 
энэ мэдээллийг мөн сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид үзүүлж болно. Хэрвээ ингэснээр мөрдөн 
шалгах ажиллагааг үнлэслэлгүйгээр хойшлуулах эрсдэл байгаа бол уг мэдээллийг үзүүлэхгүй.  

3.   Сэжигтний царайг гэрчид харуулахыг албадан тулгахгүй. 
4. Сэжигтний өмгөөлөгч, орчуулагч, дотны хүмүүс нүүрэлдүүлэх ажиллагааны үед 

үндэслэлгүйгээр саад учруулахгүй бол нүүрэлдүүлэх ажиллагаанд оролцуулж болно. 
5. Гэрч бүрийг тусад нь сэжигтэнтэй нүүрэлдэнэ энэ тохиолдолд гэрч бүрээс сэжигтэн 

тухайн этгээд мөн эсэхийг асууна. Хэрвээ сэжигтнийг таньсан гэх боловч бүрэн итгэлгүй байгаа 
бол хэр итгэлтэй байгаа талаар болон урьд нь үзсэн ямар шинжүүдээр нь таньж байгааг асууна. 

6. Нүүрэлдүүлэх ажиллагааг цагдаагийн газрын аль ч өрөөнд эсхүл сэжигтэнд 
харагдахгүйгээр таниулах ажиллагаанд оролцох хүсэлтэй гэрчийг тусгайлан бэлтгэсэн өрөөнд 
оруулж явуулна. Аль ч тохиодолд процедур адил байна. Харин тухайн ажиллагааг тусгайлан 
бэлтгэсэн өрөөнд эсхүл дүрс бичлэг хийх тохиолдолд зөвхөн сэжигтний өмгөөлөгч, дотны хүн 
эсхүл холбогдох насанд хүрсэн хүнийг оролцуулах бололцоог хангасан тохиолдолд энэ 
ажиллагааг явуулна.  

7. Нүүрэлдүүлэх ажиллагаа дуусмагц гэрч бүрээс хэрэгт холбогдож буй сэжигтний фото 
зураг, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэлээр цацагдсан мэдээлэл, видео бичлэгийг урьд өмнө 
үзэж байсан эсэхийг асууж, хариуг тэмдэглэлд бүртгэнэ. 

 
 
ХАВСРАЛТ E - ГЭРЭЛ ЗУРАГ ҮЗҮҮЛЭХ 
 
(a)        Үйл ажиллагаа 

 
1. Уг ажиллагааг бага түрүүч, түүнээс дээш албан тушаалтай алба хаагч 3.11 дүгээр 

зүйлийн дагуу тодорхой журам, удирдлага, хяналтын дор явуулна. 
2. Алба хаагч гэрчид зургийг үзүүлэхээс өмнө удирдах алба хаагч сэжигтнийг ямар 

шинжээр нь анх таньсан болон хэрхэн тодорхойлсон тухай талаар тэмдэглэл байгаа эсэхийг 
шалгана. Хэрвээ тийм тэмдэглэл байхгүй бол  гэрэл зургийг үзүүлэхийг хойшлуулна. 

3.  Нэг удаад зөвхөн нэг гэрчид зургуудыг үзүүлсэн байна. Гэрч бүрт тухайн сэжиглэгдэж 
байгаа этгээдийн талаар хувийн тодорхойлолт мэдүүлгээ нууцаар өгөх боломж олгоно, 
гэрчүүдэд хоорондоо энэ талаар ярилцахыг зөвшөөрч болохгүй.  

4.   Гэрчид нэг удаад 12-оос доошгүй аль болох өөр хоорондоо ижил, нэг төрлийн зураг 
үзүүлнэ.  

5.   Сэжигтний гэрэл зургийг үзэж байгаа гэрчид тухайн зурагнууд дээр сэжигтэн байж ч 
болно эсхүл байхгүй ч байж болох тухай мэдээлнэ, гэрч өөртөө итгэлтэй биш байх тохиолдолд 
энэ талаар дэлгэрэнгүй тайлбарыг авна. Гэрчид багадаа гэхэд 12 зураг үзсэний дараа шийдвэр 
гаргаж болох тухай анхааруулна. Гэрч нь ямар нэгэн хөндлөнгийн оролцоогүйгээр тухайн 
сэжигтнийг таньсан байх ёстой гэдгийг албан хаагч анхаарч ажиллана.  

6.  Гэрч сэжигтнийг таньсан тохиолдолд мөн тухайн сэжигтнийг мөрдөн шалгах 
ажиллагаанаас хассан эсхүл тэр нь таниулах ажиллагааны үед байхгүй байгаа тохиолдлоос 
бусад тохиолдолд гэрэл зургуудыг өөр гэрчүүдэд үзүүлж болохгүй. Гэрчийн таньсан сэжигтэн 
дээр эргэлзээ байхгүй байхаас өөр тохиолдолд тухайн гэрч болон бусад гэрчүүдийг эгнээгээр, 
бүлгээр тогтоох, дүрс бичлэгээр таниулах ажиллагаанд оролцуулж болно. 

7.  Гэрч сэжигтнийг сонгож таньсан боловч сонголтоо баталгаажуулж чадахгй байх 
тохиолдолд түүний сонгосон зурган дээр урьд өмнө харж байсан хүн байгаа гэдэгтээ хэр 
итгэлтэй байгаа тухай асууж лавлана.  

8. Ижил төстэй дүрслэлээр (компьютер эсхүл хувь хүний зурсан зураг гм) танигдсан 
сэжигтнийг бусад таниулах ажиллагаанд оролцуулах (дүрс бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, 
бүлгээр тогтоох) үед тухайн гэрэл зураг, дүрслэлийг бусад гэрчүүдэд үзүүлээгүй байна.  

9.  Дүрс бичлэгээр тогтоох, эгнээгээр тогтоох, бүлгээр таниулах ажиллагаанд оролцож 
байгаа гэрчид урьд нь гэрэл зураг, аман зураг бусад дүрслэлийг үзүүлж байсан бол (мөрдөн 
шалгах ажиллагааг хариуцаж байгаа алба хаагч энэ талаар таниулах ажиллагааг явуулах эрх 



бүхий алба хаагчид мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ) сэжигтэн эсхүл түүний өмгөөлөгчид уг ажиллагааг 
эхлэхээс өмнө энэ талаар мэдэгдсэн байна.  

10.  Гэрэл зургаар таниулах ажиллагаанд ашигласан гэрчид үзүүлсэн аль ч зураг шүүхэд 
нотлох баримт болох ач холбогдолтой байх тул устгаж болохгүй. Иймд дахин хэрэглэх 
бололцоотойгоор дугаарлан, мөн гэрчид үзүүлж байсан зургийн альбомны хүрээ эсхүл аль нэг 
хэсгийн гэрэл зургийг авч эмхэлж хадгалсан байна. 
 
 
(b)         Баримтжуулалт 

 
11. Таниулах ажиллагааны үед сэжигтнийг гэрчээр таниулж чадсан эсэхээс үл хамааран 

таниулах ажиллагааны тухай тэмдэглэлийг зориулалтын анкетэнд бүртгэж үлдээнэ. Ингэхдээ 
тухайн ажиллагааг явуулсан алба хаагчийн нэр болон гэрчийн мэдүүлэг, түүний таниулах 
ажиллагааны зохион байгуулалтын талаар хэлсэн үгс зэрэг бүх явдлыг баримтжуулан хадгална.  

12. Тэмдэглэлийг тухайн удирдах алба хаагч аль болох богино хугацаанд шалгаж, гарын 
үсэг зурсан байна.  
 
 
ХАВСРАЛТ F - ХУРУУНЫ ХЭЭ, ХӨЛИЙН /ГУТЛЫН/ МӨР, ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДЭЭЖ – УСТГАЛ 
БА БУСАД ДЭЭЖ СУДАЛГАА 
 
(a)  Гэмт хэрэг мөрдөх зорилгоор авсан хурууны хээ, хөлийн (гутлын) мөр, 
шинжилгээний дээж 

 
1. Гэмт хэрэг мөрдөх зорилгоор авсан хурууны хээ, гутлын мөр, ДНХ-ийн эсийн 

шинжилгээнд авсан дээжүүд нь, Тайлбар F1-ийг үзнэ үү, гэмт хэрэгт сэрдэх, нотлох үндэслэл 
болохгүй бол дараахиас бусад тохиолдолд устгасан байна. Үүнд: 

  
(a) гэмт хэргийг мөрдөх явцад олж авсан дээж нь гэмт хэргийг яллахад ач холбогдолтой 

бол 
(b) гэмт хэрэг мөрдөх зорилгоор авсан хурууны хээ, гутлын мөр, эсийн шинжилгээнд 

авсан дээжүүд нь яллагдсан этгээдийнх бол  
 
Гэсэн хэдий ч 2 дугаар зүйлийн дагуу хадгалагдах хурууны хээ, гутлын мөр, дээжүүд, тэдгээрээс 
олж тогтоосон мэдээллийг ямар ч гэмт хэргийн мөрдөх ажиллагаанд ашиглаж болохгүй мөн 
дээж нь устгалд орсон эсхүл устгалд орох гэж байгаа сэжигтний эсрэг эдгээр дээжүүдийг 
ашиглаж болохгүй. Тайлбар F2-ыг үзнэ үү. 

 
2. Хувь хүний бичгээр өгсөн зөвшөөрөлтэйгээр тухайн хурууны хээ, гутлын мөр, эсийн 

шинжилгээнд авсан дээжүүдийг хадгалахад 1 дүгээр зүйлийг мөрдөхгүй, Тайлбар F1-ийг үзнэ үү.   
3.  Хувь хүний хурууны хээ, гутлын мөр, бусад дээж устгагдах үед: 
 
(a) эдгээр дээж, хэв хэлбэрийн хуулбарыг мөн адил устгасан байна 
(b) дээж, хэв хэлбэрийг устгах шийдвэр гарсанаас хойш 5 өдрийн дотор устгалыг гэрчлэх 

хүсэлтээ ирүүлсэн этгээд өөрийнхөө хурууны хээ, гутлын мөр, бусад дээжийг нь устгаж байгааг 
гэрчилж болно. 

(c) хувь хүний хурууны хээг цахим санд хандаж ашиглах боломжгүй болгох бөгөөд хувь 
хүн хүсэлт гаргах тохиолдолд, хүсэлт хүлээж авсан өдрөөс хойш 3 сарын дотор үүнийг батлах 
гэрчилгээ олгож болно. 

(d) хурууны хээ, гутлын мөр, бусад дээж, тэдгээрээс олж тогтоосон мэдээллийг устгалд 
оруулах шийдвэр гарсан тохиолдолд ямар ч гэмт хэрэгт, түүнчлэн тухайн хувь хүний эсрэг 
нотлох баримт болгон ашиглаж болохгүй. 

 
4. Хурууны хээ, гутлын мөр, бусад дээж, түүнээс олж авсан мэдээллийг гэмт хэрэгтэй 

тэмцэх, мөрдөлт явуулах, гэмт этгээдийг яллах, Нэгдсэн вант улсын дотор гэмт хэргээс 
сэргийлэхэд ашиглах шаардлагатай гэж үзвэл тухайн дээж хэв хэлбэр, түүний хуулбарыг 
устгагхгүйгээр хадгалж болно. Энэ нь мөн Нэгдсэн вант улс эсхүл өөр оронд дахь хууль 
сахиулах байгууллагуудын чиг үүргийн хүрээнд мөрдөлт явуулах, харьцуулах шинжилгээнд 
хамаарах болно.  



 
 
(b)       Цагаачлалын албаны шугамаар хурууны хээ авах 

 
5. Дараах хууль тогтоомжоор тогтоосон журам, эрх хэмжээний дагуу цагаачлалын 

албаны шугамаар авсан хурууны хээг устгана: 
  
(a) 1971 оны цагаачлалын хуулийн 2 дугаар хэсгийн (1)(b)-ийн дагуу оршин суух эрхтэй 

болохыг тогтоосны дараа хурууны хээ болон хуулбаруудыг устгана 
(b) 4.11 дүгээр зүйлийн b-f,g-ийн дагуу асран хамгаалалтад байдаг этгээдээс авсан 

хурууны хээг тухайн этгээдийн хурууны хээг устгах үед 
(c) журмын 4.11 дүгээр зүйлийн дагуу авсан хурууны хээ, хувь хүний зөвшөөрөлтэйгээр 

авсан хурууны хээг 1999 оны цагаачлал, орогнолын тухай хуулийн дагуу төрийн нарийн бичгээс 
тодорхойлогдсон хугацаанд эсхүл 10 жилийн дотор устгасан байна. 

 
 
 Удирдамж, тайлбар 
 
F1   Хувь хүн мөрдөн шалгах ажиллагаанаас өөрийгөө хасуулах зорилгоор сайн 

дураараа өгсөн хурууны хээ, гутлын мөр, эсийн шинжилгээнд авсан дээж нь цагдаагийн 
мөрдөлтийн явцад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймд тухайн хүнийг аль болох үйл ажиллагаанд 
оролцуулах боломжоор хангах ба мөрдөн шалгах ажиллагааны явцын талаар түүнд мэдээлэл 
өгч байх шаардлагатай. Хэрвээ мөрдөлт дууссан боловч цагдаагийн байгууллага эсхүл хувь 
хүн эдгээр дээжүүдийг хадгалахыг хүсвэл дараах жишиг байдлаар бичгээр зөвшөөрөл авсан 
байна.  Зөвшөөрлийн агуулга нь: 

 
- хурууны хээ, гутлын мөр, эсийн шинжилгээнд авсан дээж нь зөвхөн тодорхой гэмт 

хэргийг мөрдөх зорилгоор ашиглагдана 
- хурууны хээ, гутлын мөр, эсийн шинжилгээнд авсан дээжүүд тодорхой гэмт хэргийг 

мөрдөх зорилгоор ашиглагдах ба цагдаагийн байгууллагад хадгалагдана. 
 
Шинжилгээний дээжийг устгахгүй байж болох талаар хувь хүний зөвшөөрөл бүрийг 

тусад нь асууж авах бөгөөд зөвшөөрөл бүрийг гарын үсэг зуруулан хадгалсан байна.  
 
(a)     ДНХ-ийн шинжилгээний дээж 
 

(i) эсийн шинжилгээнд ашиглах дээжүүдийг гэмт хэрэг мөрдөх, гүйцэтгэлийн 
ажилд шигших зорилгоор ашиглаж дуусах хүртэл хадгалах ба дараа нь 
устгана.  

Зөвшөөрөл нь: 
“би криминалистик шинжилгээнд оруулах зорилгоор өөрийн шүлсний эсийг авах 

зөвшөөрөл олгож байна. Уг хэрэг хаагдах үед надаас авсан дээжийг устгах болох ба 
шинжилгээний дээжийг зөвхөн энэ гэмт хэрэг мөрдөх зорилгод нийцүүлэн харьцуулах 
шинжилгээнд оруулах болно гэдэгийг ухамсарлаж байна. Надаас дээж авч байгаа хүн энэ 
явдлын тухай цагдаад нотлох баримт гаргаж өгөх эсхүл бичгээр мэдэгдэл хийх болно гэх 
мэдээллийг надад өгсөн байгаа”. 

 
(ii) цаашид үндэсний эсийн шинжилгээний төвд хадгалах, шаардлагатай 

тохиолдолд ашиглах ДНХ-ийн шинжилгээний дээж: 
“Би өөрийн биеэс авсан дээж, түүнээс олж авсан мэдээллийг үндэсний болон олон 

улсын мөрдөн шалгах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, хэрэгт яллах ажиллагаанд ашиглах 
зорилгоор харьцуулах шинжилгээнд оруулах, хадгалахыг зөвшөөрч байна” 

  
“Би нэгэнт зөвшөөрөл олгосон бол өгсөн зөвшөөрлөөсөө буцах боломжгүй болохыг 

ухамсарлаж байна”.  
 

(b)      Хурууны хээ  
  



(i) Хурууны хээг зөвхөн тухайн гэмт хэрэг мөрдөх, гүйцэтгэлийн ажилд шигших 
зорилгоор ашиглаж дуусах хүртэл хадгалах ба дараа нь устгана.  
 
Зөвшөөрөл нь: 
“Миний хурууны хээг ашиглан хэрэгт холбогдолгүй болохыг нотлуулахын 
тулд хурууны хээгээ өгч байна. Миний хурууны хээг зөвхөн тухайн гэмт 
хэргийг мөрдөн шалгах явцад харьцуулах шинжилгээнд оруулж дараагаар уг 
хурууны хээг устгах болохыг ойлгож байна. Надаас миний хурууны хээг авч 
байгаа хүн энэ явдлын тухай цагдаад нотлох баримт гаргаж өгөх эсхүл 
бичгээр мэдэгдэл хийх болно гэх мэдээллийг надад өгсөн байгаа”. 

 
(ii) Цаашид шаардлагатай тохиолдолд ашиглах хурууны хээг хадгалах: 

 
Зөвшөөрөл нь: 
“Миний хурууны хээг үндэсний болон олон улсын мөрдөн шалгах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, яллах ажиллагаанд ашиглах, энэ зорилгоор харьцуулах 
шинжилгээнд оруулах, хадгалах болохыг ухамсарлаж байна”. 
  
“Би нэгэнт зөвшөөрөл олгосон тохиолдлд өгсөн зөвшөөрлөөсөө буцах 
боломжгүй болохыг ухамсарлаж байна”.  

 
(c)        Хөлийн (гутлын) мөр 

 
(i) Хөлийн мөрийг зөвхөн тухайн гэмт хэрэг мөрдөх, гүйцэтгэлийн ажилд шигших 

зорилгоор ашиглаж дуусах хүртэл хадгалах ба дараа нь устгана. 
 

Зөвшөөрөл нь: 
“Миний хөлийн (гутлын) мөрийг ашиглан хэрэгт холбогдолгүй болохыг 
нотлуулахын тулд хөлийн (гутлын) мөрөө өгч байна. Миний хөлийн (гутлын) 
мөрийг зөвхөн тухайн гэмт хэргийг мөрдөн шалгах явцад харьцуулах 
шинжилгээнд оруулж дараагаар хөлийн (гутлын) мөрийг устгах болохыг 
ойлгож байна. Надаас миний хөлийн (гутлын) мөрийг авч байгаа хүн энэ 
явдлын тухай цагдаад нотлох баримт гаргаж өгөх эсхүл бичгээр мэдэгдэл 
хийх болно гэх мэдээллийг надад өгсөн байгаа”. 

 
(ii)  Цаашид шинжилгээнд ашиглах зoрилгоор хадгалах хөлийн (гутлын) мөр 
 

“Миний хөлийн (гутлын) мөрийг үндэсний болон олон улсын мөрдөн шалгах, 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, яллах ажиллагаанд ашиглах, энэ зорилгоор 
харьцуулах шинжилгээнд оруулах, хадгалах болохыг ухамсарлаж байна”. 

 
“Би нэгэнт зөвшөөрөл олгосон тохиолдлд өгсөн зөвшөөрлөөсөө буцах 
боломжгүй болохыг ухамсарлаж байна”.  
 

F2    1 дүгээр зүйлд заасны дагуу хурууны хээ, гутлын мөр, дээжийг хадгалах талаарх 
зохицуулалт нь шүүх эрх мэдлийн буруутай ажиллагаанаас болж дээжид дахин шинжилгээ 
хийх шаардлага үүсэх магалалтай учир мөрдөн шалгах ажиллагаанд зориулан авсан бүх 
хурууны хээ, гутлын мөр, дээжид хамаарна.   
 



ЖУРАМ Е     СЭЖИГТЭНТЭЙ ХИЙХ ЯРИЛЦЛАГА БИЧИХ ҮЕД ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРАМ 

 
1       Ерөнхий ойлголт  

 
1.1. Энэхүү журмыг дор байгаа хүмүүст ашиглагдах боломжтойгоор цагдаагийн 

байгууллага бүрт заавал байлгана:  
 

• цагдаагийн алба хаагч 

• цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн 

• цагдан хоригдож байгаа хүмүүс 

• нийт иргэд 
 

1.2.  Удирдамж, тайлбарууд нь энэ журмын зүйл (хэсэг) биш болно. 
1.3. Энэ журмын аль ч хэсэг нь Журам С, цагдаагийн алба хаагч тухайн этгээдийг 

саатуулах, харьцах болон шалгах үед дагах журмыг орлохгүй болно.  
1.4. Энэхүү журам нь Журам С-ийн 1.12 дугаар зүйлд заасан этгээдэд үйлчлэхгүй болно. 
1.5.  Дараах нэр томъёо: 

• “Холбогдох насанд хүрсэн хүн гэдэг нь Журам С-ийн 1.7 дугаар зүйлд зааснаар 
ойлгогдоно. 

• “Өмгөөлөгч” нь Журам С-ийн  6.12 дугаар зүйлд заасантай адилхан утгатай 
болно. 

1.6. Энэхүү журамд:  
 
(aa) “бичлэгийн тоног төхөөрөмж” нь тоглуулж, хуулж болдог салдаг, дуу хураагчыг хэлнэ 

(соронзон, оптик диск эсхүл хатуу санах ой) 
(a) “томилогдсон хүн” - Цагдаагийн шинэчлэлийн тухай 2002 оны хуулийн 4 дүгээр хэсэгт 
зааснаар цагдаагийн алба хаагчаас өөр цагдаагийн алба хаагчийн үүрэг хүлээсэн хүнийг 
хэлнэ. 
(b) цагдаагийн алба хаагч гэсэн нэр томъёо нь цагдаагийн алба хаагчаас гадна 
цагдаагийн алба хаагчийн эрх үүрэг хүлээсэн томилогдсон хүнийг  мөн хэлнэ. 
 
1.7. Томилогдсон хүн нь дараах эрх эдлэнэ: 
 
(a) цагдаагийн алба хаагчид тодорхой хүч хэрэглэх эрх эдлэх бол томилогдсон хүн мөн 

энэ эрхийг эдлэнэ. 
(b) дараах тохиолдлоос бусад тохиолдолд хүч хэрэглэн хүний эдлэн газарт нэвтэрч үл 

болно: 
 

 (i) цагдаагийн алба хаагчийн хамт, удирдлаган дор нь байгаа үед 
 (ii) дараах зорилготой үед 

 

• хүний амь нас аврах эрүүл мэндэд хохирол учрахаас сэргийлэх зорилгоор 

• эд хөрөнгөнд ноцтой хохирол учрахаас сэргийлэх  
 
1.8. Энэ журам нь түр саатуулагдсан хүнийг хариуцаж буй цагдаагийн алба хаагч 

томилогдсон хүнээс өөр цагдаагийн ажилтан бие даан болон бусад үйл ажиллагаа цагдаагийн 
газар явуулахыг хориглох эрх олгохгүй. Энэ тохиолдолд тухайн алба хаагч нь үйл ажиллагаа нь 
энэ журмууд болон бусад хуулийн дагуу явагдаж байгаа эсэхийг хариуцна. Тухайн цагдаагийн 
ажилтан нь:                                                                     

 
(а) тухайн цагдаагийн газрын удирдлагын хяналтан дор үүргээ гүйцэтгэдэг эсхүл 

      (b) баривчлагдсан эсхүл цагдан хоригдож байгаа хүнтэй харьцахад үйлчилгээ үзүүлдэг 
хүний томилогдсон хүн байх ёстой 

 
1.9. Томилогдсон хүн болон бусад цагдаагийн алба хаагч өөрт хамаарах энэхүү журмын 

холбогдох хэсэг заалт бүрийг харгалзах хэрэгтэй. 



1.10.  Цагдаагийн алба хаагчийн халаасны дэвтэр гэдэг нэр томъёо нь цагдаагийн алба 
хаагч болон ажилтанд олгосон албан ёсны маягт, тэмдэглэлийн дэвтэрийг (рапортын буюу 
танилцуулага илтгэх хуудасны маягт) хэлнэ. 

1.11. Цагдан хорих байрны цагдаагийн алба хаагч буюу цагдан хорих байрны 
хамгаалалтын ажилтан гэж Журам С-ийн 1.9 дүгээр зүйлд заасан цагдан хорих байранд албан 
үүрэг  гүйцэтгэж цагдаагийн алба хаагчийг хэлнэ. 
 
 
2           Бичлэг хийх, битүүмжлэх ажиллагаа 

 
2.1  Ярилцлагын бичлэгийг үнэн зөв, хөндлөнгийн болохыг бататгахын тулд бичлэгийг ил 

хийнэ. 
2.2 Нэг бичлэгийг, эх хувийг сэжигтэний өмнө битүүмжлэнэ. Хувийг нь хэрэг шалгах 

ажиллагаанд ашиглана. Бичлэгийн эх хувь нь 2 хувь бичдэг машины аль нэг бичлэг эсхүл нэг 
хувь бичдэг төхөөрөмжийн цорын ганц хувь байна. Хэрэг шалгах ажиллагаанд цаашид 
ашиглагдах хувь нь 2 эсхүл гурван хувь бичлэг хийдэг машины 2 эсхүл 3 дахь бичлэг эсхүл ганц 
бичлэг хийдэг машины бичлэгийн хуулбар байна. Тайлбар 2А ба 2В үзнэ үү. 

2.3 Дараах тохиолдолд ярилцлага авч байгаа цагдаагийн алба хаагч эсхүл ажилтан 
өөрийн хэн болохоо бичлэгэн дээр бичихгүй, тэр мэдээллээ задлахгүй  байж болно: 

 
(a)  терроризмтэй холбоотой хэрэг мөрдөн шалгаж байгаа бол эсхүл 
(b) нэрээ бичлэгэнд оруулах нь тэдэнд аюул учруулж болзошгүй гэж үзэх үндэслэл 

байгаа бол 
 
Энэ тохиолдолд ярилцлага авсан хүн нь тусгай зөвшөөрөл эсхүл танигдах өөр дугаар ашиглах 
ба цагдаагийн газрын нэрийг хэлэх хэрэгтэй. Тайлбар 2С үзнэ үү. 

 
 
Удирдамж, тайлбар 
 
2А  Сэжигтэний дэргэд бичлэгийг битүүмжилж бичлэгэд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах 

боломжгүй болсоныг сэжигтэнд харуулна. Ганц хувь бичлэг хийдэг машин (Single deck/drive) 
ашиглаж байгаа бол эх хувиас дахин хувилж авах ажлыг сэжигтэний дэргэд хийх ба эх хувь нь  
сэжигтэнд харагдаж байх ёстой. Дахин нэмэлт хуулбар хийх шаардлага гарвал бичлэгийн эх 
хувиас бус хуулбар хувиас хийнэ. 

2B   Хүчингүйд тооцсон.  
2C  2.3(b) дугаар зүйлийн зорилго нь хүнд зохион байгуулалттай гэмт хэргийн мөрдөн 

шалгах ажиллагаа эсхүл хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн сэжигтэнийг баривчилж, тэр 
баривчлагдсан этгээд эсхүл хамтрагч нар нь энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа хүнд аюул занал 
учруулж болзошгүй гэсэн баримт байгаа үед энэ хэрэг дээр ажиллаж байгаа хүмүүсийг 
хамгаалахад оршино.  
 
 
3         Ярилцлагын дуут бичлэг хийх 

 
3.1. Энэ журмын 3.3 ба 3.4 дугаар зүйлийн дагуу  харгалзан, цагдаагийн газар явагдсан 

бүх ярилцлагын үед дуут бичлэг хийнэ.Үүнд: 
 
(a) Журам С-ийн 10 дугаар хэсгийн дагуу сануулга авсан гэмт хэрэг үйлдсэн хүнтэй 

хийсэн ярилцлага, Тайлбар 3А үзнэ үү. 
(b) 3.1 дүгээр зүйлийн дагуу гэмт хэрэг үйлдсэн сэжигтэн буруутгагдсан эсхүл 

яллагдагчаар татагдан шалгагдах болсон тухай мэдэгдэл авсан үед цагдаагийн алба хаагч 
нэмэлт мэдүүлэг авах болсон бол,  Журам С-ийн 16.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү. 

(c) 3.1 дүгээр зүйлд заасанчлан эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан эсхүл тэр хэрэгтээ 
яллагдагчаар татагдаж буй хүн өөр хүнтэй хийсэн ярилцлага болон бичгээр авсан мэдүүлгийн 
талаар тодруулга хийх үед, Журам С-ийн 16.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 



3.2. Терроризмтой тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн 41-р хэсгийн дагуу баривчлагдсан 
эсхүл 7 дугаар Бүлэгийн дагуу түр саатуулагдсан хүнтэй хийсэн ярилцлагыг бичиж авахдаа өөр 
журам баримтлана гэж заасан. Иймд уг хуулийг хэрэгжүүлж байгаа үед энэ журам үйлчлэхгүй. 

3.3. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын ажилтан нь дараах тохиолдолд ярилцлага хийж 
байгаа алба хаагчаас дуут бичлэг хийхгүй байхыг шаардаж болно: 

 
(a) ярилцага авах тохиромжтой өрөө байхгүй эсхүл тоног төхөөрөмж байхгүй эсхүл 

эвдэрсэн ба эрх бүхий албан тушаалтан нь ярилцлагыг хойшлуулж болохгүй гэж үзэх тодорхой 
үндслэл байхгүйн улмаас, эсхүл 

(b)  уг хэрэгт холбогдуулан яллах ажиллагаа явуулахгүй болсон нь анхнаасаа тодорхой 
байх  
 
Тайлбар: Энэ тохиолдолд Журам С-ийн 11 дүгээр хэсгийн дагуу ярилцлагыг бичгээр үйлдэнэ. 
Бүх тохиолдолд хорих байрны алба хаагч дуут бичлэг хийхгүй байх болсон шалтгааныг 
тайлбарлан тэмдэглэд баталгаажуулна. Тайлбар 3В-г үзнэ үү 
 

3.4  Хэрвээ хүн ярилцлагын өрөө рүү орох эсхүл тэнд байхаас татгалзах Журам С-ийн 
12.5 дугаар зүйлийг үзнэ үү, бөгөөд цагдан хорих байрны алба хаагч нь тодорхой 
үндэслэлтэйгээр ярилцлагыг хойшлуулж болохгүй гэж үзвэл, хорих байрны алба хаагчийн 
шийдвэрээр зөөврийн дуу хураагч ашиглан хорих өрөөн дотор ярилцлагыг явуулж болно. Хэрэв 
боломжгүй бол Журам С-ийн 11 дүгээр хэсэгт заасны дагуу ярилцлагыг бичгээр тэмдэглэж 
авна.  Ингэх болсоны учир шалтгааныг тэмдэглэх шаардлагатай. 

3.5  Ярилцлага бүрийг бүрэн (бүтнээр нь буюу мэдэгдэл авах, мэдэгдлийг дахин унших 
зэргийг) бичиж авна. 
 
Удирдамж, тайлбар  

 
3А   3.1 дүгээр зүйлд дурдаагүй хэрэгт холбогдон сануулга авсан эсхүл тухайн этгээд 

яллагдсан эсхүл яллагдах болсныг мэдэгдсэний дараагаар энэ журмын дагуу өгсөн 
ярилцлагын дуут бичлэгийг хийхийг хязгаарлах зүйл энэ журамд байхгүй.   

3В  Бичлэг хийгээгүй тохиолдолд тухайн хэргийг хариуцсан цагдаагийн алба хаагч 
шүүхийн өмнө тайлбар хийхэд бэлэн байх ёстой. 
 
 
4          Ярилцлага 
 
(a)      Ерөнхий ойлголт 

 
4.1  Журам С-ийн 10, 11 дүгээр хэсгүүд болон Удирдамж, тайлбарууд энэ журамд 

заасан ярилцлага хийхэд хэрэгжинэ. Зөвхөн бичгээр баримтжуулах шаардлагатай үед 11.7- 
11.14 дүгээр зүйлүүд үйлчилнэ. 

4.2   Журам С-ийн 36, 37 дугаар хэсгүүд, 10.10, 10.11 дүгээр зүйлүүд ба Хавсралт C дээр 
сэжигтэн тайлбар өгөхөөс татгалзах эсхүл тайлбар өгөх чадваргүй байх үед сөрөг үр дүгнэлт 
хийхийг хязгаарлах, тусгай сануулгыг өгч болох эсэх, өгч болох бол хэн өгч болох талаар 
тусгасан зохицуулалтууд бий. 
 
 
(b)     Ярилцлагыг эхлүүлэх  

  
4.3  Сэжигтэнг өрөөнд орж ирмэгц ярилцлага хийх алба хаагч нь түүнийг харж байхад нь 

(нүдэн дээр нь) дуу бичигч буюу хураагуурт шинэ хальс хийж бичлэгийг эхлүүлнэ. Шинэ хальсыг 
сэжигтний дэргэд задлах ёстой. 

4.4  Ярилцлага авах хүн дараах зүйлийг сэжигтэнд мэдэгдэх ёстой: 
 
(a)  ярилцлагыг бичиж байгааг тайлбарлана  
(b)  2.3 дугаар зүйлд заасны дагуу нэр, цол болон өрөөнд өөр цагдаагийн алба хаагч 

байвал түүний нэр, цолыг хэлнэ 
(c)  сэжигтэн болон өрөөнд байгаа түний өмгөөлөгч ба өрөөнд байгаа бусад хүмүүсээс 

нэрээ хэлэхийг хүснэ 



(d)  ярилцлага эхэлсэн он сар, цаг, байршлыг тэмдэглэнэ 
(e)  сэжигтэнд дуут бичлэгийн хуулбар хувийг мөрдөн шалгах ажиллагаанд хэрхэн 

ашиглах, шилжилт, хөдөлгөөний талаар тайлбар өгнө. 
 
Тайлбар 4А үзнэ үү.  
 
4.5  Ярилцлага авагч буюу ярилцлага хийж буй цагдаагийн алба хаагч 
 

•    Журам С-ийн 10 дугаар хэсэгт заасны дагуу анхааруулга өгнө 

•    үнэ төлбөргүй хуулийн зөвлөгөө авах эрхтэй гэдгийг сануулна, Журам С-ийн 11.2 
дүгээр зүйлийг үзнэ үү. 

 
4.6  Сэжигтэн хангалттай мэдэгдэл хийх эсхүл асуултанд хариулалгүй удах үед 

ярилцлага авагч Журам С-ийн 11.4 зүйлийн дагуу арга хэмжээ авна.  
 
 
(c)        Сонсголын бэрхшээлтэй хүнтэй ярилцлага хийх  

 
4.7 Сэжигтэн нь дүлий эсхүл сонсголын бэрхшээлтэй бол ярилцлага авч байгаа хүн 

ярилцлагыг  журам С-ийн дагуу бичгээр тэмдэглэл хийх ба давхар энэ журмын дагуу дуут бичлэг 
хийнэ. Тайлбар 4В, 4С үзнэ үү. 
 
 
(d)       Сэжигтэн эсэргүүцэх ба гомдол гаргах 

 
4.8  Сэжигтэн ярилцлага эхлэх үед, дунд хэсэгт нь эсхүл завсарлагын үед дуут бичлэг 

хийж байгаа талаар гомдол гаргавал ярилцлага авагч алба хаагч ярилцлагын дуут бичлэг хийж 
байгаа талаар тайлбар хийж мөн энэ журмын дагуу сэжигтэн эсэргүүцэх эрхтэй болохыг нь  
ойлгуулна. Эсэргүүцлийн дуут бичлэгийг хийсний дараагаар эсхүл эсэргүүцлийн дуут бичгийг 
хийхийг эсэргүцсэний дараа ярилцлага явуулж байгаа алба хаагч бичлэг хийх хураагуурыг 
унтраах болсон шалтгааныг хэлэн хураагуурыг унтраана. Үүний дараа Журам С-ийн 11 дүгээр 
хэсгийн дагуу бичгээр тэмдэглэл хөтлөнө. Харин ярилцага авч байгаа алба хаагч тухайн 
ярилцлагын дуут бичлэгийг заавал хийх ёстой гэж үзэх тохиолдолд дуут бичлэгийг үргэлжлүүлэн 
хийж болно. Энэ процедур нь сэжигтэн нь ярилцлагын видео бичлэг хийхийг эсэргүүцсэн 
тохиодолд, Журам F-ын 4.8 дугаар зүйлийг үзнэ үү, мөрдөгч дуут бичлэг хийх шийдвэр гаргасан 
тохиолдолд мөн хамаарна.  Тайлбар 4D үзнэ үү 

4.9  Ярилцлагын дундуур сэжигтэн өөрөө эсхүл сэжигтний өмнөөс хэн нэгэн хүн энэхүү 
журам эсхүл Журам С-ийн талаар гомдол гаргавал Журам C-ийн  12.9 дүгээр зүйлд заасныг 
хэрэгжүүлнэ, Тайлбар 4E, 4F үзнэ үү 

4.10 Сэжигтэн тухайн хэрэгтэй шууд холбоогүй асуудлаар дуут бичлэгт бичүүлэхгүйгээр 
ярих хүсэлт гаргавал цагдаагийн алба хаагч түүнд албан ёсны ярилцлагын дараа ингэх боломж 
олгоно.  
 
 
(e)         Бичлэг хийх хальсыг солих 

4.11 Ярилцлага дундуур бичлэгийн хугацаа дуусч хальс солих шаардлага гарвал энэ 
тухай сэжигтэнд мэдэгдэж ярилцлагыг түр зогсоон шинэ хальс авчрахаар гарна, ингэхдээ 
сэжигтэнг өрөөнд ганцааранг нь үлдээж болохгүй. Шинэ хальсыг сэжигтний дэргэд нээн  шинэ 
бичлэг эхлүүлнэ. Хальсуудыг хооронд нь ялгахын тулд дугаарласан байна. 
 
 
(f)         Ярилцлага дундуур завсарлага авах 

 
4.12 Ярилцлага дундуур завсарлага авах бол завсарлага авсан цаг, шалтгаан мөн 

хугацааг бичлэг дээр дурдаж завсарлага авна.  
4.12А Завсарлага авч буй үед бичлэгийг буюу хальсыг дуу бичэгчээс гаргах ёстой.  

Ярилцлага дуусгах талаар 4.18 дугаар зүйлд тусгасан. 



4.13  Завсарлага авах хугацаа бага бөгөөд цагдаагийн алба хаагч болон сэжигтэн 
өрөөнд байх бол бичлэгийг зогсоож болно харин хальсыг дуу бичэгчээс гаргах шаардлагагүй. 
Ярилцлагыг тухайн хальс дээр бичиж үргэлжлүүлэхдээ ярилцлага үргэжлүүлж эхэлсэн цаг 
хугацааг бичнэ.  

4.14 Завсарлага авсны дараа ярилцлагыг үргэлжлүүлэхээс өмнө ярилцлагын явцад 
хэлсэн үгийг шүүхэд ашиглаж болно гэдгийг сануулна. Сэжигтэн эргэлзэх бол анхааруулгыг 
дахин бүтнээр нь хэлж өгнө, Тайлбар 4G үзнэ үү 
 
 
(g)       Дуу бичэгч эвдэрсэн тохиолдолд 

 
4.15 Дуу бичэгчийг хурдан засах боломжтой бол 4.11 зүйлийн дагуу засварлаж 

ярилцлага үргэлжилсэн хугацаа, эвдрэлийн шалтгааныг тэмдэглэнэ. Хэрэв боломжгүй бол 
бичлэг хийлгүй ярилцлагыг үргэлжлүүлнэ. Ингэх тохиолдолд цагдаагийн алба хаагч 3.3 дугаар 
зүйлийн дагуу хорих байрны алба хаагчаас зөвшөөрөл авна. Тайлбар 4Н үзнэ үү 
 
 
(h)        Бичлэгийг дуу бичэгчээс гаргах 

 
4.16 Бичлэгийг дуу бичэгчээс гаргаж хадгалахдаа 4.18 дугаар зүйлд заасныг журмыг 

дагаж мөрдөнө. 
 
 
(i)          Ярилцлагыг дуусгах 

 
4.17 Ярилцлага дуусахаас өмнө сэжигтэнд хэлсэн зүйлээ засах нэмэлт тайлбар өгөх 

боломж олгоно. Энэ талаар асууна. 
4.18 Ярилцлага өндөрлөх үед мөн бичгээр тэмдэглэл үйлдэх үед цагийг нь тэмдэглэж 

бичлэгээ зогсооно. Бичлэгийг битүүмжилж ярилцлага авсан алба хаагч гарын үсэг зурна. Мөн 
сэжигтэн эсхүл байлцсан хөндлөнгийн гуравдагч хүнээр гарын үсэг зуруулна. Хэрвээ сэжигтэн 
эсхүл хөндлөнгийн гуравдагч хүн гарын үсэг зарахаас татгалзвал инспектор эсхүл түүнээс дээш 
албан тушаалтай хүн эсхүл хорих байрны харгалзагчийг дуудаж өрөөнд оруулан 2.3 дугаар 
зүйлийн дагуу гарын үзсэг зуруулна.  

4.19 Сэжигтэнд дараах тайлбар бүхий мэдэгдэл өгнө: 
 

•   бичлэгийг хэрхэн ашиглах талаар 

•   хэн ашиглах зөвшөөрөлтэй байх талаар 

•   сэжигтэнийг яллагдагчаар татаж хэргийг шүүхэд шилжүүлэх гэж байгаа тохиолдолд 
бол бичлэгийн хувийг аль болох хурдан хугацаанд (хугацааг сэжигтэн, цагдаагийн газар 
хоёр тохирох) түүнд өгнө.  

 
 
Удирдамж, тайлбар   

 
4А  Дуу хоолой таних зорилгоор сэжигтэн болон бусад оролцогч хүмүүсийг өөрсдийгөө 

танилцуулахыг хүснэ. 
4В Энэ нь сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүст бичлэгийг хүртээмжтэй болгох 

зорилготой. 
4С Журам С-ийн 13-р хэсэгт зааснаар дүлий болон Англи хэлний мэдлэггүй хүнээс 

ярилцлага авч байгаа үед хэлмэрч ашиглаж болно. Зөвхөн зүйл 4.7 зааснаар дүлий хүнтэй 
ярилцлага хийж байгаа үед хэлмэрч ярилцлагыг түсад нь бичиж авах шаардлагатай. 

4D  Ярилцлага авагч нь сэжигтний хүсэлтийг үл харгалзан ярилцлагыг үргэлжлүүлэх 
нь шүүх хурал дээр маргаан үүсгэж болохыг санах хэрэгтэй. 

4E  Сэжигтний гомдлын дагуу цагдан хорих байрны хамгаалалтын ажилтныг дуудсан 
тохиолдолд түүнийг ирж сэжигтэнтэй ярилцах хүртэл дуу бичэгчийг асаалттай байлгана. 
Цаашид бичлэг хийх эсэхийг ярилцлага авч буй хүн Журам С-ийн 9.2 дугаар зүйлийн дагуу 
шийднэ. 



4F  Сэжигтний гомдол Журам С болон энэхүү журамтай холбоогүй бол ярилцлагыг 
үргэлжлүүлэх эсэхийг ярилцлага авч буй хүн шийднэ. Ярилцлага авч байгаа хүн ярилцлагыг 
дуусгасаны дараа цагдан хорих байрны хамгаалтын ажилтанд сэжигтний гомдлыг 
дамжуулна гэдэгийг мэдэгдэнэ, харин ярилцлага дууссаны дараа аль болох богино хугацаанд 
цагдан хорих байрны цагдаагийн алба хаагчид сэжигтэн гомдол гаргасан тухай хэлнэ. 

4G  Ярилцлага авсан хүн шүүх хурал дээр завсарлага авсан үе эсхүл ярилцлага хоорон 
дох үеэр сэжигтний өгсөн мэдээлэлтэй харшлах ямар нэгэн зүйл болоогүй гэдгийг батлах 
шаардлага гарна гэдгийг санах хэрэгтэй. Тиймээс завсарлага болгоны дараа дараагийн 
бичлэг эхлэхийн өмнө завсарлага авсан шалтгааныг сэжигтэнээр баталгаажуулан дурьдаж 
бичлэгт бичнэ. 

4Н  Ярилцлагын дундуур  дуу бичэгч эвдэрвэл ярилцлагыг шууд зогсооно.  Хальсыг 
дахин шалгаж ашиглаж болох хэсэг байвал түүнийг сэжигтнийг байлцуулан хуулбарлаж 
битүүмжилнэ. Хэрэв өмнө бичсэн зүйл уншигдахгүй байвал хальсыг сэжигтнийг байлцуулан 
битүүмжилж ярилцлагыг эхнээс нь шинээр эхлүүлнэ. Дуу бичэгч засах боломжгүй өөр орлох 
төхөөрөмж байхгүй бол Журам С-ийн 11 дүгээр хэсгийн дагуу бичгээр тэмдэглэл хөтлөнө.  
 
 
5           Ярилцлагын дараа 

 
5.1 Ярилцлага авсан хүн халаасны дэвтэртээ ярилцлага хийсэн газар, дуут бичлэг 

хийсэн эсэх, он сар, үргэлжилсэн хугацаа, бичлэгийн эх хувийн дугаарын талаар тэмдэглэл 
хийнэ.  

5.2  Сэжигтэнд эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй бол бичлэгийг 6.1 дүгээр зүйл болон Тайлбар 
6А-ийн дагуу найдвартай газар хадгална. 
 
 
Удирдамж, тайлбар   

 
5А  Дуут бичлэг хийсэн ярилцлагыг бичгээр буулгахдаа төрийн нарийн бичгийн 

даргын баталсан үндэсний хэмжээнд мөрдөгдөх зааврыг баримтлана. 
 
 
6           Бичлэгийн найдвартай байдал 

 
6.1   Цагдаагийн газрын хариуцаж буй албан хаагч нь бичлэгүүдийн найдвартай байдал, 

хөдөлгөөнийг бүрэн хариуцна.  Тайлбар 6А-г үзнэ үү 
6.2   Цагдаагийн алба хаагч бичлэгүүдийн эх хувийн битүүмжлэлийг задлах эрхгүй. 

Хэрвээ тэгэх зайлшгүй шаардлага гарвал прокурорын төлөөллийг байлцуулна эх хувийг 
задлана. Энэ тухай хариуцагч эсхүл түүний төлөөлөгчид мэдэгдэж эх хувийг задлах үед 
байлцуулах боломж олгож хариуцагч эсхүл түүний төлөөлөгчөөр шинээр битүмжилсэн эх хувь 
дээр гарын үсэг зуруулна. Хэрвээ хариуцагч эсхүл түүний төлөөлөгч байлцаагүй эсхүл 
эсэргүүцэл илэрхийлсэн бол эх хувийг битуумжилснийг гэрчилж прокурорын төлөөлөгч гарын 
үсэг зурна. 

6.3  Тухайн асуудлаар эрүүгийн хэрэг үүсгээгүй эсхүл давж заалдах ажиллагаа дууссан 
тохиолдолд битүүмжлэлийг задлах шаардлага үүсэх үед асуудлыг цагдаагийн дарга хариуцна. 

6.4  Бичлэгийн битүүмжлэлийг задласан тохиолдолд он сар, газар, оролцсон хүний 
талаар тэмдэглэл хийнэ. 
 
 
Удирдамж, тайлбар  

 
6A Энэ хэсэг нь бичлэгийн эх хувийн найдвартай байдалтай холбоотой. Хуулбар 

эвдэрвэл эх хувьд хандах шаардлага гарах тул бичлэгийн хуулбартай ариг гамтай харьцана.  
6B  Бичлэгийг шүүхэд шилжүүлэн өгсөн бол прокурор бичлэгийг авахын тулд шүүхийн 

тамгын газрын даргад хандана. 
6C Энэхүү журамд дурьдагдсан эзэн хааны прокурорын алба буюу прокурор гэдэгт 

цагдаагийн алба хаагчаас хийсэн дуут бичлэгийг  шүүх дээр яллах ажиллагаанд ашиглах эрх 
бүхий этгээдийг хэлнэ. 



ЖУРАМ F - СЭЖИГТЭНТЭЙ ХИЙХ ДУУТ ДҮРС БИЧЛЭГИЙН ЖУРАМ 

 

1          Ерөнхий зүйл 

1.1. Энэхүү жишиг журам нь цагдаагийн алба хаагч болон бусад албан тушаалтан, эрх 
бүхий этгээд болон олон нийтийн төлөөлөгчдөөс хэрэгжүүлж буй байцаалтын үед хэрэглэж 
болохуйц бэлэн байлгах ёстой.  

1.2. Удирдамж, тайлбарууд нь энэхүү журмын зохицуулалтад хамаарахгүй. Тэдгээр нь 
цагдаа, болон бусдад энэхүү журмыг тайлбарлах, хэрэглэхэд зөвлөмж болно.   

1.3. Энэхүү журамд тусгагдсан аливаа зүйл нь "Цагдаагийн алба хаагчийн зүгээс аливаа 
этгээдийг баривчлах, харьцах болон байцаах жишиг журам"-д заасан шаардлагатай 
зөрчилдөөгүй болно (Журам С). (Тайлбар 1А-г үзнэ үү) 

1.4. Энэхүү журмын дагуу явагдах ярилцлагыг 3.1-ээс 3.3 дургаар зүйлүүдэд тусгасан 
болно.   

1.5. Энэхүү журамд заасан "холбогдох насанд хүрсэн хүн", "өмгөөлөгч", "ярилцлага" 
зэрэг нэр томъёо нь Журам С-д заасантай нэгэн адил утгаар ойлгогдоно.  

1.6. Энэхүү журамд заасан дүрс бичлэг гэх үг нь дуут дүрс бичлэг гэж ойлгогдоно. 

1.7. Энэхүү журамд заасан "Халаасны тэмдэглэлийн дэвтэр" гэж цагдаагийн алба 
хаагчдад олгосон албан ёсны маягт, илтгэх хуудсыг ойлгоно.  

 

Удирдамж, тайлбар 

1А Журам С-ийн 1.9 дүгээр зүйлд заасны дагуу хорих байрны алба хаагч гэдэгт хорих 
байрны алба хаагчийн чиг үүргийг гүйцэтгэж байгаа албан хаагчийг ойлгоно.  

 

2           Бичлэг хийх ба бичлэгийн эх хувийг битүүмжлэх 

2.1.  Ярилцлагын үед дүрс бичлэг хийхдээ тухайн ярилцлагыг шударга, үнэн бодитоор 
явуулахын тулд аль болох нээлттэй, итгэлтэй байх үүднээс хичээх хэрэгтэй. (Тайлбар 2А үзнэ 
үү) 

2.2.  Дүрс бичлэгийн дуранг ярилцлагын өрөөг аль болох бүхэлд нь харуулах боломжтой 
байдлаар байрлуулна.  

2.3. Бичлэгийн баталгаажсан хальс нь дээд зэргийн чанарын, шинэ, өмнө нь хэрэглэгдэж 
байгаагүй байх ёстой. Баталгаажсан бичлэгийн хэрэгслийг суурьлуулж, асаамагц он, сар, өдөр 
болон цаг, минут, секундийг ярилцлага эхлэх үед автоматаар тэмдэглэж авдаг байх ба 
үргэлжилж дуустал тэмдэглэж байна. (Тайлбар 2В үзнэ үү) 

2.4. Энэхүү хэсэгт заасанчлан хяналтын хувь гэж нэрлэгдэж буй баталгаажсан бичлэгийн 
хальсны эх хувийг сэжигтнийг байлцуулан битүүмжилнэ. Хоёр дахь хувийг ажлын зориулалтаар 
мөрдөн шалгах ажиллагаанд цаашид ашиглана. (Тайлбар 2С болон 2D үзнэ үү) 

2.5. Дараах тохиолдлуудад тухайн албан хаагчийн биеийн ярилцлагыг бичих болон ил 
тод болгохыг шаардахгүй. Үүнд:  

 (a) тухайн ярилцлага болон бичлэг нь Терроризмын Хууль 2000 оны хуулийн дагуу 
саатуулагдсан этгээдтэй хамааралтай бол; эсхүл 

 (b) тухайн цагдаагийн алба хаагчийн нэрийг ил болгон, бичлэгт дурьдах нь өөрт нь 
аюултай гэж тухайн албан хаагч үзсэн  

Дээр дурьдсан тохиолдолд тухайн цагдаагийн алба хаагч нь нуруугаа дуран руу 
харуулан сууж, ярилцлага явуулах зөвшөөрөл эсхүл бусад аримт бичиг болон өөрийн 
харъяалагддаг цагдаагийн газрын нэрийг дурьдана. Шалтгаан болон үндэслэлээ хорих байрны 
тэмдэглэлд дурьдана. (Тайлбар 2Е үзнэ үү) 



Удирдамж, тайлбар 

2А   Ярилцлага явуулж байгаа алба хаагч нь аль болон түргэн хугацаанд дуут дүрс 
бичлэгийг анзаарагдахгүй байдлаар хийх ёстой. Гэхдээ сэжигтэнд тухайн дүрс бичлэгийн 
төхөөрөмж, хэрэгсэлд халдах боломжгүй гэдэгийг тодорхой ойлгуулсан байна.  

2В Тийм учраас, баталгаажсан дүрс бичлэгийн хэрэгсэл нь VHS эсхүл дижитал CD 
форматын аль нэг нь байх бөгөөд ярилцлагыг бичиж эхэлмэгц цагаа автоматаар тааруулах 
болон он, сар, өдрийн дүрсийг авах чадвартай байх ёстой. 

2С Хяналтын эх хувийг сэжигтэнг байлцуулан битүүмжлэхийн гол зорилго нь 
тухайн эх хувийн хуулбарын найдвартай байдлын тухай сэжигтний итгэл үнэмшлийг бий 
болгох явдал юм. 

2D Ярилцлагын дүрс бичлэгийг 3.21 дүгээр зүйл болон Журам D-ийн Хавсралт Е-д 
заасны дагуу явуулж байгаа таниулах ажиллагааны үед ашиглаж болно.  

2Е 2.5 дугаар зүйлийн гол зорилго нь цагдаагийн алба хаагч болон онц ноцтой 
гэмт хэргийг мөрдөн шалгахад оролцож буй бусад этгээд, тухайн баривчлагдсан этгээд 
болон түүний хамсаатангууд нь цагдаагийн алба хаагч, тэдгээрийн гэр бүл, эд хөрөнгөд 
хохирол учруулж болзошгүй тухай мэдээлэл байгаа үед тэднийг хамгаалахад оршино. 

 

3          Ярилцлагын дүрс бичлэг хийх  

3.1. 3.2 дугаар зүйлд заасны дагуу цагдаагийн алба хаагч ярилцлагын дүрс бичлэгийг 
дараах тохиолдлуудад хийж болно. Үүнд:  

(a) тодорхой гэмт хэргийн сэжигтэнтэй ярилцлага хийх үед (хоёр процедурын дагуу 
хянан хэлэлцэгдэх гэмт хэргийг багтаасан) (Тайлбар 3А болон 3С үзнэ үү) 

(b) тухайн сэжигтэнг дээр дурьдсан гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэний дараа эсхүл тухайн 
төрлийн гэмт хэрэгт ял шийтгэгдэж магадгүй байгаа тохиолдолд ярилцлага хийх үедээ тухайн 
гэмт хэргийн талаар нэмэлт асуулт асуусан (Тайлбар 3С үзнэ үү) 

(c) ярилцлага авч байгаа алба хаагч нь тухайн этгээдэд ял оноосны дараа болон 
прокуророос яллах дүгнэлт үйлдэх тухай мэдээлснээс хойш тухайн этгээдтэй ярилцахдаа өөр 
этгээдийн хийсэн мэдэгдэл эсхүл өөр этгээдтэй хийсэн ярилцлагыг сонсогох үед  

(d) сонсголын болон харааны согогтой эсхүл харилцахдаа дохионы хэл ашигладаг 
этгээдийг байцаах үед 

(e) холбогдох насанд хүрсэн хүнийг байлцуулан ярилцлага хийх шаардлагатай хүнтэй 
ярилцлага хийх үед 

(f) тухайн сэжигтэн болон түүний төлөөлөгч нь ярилцлагын дүрс бичлэг хийлгэхийг 
хүссэн тохиолдолд. 

 

3.2. Терроризмтэй тэмцэх тухай 2000 оны хуулийн  хавсралт 7 болон тус хуулийн 41 
дүгээр зүйлд заасны дагуу баривчлагдсан этгээдүүдтэй цагдаагийн байранд байцаалт хийх үед 
жишиг болгон ашиглана. Энэхүү журмын заалтуудыг Терроризмын хуулинд заасан байцаалтын 
үед хэрэглэхгүй. (Тайлбар 3Е үзнэ үү)  

3.3. Цагдан хорих байрны хамгаалалтын ажилтан нь ярилцлага авч буй алба хаагчид 
дараах тохиолдолд ярилцлагын дүрс бичлэг хийхгүй байхыг даалгах эрхтэй:  

(a) тоног төхөөрөмж, байцаалтын тохиромжтой өрөө, дүрс бичлэгийн хэрэгсэл байхгүй 
бөгөөд эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг авчиртал ярилцлагыг 
хойшлуулах боломжгүй гэж үзсэн. Энэ тохиолдолд хорих байрны хамгаалалтын ажилтан нь 
ярилцлага авч байгаа алба хаагчийг Журам Е-ийн дагуу зөвхөн дуу хураагуураар байцаахыг 
зөвшөөрч болно.   

(b) эхнээсээ тухайн гэмт хэрэгт яллахгүй болох нь тодорхой болсон үед 



(c) тухайн үед уг этгээдийн зүгээс ярилцлагын өрөө болон дүрс бичлэг хийх боломж 
бүхий бусад байр луу оруулахад эсэргүүцэл үзүүлсэн, тухайн өрөө рүү орохоос бусад байдлаар 
татгалзсан бөгөөд эрх бүхий этгээдийн зүгээс үндэслэл бүхий шалтгаан зааж уг нөхцөл байдлыг 
арилтал байцаалт явуулахыг хойшлуулах боломжгүй гэж үзсэн.  

 Дээрх бүх тохиолдолд хорих байрны хамгаалалтын ажилтан нь ярилцлагын дүрс бичлэг 
хийгээгүй шалтгааныг тодорхой дурьдан тэмдэглэл хөтөлнө. (Тайлбар 3F үзнэ үү) 

3.4. Сайн дураар цагдаагийн хэлтэст ирж байцаалтанд оролцож байгаа этгээдийн хувьд 
Журам С-ийн дагуу ярилцлага эхлэхээс өмнө анхааруулга өгөх бөгөөд 3.3 дугаар зүйлд заасны 
дагуу ярилцлагын үед дүрс бичлэг хийхгүй байх эрх олгосноос бусад тохиолдолд тухайн 
ярилцлагын үед бичлэг хийнэ.  

3.5. Ярилцлага тус бүрийг (мэдэгдэл өгөх, түүнийг дахин унших зэргийг оролцуулан) 
дуут дүрс бичлэгээр бэхжүүлж авна.  

3.6. Дүрс бичлэгийн хэрэгсэл идэвхтэй байгаа эсхүл мэдээлэл болон дохиог хураах, 
шилжүүлэх боломжтой байгаа тохиолдолд нүдэнд харагдахуйц дохиог асаалттай хэвээр 
байлгана.  

 

Удирдамж, тайлбар 

3А Журамд заасан аливаа зүйл нь цагдаагийн алба хаагчийн үзэмжээр цагдаагийн 
хэлтэст хийгдэж буй, энэхүү журмын 3.1 дүгээр зүйлд заагаагүй гэмт хэргийн хувьд мөн 
яллагдаж байгаа эсхүл яллагдах болсон нь мэдэгсэний дараа тухайн этгээдтэй ярилцлага 
хийх үед хийгдэх дуут дүрс бичлэгийн үйлчлэлийг багасгах зорилгогүй болно.  

3B Журам С-д заасан тухайн цагдан хоригдож байгаа этгээдийг ярилцлагад оруулах 
хэрэгтэй эсэхийг шийдвэрлэхэд авч хэлэлцэх асуудлуудад анхаарал хандуулах ёстой.  

3С Журам С-д ямар тохиолдолд сэжигтнийг ялласны дараа тухайн үйлдсэн гэмт 
хэргийнх нь талаар асуулт асуух вэ гэдгийг тусгасан.  

3D Журам С нь өөр этгээдийн зүгээс өгсөн ярилцлагад тухайн яллагдсан сэжигтний 
анхаарлыг хандуулахтай холбоотой журмыг тогтоосон байдаг. Үүний нэг арга нь өөр 
этгээдийн өгсөн ярилцлагын дуут бичлэгийн сэжигтэнд сонсуулах гм.  

3Е Дуут дүрс бичлэг бүхий ярилцлагын явцад тухайн этгээд нь 3.2 дахь хэсэгт 
заасан гэмт хэрэг үйлдсэн болох нь илэрхий болбол ярилцлага явуулж байгаа алба хаагч нь 
дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг унтраан, ярилцлагыг Терроризмтэй тэмцэх тухай 2000 оны 
хуулийн дагуу үргэлжлүүлнэ.  

3F Аливаа шалтгаанаар дуутай дүрс бичлэг хийлгүүлээгүй явдал нь шүүхэд тайлбар 
гаргуулах үндэслэл болно. Энэ тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан нь тухайн хэрэг 
тохиолдлын талаар тайлбар, санал дүгнэлтээ бэлтгэнэ.  

 

4           Ярилцлага 

 

(a)         Ерөнхий ойлголт 

4.1 Журам С-ийн анхааруулга, ярилцлагатай холбоотой заалтуудыг хэрэглэхэд 
зориулсан удирдамж, тайлбарууд нь энэхүү журмын дагуу хийгдэх ярилцлагад нэгэн адил 
хамаарна.  

4.2 Сэжигтний зүгээс ярилцлага өгч байх үедээ болон ял шийтгэгдсэний дараа, тухайн 
гэмт хэрэгт нь яллах дүгнэлт үйлдэгдэж магадгүй тухай мэдэгдсэнээс хойш тухайн холбогдсон 
гэмт хэргийнхээ талаар ямар ч зүйл хэлэхгүй байх, мэдүүлэг өгөхөөс татгалзахыг түүний эсрэг 
ашиглахад хязгаарлалт тавих талаар тусгагдсан Журам С-ийн зарим зүйл заалтуудыг анхаарах 
хэрэгтэй. Мөн ийм тохиолдолд Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа болон нийгмийн хэв журмыг 
хамгаалах 1994 оны хуулийн 36 болон 37 дугаар хэсгийн дагуу өгөгдөх тусгай анхааруулгыг өгч 
болох эсэхийг тодорхойлно.  



 

(b)         Ярилцлагыг эхлэх 

4.3  Сэжигтнийг ярилцлагын өрөөнд оруулмагц, байцаалт авч буй этгээд нь нэн даруй 
сэжигтэнд мэдэгдэн дүрс бичлэгийн тоног төхөөрөмжинд хальсыг хийж дүрс бичлэг хийхэд 
бэлэн болгоно. Дүрс бичлэгийн хальсыг сэжигтнийг байлцуулан задалж, нээнэ. (Тайлбар 4А-г 
үзнэ үү) 

4.4 Ярилцлага авч байгаа алба хаагч нь сэжигтэнд дуут дүрс бичлэгийн тухай 
мэдэгдэнэ. Ярилцлага авч байгаа алба хаагч нь:  

(a) байцаалтыг дуут дүрс бичлэгээр бичиж байгааг тайлбарлах; 

(b) 2.5 дугаар зүйлд заасны дагуу өөрийн нэр, цол болон ярилцлагад байгаа бусад 
ярилцлага явуулж байгаа алба хаагчийг танилцуулах; 

(c) сэжигтэн болон оролцож байгаа бусад этгээдүүдэд (өмгөөлөгч зэрэг) өөрсдийгөө 
танилцуулахыг шаардах; 

(d)  ярилцлагыг эхлүүлсэн он, сар, өдөр, цаг, байрлал зэргийг дурьдана 

(e)  сэжигтэнд уг бичлэгийг юунд ашиглах талаар мэдэгдэл өгөх болох тухай дурьдана 

  

4.5 Ярилцлага авагч алба хаагч нь сэжигтэнд Журам С-д заасаны дагуу анхааруулга 
өгч, үнэ төлбөргүй, бие даасан хууль зүйн зөвлөгөөг чөлөөтэй авах, хууль ёсны төлөөлөгтэйгээ 
утсаар шууд ярих эрхтэй болохыг сануулна.  

4.6 Ярилцлага авагч албан хаагч нь ярилцлага эхлэхээс өмнө сэжигтний өгсөн 
мэдүүлэг, дуугүй байдал (асуултад зохих ёсоор хариулаагүй, хариулахаас татгалзсан) зэргийг 
дурьдах бөгөөд сэжигтнээс өмнө өгсөн мэдүүлэг, дуугүй байдлаа хүлээн зөвшөөрөх эсэх, нэмэх 
зүйлс байгаа эсэхийг лавлан асууна. Энд дурьдсан "ач холбогдол бүхий" мэдүүлэг болон дуугүй 
байдал гэдэг ойлголтыг Журам С-д заасан утгаар ойлгоно.  

 

(c)        Сонсголын бэрхшээлтэй этгээдтэй ярилцлага хийх 

4.7 Хэрвээ сэжигтэн нь сонсголын бэрхшээлтэй эсхүл түүний сонсох чадварын талаар 
ямар нэгэн эргэлзээ байвал Журам С-ийн сонсголын бэрхшээлтэй иргэн, англи хэлээр ярилцах 
боломжгүй сэжигтэнтэй орчуулагчаар дамжуулан ярилцах тухай заалтуудыг баримтална.  

 

(d)        Сэжигтэн эсэргүүцэх, гомдол гаргах 

4.8 Ярилцлагын эхэн үед, эсхүл ярилцлагын явцад, ярилцлагын завсарлага хооронд 
тухайн сэжигтэн нь ярилцлага өгөхөөс татгалзвал энэхүү журмын дагуу сэжигтэн ярилцлага 
өгөхөөс татгалзсан тухай дуут дүрс бичлэгт буулгах ёстой болохыг тайлбарлаж өгөх ёстой. 
Ярилцлага өгөхөөс татгалзсан явдлыг дуут дүрс бичлэгт буулгасан эсхүл тухайн сэжигтэн нь 
ийнхүү дуут дүрс бичлэгт буулгахаас татгалзсан бол ярилцлага авагч нь дүрс бичлэгийн тоног 
төхөөрөмжийг унтрааж байгаа болон түүний шалтгааныг хэлж, тоног төхөөрөмжөө унтраана. 
Хэрвээ тусдаа дуу хураагуураар ярилцлагын явцыг хурааж байсан бол түүгээр яагаад ийнхүү 
дуут дүрс бичлэгээр ярилцлагын явцыг бичихээс татгалзсан үндэслэлийг уг дуу хураагуурт 
бичүүлнэ. Журам Е-гийн 4.8 дугаар заалт нь тухайн сэжигтэн ярилцлагын явцыг дуу 
хураагуураар бичихээс татгалзсан үед баримтална. Энэ тохиолдолд албан хаагч нь бичгэн 
хэлбэрээр ярилцлагын тэмдэглэлийг хөтөлнө. Ярилцлага авагч нь тухайн сэжигтнээс дуут дүрс 
бичлэгийн тусламжтайгаар ярилцлага явуулах үндэслэл байна гэж үзвэл дуут дүрс бичлэг 
ашиглаж болно. (Тайлбар 4G үзнэ үү)  

4.9 Ярилцлагын явцад байцаагдаж буй этгээд эсхүл түүний өмнөөс Журам С эсхүл энэ 
журмын талаар гомдол гаргавал ярилцлага авч буй алба хаагч нь Журам С-ийн дагуу гаргасан 
гомдлыг нь бичлэгт оруулан энэ тухай хорих байрны алба хаагчид мэдэгдэнэ. (Тайлбар 4В 
болон 4С үзнэ үү) 



4.10 Хэрвээ сэжигтэн нь ярилцлага авч буй хүнд өөрийн сэжиглэгдэж буй гэмт хэрэгтэй 
шууд холбоогүй асуудлыг хэлэхийг хүсч байгаа бөгөөд уг асуудлыг дүрс бичлэг хэлбэрээр 
бичүүлэхийг хүсэхгүй байгаа бол түүнд албан ёсны ярилцлагыг дууссаны дараа тухайн 
асуудлаа хэлэх боломж олгоно.  

 

(e)        Дүрс бичлэгийн хальсыг солих  

4.11  Ярилцлагын явцыг бичихэд дүрс бичлэгийн хальсны минутын хэмжээ хүрэхгүй бол 
өөр баталгаажсан хальс хэрэглэнэ. Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж нь хальсны минут дуусахад бага 
хугацаа үлдсэн болохыг сануулмагц ярилцлага авагч нь сэжигтэнд энэ тухай мэдэгдэн, 
ярилцлагыг тухайн хэсгээр дуусгавар болгоно. Хэрэв ярилцлага авагч нь байцаалтыг 
үргэлжлүүлэх хүсэлтэй байгаа боловч баталгаажсан хальс байхгүй бол өөр шинэ хальс авна. 
Сэжигтнийг ярилцлагын өрөөнд харуул хамгаалалтгүйгээр орхиж болохгүй. Ярилцлага авагч нь 
дүрс бичлэг, дуу хураагуурын хальсыг салгаж, задлаагүй, шинэ хальсаа сэжигтнийг байлцуулан 
задалж, төхөөрөмжинд хийнэ. Хэд хэдэн хальс хэрэглэж байгаа тохиолдолд тэднийг хооронд нь 
холих, будлихаас урьдчилан сэргийлж дугаарлах ёстой.  

 

(f)          Ярилцлагын үед завсарлага авах 

 4.12  Ярилцлагын явцад завсарлага авах үед ярилцлагын өрөөг сэжигтэн орхиж явах 
болсон бол энэ тухай бичлэгт дурьдана. Дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг унтраан хальсыг гаргаж 
авна. Ярилцлагыг дуусгахдаа 4.19 дүгээр зүйлийн дагуу дуусгана.  

4.13  Богино хугацааны завсарлага аван, сэжигтэн болон цагдаагийн алба хаагч хоёулаа 
ярилцлагын өрөөнд үлдэх тохиолдолд уг үйл явдлыг бичлэгт дурьдан, цаг хугацааг тодорхой 
заана. Дүрс бичлэгийн төхөөрөмжийг унтрааж болох боловч хэрэгслийг төхөөрөмжөөс салгах 
шаардлага байхгүй. Ярилцлагыг дахин эхэлсэн тохиолдолд тухайн хальсан дээр үргэлжлүүлэн 
бичих бөгөөд дахин бичлэг хийж эхэлсэн хугацааг тодорхой заана.  

4.14  Сануулга өгөн ярилцлага авч байх үед завсарлага авахаар болсон бол байцаалт 
авч буй алба хаагч нь тухайн сэжигтэнд өгсөн сануулга хэвээр үлдэнэ гэдгийг сануулах ёстой. 
Ямар нэгэн эргэлзээ байвал сануулгыг бүтнээр нь ярилцлага эхэлмэгц дахин өгнө. (Тайлбар 4D 
болон 4Е үзнэ үү) 

 

(g)        Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж эвдрэх 

4.15  Хурдан хугацаанд завсарлах, шинэчлэх боломж бүхий тоног төхөөрөмжийн 
эвдэрлийг 4.12 дугаар зүйлд заасан журмын дагуу арилгах арга хэмжээг авна. Энэ тохиолдолд 
ярилцлага авагч нь юу болсныг тайлбарлан, ярилцлага дахин эхэлсэн цагийг бичлэгт оруулна. 
Тухайн төхөөрөмжөөр үргэлжлүүлэн бичлэг хийх боломжгүй бөгөөд өөр төхөөрөмж хэрэглэх 
боломжгүй бол уг ярилцлагыг дуут дүрс бичлэг хийхгүйгээр үргэлжлүүлж болно. Энэ тохиолдолд 
энэхүү журмын 3.3 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална. (Тайлбар 4F-г үзнэ үү) 

 

(h)         Дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөөс ашиглаж дууссан хальсыг авах 

 4.16  Ярилцлагын явцад дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөөс ашиглаж дууссан хальсыг авах 
бол уг хальсыг хадгалах бөгөөд 4.18 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтална.  

 

(i)         Ярилцлагыг дуусгах 

4.17  Ярилцлагыг дуусгахаас өмнө сэжигтнээс нэмж ярих зүйлс байгаа эсэх, тодруулах 
зүйлс байгаа эсэхийг асууна.  

4.18   Ярилцлагыг дуусгахдаа цагийг тэмдэглэн, дүрс бичлэгийн төхөөрөмжөө унтраана. 
Хяналтын эх хувь болон СD-ийг бичлэгийн төхөөрөмжөөс салган баталгаажуулна. Ярилцлага 
авагч алба хаагч нь гарын үсэг зуран, сэжигтэн, ярилцлагын үед байлцсан холбогдох насанд 
хүрсэн хүн болон гуравдагч этгээдээр мөн адил гарын үсэг зуруулна. Хэрвээ сэжигтэн болон 



гуравдагч этгээд нь гарын үсэг зурахаас татгалзсан бол хамгийн бага цол бүхий мөрдөн 
байцаагч, хэрэв боломжгүй бол хорих байрны алба хаагчийг дуудан, гарын үсэг зуруулна.  

4.19  Сэжигтэнд яагаад уг бичлэгийг хийх болсон болон түүнийг хэрхэн ашиглах талаар 
тайлбарласан мэдэгдэл өгнө. Уг мэдэгдэлд хэрвээ тухайн этгээдэд ял оногдуулсан, прокуророос 
яллах дүгнэлт үйлдсэн тухай мэдэгдсэн тохиолдолд нэг хувь дүрс бичлэгийг нэн даруй 
хүргүүлэх болохыг тусгасан байна.  

 

Удирдамж, тайлбар 

 4А Ярилцлага авагчийн зүгээс ярилцлагын хугацаанд хэдэн минут бичлэг хийхийг 
тооцоолон түүнд таарах баталгаажсан хальс бэлтгэх хэрэгтэй.  

4В Сэжигтний зүгээс ярилцлагын явцад гомдол гаргасан бөгөөд уг гомдлыг 
шийдвэрлүүлэхээр хорих байрны алба хаагчийг дуудсан тохиолдолд дүрс бичлэгийн 
төхөөрөмжийг уг албадан хорих байрны алба хаагчийг өрөөнд орж иртэл түр унтраана. 
Ярилцлагыг ярилцлага авч байгаа алба хаагчийн үзэмжээр үргэлжлүүлнэ эсхүл дуусгавар 
болгоно, ингэх тохиолдолд Журам С-ийн дагуу мөрдөн байцаагч арга хэмжээ авна.  

4С Энэхүү журам болон журам С-тэй холбоогүй асуудлаар гомдол гаргасан бол 
ярилцлага авч байгаа алба хаагчийн үзэмжээр байцаалтыг үргэлжлүүлэх эсэхийг 
шийдвэрлэнэ.  Ярилцлага ярилцлага авч буй алба хаагч нь үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэсэн бол 
байцаагдаж буй этгээдэд түүний гаргасан гомдлыг дүгнэлтийн явцад хорих байрны алба 
хаагчид уламжилна гэдгийг мэдэгдэнэ. ярилцлага дуусмагц ярилцлага авч буй алба хаагч нь 
хорих байрны албан хаагчид сэжигтний гаргасан гомдлын тухай мэдэгдэнэ.  

4D Завсарлагааны дараа тухайн сэжигтэнд сануулга дахин өгсөн эсэхээ харгалзан 
үзэж, цагдаагийн алба хаагч нь ярилцлагыг үргэлжлүүлэх үед тухайн сэжигтэн хууль 
сануулсан хэвээр байсан болохыг ойлгож байсан гэдгийг шүүхэд нотлох ёстой.  

4Е Ярилцлагын үед авсан завсарлагааны хооронд сэжигтний бичмэл нотлох 
баримтанд нөлөөлөх ямар ч зүйл болоогүй гэдгийг шүүхийн өмнө нотлох хэрэгтэй болдог. 
Ярилцлагыг дахин эхэлмэгц CD болон хальс дээр завсарлага авах болсон шалтгааны талаарх 
тайлбарыг сэжигтэнг байлцуулан бичиж үлдээнэ.  

4F Бичлэгийн аль нэг төхөөрөмж эвдэрсэн, ярилцлагын үед ажиллахаа больсон бол 
сэжигтнийг байлцуулан хяналтын эх хувийг тамгалан битүүмжилж, байцаалтыг зогссон 
газраасаа эхлэн үргэлжлүүлнэ. Гэмтээгүй хэсгийг дахин хуулбарлан ярилцлагын дараа 
шаардлагатай гэж үзвэл эх хувиар нь тамгалан битүүмжилнэ. Хуулбарлах төхөөрөмж 
ажиллахгүй бол хоёр хэсгийг  сэжигтнийг байлцуулан тамгалан битүүмжилж, ярилцлагыг 
дахин эхлүүлнэ.  

4G Сэжигтний хүслийг үл харгалзан дүрс бичлэгийг дахин үргэлжлүүлэх тухай 
ярилцлага авагчийн шийдвэр нь шүүхэд тайлбар болно.  

 

5 Ярилцлагын дараа авах арга хэмжээ 

5.1 Ярилцлага авагч нь ярилцлагын дараа өөрийн өврийн дэвтэр дээр ярилцлага 
эхэлсэн, дууссан цаг, болсон газар, хяналтын эх хувийн дугаар зэргийг тэмдэглэнэ.  

5.2 Ярилцлагыг нь авсан этгээдийн холбогдсон хэрэг нь дуугавар болсон ч гэсэн тухайн 
дүрс бичлэгийн хальсыг 6.1 дүгээр зүйл болон Тайлбар 6А-ын дагуу аюулгүй газар хадгална.  

 

Удирдамж, тайлбар 

5А Ярилцлагын төхөөрөмжөөр бичсэн бичлэгийг бичмэл тэмдэглэлийг Төрийн 
нарийн бичгийн даргаас баталсан үндэсний зааварчилгааны дагуу Албан бичиг бэлтгэх, 
өргөн барих журмын дагуу бэлтгэнэ.  

 

6 Хяналтын эх хувийг аюулгүй газар хадгалах 



 

(a)        Ерөнхий ойлголт 

6.1.  Ярилцлага явагдаж байгаа цагдаагийн газрын ахлах алба хаагч нь хяналтын эх 
хуулбарыг аюулгүй газар хадгалах талаар бүхий л арга хэмжээг авах бөгөөд нотлох 
баримтын зорилгоор ашиглах боломжтой бусад материалын нэгэн адил шилжилт, 
хөдөлгөөнд нь холбогдох дүрэм, журмын дагуу хяналт тавина. (Тайлбар 6А үзнэ үү) 

 

(b)        Байцаан шийтгэх ажиллагааны зорилгоор хяналтын эх хувийн лацыг задлах 

6.2.  Ямар ч цагдаагийн алба хаагчид байцаан шийтгэх ажиллагаа, давж заалдах 
шатны шугамаар ашиглагдах хяналтын хувийн лацыг задлах эрх байхгүй. Шаардлагатай 
тохиолдолд Эзэн Хааны Прокурорын төлөөлөгчийг байлцуулан задална. Хариуцагч, түүний 
өмгөөлөгчийг уг ажиллагаанд оролцох боломжоор хангана. Хэрэв хариуцагч болон түүний 
өмгөөлөгч уг ажиллагаанд оролцож байгаа бол дахин лацдаж, тамгалсан хяналтын хувийн дээр 
гарын үсэг зурна. Хэрэв дээр дурьдсан этгээдүүд оролцохоос татгалзсан бол Эзэн Хааны 
Прокурорын төлөөлөгчийг байлцуулан задална. (Тайлбар 6В, 6С үзнэ үү) 

 

(c)         Хяналтын эх хувийн лацыг задлах (бусад тохиолдол) 

6.3  Цагдаагийн газрын тэргүүн алба хаагч нь эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагааны бус зорилгоор хяналтын хувийн лацыг задлах шаардлагатай болсон тохиолдолд 
уг асуудлыг хариуцан ажиллана. (Тайлбар 6D үзнэ үү) 

6.4   6.6 дугаар зүйлд заасны дагуу талуудын төлөөлөгчдийг лацыг задлах, хяналтын эх 
хувиас хуулбар хийх, эргүүлэн лацдахад байлцах боломжоор бүрэн хангана.  

6.5  Нэг эсхүл түүнээс дээш талуудтай холбоо барьж чадаагүй эсхүл байлцахаас 
татгалзсан эсхүл 6.6 дугаар зүйлд заасан үйл явдал бий болсон бол гэрч болох бие даасан 
этгээдийг байлцуулан ажиллагааг явуулна. Нэмэлт хамгаалалтын арга хэмжээ авах үүднээс уг 
ажиллагааг бичлэг хэлбэрээр эсхүл фото зураг хэлбэрээр баталгаажуулан авч болно.  

6.6  Дараах тохиолдлуудад 6.5 дугаар зүйлд заасны дагуу уг ажиллагаанд өөр этгээдэд 
байлцах боломж олгох шаардлагагүй. Үүнд:  

a)  уг гэмт хэрэг болон бусад гэмт хэргийг мөрдөн шалгах зорилгын үүднээс эх хуувиас 
бэлтгэсэн хуулбарын лацыг задлах шаардлагатай байсан; 

b)  мөрдөн байцаагч нь уг этгээдийг лац задлах ажиллагаанд байлцуулах нь бусад 
этгээдийн хувьд аюул учруулах боломжтой гэж үзсэн. (Тайлбар 6Е үзнэ үү) 

 

(d)        Баримтжулалт 

6.7  Хяналтын эх хувийн лацыг задалж хуулбарлах, дахин лацдах тохиолдолд 
тэмдэглэл бичиж уг бичлэгт он, сар, өдөр, байршил болон байлцсан хүмүүсийг дурьдана.  

 

Удирдамж, тайлбар 

6А  Ярилцлагын төгсгөлд лацадсан хяналтын хувийн лацыг задлахад энэхүү хэсгийг 
баримтална. Ажлын хуулбаруудыг гэмтээх, алдах зэрэг нь Хяналтын хувийг ашиглах 
шаардлага үүсгэх тул тэдгээрийг ашиглахдаа болгоомжтой хандах хэрэгтэй.  

6В  Шүүх хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дараа хяналтын хувийг Эзэн Хааны 
Шүүхэд хадгалуулахаар хүргүүлсэн бол Эзэн Хааны Эзэн Хааны Шүүхийн Тамгын газрын 
даргад хандан лацыг задлах хүсэлт гаргана.   

6С  Эзэн Хааны Прокурорын байгууллага руу ишилсэн заалтууд нь тухайн байцаалт 
явагдаж байгаа цагдаагийн газрын прокурорын үүргийг гүйцэтгэж буй этгээд эсхүл 
байгууллагуудад хамааралтай болно.  



6D  Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаатай хамааралгүйгээр хяналтын 
хувийг ашиглах гол шалтгаануудад иргэний нэхэмжлэл, тухайн цагдаагийн ажилтны эсрэг 
гаргасан гомдол, уг гэмт хэргийн нотлох баримттай холбогдон үүссэн хувь хүмүүсийн 
хоорондын маргаан хамаарна.  

6Е  6.6 дугаар зүйлийн мөрдөн байцаалтын үр дүн нь (i) нэг болон түүнээс дээш 
сэжигтнийг мөрдөж буй (ii) өмнө нь уг хэрэгт сэжигтнээр татагдаагүй, тухайлбал, гэрч 
байсан хүнийг мөрдөн шалгахад  (iii) мөрдөн байцаалтын явцад гэрчээр байцаагдаж байсан 
этгээд уг хэрэгт сэжиглэгдэн, бусад этгээдүүдтэй холбогдон нууц мэдээллүүдийг задлах 
зэрэг нь мөрдөн байцаалтын явц болон гэрчүүдэд аюул учруулж байгаа тохиолдолд энэхүү 
хэсгийг хэрэглэнэ.  

 



ЖУРАМ G - ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХУУЛИАР ОЛГОГДСОН БАРИВЧЛАХ ЭРХИЙН 

ТАЛААРХ ЖУРАМ 

 

1 Ерөнхий ойлголт 

1.1. Энэхүү жишиг журам нь гэмт хэрэгт холбогдон сэжиглэгдэж буй этгээдийг 
цагдаагийн алба хаагчаас хуульд үндэслэн баривчлахтай холбоотой харилцааг зохицуулна. 

1.2. Эрх чөлөөтэй байх эрх нь 1998 оны Хүний эрхийн хуулийн гол зарчим юм. 
Баривчлах эрхийг хэрэгжүүлэх нь тодорхой болон ноцтой байдлаар энэхүү эрхэд хөндлөнгөөс 
халдахад хүргэдэг. 

1.3. Эрхээ хэрэгжүүлэх нь хуульд бүрэн үндэслэгдсэн байх ёстой бөгөөд хэрэв 
шаардлагатай зорилтууддаа өөр байдлаар хүрэх боломж байгаа бол алба хаагчид эрхээ 
хэрэгжүүлэхдээ залхаах шинжтэй арга хэрэгслээс түдгэлзэх хэрэгтэй. Баривчилж болдог тул 
зөвхөн баривчилах эрхийг хэрэгжүүлэхийн тулд баривчилгаа явуулж хэрхэвч болохгүй. 
Баривчлах эрхийг хэрэгжүүлэхдээ гэм бурууг нотлохгүй байх нь хэрэг шүүн таслах ажиллагааг 
үгүйсгэх магадлалыг бий болгоно. Баривчлах эрхийг хэрэгжүүлэхдээ ялгаварлан гадуурхахгүй 
болон дэс дугаартай аргаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн чухал мөн чанар болно. 

1.4. 1984 оны Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 
24-р бүлэг (2005 оны Ноцтой зохион байгуулалттай гэмт хэргийн болон цагдаагийн хуулийн 110-
р бүлгээр давхар зохицуулна)-ээр хуульд үндэслэн баривчлах эрхийг зохицуулна. Хууль болон 
энэхүү журмуудын зохицуулалтууд үйлчлэхгүй тохиолдолд баривчилгаа болон дахин мөрдөн 
байцаах аливаа үйл ажиллагааг шалгах асуудал үүснэ. 

1.5. Цагдаагийн бүх хэсэг дээр энэхүү журмыг цагдаагийн алба хаагч, цагдаагийн бие 
бүрэлдэхүүн, баривчлагдсан хүмүүс болон олон нийтийн төлөөлөлд ашиглахад бэлэн байлгана.  

1.6. Удирдамж, тайлбарууд нь энэ журмын зохицуулалтад хамаарахгүй. 

 

2 Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн 24-р 
бүлгийн дагуу баривчлах бүрэлдэхүүн хэсгүүд 

2.1. Хууль ёсны баривчилгаа нь дараах 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй: 

Гэмт хэрэг үйлдэхэд тухайн этгээд оролцох, сэжиглэгдэн холбогдох болон завдаж 
оролцох; 

МӨН  

Тухайн этгээдийг баривчлах зайлшгүй шаардлагатайг батлах хангалттай үндэслэл байх. 

2.2. Баривчилж буй алба хаагч нь тухайн этгээдэд баривчлагдаж буйг нь мэдээлэх 
шаардлагатай ба үүнээс гадна үйлдэл нь тодорхой нөхцөлд баривчлагдаж буй этгээдийг 
цагдаагийн хэсэгт авчрахдаа бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон баривчилгааны холбогдох шалтгааныг 
хорих байрны албан хаагчид мэдээлэх шаардлагатай. Журам С-ийн 3.4 дүгээр зүйлийг үзнэ үү 

 

Гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцох 

2.3. Цагдаагийн ажилтан (Хууль Сахиулах Бага Тушаалын Ажилтан) нь Удирдамж, 
тайлбарын 1-д жагсаасан тусгай тайлбаруудаас бусад аливаа зөрчилтэй холбогдуулан 
зөвшөөрөлгүйгээр баривчилж болно. Цагдаагийн ажилтан нь дараах этгээдийг баривчилж 
болно: 

• гэмт хэрэг үйлдэх гэж байгаа эсхүл гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцож байгаа этгээд; 

• цагдаагийн алба хаагчид сэжиглэх хангалттай үндэслэл байгаа, гэмт хэрэг үйлдэхээр 
завдаж байгаа эсхүл хэрэг, зөрчил үйлдэхэд оролцож байгаа этгээд; 

• сэжиг бүхий үйлдэлд нь гэм буруутай болохыг нь сэжиглэх хангалттай үндэслэл 
байгаа этгээд; 



• гэмт хэрэгт өөрийгөө холбогдуулсан гэм буруутай этгээд эсхүл цагдаагийн ажилтнаас 
сэжиглэх хангалттай үндэслэлтэй гэж үзсэн гэмт хэрэгт гэм буруутай байж болох этгээд. 

 

Зайлшгүй шалгуур нөхцөлүүд 

2.4. Баривчлах эрхийг зөвхөн тухайн этгээдийг баривчлах зайлшгүй шаардлагатай гэж 
үзэх хангалттай үндэслэл цагдаагийн ажилтанд байгаа тохиолдолд хэрэгжүүлж болно. Юуг 
зайлшгүй нөхцөлүүдээр тогтоох шалгуурууд нь 2.9 дүгээр зүйлд тусгагдсан. Мөн дараах 
тохиолдолд баривчилж буй алба хаагч нь өөрийн үзэмжээр үйл ажиллагааны шийдвэр гаргана: 

• тухайн хүнд ямар арга хэмжээ авч болох; 

• тухайн хүнд хандах зайлшгүй шалгуур нөхцөл буюу нөхцөлүүд 

• баривчлах эсэх, зарлан дуудах мэдээлэл өгөх, батлан даалтад авахыг мэдэгдэх, 
оногдуулах шийтгэлийн мэдэгдлийг гаргах эсхүл албан хаагч өөр бусад арга хэмжээ авах нь 
нээлттэй. 

2.5. Шалгуур нөхцлийг тавихдаа баривчилж байгаа албан хаагч нь баривчлахад дэмжлэг 
болохуйц хамгийн багадаа нэг шалтгаанаар хангагдсан байх ёстой. 

2.6. Бүх гэмт хэрэгт хамаатайгаар баривчлах эрхийг өргөтгөх нь цагдаагийн ажилтныг 
аливаа нөхцөл байдлыг зохицуулах эрхээ ашиглах чадвараар хангадаг. Гэхдээ шалгуур 
нөхцлийг тавих нь цагдаагийн ажилтнаас яагаад тухайн этгээдийг цагдаагийн баривчлах 
байранд хоригдох хэрэгтэй эсэхийг албадан саатуулах албан хаагчаас шийдвэрлэхийн тулд 
тухайн этгээд цагдаагийн хэлтэст хүргэгдэх шаардлагатай байгаа эсэх шалтгааныг тодруулах 
болон нотлохыг шаарддаг. 

2.7. Дараах шалгуур нөхцөлүүд нь Цагдаагийн байгууллаг болон эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай хуулийн 24-р бүлэгт тусгагдсан бөгөөд 2005 оны Ноцтой зохион байгуулалттай 
гэмт хэргийн болон цагдаагийн хуулийн 110-р бүлгээр давхар зохицуулагдана. Шалгуур 
нөхцлүүд нь өргөн хүрээтэй байх ба дуусахгүй. Гэхдээ эдгээр шалгуур нөхцлүүдэд тохирч болох 
нөхцөл байдлууд нь тухайн алба хаагчийн хувь хүн болох хувьдаа үйл ажиллагаагаа өөрийн 
үзэмжээр шийдэх асуудлыг үлдээж өгдөг. Эдгээр нөхцөл байдлууд нь ямар байх талаарх дараах 
зарим жишээнүүд өгөгдсөн байдаг. 

2.8. Хувийн нөхцөл байдлуудыг харгалзан цагдаагийн ажилтан нь хохирогчийн нөхцөл, 
үйлдлийн нөхцөл байдал, сэжиглэх шалтгаан үндэслэл болон мөрдөн байцаалтын ажиллагааг 
эхлүүлэх шаардлагын талаар илтгэнэ. 

2.9. Баривчлах нь зайлшгүй шаардлагатай болох тухай дараах шалгуур нөхцлүүд байна: 

(a) байцаалт дахь тухайн этгээдийн нэрийг тодорхой болгох (цагдаагийн ажилтан 
тухайн хүний нэрийг мэдэхгүй байгаа, мөн шууд тодорхойлох боломжгүй, тухайн этгээдийн нэр 
нь түүний жинхэнэ нэр мөн эсэх нь эргэлзээтэй талаар хангалттай үндэслэл байх тохиолдолд) 

(b) мөн тухайн этгээдийн хаягийг шалган тогтоох шаардлага 

Тухайн этгээдийг зарлан дуудахад боломжтой хангалттай урт хугацаанд өөрийн хаяг 
дээрээ байхаар бол уг хаяг нь эргэж дуудахад хангалттай тодорхой байна. Эсхүл өөр бусад хүн 
уг хаягт байрлах бол тэд тухайн этгээдийн өмнөөс зарлан дуудахыг хүлээн авна. 

(c) тухайн хүнээр дараах үйлдлүүдийг хийлгэхгүй байх арга хэмжээг авна: 

(i) өөртөө болон бусад хүмүүст бие махбодийн гэмтэл учруулах 

(ii) түүний бие махбодид нь гэмтэл учрах 

(iii) эд хөрөнгөд алдагдал буюу хохирол учруулах 

(iv)    нийгмийн хэв журмын эсрэг зөрчил үйлдэх (зөвхөн олон нийтийн хэн боловч 
өөрийн энгийн бизнесээ явуулах үед тухайн этгээдтэй зайлшгүй тааралдах магадлалтай 
үед арга хэмжээг авна) эсхүл 

(iv) хууль бусаар авто замыг гацаах 



(d) арга хэмжээ авагдаж байгаа этгээдээс хүүхэд болон бусад өөрийгөө хамгаалж 
чадахгүй эмзэг хүнийг хамгаалах 

(e) тухайн этгээдийн үйлдлийн болон гэмт хэргийн мөрдөн байцаалтыг хурдан шуурхай 
болон үр дүнтэй болгох 

 

Эдгээрт дараах тохиолдлууд хамаарна: 

(i) Тухайн этгээд итгэх хангалттай үндэслэлтэй дараах байдалтай байх: 

• худал мэдүүлэг/мэдээлэл өгсөн 

• үнэн зөв эсэх нь амархан нотлогдож чадахгүй мэдүүлэг өгсөн 

• хуурамч нотлох баримт гаргаж өгсөн 

• нотлох баримтыг хулгайлж эсхүл устгаж болзошгүй 

• хамтран сэжиглэгдэгч эсхүл хуйвалдагч/хам хэрэгтэнтэйгээ холбоо тогтоож 
болзошгүй 

• гэрчтэй холбоо тогтоож, айлган сүрдүүлэх буюу заналхийлж болзошгүй 

• байцаалтаар нотлох баримтыг олж авах шаардлагатай байгаа; эсхүл 

(ii)  Яллах зайлшгүй шаардлагатай гэмт хэрэгтэй холбоотойгоор баривчлахдаа дараах 
ажиллагаа хийх хэрэгтэй: 

• тухайн этгээдийн эзэмшил буюу хяналтад байгаа байрыг нэгжих  

• тухайн этгээдийг хайх 

• бусадтай харилцуулахгүй байх 

• хурууны хээ, гутлын улны мөр болон сэжигтний зураг буюу хэлбэр дүрсийг бэхжүүлж 
авах 

(iii)   Мансууруулах бодис хэрэглэсэн эсэхийг нь үндэслэлтэйгээр баталгаажуулах 

(f) Байцаагдаж байгаа этгээд гэмт хэргийг мөрдөх ажилд саад болох нөхцөл байдлыг 
үүсгэхгүй байх. 

 

Хэрэв дараах байдлаар итгэх хангалттай үндэслэл байгаа тохиолдолд дээрх нөхцөл 
байдал үүснэ: 

• баривчлагдаагүй этгээд шүүхэд байлцахгүй 

• баривчилсны дараах батлан даалт нь мөрдөлтөөс зайлсхийхийг оролдсон сэжигтнийг 
хориход үр дүнгүй байгаа бол. 

 

3 Баривчлахад өгөх мэдээлэл 

(a)     Сануулга/анхааруулга – хэзээ сануулга өгөгдөх ёстой вэ? (Журам С-ийн 10-р 
бүлэгт заагдсан) 

3.1. Гэмт хэрэгт сэжиглэх үндэслэл байгаа этгээдэд (Тайлбар 2 үзнэ үү) гэмт хэргийн 
талаарх аливаа асуулт, хариулт нь сэжиглэх үндэслэл болох тохиолдолд цааших асуултууд, 
сэжигтний хариулт болон эс хариулах нь шүүхэд нотлох баримтад тооцогдож болох нөхцөлд 
тэдгээрт хариулахаас өмнө сануулга өгөх ёстой. Асуултууд нь дараах өөр хэрэгцээтэй 
зорилтуудыг агуулж байгаа тохиолдолд тухайн этгээдэд сануулга өгөх шаардлагагүй: 

(a) тэдгээрийн хувийн мэдээлэл эсхүл аливаа тээврийн хэрэгслийн өмчлөлийг бие даан 
тогтоох асуудал 

(b) хуульд заасан холбогдох шаардлагуудын дагуу мэдээллийг олж цуглуулах 



(c) шаардлагатай дэмжлэг болон үр нөлөөтэй нэгжлэг. Жишээлбэл зогсоох болон 
нэгжлэг хийх бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхдээ нэгжлэгийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох эсхүл 
нэгжлэгийг үргэлжлүүлж байхдаа хамтын ажиллагааг эрэлхийлэх. 

(d) Журам С-ийн 11.13 дугар зүйлд заасны адил бичгэн тэмдэглэлд тодруулга хийх. 

(e) 2000 оны Терроризмтэй тэмцэх хуулийн хавсралт 7 болон уг хуулийн 14-р хавсралт, 
6 дугаар зүйлд нийцүүлэн гаргасан Шинжилгээний ажилтны байцаан шийтгэх ажиллагааны хэм 
хэмжээний дагуу тухайн этгээдийг шалгаж байгаа. 

3.2. Тухайн этгээдийг баривчлаагүй үед сануулга өгнө, эсхүл тэд сануулгын дагуу 
байгаа гэдгийг сануулсан үед тэд баривчилгааны дагуу биш буюу хэрэв тэд хүсвэл явах нь 
чөлөөтэй гэдгийг тухайн этгээдэд хэлэх ёстой. 

3.3. Баривчлагдсан буюу хойшдоо баривчлагдах этгээдэд тухайн цагт нь буюу түүнээс 
хойш аль болох боломжтой үед тэд баривчлагдсаны дагуу байгаа болон тэднийг баривчилсан 
үндэслэлийг мэдээлэх ёстой, Тайлбар 3 үзнэ үү. 

3.4. Баривчлагдсан буюу хойшдоо баривчлагдах этгээдэд дараахаас бусад 
тохиолдолд анхааруулга өгнө: 

(a) тэдгээрийн нөхцөл байдал эсхүл тухайн үе дэх зан байдлаас шалтгаалж 
анхааруулах боломжгүй байх 

(b) 3.1 дүгээр зүйлийн дагуу тэднийг баривчлахдаа баривчлахын өмнө анхааруулсан 
байх 

(c) анхааруулах нөхцөлүүд (Журам C-ийн 10-р бүлэгт заасан) 

3.5. Баривчлахад заавал өгөгдөх ёстой анхааруулга нь дараах нөхцөлтэй байна: 

 

“Та ямар нэгэн зүйл хэлэх хэрэггүй. Хэрэв шүүх дээр очоод үнэмшүүлэх зарим зүйлийг 
асуухад та сануулаагүй тохиолдолд энэ нь таны хамгаалалтыг сүйтгэж болзошгүй. Таны 
хэлсэн хийсэн бүхэн нотлох баримтад авагдана.” 

Тайлбар 5 үзнэ үү. 

3.6. Энэ хуулийн дагуу өгөгдсөн аливаа анхааруулга нь анхааруулгын агууллагаас бага 
зэрэг гажих нь энэхүү хуулийг зөрчих нөхцөлийг үүсгэхгүй, харин холбогдох анхааруулгын ач 
утгыг хангах нь чухал. Тайлбар 6 үзнэ үү. 

3.7. Анхааруулга өгсөөр байтал тухайн этгээд хамтран ажиллах болон шуурхай 
харьцахад нөлөөлж болохуйц тодорхой асуултуудад хариулахаас татгалзсан үед, тухайн 
этгээдэд аливаа холбогдох үр дагаврыг мэдэгдэх хэрэгтэй ба анхааруулга нь эдгээр үр 
дагавруудад нөлөөлөхөөргүй байна. Жишээлбэл, тухайн этгээд дараах мэдээллийг өгөхөөс 
татгалзсан бол үр дагварыг хүлээх болно: 

• тэднийг буруутгаж, баривчлан хорих хариуцлага хүлээлгэхтэй хамааралтайгаар 
өөрийн нэр болон хаягийг хэлэхгүй байх, 

• хуульд үндэслэсэн шаардлагын дагуух мэдээлэл болон тодорхойлолтууд байгаа. 
Жишээ нь, 1988 оны Замын хөдөлгөөний хуулийн дагуу, зөрчилтэй тэнцүү байх эсхүл хойшхи 
баривчилгааных нь хариуцлагыг тухайн этгээдэд хүлээлгэж болно. 

 

4 Баривчилгааны тэмдэглэл 

(a)        Ерөнхий ойлголт 

4.1. Баривчилж буй алба хаагч нь өөрийн өврийн тэмдэглэлийн дэвтэр эсхүл өөр 
бусад мэдээлэл тэмдэглэх хэрэгсэл дээрээ дараах мэдээллийг тэмдэглэх шаардлагатай: 

• баривчилгаа хийх болсон гэмт үйлдлийн учир шалтгаан болон нөхцөл байдал 

• баривчлах шаардлагатай болсон тухай шалтгаан эсхүл шалтгаанууд 



• сануулга өгсөн тухай 

• баривчлах үед тухайн этгээдээс ярьсан аливаа зүйлс. 

4.2. Боломжтой бол энэхүү тэмдэглэлийг баривчилгааг гүйцэтгэх явцад үйлдэгдэх 
хэрэгтэй. Тэмдэглэлийг баривчлах явцад үйлдээгүй бол баривчилгаа дууссанаас хойш аль 
болох хурдан үйлдэх хэрэгтэй. 

4.3. Цагдаагийн хэсэг дээр ирэхэд хорих байрны алба хаагч хорьж саатуулах 
тэмдэглэлийг эхлүүлнэ (Журам С-ийн 1.1А дугаар зүйл болон 2-р хэсгийг үзнэ үү). Баривчилсан 
алба хаагчаас өгсөн баривчилгааны шалтгаан, нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл нь хорьж 
саатуулах тэмдэглэлийн нэг хэсэг болно. Нөгөөтэйгүүр  дээрх 4.1 дэх хэсгийн дагуу үйлдсэн 
тэмдэглэлийн хуулбарыг хорьж саатуулах тэмдэглэлийн нэг хэсэг болгож хавсаргана. 2.2 дугаар 
зүйл болон Журам С-ийн 3.4, 10.3 дугаар зүйлүүдгийг үзнэ үү. 

4.4. Хорьж саатуулах тэмдэглэл нь баривчилгааны үндсэн тэмдэглэл болно. Хорьж 
саатуулах тэмдэглэлийн хуулбарыг энэ хуулийн 2.4 дэх хэсэг болон Журам С-ийн 2.4А дугаар 
зүйлийн дагуу бэлдэх бөгөөд Журам С-ийн 2.5 дахь хэсгийн дагуу эх хувьтай нь харьцуулан 
шалгах боломжтой байна. 

 

(b)        Байцаалт болон баривчлах 

4.5. Байцаалтын тэмдэглэл, ач холбогдол бүхий мэдээлэл эсхүл дуугүй байсан 
байдлыг Журам С-ийн 10, 11 дүгээр хэсэг болон Журам E-д заагдсантай ижил нөхцөлөөр авч 
үзнэ  (байцаалтыг хальсанд буулгаж тэмдэглэх). 

 

Удирдамж, тайлбар 

1 1967 оны Эрүүгийн хуулийн 4(1), 5(1) дэх хэсгийн дагуу гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд 
баривчлах эрх нь хуулиар тогтоосон ял оноох ёстой гэмт хэргүүд эсхүл 18 буюу 
түүнээс дээш настай анх удаагаа гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд 5 буюу түүнээс дээш 
жилээр хорих ял онооно. 

2 Сэжиглэхэд зарим зүй зохистой, объектив үндэслэл байх ёстой. Мөн тухайн этгээд 
үйлдлийнхээ төлөө байцаагдах учиртай буюу үйлдсэн гэмт хэрэгтэй холбоотой 
бөгөөд илэрхий үйл баримт буюу мэдээлэлд үндэслэсэн байх ёстой. 

3 Баривчлагдсан этгээдэд тухайн этгээдийн эрх чөлөө хязгаарлагдаж байгаа гэдгийг 
ойлгож болоход хүрэлцэхүйц мэдээллийг өгч, баривчлагдсан шалтгаан, нөхцөл 
байдлыг тайлбарлаж өгөх ёстой. Тухайлбал, хэн нэгэн этгээд гэмт хэрэг үйлдсэнд 
сэжиглэгдэж баривчлагдсан тохиолдолд тухайн этгээдэд сэжиглэж буй гэмт 
үйлдлийн шинж, хэзээ хаана үйлдэгдсэн талаар заавал мэдээлнэ. Мөн баривчилгаа нь 
яагаад чухал шаардлагатай байгаа талаарх шалтгааныг сэжигтэнд мэдээлнэ. 
Тодорхой бус буюу техникийн хэллэг ашиглахыг хоригловол зохино. 

4 Энэ журмын аливаа зохицуулалт нь баривчлагдаагүй боловч гэмт үйлдэл хийснийхээ 
төлөө яллагдах магадлалтай байгаа тухай мэдээллийг тухайн этгээдэд өгөх үед 
анхааруулга өгөх эсхүл дахин сануулахыг шаардахгүй. Гэсэн хэдий ч хэрэв тухайн 
этгээдэд анхааруулга өгөөгүй тохиолдолд 1994 оны Эрүүгийн шүүн таслах 
ажиллагааны болон олон нийтийн дэг журмын хуулийн 34-р хэсгийн дагуу шүүх нь 
ямар нэгэн байдлаар хөндлөнгөөс оролцох боломжгүй байна. 

5 Хэрэв тухайн этгээд сануулгыг ойлгохгүй байгаа нь харагдвал, сануулгыг өгч байгаа 
алба хаагч өөрийн үгээр сануулгыг тайлбарлах ёстой. 

6 Баривчилгааны үр дүнд чиглэсэн албан хаагчдын бүрэн эрхүүд нь (тухайлбал, орон 
байранд нэвтрэх, нэгжлэг хийх, ганцаарчлан саатуулагдсан этгээдэд хяналт тавих, 
зам хаахыг зохион байгуулах) гагцхүү шүүхээр шийдвэрлүүлбэл зохих гэмт хэргүүдтэй 
холбогдсон болон 1984 оны Цагдаагийн байгууллага болон эрүүгийн нотлох 
баримтын тухай хууль болон энэхүү журмуудын холбогдох зохицуулалтад 
заагдсанаар олгогдсон бүрэн эрхийн дагуу тусгай шаардлагуудад хамаарч байгаа 
тохиолдолд хэрэгжүүлэх боломжтой байна. 



Индекс 

Тэмдэглэл: Индекс нь хуудасны дугаартай холбоогүй болно. Үүний оронд, журам тус 
бүрийг тодоор дүрслэгдсэн түүний үсэг, араас нь бичигдсэн хэсэг, заалтын дугаар болон 
тайлбарын дугаар (ташуу бичигдсэн) мөн журамд хамаарах хавсралт зэргээр тодорхойлсон. 
Хэрэв хавсралтын зөвхөн цөөхөн хэсгүүд нь хамааралтай бол, тэдгээрийн дугаарыг хаалтанд 
бичлээ. (Тайлбарт хавсралтан доторх зөвлөмж хамаарч байгаа бол ташуугаар бичигдсэн болно) 

 

Жишээ нь: “С 16.1-10, 16А-D, Annex E (11, E1)” гэдэг нь Кодекс С, 16.1-10 дугаар хэсэг, 
зөвлөмж 16А – D, хавсралт E (11-р хэсэг болон тэмдэглэгээ E1) болохыг заана. 

 

Зарлан дуудахад мэдэгдэх хаяг  G 2.9 

Насны байдал, мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2, 17.5, 17F 

Согтууруулах ундаа хэрэглэсэн этгээд, Согтуурсан этгээдийг үзэх 

Түргэн тусламж  С 9.5А, Хавсралт Е (5), Хавсралт H 

Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1.7, 1B-E, 

 Дараахыг үзэх: бие даасан албадан саатуулахын зочлогч, 

 Шүүхийн өмнөх шатны харгалзан дэмжигч, 

 Албадан саатуулах тэмдэглэлд байлцах боломж  С 2.4, 2.4 А, 2.5 

Баримтжуулалтын дэмжлэг  С 3.20, D2.13 C 10.12, Хавсралт Е (7)-д байх  

сануулга 

 Баригдсан этгээдийг яллах  С 16.1, 16.3, 16.4А, 16.6, 16С, Хавсралт Е (11) 

 Нүүрэлдүүлэлт  D Хавсралт D (6) 

 Дүлий хүн  С 13.6 

 Тодорхойлолтууд  С 1.7, Хавсралт Е (2), D 2.6, E 1.5, F 1.5 

 Баривчлан хорих процедур  С 3.17 

 Үүрэг  С 3.18 

 Нотлох баримт  С 1Е 

 Хорио  С 1.В, 1F 

 Баривчлан хорихыг сунгах  С 15.3, 15.11, Хавсралт Е (10) 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (3, 14)  

 Таньж олуулахаар зогсоох   D Хавсралт В (8, 10) 

 Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 2.12, 2.15, 2А, 3.15 

 Мэдээллийн зохицуулалтууд  С 3.15, Хавсралт Е (3) 

 Байцаалтын тэмдэглэл  С 11.12, 16.4А 

 Байцаалт  С 11.15-18, 11С, 12.2, 13.6, Хавсралт Е (8-9) 

 Нарийвчилсан нэгжлэг  С Хавсралт А (5), Хавсралт E (12) 

Насанд хүрээгүй этгээд  С 1.7, 1B-C, 3.17-19, 6.5A, 11A, 15.2A, 17.7, 17G,  

Хавсралт (5.11(b-c)), D 2.14, 2.15 

 Хуулийн зөвлөгөө  С 3.19, 1Е, Хавсралт Е (4, E1) 

 Хууль ёсны дархан эрх С 1Е 



 Өмгөөлөгч  С 1E-F 

 Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн С 1.7, 1D, 1G, 10.12, 15.2A,  

Хавсралт (5.11(b-c)), Хавсралт Е, D 2.12, 2.14, 2.15 

 Хэрэгцээ  С 3.5, Хавсралт G (5, 8) 

 Баривчлах мэдэгдэл  С 3.15, Хавсралт В (B1), Хавсралт Е (3) 

 Зөвлөлдөх эрх  С 3.18 

 Үүрэг (роль)  C 3.18, 11.17, Хавсралт Е (9) 

 Мэдүүлэг, мэдэгдэл  С 1Е 

 Үзлэг С Хавсралт А (11 (b-c)), Хавсралт Е (12) 

 Биеийн хэлбэр дүрсний хэв авах D 6.9, 6C 

 Видео таньж олуулах ажиллагаа  D Хавсралт А (7) 

 Дүрс бичлэгт буулгасан байцаалт  F 3.1 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (5 (e)) 

Баривчлах 

 Баривчлан хорихыг үзэх 

 Зөвшөөрөлгүйгээр нэвтрэх  В 4.1 

 Үндэслэл С 10.3, 10В, G 2.1, 2.3, 2, 3 

 Шотландад гаргасан зөвшөөрөлд  С 1.12, D 2.17 

 Мэдэгдэл С 3.15, 7.2, 7.4, Хавсралт В, Хавсралт Е (3), Хавсралт F, G 2.2 

 Хуулийн дагуух бүрэн эрх G 1.1-4.5, 1-6 

Баривчлах нөхцөл, мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2, 17.5, 17.10, 17.11, 17F 

Баривчлагдсан этгээд 

 Баривчлагдсан хүнийг үзэх 

 Сануулга өгөх  С 10.4, G 3.1, 3.3 

 Байцаах  С 11.1 

 Завсарлах хугацаа  С 12.2 

 Мэдээллийн эрх  С 10.3, 10В 

Баривчлах албан хаагч  С 3.4, 3.6, 10F, G 1.1-4.5, 1-6 

Зүйл, заалтууд   

 Хаалттай С Хавсралт А (10) 

 Хууль бусаар олж авагдсан буюу эзэмшилд орсон  А 2.1 

 Эрүүгийн хохирол учруулсан нөхцөлд ашиглах  А 2.1, Хавсралт А (6) 

Баривчлагдсан этгээдийн довтолгоон, илтгэл С 9.2 

Үнэлгээ, мансууруулах бодисыг зүй бусаар ашиглах  С 17.17-22 

Баримтжуулалтын дэмжлэг  С 3.20, 16.4.А, D 2.13, 2В 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд С 3.20, D 2.13 

 Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг  С 3.5, 3.20, D 2.13 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн  С 3.20, D 2.13, 2B 

Гэмт хэрэгтэнд туслах, баривчлах бүрэн эрх  G1 



Нуугдах байр хайгч, баривчлах мэдэгдэл С 7.4 

 Баривчлагдсан цагаач этгээдийг үзэх  

Дуу бичлэг  С 6.6, С 10Е, 12А, Е 1.1-6.4, 2А-6С, F 3.3 

 Ялласны дараах байцаалт  С 16.9 

 Хэлний бэрхшээлүүд  С 13.3, 13.7, 13.9,  

 Албадан саатуулах байрыг бэлдэх  С 2.1 

 Цагдаагийн ажилтны үүрэг  Е 1.8-1.20, 2.3 

 Мэдүүлэг  С 12А, Е 3.5 

Эрх олгосон мэдэгдлийн аудио хувилбар  С 3В 

Бүрэн эрхт төлөөлөгч  В 2.9, 2.11, 3 С, 8.1, 8.2 

Боломжтой, тодорхойлолт  D 3.4 

Агаарын Аюулгүй Байдлын хууль 1982  А (Gen.) 

Батлан даалт, тухайн этгээдийн хариултууд  С 2.1А, 2.1, 3.25, 4.1, 15В(a), 16С 

Батлан даалтын хууль 1976  С 15В(b) 

Тусгай өрөөн дэх ор хэрэгсэл  С 8.3 

2 талын хэлцэл, баривчлах мэдэгдэл  С 7.2, Хавсралт F 

Ирлэгдсэн эд бараа, Аюултай хэрэгслийг үзэх 

Тусгай өрөөн дэх хөшиг бүтээлэг  С 8.3 

Хараагүй хүн  С 1.6, 3.20, D 2.5, 2.13, 2B 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, харааны согогтой хүнийг үзэх 

Цусны дээж, нууц дээжийг үзэх 

Биеийн нүх, нууц үзлэгийг үзэх 

Биеийн хэв D 1.4, 1.7, 2.17, 4B, 6.1-12, 6A-E, Хавсралт F 

 Нууц хэв, таамагласан нэгжлэгийг үзэх 

 Терроризмын хууль 2000 D 2.17, 2C, 6C 

Энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг  С 15В(e) 

Лац ломбыг эвдлэх, хяналтын аудио бичлэг  Е 6.2-4, 6А-С 

Завсарлага, байцаалтын завсарлага, завсарлах хугацааг үзэх   

Амьсгалын дээж  А 4.14, В 2В(a), C 3D, D 2.17 

Радио телевизээр нэвтрүүлэх, зарлалыг үзэх 

Эвдэрсэн бичлэгийн хэрэгсэл Е 4Н 

Камер,  дүрс бичлэгийн хэрэгслийг үзэх 

Баривчлагдсан этгээдийг харах, эмчлэх  С 8.2, 9.1-17, 9А-Н 

Сануулга  С 3.2, 10.1-13, 10А-G, 12.5, 12.14, 12A, G3.1-7 

 Баривчлах мэдэгдэл, анхааруулгыг үзэх 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийн бичиг баримт  С 10.12, Хавсралт Е (7) 

 Байцаалтын аудио тэмдэглэл  Е 4.5, 4.14 

 Яллах  С 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16А 

 Баривчлах мэдэгдэл буюу хуулийн зөвлөгөө авах боломжийг хойшлуулах  С  



Хавсралт В (D) 

 Яллахгүйгээр цагдан хорих  С 12.5 

 Тайлбар  G 5 

 Байцаалт С 10.8, 10.13, 11.1А, 11.4, 11.4А, 16.5 

 Насанд хүрээгүй этгээд  С 10.12, 11.15 

 Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  С 10.12, Хавсралт Е (7) 

 Баривчилгааны дагуу бус этгээд С 3.21, 10.2, 10С, 10F-G, G 3.2, 4 

Дуугүй байхын эсрэг тавих хязгаарлалт  С Хавсралт С, Хавсралт D (2, 3, 7, 8) 

Орон байранд хийх нэгжлэг  В 6.12 

Таньж олуулахаар зогсоож буй сэжигтнүүд  D, Хавсралт В (6) 

Нөхцөлүүд  С 10.5-9, 10D, G 3.5, 5 

Байцаалтын дүрс бичлэг  F 3A, 4.1, 4.5, 4.14, 4D 

Бичгэн мэдүүлэг  С Хавсралт D 

Хорих өрөө  С 8.1-3, 8.8, 8.10-11, 8А, 9В, Хавсралт Е (13) 

Эвдрэлийн талаарх магадлагаа  

 Хурууны хээ болон хэв  D Хавсралт F, (3(c)) 

 Зураг  D 5.23 

Баталгаат тэмдэглэх хэрэгсэл  F 2.3, 2B, 4.11, 4A, 

 Эвдрэл, гэмтэл  F 4F 

 Өөрчлөх  F 4.11 

 Хорих байранд хүргүүлэлт  F 4.12, 4.16 

Аудио бичлэгийн хэрэгслийг өөрчлөх  Е 4.11 

Яллах нөхцөл, мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2, 17.4, 17.9, 17.11, 17F 

Баривчлагдсан хүнийг яллах  С 16.1-10, 16A-D, Хавсралт E (11) 

Тэргүүн албан хаагч 

 Терроризмын хуулийн дагуу эрх олгогдох  А 2.24А 

 Үүрэг  С 3.7, 13.1, F 6.3 

Хүүхдийг хамгаалалт, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Хүүхдийн хууль 1989  С 1.7, 3.13 

Тойргийн шүүгч  В 2А(b), 3.4, 3.6 

Иргэний нэхэмжлэл  F 6D 

А төрлийн мансууруулах бодис С 17.1-22, 17А-G, Хавсралт А (2(a)), Хавсралт K (1) 

Өрөөний цэвэрлэгээ  С 8.2 

Хувцаслалт 

Дараахыг үзэх: содон хувцаслалт, хувцаслалтыг хасах, хувцаслалтыг өөрчлөх, 

Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (40-1) 

Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт В (5) 

Байцаалт  С 8.5 

Баривчлагдсан этгээдийн хадгалалт  С 3А, 4.2 



Видео таньж олуулах ажиллагаа  D Хавсралт А (6) 

Жишиг кодекс  C 10.1, 11B, D 2.22 

 Хэрэглээ  С 1.10 

 Ашиглагдах байдал  А (Gen.), C 1.2, F 1.1, G 1.5 

 Тэмдэглэлийн шаардлагууд  А 2.24А, С 11.7 

 Зөвлөлдөх эрх  С 3.1, 3D, 17.6 

Британийн хамтын нөхөрлөлийн орнуудын иргэд  С 3.3, 3А, 7.1-5, 7А, Хавсралт В  

(B2), D Хавсралт F (5(a)) 

Олон нийтийн холбох асуудал хариуцсан ажилтан, зөвлөлгөөн  В 3.5 

Олон нийтийн дэмжигч ажилтан  А 2.24А, 4.20, Хавсралт С, D 5.12 

Нөхөн төлбөр, орон байрны нэгжлэг  В 6.7, 6А 

Гомдол  С 9.2, 9.15, 12.9, Е 4.9, 4Е-F, F 4.9, 4B, 6D 

Компьютер 

 Дараахыг үзэх: мэдээллийн электрон хэлбэр 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.6 

 Өгөгдлийн санг гэмтээх  D 2.16, Хавсралт F (3(c)) 

Нуугдмал гэмт хэрэг, баривчлах эрх  G 1 

Баричвлан саатуулах нөхцөл  С 8.1-11, 8А-В 

Ашиг сонирхлын зөрчил, өмгөөлөгчид  С 6G 

Нүүрэлдүүлэлт D 3.23, 3.25-27, Хавсралт D 

Консулын ажилтан, баривчлагдсан хүнтэй уулзах  С 7.3-4 

Хяналтад байгаа мансууруулах бодис  С 9.5В 

А төрлийн мансууруулах бодисыг үзэх 

Мансууруулах бодисыг зүй бусаар ашиглах хууль 1971 

Засаг захиргаа  С 9.10 

Нөлөөлөлд байгаа баривчлагдсан хүн  С 9.3, 9СА, 15В(g) 

Хүний биед хийх нэгжлэг  А 2.6, 2.27, 2.28, 3.3, Хавсралт С, С Хавсралт А (2(b), 2A, 2B) 

Орон байрны нэгжлэг  В 2С 

Цагдаагийн баривчлах байранд байгаа яллагдсан хоригдол  С 1.12, 15В(d) 

Хуулбарууд 

 Аудио бичлэг  Е 4.4 (e), 4.19 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.4А, G 4.3-4 

 Тодорхойлолт  D 2.16 

 Хурууны хээ болон хэв  D Хавсралт F (3(a), 5(a)) 

 Гэрэл зураг болон дүрс зураг  D 5.15, 5.22-24, Хавсралт B (23), Хавсралт С  

(42-43) 

Нүүрэлдүүлэх тэмдэглэл  А 4.19 

Хураан авсан эд хөрөнгө  В 7Е 

Зогсоох болон нэгжлэгийн тэмдэглэл  А 4.10А, 21 



Хувилах, орон байрны нэгжлэгийн явцад олж авсан эд зүйлс  В 7.5, 7.11, 7.15,  

7.17, 7Н 

Дүлий хүнтэй харилцах харилцааг сайжруулах зөвлөл  С 13.1 

Шүүхийн шийдвэр  С 3.14 

Гэмт хэргийн болон нийгмийн хэв журмын зөрчлийн хууль 1998  D 4.3 

Гэмт хэрэг (Ял)-ийн хууль 1997  C 15B(c) 

Эрүүгийн халдлагын хууль 1981  С 17Е 

Гэмт хэргийн хохирол  А 2.1, Хавсралт А (6) 

Гэмт хэргийн хохирлын хууль 1971  А 2.1 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны хууль 1988 

 Байцаалт  С 11.6 

 Хүний биед хийх нэгжлэг  А 2.27-29 

 Орон байранд хийх нэгжлэг  В 2В(c), 2C 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны хууль 2003  С 16АА, 16АВ, Хавсралт J 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон шүүхийн шийдвэр биелүүлэх хууль  

2000  С 17.15 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон Цагдаагийн хууль 2001 

 Баримт бичгийн шалгалт буюу хуулбарлалт  В 7.5 

 Төвөгтэйгөөр холбогдсон баримт  В 7Н 

 Баривчлагдсан хүний гэрэл зургийг авах  D 5.12 

 Эд хөрөнгийг хадгалах  В 7Н 

 Бүрэн эрхийг олж авах, сонгох  В 7.7-13 

 Эрхийг булаан авах  В 3.6, 7.1, 7.2-3 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон нийгмийн хэв журмын хууль 1994 

 Дуугүй байхын эсрэг нөлөөлөл  С 11.4А, Хавсралт С (1), F 4.2 

 Нэгжлэг хийх бүрэн эрх  А 2.13-14, 10-13, 17 

 Анхааруулга  С 10.10-11, 10F-G, G 4 

 Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 2.17 

 Шотландад гаргасан зөвшөөрлийн дагуу баривчлагдсан этгээд  С 1.12 

 Тэмдэглэвэл зохих хэрэг зөрчил  D 4A 

 Хувцаслалтыг шилжүүлэх  А 3.5 

 Нүүрний багийг шилжүүлэх  А 2.15-18 

 Зогсоох болон нэгжлэг хийх эрх  А 2.1, 2.12-14 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа (Олон Улсын хамтын ажиллагаа)-ны хууль 1990  В 2.6 

Эрүүгийн хууль 1967  G 1 

Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх болон мөрдөн байцаах хууль 1996  B 7G, C 11B 

Хааны прокурорын алба (CPS)   С 16.1В, 16АВ, F 6.2, 6C 

Хааны прокурор  С 16.1В, 16АВ, 6В, 6С 

Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг  С 1.1А, 1.9, 1.15, 1H-J, 2.1A, 2.3, 3.1,  



3.4-6, 3.8-9, 3.21-22, 3.25, F 1A 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэлийг үзэх 

 Хуулийн зөвлөгөө авах боломж  С 6.5, 6В 

 Баривчлагдсан этгээд  G 4.2 

 Баримтжуулалтын дэмжлэг  С 3.5, 3.20, D 2.13 

 Байцаалтын аудио бичлэг  Е 1.8, 3.3-4, 4.15, 4Е 

 Баривчлан хорих бүрэн эрх  С 16.7, 16С, Хавсралт Е (3) 

 Яллах  С 16.1, 16.7, 16.10, 16А, 16В, 4А, 4В 

 Баривчлагдсан хүнтэй харилцах  С 3.12 

 Гомдол  С 9.2, 9.15, 12.9, F 4.9 

 Мансуурах  С 9.5В, 9.10, 9СА 

 Байцаалтын дүрс бичлэгтэй холбоогүй шийдвэр F 3.3 

 Баривчлагдсан хүний байцаагдах тэсвэр  С Хавсралт G 

 Баривчлагдсан хүний хоол хүнс  С 8.6, 8А 

 Баривчлагдсан хүний эд хөрөнгө  С 4.1-5, 4А-С 

 Халдварт өвчтэй баривчлагдсан этгээд  С 9.7 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн  С 3.12, 3.20, 13.10, D 2.13 

 Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 2.21, 3.17-20 

 Хэлмэрч  С 3.12, 13.10 

 Байцаалт  С 11.6, 12.1, 12.3, 12.10 

 Гүнзгий нэгжлэг  С Хавсралт А (7) 

 Насанд хүрээгүй этгээд  С 3.13-15, 3С, 8.8, 8.10, 16.7, 16.10, 16А, 16С-D 

 Баривчлагдсан хүний эрүүл мэндийн эмчилгээ  С 9.4-17, 9А-Н, 12.3,  

Хавсралт Е (5-6) 

 Сэтгэцийн өвчтэй / оюун ухааны хомсдолтой насанд хүрээгүй этгээд  С 1G,  

9.5, Хавсралт E (3,5) 

Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20 

 Баривчлагдсан хүнийг асууж байцаах  С 3.4 

 Баривчлагдсан хүмүүсийн тусгай бүлэг  С 3.12-20 

 Баривчлагдсан хүнийг эргэх  С 5.4, 5В, 9СА 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (2) 

Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.1-7, 2А, 3.2, 3.23, 6.14, G 4.3 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийн боломж  С 2.4, 2.4А, 2.5 

 Үнэн зөв байдал  С 2.3 

 Батлан даалт, тухайн этгээдийн хариулт  С 3.25 

 Хойшлуулах  С 1.1А, 1Н, Хавсралт В (4, 6, 11) 

 Баривчлагдсан хүний тайлбар  С 3.4 

 Баривчлагдсан хүний байцаагдах тэсвэр  С Хавсралт G (7) 

 Баривчлагдсан хүний эд хөрөнгө  С 4В, 4С 



 Баривчлагдсан хүний гарын үсэг  С 2.7, 3.2, 3.5, 3.20, Хавсралт В, (4, 13) 

 Хүнийг таньж олуулах  D 2.11 

 Мансууруулах бодисыг зүй бусаар хэрэглэсний эхний үнэлгээ  С 17.20 

 Байцаалт  С 6.14, 6.15, 12.10-11 

 Гүнзгий нэгжлэг  С Хавсралт А (7) 

 Эрүүл мэндийн эмчилгээ ба зөвлөгөө  С 9.9, 9.15-17, 9С, 9G-H 

 Захидал болон утасны дуудлагаас  С 5.8 

 Албан хаагчийн биеийн байцаалтын нууц  F 2.5 

 Баривчлах шалтгаан  С 3.4 

 Цагдан хорих эсэхийг хянан үзэх  С 15.5, 15.9С, 15.10, 

 Хуулийн зөвлөгөө авах эрх  С 6.5, 6.14, 6.15, 6.16-17, 15.4, 15.12 Хавсралт А  

(2B), D 6.3 

 Эрсдэлийн үнэлгээ  С 3.8 

 Баривчлагдсан этгээдэд хийх нэгжлэг  С 4А, Хавсралт А (12) 

 Хэв авах  С 17.12 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ С Хавсралт К (5) 

Гааль болон онцгой татвар  С 10F 

Аюултай хэрэгсэл 

 Довтлох зэвсэг, хориглосон барааг үзэх 

 Хүний биед хийх нэгжлэг  А 2.1, 2.12, 2.13-14, 2.27, 2.28, В 2С 

 Орон байранд хийх нэгжлэг  В 2В(с) 

Бичлэг /тэмдэглэл/-ийн хэрэгслийн өдөр, цагийг тогтоох  F 2.3, 2B 

Дүлий хүн  С 1.6 

 Дараахыг үзэх: хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 

 Хэлмэрч  С 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 13.5-7, Е 4.6, 4.7, 4В-С, F 4.7 

 Байцаалт  С 11.18, 12.3, 13.5-7, Е 4.6, 4.7, 4В-С, F 4.7 

 Асууж байцаах  D 2.14 

 Хязгаарлалт  C 8.2 

 Үзлэг  А 3.11 

Тайлан  В 7.8А 

Шүдний хэв  D 6.1, 6.4 

 Нарийвчилсан хэвийг үзэх 

Хариуцсан этгээд  В 2.11-13, С 1.14, 1.16, Е 1.9 

 Тодорхойлолтууд С 1.13, D 2.19, E 1.6 

 Орон байранд албадлагын шинжтэйгээр нэвтрэх  D 2.20, E1.7 

Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 2.22 

Үндэслэл бүхий албадлага  С 1.14 

Эвдрэл, сүйрэл 

 Биеийн хэлбэр дүрсний хэв  D 6.10, Хавсралт F 



 Компьютерийн өгөгдөл  D 2.16, Хавсралт F (3(c)) 

 Баримтжуулалт  D 6.10 

 Хурууны хээ  D 4.7, 4.13, Хавсралт F 

 Гутлын улны мөр  D 4.19, Хавсралт F (1-3) 

 Гэрэл зураг болон дүрс зураг  D 5.22-24, Хавсралт А (15-16), Хавсралт E  

(10) 

 Баривчлагдсан хүн  С 1.1, 1.2, 1.4-12, 1А, 3.1-11, D 4.3 

  Дараахыг үзэх: баривчлагдсан этгээдийн асаргаа болон эмчилгээ 

  Хорьж саатуулах тэмдэглэл, баривчлагдсан хүний эрх 

  Гэмтсэн баривчлагдсан хүн, байцаалт өгч байгаа хүн 

  Байцаалт, Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй этгээд 

 Жишиг кодексын боломж  С 1.2, 17.6 

 Үнэлгээ  С 3.16, 9.6, 9С, 9D, Хавсралт Е (5-6) 

 Яллах  С 16.1-10, 16A-D, Хавсралт E (11) 

 Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг  С, 9СА, Хавсралт G 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.1А-2.7 

 Хуулийн зөвлөгөөг няцаах  С 6.5, 6.5А, 6.15 

 Ажиллагаа хойшлогдох С 1Н, 5.2, 5.6, 6G 

 Мансуурлыг шалгах  С 17.1-22, 17.А-G 

 Талаарх лавлагаа  С 5.5, 

 Биеийн байцаалтыг тодорхойлох шалгалт  D 5.1-18 

 Хэрэгжүүлэлт  С 8.7 

 Байцаагдах тэсвэр хатуужил  С 12.3, Хавсралт G, F 3B 

 Халдварт өвчин  С 9.7 

 Мэдээллийн зохицуулалт  С 5.5, 5.8, 5D 

 Баривчилсан талаар бусад хүмүүст мэдээлэх  С 3.1, 3.5, 5.1, 5D 

 Нарийвчилсан хэв  С 17.1-22, 17A-G, D 6.2 

 Тухайн үеийн биш өмгөөлөгч  С 6.6 

 Эрүүл мэндийн эмчилгээ  С 3.5 

 Нарийвчилсан биш дээш  С 17.1-22, 17A-G, D 6.6 

 Энгийн процедур  С 3.1-11 

 Ажиглалтын жагсаалт  С Хавсралт Н 

 Гэрэл зураг  D 3.30-33, 5.12-24, 5E 

 Асууж байцаах  А 2.9 – 10, 2, С 10.8 

 Чөлөөлөх  С 1.1, 15В, 16.1В 

 Завсарлах хугацаа  С 12.1, 12В 

 Хязгаарлалт  С 8.2, С 8.11 

 Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  С 15.1-16, 15A-G,  

Хавсралт Е (10) 



Эрсдэлийн үнэлгээ  С 3.6-10, 3Е, Хавсралт E (E2-3) 

 Бусдын эзэмшилд буюу хяналтад байгаа орон байрны нэгжлэг  В 4.3 

 Цагдаагийн хэсэг дэх нэгжлэг  С 3D, 4.1, 4A, Хавсралт A 

 Тусгай бүлэг  С 3.12-20 

 Шилжүүлэг  С 2.3, 4.1 

 Эргэх  С 5В, 9.3, 9СА 

 Дүрс бичлэг  F 1.3, 3.1-6, 3A-F, 4.1-19, 4A-F 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К 

Баривчлагдсан хүний эд хөрөнгө  С 4.1-5, 4А-С 

Баривчлагдсан хүний эрх  С 11, 2.5, 3.1, 3.3, 3.5, 3.13, 3.18-19, 3D, 5.1-8, 5А-Е, 17.6 

 Хуулийн зөвлөгөө, хувийн нууцлалыг үзнэ үү. 

Цагдан хорих  В.4.1 

Баривчлах, баривчлан хорих камер, баривчлагдсан хүн, баривчлан мэдэгдлийг үзнэ үү. 

Ялласны дараа  С 15F, 16.7, 16C 

Насанд хүрсэн зохих этгээдийн хандив  С.3.17 

Төлөөлөх бүрэн эрх  С 1.9А, 1.12, 15В(f), 16.7, 16С, Хавсралт Е (3) 

Батлан даалтын хууль 1976  С 15В(b) 

 Нөхцөл  С 8.1-11, 8А-В 

 Гэмт хэрэг (ял)-ийн хууль 1997  С 15В(c) 

 Үргэлжлэх хугацаа  А 1.2, 3.3, 5, С 1.1, 14.1, 14А, 16АВ, 17.10 

 Гадаадын үндэстэн  С Хавсралт F 

 Үндэслэл  С 3.4, 3.23, 3.25, 10.3 

 Сэжиглэх үндэслэл  А 2.9-11, 3 

 Цагаачлалын хууль  С 1.12 

 Хорих ял эдлүүлэх (Түр зуурын зохицуулалт) хууль 1980  С 15B(d) 

 Магистратын шүүхийн хууль 1980  С 15В 

 Дээд хугацаа  С 15.2А, 16АВ 

 Баривчлуулаагүй этгээд  С 3.21-22 

 Хянан шалгах болон сунгах  С 15.1-16, 15A-G, Хавсралт E (10) 

 Зогсоох болон нэгжих  А 1.2, 3.3, 6 

 Зөвшөөрөл  С 15.8, 15.16 

Яллахгүйгээр цагдан хорих  С 12.5, 15.2, 15.5 

Зөвшөөрөлгүйгээр цагдан хорих С 1.12, D 4.12 

Зөв хооллох зөвлөгөө  С 8.6  

Олон нийтийн прокурорын албаны дарга, зөвлөмж  С 16.1, 16.1А, 16.1В, 16АВ 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 

 Дүлий хүн, ярианы гажигтай хүнийг үзэх 

Баримтжуулалтын дэмжлэг  С 3.20, D 2.13, 2B 

 Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 2.5, 2AB 



 Эмчилгээ  С 1.6 

Ялгаварлан гадуурхал  А 1.1, 2.2, 2.25, 5.1 

Өвчин  С 9.7 

 Өвчтэй хүнийг үзэх 

Хуурамч гадаад төрх  А 2.15, 3.5, 4 

 Багийг үзэх 

Содон хувцаслалт  А 2.6, 9 

ДНК дээж  Биеийн хэлбэр дүрсний загварыг үзэх 

Баримтжуулалт 

Баримтжуулалтын дэмжлэг, аудио бичлэг, хорьж саатуулах тэмдэглэл, дүрс зураг, 
байцаалтын тэмдэглэл, бүрэн эрх болон эрхийн мэдэгдэл, сэжигтэнд мэдэгдэх, нүүрэлдүүлэх 
тэмдэглэл, хаягийн хайлтыг үзэх 

Баривчлах  G 4.1-5 

Батлан даалт, тухайн этгээдийн хариулт  С 3.25 

Биеийн хэлбэр дүрсний загвар  D 6.10-12 

Лац ломбыг эвдлэх, хяналтын аудио бичлэг  Е 6.4 

Анхааруулга  С 10.13, G 4.1 

Баривчлагдсан хүнийг яллах  С 16.3, 16.8-10, Хавсралт Е (11) 

Гомдол  С 9.2, 9.15, 12.9 

Цагдан хорих нөхцөл  С 8.9-11 

Нүүрэлдүүлэлт  D 3.25-27, Хавсралт D (7) 

Хойшлуулах, Баривчлах мэдэгдэл буюу хуулийн зөвлөгөө авах боломж  С  

Хавсралт В (13-14) 

Баривчлагдсан хүний эд хөрөнгө  С 4.4-5, 4В-С 

Ялласны дараа насанд хүрээгүй этгээдийг цагдан хорих  С 16.10 

Цагдан хорих ажиллагаа  С 3.24, 15.5 

Мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.12, 17.18-21 

Биеийн байцаалтыг тодорхойлох шалгалт  D 5.17-18 

Хурууны хээ  D 4.2, 4.7 

Гутлын улны мөр D 4.20-1 

Хэрэглэх албадлага  В 8.1 

Баривчлагдахаар заагдсан этгээд  С 3.2 

Цагдан хорих үндэслэл  С 3.4, 3.23 

Бүлэглэн таньж олуулах  D 3.25-27, Хавсралт С (12, 13, 31, 42-4) 

Шалгахад туслах  С 3.5, 3.20 

Гэрчээр таньж олуулах  D 3.1, 3.2, 3E, Хавсралт E (2) 

Тухайн этгээдийг таньж олуулах  D 2.10-11, 3.25-27 

Таньж олуулахаар зогсоох  D 3.25-27, Хавсралт B (1, 12, 23-8) 

Хэлмэрч  С 13.11 



Хуулийн зөвлөгөө авахаас өмнөх байцаалт  С 6.6 

Байцаалт  С 11.20, Е 3.3-4, 4.6, 4.8, 4С, 5.1, 5А 

Нарийвчилсан хэв  С 17 12, D 6.2 

Гүнзгий нэгжлэг  С Хавсралт А (2(b), 5, 7-8) 

Тухайн үеийн биш өмгөөлөгч  С 6.6, 6.17 

Захидал болон утасны яриа  С 5.8 

Эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөө  С 3.5, 9.9, 9.15-17, 9С, 9G-H 

Нарийвчилсан биш хэв  С 17.12, D 6.5, 6.6 

Их Британийн биш иргэн  С 7.5 

Таньж олуулах ажиллагаанаас татгалзах  D 3.15 

Асуултанд хариулахаас татгалзах  С 10.11 

Хуулийн зөвлөгөө авах хүсэлт  С 6.16-17 

Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  С 15.5, 15.10, 15.12-16 

Эрсдэлийн үнэлгээ  С 3.6, Хавсралт G (7) 

Хэв  D 6.2, 6.5, 6.6, 6.10-12 

Нэгжих зөвшөөрөл  В 3.6 

Хүний биед хийх  нэгжлэг А 3.10, 4.1-10, 15-19, 21 

 Төлөөлөх бүрэн эрх  А 2.14, 2.17-18, 2.20, 14 

Бүрэн эрхээ ашиглахад хяналт тавих  А 5.3-4, 17, 19 

Таньж олуулах ажиллагааг эхлүүлэх  D 5.8, 5.17 

Орон байранд хийх нэгжлэг  В 2.8, 6.15 

 дараах арга хэмжээ  В 8.1-3 

 Төлөөлөх бүрэн эрх  В 4.3 

 Нэгжлэг хийх зөвшөөрөл  В 5.1, 5А-В 

 Гэрч  В 6.11, 8.1 

Тээврийн хэрэгсэлд хийх нэгжлэг  А 4.3, 4.5, 4.8-10, 16 

Хураан авсан эд хөрөнгө  В 7.12-13, 7.16, 8.1, 8.2 

 Шалгах  В 7.8А, 7.11 

 Нэвтрэхээс татгалзах  В 7.17 

Баривчлагдсан хүмүүсийн тусгай бүлгүүд С 3.24 

Хэсэгчилсэн нэгжлэг  С Хавсралт А (11(c), 12) 

Видео таньж олуулах ажиллагаа  D 3.25-27, Хавсралт A (2B, 4, 7, 9, 14, 17- 

18) 

Дүрс бичлэгт буулгасан байцаалт  F 4.8 5.1 

Хуулийн зөвлөгөө авах эрхээс татгалзах  С 6.5 

Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (1, 5) 

Олдсон баримт бичгүүд  В 7.5, 7.7, 7.8А, 7.15, 7.17 

Согтууруулах ундаа  С 3А, 8.6 

Жолооны хэрэг зөрчил  D 2.17 



Мансуурсан этгээд  С 9.3, 9С, 9СА, 11.18, 12.3 

 Согтуурсан этгээдийг үзэх 

Мансууруулах бодист донтсон этгээд  9С 

Мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.1-22, 17А-G 

Мансууруулах бодисын хууль  1994  С 11.6 

Мансууруулах бодис  А төрлийн мансууруулах бодис, хянагдаж байгаа  

мансууруулах бодис, Мансуурлыг шалган тогтоох, эмчилгээ  

Мансууруулах бодисын хууль 2005  С 17.17, 17.22 

Согтуу этгээд  согтуурсан этгээдийг үзэх 

Хэлгүй хүн  D 2.5 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ярианы гажигтай хүнийг үзэх 

Хариуцлагатай өмгөөлөгчийн систем  С 6.6 

Ам зураг  D 3.3 

Боловсрол  А 2.27, 2.28, В 2С, С 11.15, 11D 

Боловсролын хууль 1996  D 5.12 

Электрон хурууны хээ  D 4.5 

Электрон мэдээллийн загвар  А 4.10А,  В 7.6 

 Компьютерийг үзэх 

Хуулиар зохицуулагдаагүй нүүрэлдүүлэлт  А 4.12-20 

Баталгаа, нэгжих зөвшөөрөл  В 8.2 

Эрх олгох  албан бичиг, эрх олгосон мэдэгдэл, телефон яриа, эргэлт, бичгийн  

Эд зүйлсийг үзэх 

Нэвтрэх 

 Олон удаагийн үйл явдал  В6.3А 

 Зөвшөөрөлтэй  В 5.1-4, 5А-С, 8.1 

 Зөвшөөрөлгүй  В 6.4-6 

 Баталгаагүй  В 2D, 4.1-3, 6.3B, 8.1 

Багаж хэрэгслийн гэмтэл, бичлэг  Е 4.15, 4Н, F 3.3 

Угсаатны хэсэг  ялгаварлан гадуурхах, бие даасан угсаатны нөхцөл байдлыг үзэх 

Европын хэлнүүд  гадаад хэлийг үзэх 

Нотлох баримт  С 9G, 10.1, 10.11, 10Е, 11.1, 11.4А, 11.6, 12.5, Хавсралт В (1, 8), F  

6.1 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1Е 

 Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

 Найдвартай байдал  С 11С, Хавсралт Е (E2-3), Хавсралт G 

Үгүйсгэгдсэн эд зүйлс  В 3.6, 3В, 7.9В, 7.10 

Оруулахыг хориглох 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1В, 1F 

 Байцаалтанд байх өмгөөлөгчид  С 6.9-14, 6D-E 



Хэрэгжүүлэлт  С 3А, 8.7 

Бодит нотлох баримт  F 4.19 

Тэсрэх бодисын хууль 1875  В 2В(e) 

Цагдан хорих хугацааг сунгах  хянан шалгах болон цагдан хорих хугацааг сунгахыг үзэх  

Баг, арилгах  А 2.15-18, 4, 10, D 5.13, 5.14 

Хальс  D 2.16, 3.28-29, Хавсралт А (8, 14), Хавсралт В (3, 21), Хавсралт С (11-12),  

Хавсралт D (2), F 6.5 

Хурууны хээ авах  С 1.12, D 4.1-11, Хавсралт F (F1) 

Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон нийгмийн хэв журмын хууль 1994   

D 2.17 

 Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

 Зөвшөөрөлгүй баривчлах  D 4.12 

 Цагаач  D 4.10-15, Хавсралт F (5) 

 Цагаачлалын хууль  D 2.17, 4.11 

 Мэдээллийн зохицуулалт  D 4.7, 4.13 

 Үндэслэл бүхий албадлага  D 4.6, 4.14 

 Терроризмын хууль 2000  D 2.17, 2C 

Хурууны хээ 

 Таамагласан нэгжлэгийг үзэх 

 Тодорхойлолт  D 4.1 

 Таньж олуулах  D 1.3, 1.7, 4.1-15, 4A-B 

 Цагаачлалын болон орогнолын хууль 1999  С 1.12 

 Саатуулах буюу сүйтгэх  D 4.7, 4.13, Хавсралт F 

 Зөвшөөрөлгүйгээр авах  С 3D, D 4.3 

Байцаагдах тэсвэр  С 12.3, Хавсралт G, F 3B 

Хүлээлгэх хариуцлагын мэдэгдэл  А 4.14, D 5.12, G 2.4 

Хоол  хоол хүнсийг үзэх 

Гутлын улны мөр  С 3D, D 1.3A, 4.16-21, 4B, Хавсралт F, G 2.9 

Гутлын улыг цэвэрлэх  А 3.5, 3.6, 7 

Албадлага 

 Хариуцах хүн  В 2.12, С 1.14, D 2.20, E 1.7 

 Гэрчийн нүүрэлдүүлэлт  D Хавсралт D (3) 

 Баримт бичгийг ашиглах  В 8.1 

 Орон байранд нэвтрэх  D 2.20, E 1.7 

 Хурууны хээ авах  D 4.6, 4.14 

 Гутлын улны мөр  D 4.18, 4.20 

Албадлагыг үргэлжлүүлэх 

 Баривчлагдсан биш этгээдүүд  D 5.21 

 Хүний биед хийх нэгжлэг  А 3.2, D 5.9 



 Орон байранд хийх нэгжлэг  B 1.4, 6.6, 6.10, 6C 

 Гэрэл зураг авах  D 5.9, 5.14, 5.18, 5F 

 Хэв авах  С 12.2, 17.14, D 6.7, 6.10 

 Шаардлагагүй буюу шалтгаангүй сэжиглэх  С 9.2 

Гадаад хэл  С 3В, 6.3, 6Н, 13.2-4 

 Орчуулагч, хэлний бэрхшээлийг үзэх 

Гадаад үндэстнүүд  С 3.3, 3А, 7.1-5, 7А, Хавсралт В (B2), Хавсралт F 

 Баривчлагдсан цагаач хүнийг үзэх 

Баривчлах үндэслэлүүд  С 10.3, 10В, G 2.1, 2.3, 3.3, 3 

Цагдан хорих үндэслэлүүд  С 3.4, 3.23 

Сэжиглэх үндэслэлүүд  А 2.1, 2.2-11, 2.26, 2.29, 3, С 10.1, 10А, G 2 

 Нэгжлэг хийх  А 3.3 

 Содон хувцаслалт буюу бусад таньж олуулах ажиллагаа  А 2.6, 9 

 Нэгжихээс өмнө гаргаж өгсөн мэдээлэл  А 3.8 

 Баривчлах эрх  G 2.3 

Терроризмын хууль 2000  А 2.2, 2.3, 2.8, 2.24 

Бүлэглэн таньж олуулах  D 3.9-10, 3.16, 3.21, Хавсралт С 

 Баримтжуулалт  D 3.25-27, Хавсралт С (12, 13, 31, 42-44) 

 Шоронд  D Хавсралт B (5) 

 Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20 

 Гэрэл зураг  D Хавсралт С (8-9, 17, 42-43), Хавсралт E (6, 8-9) 

Үсний дээж  D 6.1, 6A 

 Нарийвчилсан биш дээжийг үзэх 

Үсний загвар болон өнгө  адилтгах шинж чанарыг үзэх 

Тахир дутуу хүн  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг үзэх 

Малгай, шилжүүлэх  А 3.5, 4, 7-8, D 5.13, 5.14, 5F 

Эрүүл мэнд  эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөө, өвчтэй хүнийг үзэх 

Асран сувилах мэргэжил 

 Эрх авсан дадлагын эмчийг үзэх 

 Тодорхойлолт  С 9А 

 Баривчлагдсан хүнийг асрах, эмчлэх  С 8.6, 9.1-16, 9С, 9F, Хавсралт Е (5-6),  

Хавсралт Н 

 Баривчлагдсан хүний байцаагдах тэсвэр  С 12.3, Хавсралт G 

 Баривчлагдсан хүний эрсдэлийн үнэлгээ  С 3.6, 3.9, 9.13 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (4, К1) 

Хурдны замын түгжрэл, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

HORT /Замын хөдөлгөөний гэрийн хяналт/ маягт  А 4.14 

Хүний эрхийн хууль /тунхаг/ 1998  В 1.3, G 1.2 

Таньж олуулах 



 Мэдээллийн хэрэгслээр бичих ярилцлага  Е 4.11 

 Этгээд  С 10.1, D 5.1-24, F 2D 

  Биеийн хэлбэр дүрсээр  D 1.4, 1.7, 4.1-15, 4A-B 

  Хурууны хээгээр  D 1.3, 1.7, 4.1-15, 4A-B 

  Хэвээр  D 1.4, 1.7 

  Гэрчээр  D 1.2, 3.1-33, 3A-F, Хавсралт Е (2) 

  Баримтжуулалт  D 2.10-11, 3.25-27 

  Гэрэл зураг  D 1.5, 1.7, 3.3, 5B-E, Хавсралт В (14, 23-24), Хавсралт E  

(6, 8-9) 

Таньж олуулах албан хаагчийн үүрэг  D 3.11, 3B 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C 

 Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20 

 Таньж олуулах ажиллагааг сонгох  D 3.14-16, 3.21, 3.22 

 Видео таньж олуулах ажиллагаа  D 3.5, Хавсралт А 

Таньж олуулахаар зогсоох  D 1.2, 3.7-8, Хавсралт В 

 Баримжуулалт  D 3.25-27, Хавсралт В (1, 12, 23-28) 

 Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20 

 Гэрэл зураг  D Хавсралт B (14, 23-24), Хавсралт E (6, 8-9) 

Таньж олуулах ажиллагааны журам 

Нүүрэлдүүлэлт, хурууны хээ авах, бүлэглэн таньж олуулах, таньж  

олуулахаар зогсоох, гэрэл зураг, хэв /дээж/, видео таньж олуулах ажиллагааг үзэх 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  D 2.12, 2.15, 2A, 3.15 

 Бэлтгэх  D 3.11 

 Шаардлагатай шалтгаан нөхцөл  D 3.12-13 

 Хөтлөх  D 3.11 

 Зөвшөөрөл  D 2.12, 2A, 3.17, 3.18, 3.27 

 Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон нийгмийн хэв журмын хууль 1994  

D 2.17 

 Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг  D 2.21, 3.17-20 

 Хариуцах этгээд  D 2.22 

 Таньж олуулах ажиллагааны албан хаагчийн үүрэг  D 3.14-16, 3.21, 3.22 

 Дүрс зураг  D 3.17, 3.20-21, 3.24, 3D 

 Мэдээллийн зохицуулалт  D 3.17-20, 3.24, 3.26 

 Өмгөөлөгчийн төлөөлөл  D 3.15 

Олон тооны гэрчүүд  D 3.2 

Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20 

Мөрдөн байцаалтыг хариуцсан албан хаагч  D 3.11, 3.13, 3.20, 3B, 3E 

Цагдаагийн ажилтан  D 2.1, 2.12-2.22, 3.2, 3.11 

Шоронгийн хоригдол  D Хавсралт А (6), Хавсралт В (4-5, 27) 



Сонгох  D 3.14-16 

Терроризмын хууль 2000  D 2.17, 2C 

Дүрс бичлэгт буулгасан байцаалт ашиглах  F 2D 

Таньж олуулах журам  

 Таньж олуулахаар зогсооход  D Хавсралт B (10, 19) 

 Баривчлагдаагүй хүмүүс  D 5.21 

 Гэрэл зураг  D 1.6, 5.1, 5.4-7, 5.21-24, 5B 

  Зөвшөөрөх  D 5.4, 5.9, 5D 

  Үндэслэл бүхий албадлага  D 5.9, 5.18 

 Видео таньж олуулах ажиллагаа  D Хавсралт A (2A, 2B-C) 

Хууль бус оролцогч  баривчлагдсан цагаач этгээдийг үзэх 

Өвчлөлт  С 9.7 

 Өвчтэй хүнийг үзэх 

Дүрс зураг 

 Хальс, гэрэл зураг, видео таньж олуулах ажиллагаа, видео бичлэгийг үзэх 

 Хувиуд  D 5.15, Хавсралт B (23), Хавсралт С (42-3) 

 Устгал  D Хавсралт A (15-16), Хавсралт E (10) 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (42-43) 

 Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (23) 

 Таньж олуулах ажиллагааны журам  D 3.17, 3.20-21, 3.24, 3D 

 Хураан авсан эд хөрөнгө  В 7Е 

 Гэрчид үзүүлэх  D 3.3 

Дүрс зураг авах  В 7.5, 7.11, 7.15, 7Н 

Цагаачлалын хууль 1971  B 2D, D 2.17, 4.11 

Цагаачлалын болон орогнолын хууль 1999  С 1.12, D 2.17, 4.11-12 

Баривчлагдсан цагаач хүн  В 8А, С 8А, 15В(f), D 4.10-15, Хавсралт F (5) 

 Орогнол хүсэгч, гадаадын үндэстнийг үзэх 

Цагаачлалын ажилтан 

 Цагдан хорих төлөөлөл  С 1.12, 15B(f) 

 Хурууны хээ авах эрх  D 4.11-12 

 Бүртгэлийг хайх  В 9А 

Орон байранд хийх нэгжлэг  В 2D 

Хэв, таньж олуулах  D 1.4, 1.7, 2.17 

 Шүдний хэв, арьсны дээжийг үзэх 

Хорих ял эдлүүлэх (Түр зуурын зохицуулалт) хууль 1980  С 1.12, 15В(d) 

Баривчлагдсан хүнд зохисгүй эмчилгээ  С 9.2 

Хорьж саатуулахад ирэх бие даасан эргэлт  С 1F, F 6.5 

Төвөгтэй холбогдсон эд юмс  В 7Н 

Мэдээлэл 



 Анхааруулга, баримтжуулалт, сануулга, нэгжих зөвшөөрөлд зориулсан  

хүсэлтийг хэлэх зэргийг үзэх 

 Электрон хэлбэр  А 4.10А, В 7.6 

 Баривчлагдсан хүмүүст  С 1.8 

 Үндэслэлтэй сэжиглэл  А 2.4-6 

Эхний үнэлгээ, Мансууруулах бодисыг зүй бусаар ашиглах  С 17.17-22 

Гэмтсэн баривчлагдсан хүн  В 9С 

Гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх,  баривчлах шалгуур нөхцөлүүд  G 2.9 

Үр ашиггүй дээж  D 6.2, 6.6, 6В(a) 

Оюуны чадавх  мэдээллийг үзэх 

Хэлмэрч  С 13.1-11 

 Орчуулгыг үзэх 

 Байцаалтын аудио бичлэг  E 4C 

 Нэгжлэг хийх  А 3.11 

 Нүүрэлдүүлэлт  D Хавсралт D (4) 

Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг С 3.5, 3.12, 13.10 

Дүлий хүн  С 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 13.5-7, D 2.14, F 4.7 

 Хэрэгцээг тодорхойлох  С 3.5 

 Нотлох баримт  С 13.3 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (14) 

 Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (8) 

 Хэлний бэрхшээл  С 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, D 2.14, E 4C 

 Албан бичиг болон телефон яриа  

 Ярих бэрхшээл  D 2.14 

Байцаалт завсарлах 

 Байцаалтын аудио тэмдэглэл  Е 4.12-14 

 Дараа нь сануулах  С 10.8 

 Хойшлуулах  С 12.8, 12.12, 12В 

 Хугацаа С 12В 

 Байцаалтын тэмдэглэл С 11.7 

 Хоол хүнс болон хүчээ сэлбэх  С 12.8, 12В 

 Шалтгааныг дүгнэх  С 10Е 

 Дүрс бичлэгт буулгасан байцаалт  F 4.8, 4D, 4E 

Байцаалтын тэмдэглэл  С 11.7-14, 12.10-12, G 4.5 

 Буруутгасны дараа  С 16.9 

 Сануулга  С 10.13 

 Гомдол  С 12.9, 

 Буруутгах явцад  С 16.4, 16.4 

 Орчуулагч, хэлмэрч  С 13.3, 13.4, 13.7, 13.9, 13.11 



 Хуулийн зөвлөгөө авахаас өмнөх байцаалт  С 6.6 

 Насанд хүрээгүй этгээд  С 11.15, 11.20, 16.4А 

 Хуулийн зөвлөгөө  С 6.5, 6.16-17, 11.2 

 Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  С 11.15, 11.20, 16.4А 

 Унших, гарын үсэг зурах  С 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11Е, 13.3, 16.4А,  

Хавсралт Е (8) 

 Цаг тогтоох  болон гарын үсэг зурах  С 11.19, 11.14 

Байцаалтын өрөө  С 12.4, 12.11, Е 3.3-4, F 2.2, 3.3, 4.11 

Байцаалт өгч буй этгээд 

 Байцаалт, хоол, завсарлах хугацааг үзэх 

 Мэдээллийн зохицуулалт  С 11.1А, 11.5 

Байцаалтын тэмдэглэлийг унших, гарын үсэг зурах  С 11.11, 11.12, 11Е,  

13.3 

 Мэдүүлгийг унших, гарын үсэг зурах  С 12А, 13.4, Хавсралт D (4, 7, 11-12) 

Байцаагчийн үүрэг, хариуцлага  С 11.2, 11.5, 11В, 12.7, 13.2, 13.3, 13.7, 16.9 

Байцаалт  С 11.1А-20, 11А-Е, 12.1-14, 12А-В, 15.6, F 1.5 

 Аудио бичлэг, байцаалтын тэмдэгэл, байцаах, мэдүүлэг, дүрс бичлэгт  

буулгасан байцаалтыг үзэх 

 Тохиромжтой хувцаслалт, баривчлагдсан хүн  С 3А, 8.5 

 Ялласны дараа  С 16.5, 16.9 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 11.15-18, 11С, 12.2, 12.3, 13.6, Хавсралт Е (8- 

9) 

 Цагдаагийн хэлтэст  С 12.1-12.14, 12А-В 

 Хуулийн зөвлөгөө авахаас өмнө  С 6.6-7, 6А, 6L, F 4.5 

 Анхааруулга  С 10.13, 11.1А, 11.4, 12.5, 16.5 

 Зөвшөөрөл  С 12.5 

 Дүлий хүн  С 11.18, 12.3, 13.4-7, Е 4.6, 4.7, 4В-С 

 Хойшлуулах  С 11.1, 11.2, 11.16 

 Баримтжуулалт  С 11.20, Е 3.3-4, 4.6, 4.8, 4С, 5.1, 5А 

 Тэсвэр  С Хавсралт G, F 3B 

 Эмнэлэгт  С 14.2, 14А 

 Тээвэрт  С 14.1 

 Насанд хүрээгүй этгээд  С 11.15-18, 11С, 12.3, 13.6 

 Өмгөөлөгч  С 6.6-14, 6 D, 12.2 

 Эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөө  С 9.13, 14.2, 14А 

Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  С  

11.15-18, 11С, 12.3, 16.4А, Хавсралт E (8-9, E2) 

Баривчлагдаагүй хүн  С 10F, 12.2 

Албадан саатуулах албан хаагчаас байцаах  С 3.4 



Асуултад хариулахаас татгалзах  С 10.9-11 

Хуулийн зөвлөгөө авах эрхийг сануулах  С 11.2, 16.4, 16.5 

Орон байранд хийх нэгжлэг  В 6.12А 

Зогсоох  С 6.7, 6.10, 11.1, 11.6, 11.18 

Нарийвчилсан дээж  С 3D, 17.2, 17A, D 2.17, 6.1, 6.2-4, 6.8, 6F 

 Биеийн хэлбэр дүрсний хэвийг үзэх 

Гүнзгий нэгжлэг  А 3.7, 6, С 4.1, Хавсралт А (1-8, 11(f), A1-5), D 5.11 

 Хувцаслалтыг хасахыг үзэх 

 Насанд хүрсэн зохих хүн  С Хавсралт А (5), Хавсралт E (12) 

 Дадлагын эмч болон сувилагчаар  С Хавсралт А (3, 3A, 4, 6, 8, A1, A3) 

 Цагдаагийн алба хаагчаар  С Хавсралт А (3, 6, 8, A4-5) 

Мансуурсан этгээд 

 Үнэлгээ  С 9.5В, 9С 

 Байцаалт  С 11.18, 12.3 

 Гэрэл зураг авах  D 5D(a), 5E(a) 

 Хяналт  С 9.3 

Мөрдөн байцаалт 

 Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

 Саад учруулах  С 6.12А 

Ирландын иргэн  С 3.3, 7.1, 7.3-5, 7А 

Энх тайвны зүй ёс  В 1.2, 2А(a), 2D, 3.4a, 3.6, 8.3 

Насанд хүрээгүй этгээд 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийг үзэх 

 Хуулийн зөвлөгөө авах боломж  С 6.5А, Хавсралт В (B1) 

 Баримтжуулалтын дэмжлэг  С 3.20 

 Анхааруулга  С 10.12, 11.15 

 Яллах  С 16.1, 16.3, 16.4А, 16.6-7, 16.10, 16А, 16C-D 

 Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг  С 3.13-15, 3С, 8.8, 8.10, 16.7,  

16.10, 16А, 16C-D 

 Цагдан хорих  С 8.8, 8.10, 9В, 11D, 15.2A, 15.3C, 16.7, 16.10, 16C 

Мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2, 17.5, 17.7, 17F, 17G 

Гутлын улны мөр  D 4.17 

Таньж олуулах процесс  D 2.4, 2.12, 2.15, 2A, 2AB, 3.17, 3.21 

Таньж олуулах журам  D 5D(c) 

Орон нутгийн байгууллагын асрамж  С 3.13, 3С, 16.7, 16.10, 16D, 17G 

Сайн дурын байгууллагын асрамж  С 3.13, 3С, 17G 

Байцаалтын тэмдэглэл  С 11.15, 11.20, 16.4А 

Байцаалт  С 11.15-18, 11С, 12.3, 13.6 

Гүнзгий нэгжлэг  С Хавсралт А (5) 



Баривчлах мэдэгдэл  С Хавсралт В (B1) 

Хариуцсан албан хаагчид мэдэгдэх  С 3.14 

Асран хамгаалах үүрэг хүлээсэн хүн  С 3.13, 3С, 11.16 

Гэрэл зураг  D 5D(c), 5E(d) 

Хуулийн зөвлөгөөнөөс татгалзах  С 6.5А 

Хувцаслалтыг хасах  D 6.9 

Эрх 

Мэдэгдэл  C 11.15, 16.4A 

Хэсэгчилсэн нэгжлэг  С Хавсралт А (11(b-c)) 

Хяналт  С 9В 

Эмчилгээ  С 1.5 

Хутга, мэс  довтлох зэвсгийг үзэх 

Мэдсэн, тодорхойлолт  D 3.4 

Мэдэгдсэн буюу олдсон сэжигтэн  D 3.4-20 

Мэдэгдсэн гэвч олдохгүй байгаа сэжигтэн  D 3.21-24, 3D 

Хэлний бэрхшээл 

 Сонсогдохоор бичигдсэн байцаалт  С 13.3, 13.7 

 Нэгжлэг хийх  А 3.11 

 Орчуулагч  С 3.12, 11.18, 12.3, 13.1, 13.10, D 2.14, 4C, F 4.7 

 Байцаалтын тэмдэглэл  С 13.3 

 Мэдүүлэг  С 13.4, 13.7 

 Дүрс бичлэгт буулгасан байцаалт  F 4.7 

Хэл  гадаад хэлийг үзэх 

Хуулийн нийгэмлэг  С 6.11, 6F 

Хуулийн зөвлөгөө 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийн үүрэг  С 3.19, 1Е, Хавсралт Е (4, E1) 

 Баривчлагдсан этгээдийн бодол өөрчлөгдөх  С 6.6, 6L, Хавсралт С (1(a)) 

 Нууц хадгалалт  С 6J, 7.3 

 Хойшлуулагдсан боломж  С 6.5, 6.6, 6А, Хавсралт В, Хавсралт С (1(a)) 

 Зөвлөгөө авахаас өмнөх байцаалт  С 6.6-7, 6А, 6L, F 4.5 

 Таньж олуулах ажиллагаанаас татгалзсан этгээд  D 3.15 

 Хүсэлт  С 3.19, 6.5, 6.16-17, Хавсралт С (1(a), С1) 

 Эрх  С 1L, 3.1, 3.2, 3.5, 6.1-17, 6A-K, 11.2, 12.14, 15.4, 17.6, Хавсралт А (2B),  

Хавсралт K (3) D 3.17 

Хамтын нөхөрлөлийн орнуудын иргэн болон гадаад үндэстнүүд  С 7.3 

Яллах ажиллагааны турш  С 16.4 

Орчуулагч  С 13.9 

Баривчлагдаагүй этгээд  С 1А, 3.21-22, 10С 

Татгалзал  С 1L, 6.5, 6.15 



Терроризмын хууль 2000  С 6J, Хавсралт B (8-12) 

Хууль ёсны дархан эрх 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1Е 

 Санал болгох бүлэг  В 3.6, 3В, 7.2, 7.9В, 7.10 

Өмгөөлөгч 

 Хуулийн зөвлөгөө, бүрэн эрхгүй өмгөөлөгч, өмгөөлөгчийг  

үзэх 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1Е-1F 

 Сонголт  С 6В 

 Сонирхлын зөрчил  С 6G 

 Нүүрэлдүүлэлт  D Хавсралт D (4, 6) 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.4, 2.4А, 2.5, 6.15 

 Байцаалтаас албадан гаргах  С 6.9-14, 6D-E 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (3, 13-14, 35) 

Гэрчээр таньж олуулах  D 3.1, 3.17, Хавсралт A (8), Хавсралт B (3),  

Хавсралт C (11), Хавсралт D (2) 

 Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (8, 10, 12, 20, 23) 

 Таньж олуулах процесс  D 3.15 

 Байцаалт  С 6.8-14, 6D, 12.2 

Гэрэл зураг  D 3.29, Хавсралт A (8), Хавсралт B (3, 23), Хавсралт C  

(11-12, 42-43) 

 Цагдан хорихыг хянан шалгах буюу хугацааг сунгах  С 15.3, 15.11 

 Үүрэг  С 6D 

Видео таньж олуулах  D Хавсралт A (7-9) 

 Видео бичлэг  D Хавсралт B (23), Хавсралт C (42-43) 

Радио нэвтрүүлэг үзэх буюу материал хэвлэх  D 3.29, Хавсралт A (8),  

Хавсралт B (3), Хавсралт C (11-12) 

Хуулийн үйлчилгээний хороо  С 6.11, 6.12 

Албан бичиг  С 5.6-8, 5А 

Төвөгтэй баримт   Төвөгтэйгөөр холбогдсон баримтыг үзэх 

Орон нутгийн байгууллагууд 

 Таньж олуулахыг зөвшөөрсөн насанд хүрээгүй этгээдийн зөвшөөрөл  D 2A 

 Хүүхдийн төлөөх үүрэг хариуцлага  С 3.13, 3С, 16.7, 16.10,  

16D, 17G 

Орон нутгийн цагдаа / Олон нийтийн холбох асуудал хариуцсан ажилтан,  

зөвлөлгөөн  В 3.5 

Байршил  

 Байцаалтын өрөө, цагдаагийн хэсгийг үзэх 

 Нүүрэлдүүлэлт  D Хавсралт D (6) 



 Зогсоох болон нэгжлэг хийхээр баривчлан хорих  А 1.2, 6 

 Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт С (3-7, 37-39) 

 Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (2, 5) 

 Байцаалт  С 11.1, 11.2, 11.7, 11.16 

 Гүнзгий нэгжлэг  С Хавсралт А (4) 

 1971 оын Мансууруулах бодисыг зүй бусаар ашиглах хуулийн дагуух  

нэгжлэг  А 6 

Гэрчээр таньж олуулах ажиллагаанд эргэх  D 3.2 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (4) 

Магистратын шүүх  С 15.2, 15D 

Магистратын шүүхийн хууль 1980  С 15В 

Хяналтын аудио бичлэг  Е 2.1-3, 2А-С, 4.18, 4Н, 6.2-4, 6А-С 

Хяналтын хувиуд, дүрс бичлэгийн хэрэгсэл  F 2.4, 2C, 4.18, 4A, 4F, 5.1 

 Хамгаалалт  F 6.1-7, 6A-E 

Хорих өрөөн дэх гудас /матрас/  С 8.3, 8А 

Хоол хүнс  С 3А, 8.6, 8.9, 8А-В, 12.8, 12В 

Эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөө  С 3.5, 3.6, 3.9, 3А, 8.6, 9.1-17, 9А-Н, 12.3, 
15.3С, Хавсралт Н 

 Асран сувилах мэргэжилтнүүдийг үзэх 

 Дадлагын эмчийг хүлээн авахыг хойшлуулах  С 9.6 

 Завсарлах хугацааг хойшлуулах  С 12.2 

 Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  С 3.16,  

 9.5, Хавсралт Е (5-6) 

 Баривчлагдсан хүнийг эмнэлэгт байцаах  С 14.2, 14.А 

Баривчлагдсан хүнд шаардлагатай эмчилгээ  С 9.9-12, 9.17 

Сэтгэцийн өвчин, тодорхойлолт  С 1G 

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хууль 1983  С 1.10, 1G, 3.16, 4.1, 9.6, 9D, Хавсралт E  

 (5,6) 

 Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  С Хавсралт Е 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийг үзэх 

 Хуулийн зөвлөгөө авах боломж  С Хавсралт В, (B1), Хавсралт Е (4, E1) 

 Үнэлгээ  С 3.16, Хавсралт Е (5-6) 

 Баримтжуулалтын үнэлгээ  С 3.20 

 Анхааруулга  С 10.12, Хавсралт Е (7) 

 Яллах  С 16.1, 16.3, 16.4А, 16.6, 16С, Хавсралт Е (11) 

 Клиник эмчилгээ  С 3.16, 9.5, Хавсралт Е (5-6) 

 Цагдан хорих  С 3.15, 8.2, 15.2А, 15.2С, Хавсралт Е (3) 

 Таньж олуулах процедур  D 2.3, 2.12, 2A, 2AB, 3.17 

 Байцаалт  С 11.15-18, 11С 12.3, 16.4А, Хавсралт Е (12) 



 Баривчлах мэдэгдэл  С 3.15, Хавсралт В (B1) 

 Хувцаслалтыг хасах  D 6.9 

 Хязгаарлалт  C Хавсралт Е (13) 

 Мэдүүлэг  С 11.15, 16.4А 

 Хэсэгчилсэн нэгжлэг  С Хавсралт А (11(b-c)), Хавсралт E (12) 

 Хяналт  С 9В 

 Эмчилгээ  С 1.4, 1G, Хавсралт E (1) 

Сэтгэцийн эмгэгтэй, тодорхойлолт  С 1G 

Зурвас мэдээ  С 5.5-8 

Цөөнх хэл  С 3В, 6.3, 6Н 

Мансууруулах бодисын зүй бус ашиглалт, эхний үнэлгээ  С 17.17-22 

 Мансуурлыг шалган тогтоохыг үзэх 

Мансууруулах бодисыг зүй бус ашиглах тухай хууль 1971, А 2.27, 2.28-29, 6, В 2А  

 (a), 2C, C 17.15, 17E 

Мансууруулах бодисыг зүй бус ашиглах тухай журам  1985  С 9.10 

Зогсоох болон нэгжих эрхийн хэрэглээнд хяналт шалгалт хийх  А 5.1-4, 17,19 

Хөдөлгөөнтэй бүлэг, бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (19-24) 

Дүрс зургийг хөдөлгөх  D 2.16, 3.5, 3.17 

Олон удаагийн нэвтрэлт  В 6.3А 

Олон тооны сэжигтнүүд  D Хавсралт B (9,11), Хавсралт C (20, 26, 36) 

Олон тооны гэрчүүд  D 3.2, Хавсралт B (13, 16), Хавсралт D (5), Хавсралт E (3, 8) 

Хумсны дээж  нарийвчилсан биш дээжийг үзэх 

Нэр болон хаягийг тодорхойлох, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Үндэсний цагдаагийн тэмдэглэлийн (тэмдэглэх ёстой гэмт үйлдэл) журам 2000  D  

4A 

Нийтийн албаны орчуулагчийн үндэсний бүртгэл  С 13.1 

Баривчлах эрхийн шаардлагатай шалгуур нөхцөлүүд  G 2.4-9 

Бүрэн эрхгүй өмгөөлөгч  С 6.12А-14, 6F 

Нарийвчилсан биш дээж  С 17.2, 17А, D 6.1, 6.5-9, 6F 

 Дээж авах зөвшөөрөл  С 3D, D 6.5-6 

Эрхийн мэдэгдэл  С 3.2, 3А, 3В 

Урьдаас төлөвлөсөн прокурорын мэдэгдэл  С 16В 

Бүрэн эрх болон эрхийн мэдэгдэл  B 4.3, 5.1, 5A-B, 6.7-8, 8.1, 8.2 

Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17-20, F 4.4(e), 4.19 

Зарлан дуудах нөхцөл, мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2, 17F 

Баривчлахаар зарлан дуудах  С 3.15, 7.2, 7.4, Хавсралт B, Хавсралт E (3),  

Хавсралт F, G 2.2 

 Анхааруулгыг үзэх 

Мансуурлыг шалган таниулах ажиллагаанд зарлан дуудах  С 17.1 



Сувилагч  асран сувилах мэргэжилтнүүд, нарийвчилсан дээж, нарийвчилсан  

нэгжлэг, эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөөг үзэх 

Шинжилгээний жагсаалт  С Хавсралт Н 

Түр суугч, бүрэн эрх болон эрхийн мэдэгдэл  B 6.7-8, 8.1, 8.2 

Довтлох зэвсэг 

 Аюултай хэрэгсэл, хориглосон эд барааг үзэх 

 Үндэслэл бүхий сэжиг  А 2.6 

 Хүний биед хийх нэгжлэг  А 2.1, 2.12-14, 2.27-28, 10-13, В 2С 

 Орон байранд хийх нэгжлэг  В 2В(c) 

Нэгжлэг хийх албан хаагч  В 2.10, 2F 

 Нэгжлэгийн дараах үйл ажиллагаа  В 8.1-3 

 Нэгжлэг хийх  В 6.14-15 

 Орон нутгийн цагдаагийн байгууллагатай хийх зөвлөлгөөн / Олон нийтийн  

холбох асуудал хариуцсан ажилтан  В 3.5 

Хүсэлт тавигдах баримтжуулалт  В 6.15 

Хураан авсан эд хөрөнгө  В 7.9-11 

Албан хаагч 

 Баривчлах албан хаагч, тэргүүн албан хаагчийн үүрэг, Олон нийтийн дэмжигч ажилтан, 
Албадан саатуулах албан хаагчийн үүрэг, таньж олуулах албан хаагчийн үүрэг, хариуцлагатай 
албан хаагч, хянагч албан хаагч, ахлах албан хаагчийг үзэх 

Мансуурлыг удирдах  С 9.10, 

Гэрч шиг  D 3A 

Дээж, загвар авах бүрэн эрх  D 6.6 

Жишиг кодексын хэрэглэгдэх байдал  С 1.2 

Баривчлагдсан хүний хуулийн зөвлөгөө авах эрх  С 6.4 

Биеийн байцаалт  С 2.6А, 16.4, F 2.5 

Мөрдөн байцаалтыг явуулах  С 11.6, 16.1, F 6.6 

 Таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (11) 

 Видео таньж олуулахад  D Хавсралт A (6) 

Нарийвчилсан нэгжлэг  С Хавсралт А (3, 6, 8, A4-5) 

Дүрэмт хувцасгүй  А 3.9, В 2G, 6.5(i) 

Хамгаалалт  F 2.5, 2E 

Нүүрэлдүүлэлт хийх  С 9.4 

Хэсэгчилсэн нэгжлэг  С Хавсралт А (11) 

Анхааруулгын дагуу мэдүүлэг бичих  С Хавсралт D (6-12) 

Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (2, 3) 

Дарамтлах, хэрэглээ  С 11.5 

Тухайн этгээдийн мэдүүлэг, таньж олуулахаар зогсоох  D Хавсралт B (13) 

Эд зүйлсийн тайлбарыг шаардах тушаал  В 3.4 



Өмчлөгч, эд хөрөнгийг хураан авах  В 7.16-17 

Сувилагч  D 6.4 

Ялын мэдэгдэл  А 4.14, D 5.12, G 2.4 

Хувийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл  А 4.2-3, 4.17-18, 18 

Хувийн үр нөлөө  С 4.2-3 

Албан хаагчийн дагалдан яваа этгээд  В 2.9, 2.11, 3С, 8.1, 8.2 

Баривчлагдаагүй этгээд  А 1, С Хавсралт С (C1), D 5.19-24, 6.2, 6.3, 10C 

Баривчлагааны дагуу биш этгээд  

 Анхааруулга  С 3.21, 10.2, 10С, 10F-G, G 3.2, 4 

 Цагдан хорих  С 3.21-22 

 Олон нийтийн газар  А 4.12-19 

 Хувийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл  А 4.17-18 

 Хуулийн зөвлөгөө авах эрх  С 1А, 3.21-22, 10С 

 Нүүрэлдүүлэлтийг тэмдэглэх эрх  А 4.15, А 4.19 

 Эмчилгээ  С 1А 

Жижиг шүүх хурлын (Ирланд) хууль 1851  В 2В(f) 

Гэрэл зураг авах, тодорхойлолт  D 2.16 

Гэрэл зураг 

 Дүрс зургийг үзэх 

 Баривчлах шалгуур нөхцөлүүд  G 2.9 

 Итгэмжлэл  D 5.17 

 Радио телевизээр нэвтрүүлэх  D 3.28-29, Хавсралт A (8, 14), Хавсралт B (3,  

21), Хавсралт C (11-12), Хавсралт D (2) 

 Зөвшөөрөл  D 5.4, 5.9, 5D 

 Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагааны болон нийгмийн хэв журмын хууль 1994   

D 2.17 

 Тодорхойлолт  D 2.16 

 Устгах  D 3.30-33, 5.22-24, Хавсралт E (10) 

 Баривчлагдсан хүн  D 3.30-33, 5.22-24, Хавсралт E (10) 

Баримтжуулалт  D 5.17-18, Хавсралт E (11-12) 

Олдсон баримт бичгүүд  В 7.5, 7.17 

Бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (8-9, 17, 42-3), Хавсралт E (6, 8-9)  

Хүнийг таньж олуулах  D 1.5, 1.7, 3.3, 5B-E, Хавсралт B (14, 23-4), Хавсралт  

E (6, 8-9) 

 Таньж олуулах ул мөр  D 1.6, 5.1, 5.4-7, 5.21-24, 5B 

 Цагаачлалын хууль 1971  D 2.17 

 Насанд хүрээгүй этгээд  D 5D(c), 5E(d) 

 Өмгөөлөгчийн эрх  D 3.29, Хавсралт A (8), B (3, 23), Хавсралт C  

(11-12, 42-3) 



 Сэжигтэнд өгөх мэдэгдэл  D 3.17 

 Албан хаагчаас хураан авах  D 5.17 

 Баривчлагдаагүй этгээд  D 5.21-24 

 Үндэслэл бүхий албадлага  D 5.9, 5.14, 5.18, 5F 

 Малгай болон нүүрний багийг шилжүүлэх  D 5.13, 5.14 5F 

 Хадгалалт  D 5.6, 5.12A, 5.16, 5.22, 5B, Хавсралт E (10) 

 Нийтэд үзүүлэх  D 3.28-29, Хавсралт A (8) 

 Гэрчид үзүүлэх  D 3.3, Хавсралт E 

 Террорризмын хууль 2000  D 2.17, 2C 

 Видео таньж олуулах ажиллагаа  D 3.5, Хавсралт A (10, 13), Хавсралт E (6,  

8-9) 

Биеийн хүчний дасгал  С 3А, 8.7 

Биеийн хүчний шинж чанар  Таньж олуулах ул мөрийг үзэх 

Дэр, хорих өрөөн дэх  С 8.3, 8А 

Газар  байршлыг үзэх 

Халаасны тэмдэглэлийн дэвтэр  B 2.8, C 1.17, D 2.11, E 1.10, F 1.7 

 Баривчилгаа  G 4.1 

 Анхааруулга  С 10.13 

 Таньж олуулах процедур  D 3.2(e) 

 Байцаалтын тэмдэглэл  С 10.13, 11.7, Е 5.1, F 5.1 

 Орон байранд хийх нэгжлэг  В 4.3 

Онцлон тэмдэглэсэн бараа  аюултай хэрэгслийг үзэх 

Цагдаагийн үндэсний компьютер, шалгах  С 3.6 

Цагдаагийн алба хаагч  албан хаагчийг үзэх 

Цагдаагийн (Эд хөрөнгө) хууль 1897  В 7А 

Цагдаагийн шинэчлэлийн хууль 2002  А 4.20, В 2.11, С 1.13, D 5.12 

Цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн  А 4.20, С 1.15 

 Аудио бичлэг  Е 1.8, 1.9 

 Баривчлагдсан хүнийг асрах  С 9.4 

 Жишиг кодекс  А (Gen), D 2.1, 2.22, C 1.2, C 1.15, 1.16 

 Таньж олуулах процедур  D 2.1, 2.18, 2.12-22, 3.2, 3.11, Хавсралт B (17),  

Хавсралт E (1) 

 Биеийн байцаалт  С 2.6А, D 2.18, E 2.3 

 Албан ёсны илтгэх дэвтэр  С 1.17, D 2.11, E 1.9, F 1.7 

 Нүүрэлдүүлэлтийг тэмдэглэх  А (Gen.) 

 Нарийвчилсан нэгжлэгийн өмнөх сануулга  С Хавсралт А (2B) 

 Бичгэн мэдэгдэл  С Хавсралт D (6-12) 

 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (2, 3) 

Цагдаагийн хэсэг 



 Байршлыг үзэх 

 Аюулгүй газар шиг  С 1.10 

 Насанд хүрсэн зохих этгээд ирэх  С 3.15, 3.17, Хавсралт Е (3, E1) 

 Баривчлагдсан хүний хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 2.1А-2.7, 2А 

 Хоригдлын байр саванд  С 4.1 

 Байцаалт  С 11.1, 11.2, 11.7, 11.18, 12.1-14, 12А-В 

 Баривчлагдсан хүний энгийн процедур  С 3.1-11 

 Сайн дураар оролцож буй хүн  С 1А, 2.1А, 2.1, 3.1, 3.21-22 

 Баривчлагдсан хүнийг нэгжих  С 3D, Хавсралт A (4) 

 Хурууны хээ авах  D 4.3 

 Шилжүүлэг  С 5.3 

Цагдаагийн мэс засалч  С 9.1, 9.8 

Улс төрийн дүрвэгч /цагаачлагч/, баривчлах мэдэгдэл  С 7.4  баривчлагдсан  

цагаачлагчийг үзэх 

Зурагт хуудас, хуулийн зөвлөгөө авах эрхийг сурталчлах  С 6.3, 6Н 

Шүүхийн өмнөх шатны харгалзан дэмжигч  D 2.15A, 2AB  насанд хүрсэн зохих этгээдийг 
үзэх 

Орон байр 

 Тодорхойлолт  В 2.3 

 Хүч хэрэглэн нэвтрэх  D 2.20, E 1.7 

 Хамгаалах  В 6.13 

 Хурааж авах  В 7В 

 Нэвтрэх, нэгжих зөвшөөрлийг үзэх 

Зааварлагдсан хүн  С 17.13, 17С 

Албадан саатуулах хорих байр  С 4.1 

Шоронд хамт хоригдогч, таньж олуулах процедур  D Хавсралт A (6), Хавсралт B  

(4-5, 27), Хавсралт C (40-1) 

 Ял эдэлж байгаа хоригдлыг үзэх 

Шорон, бүлэглэн буюу видео таньж олуулах ажиллагаа  D Хавсралт B (5) 

Хувийн эрх 

 Эрүүл мэндийн асуудал  С 9Е 

 Хуулийн зөвлөгөө  С 6J, 7.3, Хавсралт B (3), Хавсралт E (E1) 

 Орон байранд хийх нэгжлэг  В 1.3, 6.10 

 Консулын албан хаагчаар дамжуулан баривчлагдсан хүнийг эргэх  С 7.3 

Туршилтаар / бүрэн эрхт өмгөөлөгч  С 6.12А-14, 6F 

Гэмт хэргийн гаралтын хууль 2002  С Хавсралт В (2, 9) 

Тушаал гаргах  В 2В(f), 3.4, 3.7 

Хориглосон бараа  А 2.6, 2.9-10  аюултай хэрэгсэл, довтлох зэвсгийг үзэх 

Эд хөрөнгө  баривчлагдсан хүний эд хөрөнгө, эд хөрөнгийг хураахыг үзэх 



Эд хөрөнгийн хэрэг, зөрчил  баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Хүүхэд болон насан хүрээгүй хүний хамгаалалт, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Нийтлэг үсний дээж  нарийвчилсан дээжийг үзэх 

Нийтийн ёс зүй, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Нээлттэй нүүрэлдүүлэлт,  нүүрэлдүүлэлтийг тэмдэглэхийг үзэх 

Нээлттэй задлан шинжилгээ,  зогсоох болон нэгжих тэмдэглэл  А 5.4, 19 

Хэвлэн нийтлэл  D 3.28-29, Хавсралт A (8, 14), Хавсралт B (3, 21), Хавсралт C (11- 

12), Хавсралт D (2) 

 

Байцаах 

 Байцаалтын завсарлагыг үзэх 

Байцаах бүрэн эрх  С 1.9А, 1К 

Албадан саатуулах албан хаагчаар  С 3.4 

Өмнөх анхааруулга  С 10.1, G 3.1 

Дүлий хүн  D 2.14 

Баривчлагдсан хүн  А 2.9-10, 2, С 15.6 

Хянан шалгалтын турш болон цагдан хорих хугацааг сунгах  С 15.6 

Орон байранд хийх нэгжлэгийн турш  В 6.12 

Биеийн байцаалтыг тодруулах  С 10.1 

Дуусгах  С 11.6 

Эмнэлэгт  С 14.2, 14А 

Тээвэрт  С 14.1 

Насанд хүрээгүй хүн болон Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүн  D  

2.14 

Цагдан хорих үндэслэлийн мэдэгдэл  С 3.4 

Баривчлагдаагүй хүн  А 1 

Хэл болон ярианы бэрхшээлтэй хүн  D 2.14 

Тэмдэглэх  А 4.13 

Хариулахаас татгалзах  С 1К, 10.9-11, 10С, 12.5, G 3.7 

Тусгай хязгаарлалт  С 14.1-2, 14А 

Үргэлжлэх хугацаа  С 12.6 

 Терроризмын хууль 2000  С 10.1 

Арьсны хамаарлын хууль 2000  А 1.1 

Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхах  ялгаварлан гадуурхалтыг үзэх 

Унших бэрхшээл  С 1.6, D 2.5 

 Баримтжуулалтын тусламж  С 3.20, 11.11, 16.4А, D 2.13, 2B 

 Мэдүүлэг  С Хавсралт D (12) 

Үндэслэл бүхий албадлага  албадлагыг үзэх 

Сэжиглэх хангалттай үндэслэл  сэжиглэх үндэслэлийг үзэх 



Тэмдэглэвэл зохих хэрэг зөрчил  D 4A 

Тэмдэглэх болон битүүмжлэх, хяналтын аудио бичлэг  Е 2.1-3, 2А-С, 4.18, 4Н 

Тэмдэглэх хэрэгсэл 

 Тодорхойлолт  Е 1.6 

 Таньж олуулах  Е 4.11 

 Байцаалтын завсарлага  Е 4.12А-13 

 Байцаалтын эхлэл  Е 4.3 

 Тэмдэглэгчээс хасах  Е 4.11, 4.12А, 4.16 

 Хамгаалалт  Е 5.2, 6.1-4, 6А-С 

Нүүрэлдүүлэлтийн бичлэг  А (Gen), 4.11-20, 15-20 

 Онцгой нөхцөл байдал  А 4.1, 4.12 

Тэмдэглэл  баримтжуулалтыг үзэх 

Амраах завсарлага  С 12.8, 12В 

Дүрвэгч  улс төрийн дүрвэгчийг үзэх 

Эрх авсан дадлагын эмч  С 3.16, 9.10, Хавсралт А (3, 3A, 4, 8, A1, A3), Хавсралт E  

(6), Хавсралт K (4, K1) 

Шашны сүсэг бишрэл  А 2.2, 4, 8, С 8.6, D 5F 

Цагдаагийн камерт урьдчилан хоригдсон хоригдол  С 1.12, 15B(d) 

Хувцаслалтыг хасах  С 8.5 

 Нүүрний баг, малгай, нарийвчилсан нэгжлэг, хэсэгчилсэн нэгжлэгийг үзэх 

 Нэгжлэгийн турш  А 3.5-7, 4, 6-8, С 4.1, Хавсралт А (9-12), D 5.10 

 Дээж авах үед  D 6.9 

Тэмдэглэгчээс бичлэгийн хэрэгслийг хасах  Е 4.11, 4.12, 4.16 

Өөрчлөгдсөн хувцаслалт  С 8.5, 8.9 

Ирланд улсын иргэн  С 3.3, 7.1, 7.3-5, 7А 

Хүсэлтийн нөхцөл, мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.2 

Хариуцлагатай албан хаагч  С 3.14 

Амрах хугацаа  С 12.2, 12В, 15.7, 15С 

Хязгаарлалт  С 8.2, 8.11, Хавсралт Е (13) 

Хадгалалт 

 Хувцас  С 4.2 

 Баримт бичиг  В 7.5 

 Хурууны хээ  D 4.7, Хавсралт F 

 Гутлын улны мөр  D Хавсралт F (4, F1(c)) 

 Гэрэл зураг болон дүрс зураг  D 5.6, 5.12A, 5.16, 5.22, 5B, Хавсралт A (15- 

16), Хавсралт E (10) 

 Эд хөрөнгө  В 7.14-16, 7G, 7H 

 Дээж  С 17.16, D 6.8, Хавсралт F 

Хянах албан хаагч  С 15.1, 15.3C, 15.4, 15.9, 15.9A, 15.9C, 15.10, 15.11, 15.12,  



15.14, 15A 

Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  С 15.1-16, 15А-G, Хавсралт  

E (10) 

Эрх 

Хуулийн зөвлөгөө, хувийн эрхийг үзэх 

Няцаалт  С 5.6 

Баривчлагдсан хүн  C 1I, 2.5, 3.1-5, 3.13, 3.18, 3D, 5.1-8, 5A-E, 17.6 

Их Британийн биш иргэн  С 7.1-5, 7А 

Ганцаарчлан хоригдохооргүй  С 5.1-8, 5А-Е 

Хураагдсан эд хөрөнгийн өмчлөгч  В 7.16-17 

Эрсдэлийн үнэлгээ  С 3.6-10, 3Е, 9.3 

 Байцаалтын тэсвэр  С 9.13, Хавсралт Е (8), Хавсралт G 

 Нарийвчилсан нэгжлэг  С Хавсралт А (1, 3A, A1), Хавсралт E (12) 

 Эрүүл мэндийн зөвлөгөө  С 9.13 

Замын түгжрэл, баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Замын хөдөлгөөний хууль 1988,  С 16В, D 2.17, 5.12 

Шүлсний дээж  нарийвчлаагүй дээжийг үзэх 

Хэв загвар /дээж/  D 6.1-12, 6 A-F 

 Биеийн хэлбэр дүрс, амьсгалын дээж, нарийвчилсан дээж, нарийвчлаагүй  

дээж, үр дүнтэй / тохиромжтой дээжийг үзэх 

 баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

 эвдлэх  D Хавсралт F 

 Мансуурлыг шалган тогтоох  С 17.1-22, 17A-G 

Сорви  таньж олуулах журмыг үзэх 

Сургуулийн орон байр  А 2.27, 2.28, В 2С 

Шотланд, баривчлах зөвшөөрлийг гаргах  С 1.12, D 2.17 

Шотландын цагдаагийн хүчний албан хаагч  С 1.12, D 2.17 

Хяналтын аудио бичлэгийг битүүмжлэх  Е 2.1-3, 2А-С, 4.18, 4Н 

Нэгжлэгийн бүртгэл  В 9.1, 9А 

Нэгжих зөвшөөрөл 

Нэгжлэгийн дараах үйл ажиллагаа  В 8.1, 8.2-3 

Өргөдөл /Хүсэлт/  В 3.1-8, 3А-В 

Баталгаа  В 8.2 

Цагаачлалын ажилтан  В 2D 

Асуудал  В 1.2, 2А(a-b), 2D 

 Англи болон Уэлсийн гадна  В 2.6, 2B(f) 

 Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаа (Олон Улсын хамтын ажиллагаа)- 

ны хууль 1990  В 2.6 

Цагдаагийн болон гэмт хэргийн нотлох баримтын хууль 1984  В 1.2, 2А 



Буцаах  В 8.3 

Терроризмын хууль 2000  В 2А, 3.4, 3.7 

Хулгайн хууль 1968  В 2А(a) 

Баривчлагдсан хүнд хийх нэгжлэг  С 3D, 4.1, 4A 

Хүний биед хийх нэгжлэг 

Нарийвчилсан нэгжлэг, нарийвчлаагүй нэгжлэг, хувцаслалт хасах, зогсоох  

болон хайх, хэсэгчилсэн нэгжлэгийг үзэх 

Байцаахаас өмнө анхааруулга өгөх  С 10.1, G 3.1 

Гардан явуулах  А 3.1-11, 6, С 10.1 

Олон нийтийн дэмжигч ажилтан  А Хавсралт С 

Хяналтад байгаа мансууруулах бодис  A 2.6, 2.27, 2.28, 3.3, Хавсралт C, C  

Хавсралт A (2(b), 2A, 2B) 

Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Аюултай хэрэгслүүд  А 2.1, 2.12-14, 2.27, 2.28, В 2С 

Спортын шалтгаанаар элсэх  А 1.5 

Орон байранд хийх нэгжлэгийн турш дахь эрэл  А 2.1, 2.27-29, В 2.4 

Сургуулийн орон байрны эрэл  В 2С 

Мансууруулах бодисыг зүй бусаар ашиглах хууль 1971  В 2С 

Довтлох зэвсэг  А 2.1, 2.12-14, 2.27-8, 10-13, В 2С 

Үндэслэл бүхий албадлага  А 3.2, D 5.9 

Терроризмын хууль 2000  А 2.19-24, 3.5, 7-8, 12, 14, 17 

Биеийн байцаалтыг тодруулах  D 1.6, 5.1-11, 5.16-21 

Орон байранд хийх нэгжлэг 

Нэвтрэхийг үзэх 

Дараах үйл ажиллагаа  В 8.1-3 

Бүрэн эрх  В 2.7 

Амьсгалах дээж  B 2B(a) 

Туршид анхааруулах  В 6.12 

Нөхөн төлбөр  В 6.7, 6А 

Гардан явуулах  B 1.4, 6.9-12, 6.15, 6B, 7.7 

Хяналтад байгаа мансууруулах бодис  B 2C 

Олдсон материалыг хуулбарлах буюу дүрс зургийг нь авах  В 7.5, 7.11, 7.15,  

7.17, 7Н 

 Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Нэгжлэгийн турш хохирол учруулах  В 8.1 

Аюултай хэрэгсэл болон довтлох зэвсэг  В 2В(c) 

Олдсон баримт бичгийн тайлан  В 7.8А 

Тэсрэх бодисын хууль 1875  В 2В(e) 

Хүний эрхийн хууль 1998  В 1.3 



Цагаачлалын ажилтан  В 2D 

Нэгжлэг хийхээс өмнө гаргаж өгөх мэдээлэл  В 6.5, 6.7-8 

Зөвшөөрөл хүсэхээс өмнө гаргаж өгөх мэдээлэл  В 5.2 

Электрон хэлбэрээр олдсон мэдээлэл  В 7.6 

Нэгжлэгийн турш дахь байцаалт  В 6.12А 

Олон удаагийн тохиолдол  В 6.3А 

Баривчлагдсан хүний эзэмшилд буюу хяналтад байгаа  В 4.3 

Жижиг шүүх хурлын (Ирланд) хууль 1851  B 2B(f) 

Цагдаагийн болон гэмт хэргийн нотлох баримтын хууль 1984  В 6.14-15 

Нэгжлэгийн турш байцаах  В 6.12 

Үндэслэл бүхий албадлага  В 1.4, 6.6, 6.10, 6С 

Олдсон эд зүйлсийн хадгалалт  B 7G 

Хувийн халдашгүй байх эрх  В 1.3, 6.10 

Замын хөдөлгөөний хууль 1988  В 2В(a) 

Сургуулийн орон байр  В 2С 

Нэгжлэгийн дараагаар хамгаалах  В 6.13 

Эд хөрөнгийг хураан авах  В 3С 

Түргэвчилсэн шүүн таслах ажиллагааны (Процедур) хууль 1881  B 2B(f) 

Терроризмын хууль 2000  В 2B(d), 6.14-15 

Хугацаа  В 6.1-3 

Тээвэрлэлт болон үйлдвэрийн акт 1992  В 2B(d) 

Гэрч  В 6.11, 8.1 

Тээврийн хэрэгсэл дэх нэгжлэг  тээврийн хэрэгслийг үзэх 

Зөвшөөрөлгүй нэгжлэг  нэвтрэх, зөвшөөрөлгүй зэргийг үзэх 

Бүрэн эрхийг олж авах, сонгох  В 6.3, 7.1, 7.7-13, 7C-D 

Орон байран дахь нэгжлэг  В 7В 

Эд хөрөнгө хураан авах  В 3.6, 3С, 7.1-17, 7А-Н 

Олон нийтийн дэмжигч ажилтан  А Хавсралт С 

Баримтжуулалт  В 7.12-13, 7.16, 8.1, 8.2 

Цагаачлалын ажилтан  В 2D 

Бие даасан засаг захиргаа, хяналтад байгаа мансууруулах бодис С 9.10 

Бие даасан угсаатны нөхцөл байдал  А 4.3, 4.5, 4.17, 4.18, 18, Хавсралт В 

Үрийн шингэний дээж  нарийвчилсан дээжийг үзэх 

Хагас ухаангүй байгаа баривчлагдсан хүн, хяналт  С 9.3, 9Н 

Ахлах албан хаагч  С 1.9А 

Тэргүүн албан хаагчийг үзэх 

Мансуурлыг шалган тогтоох бүрэн эрх олгох  С 17.1, 17.3, 17.4, 17.6, 17.8 

Нэгжлэг хийх бүрэн эрх олгох  С Хавсралт А (2, 3, 3A, A1-5) 

Рентген болон хэт авианы шинжилгээ хийх бүрэн эрх олгох  С Хавсралт К  



(1) 

Гомдол  С 9.2 

Баривчлагдсан хүний захидал болон телефон яриа  С 5.6 

Баривчлагдсан хүний хуулийн зөвлөгөө авах эрх  С 6.6, 6.12A, 6.14, 6F, 6I,  

Хавсралт B (1, 8) 

 Эмгэгтэй сэжигтэнтэй хийх байцаалт   С 11.18, Хавсралт Е (E3) 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэлд нэрийг нь тусгах  С 2.2 

Баривчилгааны мэдэгдэл  С Хавсралт В (1, 8) 

Өмгөөлөгчийг оролцуулахгүй байх  С 6.10-11 

Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  С 15.2, 15A, 15B, 15E,  

Хавсралт E (10) 

Бие бүрэлдэхүүний хамгаалалт  С 2А 

Терроризмын хууль 2000  C 15.8 

Ноцтой зохион байгуулалттай гэмт хэргийн болон цагдаагийн хууль 2005  G 1.4,  

2.7 

Өвчтэй хүн  С 1.8, 3.5, 9.12, 11.18, 12.3, Хавсралт G 

Дохионы хэл  F 3.1(d) 

Гарын үсэг  С 3.20, 4.4, 5.8, Хавсралт В (14), F 4.18 

 Хорьж саатуулах тэмдэглэл  С 3.5, Хавсралт В (4) 

Байцаалтын тэмдэглэл  С 11.9, 11.11, 11.12, 11.13, 11.15, 16.9 

Гарын үсэг зурахаас татгалзах  С 2.7, 3.2, 5.8, 11.11, 11.14, 11E, 16.9,  

Хавсралт D (12), F 4.18 

Бичгэн мэдүүлэг  С 16.9, Хавсралт D (4, 7, 9, 11) 

Ач холбогдолтой мэдүүлэг  мэдүүлгийг үзэх 

Дуугүй байх 

Эсрэг санал бодол  С 6.6, 10.1, 10.5, 10.6, 10.9-11, 10C, 11.4A, 16.2,  

Хавсралт B (D) Хавсралт C, F 4.1 

Баривчлагдсан хүнд тайлбарлах  С Хавсралт С (3, C2) 

Ач холбогдол бүхий  C 11.4, 11.4A, 11A, E 4.6, F 4.6 

Арьсны дээж  D 2.17, 2C, 6.1, 6.6 

 Нарийвчилсан биш дээжийг үзэх 

Нийгмийн ажилтан  С 3.16, 17G, Хавсралт E (6) 

Өмгөөлөгч  C 1F, 2.4, 3.1, 3.19, 3.20, 15.3, F 4.5 

Хуулийн зөвлөгөө, өмгөөлөгчийг үзэх 

Байцаалтад  С 6.8-11 

Сонгох  С 6В 

Харилцах  С 3.21, 5.7, 6.1, 6.5 

Удирдан чиглүүлэх  6.9-11 

Нууц хадгалалт  С 6J, Хавсралт B (3), Хавсралт E (E1) 



Сонирхлын зөрчил  С 6G 

Тодорхойлолт  С 6.12, D 2.6, E 1.5, F 1.5 

Хойшлогдсон боломж  С 6.6, 6А, Хавсралт В 

Зөвлөгөө авахаар зөвшөөрөгдөөгүй баривчлагдсан хүн  C 6.6, C (1(a), С2) 

Үүрэг  С 6.1, 6.6, 6.11, 6B, Хавсралт C (1(a)) 

Орчуулагч/хэлмэрч  С 13.9 

Насанд хүрээгүй этгээд  С 6.5А 

Хасах  С 6.10-11, 6Е 

Төлөөлөгч  С 12A-6.14, 6F 

Тусгай журмын эд зүйл  В 3.6, 3В, 7.9В, 710 

Тусгай сануулга  F 4.2 

Амьсгалах загвар  Амьсгалын дээжийг үзэх 

Таамагласан нэгжлэг  D 4.19, 4.21, 4B, 6.8, 6.12, 6E, Хавсралт F 

Хэл ярианы гажигтай хүн  С 1.6, D 2.5, 2.14, F 3.1(d) 

 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, хэлний бэрхшээлийг үзэх 

Мэдүүлэг 

Бичгэн мэдүүлгийг үзэх 

Насанд хүрсэн зохих этгээд  С 1Е 

Аудио бичлэг хийх  С 12А, Е 3.5 

Байцаалт дахь баталгаа  С 11.4, 11А, 11Е 

Баривчлах шалгуур нөхцөл  G 2.9 

Насанд хүрээгүй этгээд болон Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй этгээд   

С 11.15, 16.4А 

Англи хэл дээр биш  С 13.4 

Уншлагын бэрхшээлтэй этгээд  С Хавсралт D (12) 

Уншиж танилцах болон гарын үсэг зурах  С 13.4, Хавсралт D (4, 7, 11-12),  

Хавсралт E (8) 

Ач холбогдол бүхий  C 11.4, 11.4A, 11A, 11Е, E 4.6, F 4.6 

Сануулгын дагуу  С 12.13-14, 12А 

Дүрс бичлэгээр тэмдэглэх  F 3.5, 3D, 4.18 

Хөдөлгөөнгүй бүлэг, бүлэглэн таньж олуулах  D Хавсралт C (25-29) 

Дүрс зураг дарах  гэрэл зургийг үзэх 

Хулгайлагдсан эд зүйл  А 2.6 

Зогсоолт болон нэгжлэг 

Хүний биед хийх нэгжлэгийг үзэх 

Гардан явуулах  А 3.1-11 

Эрх мэдэл  А 2.1-29, 10-13, Хавсралт А 

Олон нийтийн дэмжигч ажилтан  А Хавсралт С 

Тухайн этгээдийг цагдан хорих  А 1.2, 3.3, 6, С 1.12 



 Хяналт шинжилгээ  А 5.1-4, 17, 19 

 Арьс өнгөөр ялгаварлан гадуурхал  А 1.1, 2.25 

 Зарчмууд  А 1.1-5 

 Тэмдэглэл  А 4.10А, 21 

Гудамжны батлан даалт  батлан даалтыг үзэх 

Гудамжны зөрчлийн хууль 1959 D 4A 

Хэсэгчилсэн нэгжлэг  С 4.1, Хавсралт А (9-12), Хавсралт Е (12) 

 Хувцаслалтыг хасахыг үзэх 

Үр нөлөөтэй/тохиромжтой дээж  С 17В, D 6.2, 6.6, 6B 

Түргэвчилсэн шүүн таслах ажиллагааны (Процедур) хууль 1881  B 2B(f) 

Хяналт  C 9.3, 9.15, 9CA, 9F, 9H 

 Ажиглалтын жагсаалтыг үзэх 

Хязгаарлалтанд байгаа баривчлагдсан этгээд  С 8.11 

Насанд хүрээгүй этгээд болон Сэтгэцийн өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй этгээд   

С 9В 

Эрүүл мэндийн зөвлөгөө  С 9.13-14, 9F 

Бие даасан засаг захиргаа, хяналтанд байгаа мансууруулах бодис С 9.10 

Дэмжигч хүн  D 2.15A, 2AB 

 Насанд хүрсэн зохих этгээдийг үзэх 

Сэжигтэн 

Баривчлагдсан хүн, сэжиглэх үндэслэл, таньж олуулах ажиллагааг үзэх 

Мэдэгдэхгүй байгаа биеийн байцаалт  D 3.2-3 

Мэдээлэл  С 11.6 

Мэдэгдэж байгаа болон боломжтой  D 3.4-20 

Мэдэгдэж байгаа гэвч боломжгүй  D 3.21-24, 3D 

Мэдэгдэл  D 3.17 

Асуултанд хариулахаас татгалзах  С 10.1, F 4.6 

Ач холбогдолтой дуугүй байх болон мэдүүлэг  C 11.4, 11.4A, 11A 

Алчуур  нарийвчилсан дээж, нарийвчлаагүй дээжийг үзэх 

Хальсанд тэмдэглэх  аудио бичлэгийг үзэх 

Хальсанд  тэмдэглэх хэрэгслийг үзэх 

Шивээс  таньж олуулах шинж тэмдгийг үзэх 

Телефон яриа  C 5.6-8, 5A, 5D-E 

 Хуулийн зөвлөгөө авах боломж  C 6.5, 6J, F 4.5 

 Хуулийн зөвлөгөөнөөс өмнөх байцаалтыг зөвшөөрөх  С 6I 

Мансууруулах бодисыг хяналтандаа байлгаж байгаа бие даасан захиргааг  

зөвшөөрөх  С 9.10 

 цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  C 15.3B, 15.3C, 15.9- 

11, 15.14, 15F 



Сануулгын нөхцөл  С 10.5-9, 10D, 16.2, Хавсралт C 

Терроризмын хууль 2000  С 1.11, 1.12 

Хуулийн зөвлөгөө авах боломж  C 6J, Хавсралт B (8-12) 

Байцаалтын аудио тэмдэглэл  Е 3.2 

Биеийн хэлбэр дүрсний хэв  D 2.17, 2C, 6C 

Сануулга өгөх  G 3.1 

Цагдан хорих нөхцөл  С 8А 

Таньж олуулах журам  D 2.17, 2C 

Захидал болон телефон яриа  С 5.6 

Баривчилгааны мэдэгдэл  С Хавсралт В (8-12) 

Гэрэл зураг  D 2.17, 2C 

Баривчлагдсан хүнийг байцаах  С 10.1 

Сэжиглэх хангалттай үндэслэл  А 2.2, 2.3, 2.8, 2.24 

Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  C 15.8, 15A, 15F 

Нэгжих зөвшөөрөл  B 2A, 3.4, 3.7 

Хүний биед хийх нэгжлэг  А 2.19-24A, 3.5, 7-8, 12, 14, 17 

Орон байранд хийх нэгжлэг  B 2B(d), 6.14-15 

Зогсоох болон нэгжих бүрэн эрх  А (Gen.), 2.1, 2.8, 2.19-26 

Цагдан хорихыг хянан шалгах болон хугацааг сунгах  C 15.8, 15A 

Дүрс бичлэгт буулгасан тэмдэглэл  F 2.5(a), 3.2, 3E 

Хулгайн хууль 1968  B 2A(a), C 17E 

Бичлэг /тэмдэглэл/-ийн хэрэгслийн өдөр, цаг тогтоох  F 2.3, 2B 

Жорлон, баривчлагдсан хүнд орохыг зөвшөөрөх  C 3A, 8.4 

Орчуулга  C 3B, 6.3, 6H, 13.4 

 Орчуулагчийг үзэх 

Тээвэрлэлт болон үйлдвэрийн акт 1992  В 2B(d), C 3D, 11.1A, D 2.17 

Эмчилгээ  эрүүл мэндийн эмчилгээ болон зөвлөгөөг үзэх 

Цөмийн хэрэг, зөрчил  C 17.3, 17.4, 17.15, 17E 

Хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К 

Эзэнгүй тээврийн хэрэгсэл  А 4.8-10 

Албан хаагчид өмсөхгүй дүрэмт хувцас  А 3.9, B 2G, 6.5(i) 

Хууль бус бараа  хориглосон барааг үзэх 

Шаардлагагүй буюу үндэслэлгүй албадлага  С 9.2 

Тохирохгүй дээж  D 6.2, 6.6, 6B(b) 

Содон физик шинж чанар  таньж олуулах шинж тэмдгийг үзэх 

Шээсний дээж  нарийвчилсан дээжийг үзэх 

Тэнүүчлэлийн хууль 1824  С 17E, D 4A 

Тээврийн хэрэгслийн доголдлыг засах төлөвлөгөөний мэдэгдэл  А 4.14 

Тээврийн хэрэгсэл 



 Өмчлөлийг тогтоох  С 10.1 

Нүүрэлдүүлэлтийг тэмдэглэх  А 4.14 

Нэгжлэг  A 3.8-11, 4.3, 4.5, 4.8-10, 16, Хавсралт C 

Хураан авах  В 7В 

Зогсоох болон нэгжих бүрэн эрх  А 2.19 

Хорьж саатуулах байран дахь видео камер  С 3.11 

Видео зөвлөгөөн /хурал/  C 15.3C, 15.9-9C, 15F, 15G 

Видео таньж олуулах ажиллагаа  D 1.2, 3.5-6, 3.14, 3.17-21, 3.25-27, Хавсралт A 

 Шоронд  D Хавсралт B (5) 

Гэрэл зураг  D Хавсралт A (13), Хавсарлт E (6, 8-9) 

Шоронгийн хамт хоригдогч  D Хавсралт A (6), Хавсралт B (4-5) 

Видео бичлэг  С 2.1, D Хавсралт B (2, 23-4), Хавсралт C (8-9, 42-3) 

Эргэлт  С 5.4, 5В, 7.3-4, C 9.3, 9.14, 9CA 

 Хяналтыг үзэх 

Дүрс бичлэгэн тэмдэглэл 

 Дүрс бичлэгт буулгасан тэмдэглэл, баталгаажсан тэмдэглэх хэрэгслийг үзэх 

Тодорхойлолт  F 1.6 

Хяналтын хувиуд  F 2.4, 4.18, 4A, 4F, 6.1-6.7, 6A-E 

Ил тод байдал  F 2.1, 2A, 3.6, 4.3, 4.11 

Зогсоох  F 3E, 4.12 

Ажлын хувиуд  F 2.4 

Дүрс бичлэгэн тэмдэглэлийн багаж хэрэгсэл  F 2.2, 2A, F 3.6 

 Гэмтэл  F 3.3, 4.15 

Харааны согогтой хүн  С 1.6, 3.20, D 2.5, 2.13, 2B 

 Хараагүй хүн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг үзэх 

Дүрс бичлэгт тэмдэглэсэн байцаалт  C 13.3, 13.7, 13.9, 16.9, F 3.1-6, 3A-F, 4.1-19,  

4A-G, 5.1-2, 5A 

 Цагдаагийн байгууллагын сонголтоор  F 3A 

Бүрэн эрхт албан хаагч  F 3F 

Завсарлага  F 4.8, 4.12-14, 4D, 4E 

Сануулах  F 4.1, 4.5, 4.14, 4D 

Эхлэл  F 4.3-6 

Дүгнэлт  F 4.17-19 

Шалгуур нөхцөл  F 3.1 

Баримтжуулалт  F 4.8, 4.9, 4.19 

Өгөгдөл болон хугацаа  F 2B, 4.4(d), 4.12, 4.13, 4.17, 6.7 

Сэжигтэнд өгөх тайлбар  F 4.4 

Талуудын адилтгал /таньж олуулах/  F 4.4(b-c) 

Таньж олуулахыг ашиглах  D 3D, F 2D 



Шүүхэд  F 3E, 4D, 4E 

Хэрэг зөрчилтэй холбоогүй мэдээлэл  F 4.10 

Байцаалтын тэмдэглэлгүй байдал  F 3.3 

Эсэргүүцэл  F 4.8, 4G 

Байцаалтын татгалзал  F 3.3 

Дуу хоолойгоор таньж олуулахаар зогсоох  D 1.2 

Цагдаагийн хэсэг дэх сайн дурын оролцогч  С 1А, 2.1A, 2.1, 12.2, F 3.4 

Сайн дурын байгууллага  C 3.13, 3C, 5C, D 2A, 17G 

Эмгэгтэй хүмүүс, хамгаалалт, баривчлах шалгуур нөхцөл  А G 2.9 

Эмгэгтэй сэжигтэн  хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, насанд хүрээгүй этгээд, сэтгэцийн  

өвчтэй / сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг үзэх 

Анхааруулга, илэрхийлэх 

 Дээж/загвар бэлтгэх боломжгүй болох  С 17А 

Нарийвчилсан нэгжлэгээс татгалзах  С Хавсралт А (2B, A6) 

Рентген болон хэт авианы шинжилгээнээс татгалзах  С Хавсралт K (K2) 

Сануулгыг үзэх 

Зөвшөөрөл  зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, нэгжлэг хийх зөвшөөрлийг үзэх 

Техник хэрэгслийг цэвэрлэх, боломж  С 3A, 8.4 

Зэвсэг  довтлох зэвсгийг үзэх 

Уэльс хэл  C 3B, 6.3, 6H 

Гэрч 

нүүрэлдүүлэлт, бүлэглэн таньж олуулах, таньж олуулахаар зогсоох, видео  

таньж олуулах ажиллагааг үзэх 

хурууны хээ болон дээжүүд устах  D Хавсралт F (3(b)) 

хураан авсан эд хөрөнгийн шалгалт  В 7.8, 7.12, 7D 

таньж олуулах  D 1.2, 3.1-33, 3A-F, E (2) 

цагдаагийн алба хаагч  D 3A 

шүүхийн өмнөх шатны харгалзан дэмжигч  D 2.15A, 2AB 

оронд байранд хийх нэгжлэг  B 6.11, 8.1 

гэрэл зургийг үзүүлэх  D 3.3, Хавсралт E 

Ажлын хувиуд 

 Аудио бичлэгүүд  E 2.2, 2A, 6A 

 Дүрс бичлэгүүд  F 2.4 

Бичгэн материал  C 5.6 

 Албан бичгийг үзэх 

Өмгөөлөгчийн бичгэн зөвлөгөө  С 6.1 

Бичгэн зөвшөөрөл 

 Гутлын улны мөр  D 4.16 

 Нарийвчилсан нэгжлэг  С Хавсралт А (2(b), 7) 



 Рентген болон хэт авианы шинжилгээ  С Хавсралт К (1) 

Бичгэн мэдэгдэл  баримтжуулалтыг үзэх 

Бичгэн тэмдэглэл  C 10.1, 11.7-14 

Бичгэн мэдүүлэг  C 11.15, 12.13-14, 12A, 16.4, Хавсралт C (1()), Хавсралт D,  

Хавсралт E (8) 

 Мэдүүлгийг үзэх 

Рентген туяа  С Хавсралт К 

Насанд хүрээгүй этгээдийн шүүн таслах ажиллагааны болон Эрүүгийн нотлох баримтын 
хууль 1999  С Хавсралт С (1), D 2AB 

Өсвөр насныхны тусламжийн баг  С 3.14 

 

Энэхүү товхимолд багтсан журмуудыг 1984 оны Цагдаагийн үйл ажиллагааны болон 
эрүүгийн нотлох баримтын тухай хуулийн дагуу дотоод яамны сайдаас бэлтгэн гаргасан бөгөөд 
Парламентаас батлагдсан болно. 

 

Дээрх журмууд нь цагдаагийн алба хаагчдаас зогсоох болон нэгжих, орон байранд 
нэгжлэг хийх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, эмчилгээ, байцаах болон сэжигтнийг таньж олуулах мөн 
байцаалтыг бэхжүүлэх дүрс дуутайгаар  хальсанд бичлэг хийх зэрэгтэй холбоотойгоор цагдаа 
болон олон нийтийн хооронд үүсэх харилцааг зохицуулна. 

Журмууд нь гэмт хэргийг мөрдөн байцаах ажиллагаа болон гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ буюу нийгмийн гишүүдийн хамгаалалтыг авч хэрэгжүүлэх цагдаагийн 
бүрэн эрх болон процессыг зохицуулна. 

 

Дээрх журмуудаар хувь хүний эрхийн ойлгомжтой тодорхойлолт болон цагдаагийн бүрэн 
эрхийг тогтооно. 1984 оны Цагдаагийн үйл ажиллагааны болон эрүүгийн нотлох баримтын тухай 
хуулийн дагуу гаргасан журмуудын хуулбар нь цагдаагийн бүх хэсэг дэх цагдаагийн алба хаагч, 
баривчлагдсан хүмүүс болон иргэдэд амархан ашиглагдах боломжтой байх ёстой. 


