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ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 190 дүгээр зүйлийн 190.10-дахь
заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь:
1. “Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх тухай шүүхийн
шийдвэрийг гүйцэтгэх, түүнд хяналт тавих журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
2. Журмыг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх төв байгууллагын дарга /Бригадын генерал Ц.Амгаланбаяр/, Сэтгэцийн
эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирал /Л.Насанцэнгэл/-д даалгасугай.
3. Энэ журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хууль зүй, дотоод
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга /Г.Баясгалан/, Эрүүл мэндийн яамны
Төрийн нарийн бичгийн дарга /Д.Очирбат/ нарт тус тус үүрэг болгосугай.

ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН
САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

С.БЯМБАЦОГТ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙДЫН
ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ

А.ЦОГЦЭЦЭГ

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд,
Эрүүл мэндийн сайд нарын 2017 оны 09 дүгээр
сарын 21-ний өдрийн Дугаар А-240/А369 дугаар
хамтарсан тушаалын хавсралт

ЭМНЭЛГИЙН ЧАНАРТАЙ АЛБАДЛАГЫН АРГА ХЭМЖЭЭ
ХЭРЭГЛЭХ ТУХАЙ ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙГ ГҮЙЦЭТГЭХ,
ТҮҮНД ХЯНАЛТ ТАВИХ ЖУРАМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээр шийдвэрлэсэн
шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх, хяналт тавихад Эрүүгийн хууль, Шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх тухай хууль, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тухай хууль, бусад холбогдох хууль
тогтоомж, энэ журмыг мөрдлөг болгоно.
1.2. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих
үндэслэл нь шүүхийн хүчин төгөлдөр шийтгэх тогтоол, магадлал байна.
1.3. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэх шүүхийн шийдвэр
гармагц уг этгээдийг шүүхийн шийтгэх тогтоол, сэтгэцийн эмгэг судлалын
шинжилгээний дүгнэлт, бусад холбогдох баримт бичгийн хамт албадан эмчлэх
эмнэлэгт хүлээлгэн өгөх үүргийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гүйцэтгэнэ.
1.4. Албадан эмчлүүлж байгаа этгээдийг гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, эмнэлгийн болон
цагдаагийн байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлнэ.
Хоёр. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ
хэрэглэх этгээдийг эмнэлэгт хүлээн авах
2.1. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх этгээдийг
Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүлээн авах тасагт эмч, сувилагч хүлээн
авч тусгай бүртгэл хөтөлж, өвчний түүх нээн хаягийн хэсгийг бөглөнө.
2.2. Албадан эмчлүүлэх этгээдийг хүргэж ирсэн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагын ажилтнаас тухайн этгээдэд албадан эмчилгээ явуулах тухай шүүхийн
шийдвэр,сэтгэцийн эмгэг судлалын шинжилгээний дүгнэлт, магадлагааны актын
хуулбар, иргэний болон бусад холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн албан ёсоор
хүлээн авах ба эдгээр нь өвчний түүх нээх үндэслэл болно.
2.3. Эмнэлгийн хүлээн авах тасаг нь албадан эмчлүүлэх этгээдэд биеийн
үзүүлэлтүүдийн үзлэг, үйлчилгээг үзүүлсний дараа эмчлүүлэгчийг хүлээн авсан
баримт бичгийн хамт хэвтүүлэн эмчлэх клиникт хүлээлгэн өгнө.
2.4. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх байгууллага нь
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 190 дүгээр зүйлийн 190.5-т заасан үүргийг
хүлээнэ.
Гурав. Албадан эмчилгээ явуулах нөхцөл

3.1. Албадан эмчлүүлэгчийн зүгээс гарч болзошгүй хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх зохион байгуулалтын болон харуул хамгаалалтын арга хэмжээг тус
журмын 1.4-т тусгагдсан байгууллагууд хамтран авч хэрэгжүүлсэн байна.
3.2. Албадан эмчлүүлэгч бүрийг үзлэгийн эмч хүлээн авч хяналтын хувийн
хэрэг, өвчний түүхийг тус тус нээж, тусгай шүүгээнд хийж, нууцлалыг чандлан
хадгална. Өвчний түүхэнд шүүхийн шийдвэрийн хуулбар, иргэний бичиг баримт зэрэг
нь байна.
3.3. Харуул хамгаалалтын ажилтан нь албадан эмчлүүлэгчийн хяналтын
хувийн хэргийг хөтлөн, эргэлт уулзалтын бүртгэл, гаргасан зөрчил, эмчилгээнд
гадагшаа авч явсан тухай, тусгай хэрэгсэл хэрэглэсэн тухай, усанд орсон ба нар,
салхинд гаргасан тухай тэмдэглэлийг хөтөлж хавсаргана.
3.4. Албадан эмчлүүлэгчид үзлэгийн эмч зохих үзлэг, шинжилгээг ердийн
эмчлүүлэгчийн нэг адил зарчмаар хийж, оношийг бататган тогтоож, эмийн болон
эмийн бус эмчилгээг стандартын дагуу хийнэ.
3.5. Албадан эмчлүүлэгчид шаардлагатай эрүүл ахуй, ариун цэврийн хэрэгсэл,
ор дэрний хэрэглэл, хоол ундны хангалтыг ердийн эмчлүүлэгчийн нэг адил
бүрдүүлсэн байна.
3.6. Шүүхийн сэтгэц эмгэг судлалын клиникт тус клиникийн эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтнийг ба хамгаалалтын үүрэг гүйцэтгэж буй шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
байгууллагын ажилтан, хяналт тавих үүрэг бүхий хяналтын прокуророос бусад
хүмүүсийг оруулахыг хориглоно. Хэрэв ажлын шаардлагаар зайлшгүй орох хүмүүсийг
эмнэлгийн удирдлагын зөвшөөрлөөр зөвхөн ажлын цагаар нэвтрүүлнэ.
3.7. Тус клиникийн эрхлэгч, эмч нар клиникийн эмнэлэг үйлчилгээ, аюулгүй
байдлын хамгаалалт, дэг журамд байнгын хяналт тавьж, ээлжийн сувилагч, асрагч,
хамгаалалтын ажилтнаас холбогдох мэдээлэл авч ажиллана.
3.8. Эмнэлгийн захиргаанаас баталсан цагийн хуваарийн дагуу албадан
эмчлүүлэгчдийг дулааны улиралд өдөрт 2 удаа, хүйтний улиралд өдөрт 1 удаа 2
цагаас илүүгүй хугацаагаар хамгаалалтын ажилтан, асрагч нарын хяналтанд нар,
салхинд гаргана.
3.9. Албадан эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдлыг клиникийн эрхлэгч, үзлэгийн
эмч, эмчлүүлэгчид гарч буй сэтгэцийн өөрчлөлт, эмчилгээний үр дүнгийн талаар
өвчний түүх хөтлөх удирдамжийн дагуу өвчний түүхэнд үнэн зөв, тодорхой бичнэ.
3.10. Клиникийн эрхлэгч, эмч нар магадлуулагч болон албадан эмчлүүлэгчдийг
хэвтүүлэх, шинжилгээ хийх, эмчлэх, эмч нарын зөвлөлгөөн хийх үйл ажиллагааг
мөрдөгдөж буй журам, зааврын дагуу явуулна.
3.11. Эмчийн заасан шинжилгээ өгөх, эмчилгээ хийлгэхээс татгалзсан
эмчлүүлэгчийг албадан эмчилнэ.
3.12. Жижүүрийн эмч нь эмнэлгийн сувилагч, асрагч, хамгаалалтын ажилтан
нарын ажлын хариуцлага, магадлуулагч болон эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдал,
эмчилгээнд хяналт тавьж, тэдний тоог бүртгэж, шаардлагатай тохиолдолд онцгой

анхаарах эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдлыг үзэж, өвчний түүхэнд нь тэмдэглэн
эмчилгээ эрхэлсэн дэд захиралд мэдээлнэ.
3.13. Албадан эмчилгээний явц, үр дүнгийн байдалд сэтгэцийн эрүүл мэндийн
үндэсний төвийн удирдлага хяналт тавина.
3.14. Албадан эмчлүүлж буй этгээдийн харьяалах нутаг дэвсгэрийн тойргийн
шийдвэр гүйцэтгэгч тухайн этгээдийн сэтгэц засралын байдлын талаар сар тутам
эмчилж буй байгууллагаас тодорхойлолт авч, хяналтын хувийн хэрэгт хавсаргаж
ажиллана.
Дөрөв. Албадан эмчилгээг зогсоох
4.1. Албадан эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдлыг магадлан шинжилгээний
комисс нь хагас жилд нэг удаа өвчний явцын талаар хэлэлцэж, дүгнэлт гаргана.
Хэрэв шаардлагатай тохиолдолд аль ч үед магадлан шинжилгээний Комиссыг
хуралдуулж болно.
4.2. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн магадлан шинжилгээний
комиссоос эмчлүүлэгчийн сэтгэцийн байдал засарсан, хэрэг хариуцах чадваргүй
байдал арилсан ба цаашид албадлагын арга хэмжээг үргэлжүүлэх шаардлагагүй
тухай дүгнэлт гарсан бол уг дүгнэлтийг харьяа шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэст
ажлын 3 хоногийн дотор хүргүүлнэ.
4.3. Шийдвэр гүйцэтгэгч дүгнэлтийг хүлээн авмагц ажлын 7 хоногийн дотор
албадлагын арга хэмжээг зогсоох тухайсаналаа, холбогдох материаллын хамт
прокурорт хүргүүлж шийдвэрлүүлнэ.
4.4. Албадан эмчлүүлж байгаа этгээдийн сэтгэцийн байдлаас шалтгаалан
хууль ёсны төлөөлөгч, өмгөөлөгчийн хүсэлт, прокурорын саналаар албадан эмчлэх
хугацаа дуусахаас өмнө энэ журмын 4.2 дахь хэсэгт заасан дүгнэлтийг гаргуулж
болно.
4.5. Эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээг хэрэглэхийг зогсоох тухай
шүүхийн шийдвэрийг хүлээн авснаас хойш 7 хоногийн дотор албадан эмчлүүлэгчийг
эмнэлгээс гаргаж, шүүхийн шийдвэрт заасан байгууллага, хууль ёсны төлөөлөгчид
биечлэн хүлээлгэн өгөх үүргийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага хүлээх ба
хяналт тавих үүрэг бүхий орон нутгийн сэтгэцийн болон донтолтын эмч нарт албадан
эмчилгээ зогсоосон тухай маягтыг ажлын 5 хоногт багтаан хүргүүлнэ.
4.6. Албадан эмчилгээг зогсоосон эмчлүүлэгчид харьяа орон нутаг, дүүргийн
сэтгэцийн болон донтолтын эмч нь идэвхтэй хяналт тавина.
4.7. Албадан эмчилгээг зогсоож, эмнэлгээс гаргасны дараа эмчлүүлэгчийн
сэтгэцийн байдал дахин хямарвал иргэний журмаар харьяалсан сэтгэцийн эмнэлэгт
эмчлүүлнэ.
4.8. Асран хамгаалах хүнгүй, гэр оронгүй эмчлүүлэгчийг албадан эмчилгээ
дууссаны дараа сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нь холбогдох байгууллагад
хүсэлтээ гарган асуудлыг шийдвэрлэж ажиллана.

4.9. Албадан эмчлүүлэгч нас барвал үзлэгийн эмч, клиникийн эрхлэгч нар
түүний ар гэр, харьяа шийдвэр гүйцэтгэх газар, хэлтэс, цагдаагийн байгууллага,
тогтоол, магадлал гаргасан, шүүхэд даруй мэдэгдэнэ.
4.10. Клиникийн эрхлэгч, үзлэгийн эмч нар албадан эмчилгээ дууссан болон
нас барсан эмчлүүлэгчийн хяналтын хувийн хэрэг, өвчний түүх, иргэний болон бусад
аримт бичгийн хуулбарыг байгууллагынхаа архивт шилжүүлж, иргэний баримт
бичгүүдийг нь түүний төрөл төрөгсөд, асран хамгаалагчид албан ёсоор хүлээлгэн
өгнө.
Тав. Харуул хамгаалалтын зохион байгуулалт
5.1. Хамгаалалтын нэг ээлжинд 3-аас доошгүй хамгаалалтын ажилтан үүрэг
гүйцэтгэхээр зохион байгуулна.
5.2. Албадан эмчлүүлэгсдийн өрөө, коридор, шатны хонгил зэрэг газруудад
телекамер байрлуулж, эмнэлгийг бүхэлд нь хянах боломжтойгоор зохион байгуулна.
Гадна болон дотор хамгаалалтад орчин үеийн хяналт, хамгаалалтын техник хэрэгсэл
ашиглаж болно.
5.3. Хамгаалалтын ажилтан нэг бүрийг тусгай хэрэгслээр хангаж, хяналтын
цэгт холбооны иж бүрэн хэрэгсэл, теле хяналтын дэлгэцийг байршуулна.
5.4. Хамгаалалтын ажилтан нь албадан эмчлэх эмнэлэгт сэтгэцийн байдал
тогтоолгохоор болон эмчлүүлэхээр ирсэн этгээдийг хүлээн авах үед болон өдөр
тутмын хамгаалалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ дараах эрх, үүрэгтэй байна.
5.4.1. шүүхийн шийтгэх тогтоол, шинжээч томилох тогтоол, холбогдох
бусад баримт бичиг нь эмчлүүлэгчийн овог, нэр, регистрийн дугаар, фото зурагтай
тохирч буй эсэхийг тулган шалгах ;
5.4.2. эмчлүүлэгчийн биед үзлэг хийж, илэрсэн гэмтэл, шарх, сорви,
онцлог содон тэмдэг /”шивээс, мэнгэ” гэх мэт/ зэргийг дэлгэрэнгүй тэмдэглэж авах;
5.4.3. эмчлүүлэгчийн өмссөн хувцас, авч яваа бусад эд зүйлд үзлэг
хийж, эмнэлэгт нэвтрүүлэхийг хориглосон эд зүйлсийг хураан авч гэр бүл, төрөл
садангийн хүн, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигч болон өвчтнийг хүргэж ирсэн
албан тушаалтанд хүлээлгэн өгч, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэн, байлцсан хүмүүсээр
гарын үсэг зуруулж баталгаажуулах;
5.4.4. эмнэлгийн захиргаа болон эрхлэгч эмчийн зөвшөөрөлгүйгээр
хяналт тавьж буй прокурор, эмнэлгийн ажилчдаас бусад гадны хүнийг албадан
эмчлэх эмнэлгийн байранд нэвтрүүлэхгүй байх;
5.4.5. эмчлүүлэгч өөрийн болон бусдын амь нас, эрүүл мэндэд ноцтой
хохирол учруулж болзошгүй үйлдэл хийсэн болон хийхээр завдсан, эмчилгээ
хийлгэхээс татгалзсан тохиолдолд үзүүлж буй эсэргүүцлийн шинж, тухайн нөхцөл
байдлаас шалтгаалан тусгай хэрэгсэл /резинэн бороохой, гав, нулимс асгаруулагч
хий, хүлэг, ороох цамц, зөөлөн даруулга/-ийг холбогдох хууль, журамд заасны дагуу
хэрэглэж, энэ тухай тэмдэглэл үйлдэж, харуул хамгаалалтын хэсгийн даргад
танилцуулна. Харуул хамгаалалтын хэсгийн дарга нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх
ерөнхий газрын хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх албанд энэ тухай мэдэгдэнэ.

5.4.6. албадан эмчлэх эмнэлэгт нэвтрэх, гадагш гарах иргэдийн биеийн
байцаалт, зөвшөөрлийн хуудсыг шалгаж, шаардлагатай тохиолдолд биед үзлэг хийх;
5.4.7. эмчлүүлэгчийг баталсан хуваарийн дагуу эмнэлгийн гадна орчин
/эмнэлгийн хашаан дотор/-д харуул хамгаалалтын ажилтан, асрагчийн хяналт дор
салхилуулах үед хэрэг, зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж, хянан харгалзах;
5.4.8. хамгаалалтын ажилтан нь эмчлүүлэгч амиа хорлох, биедээ гэмтэл
учруулах үйлдэл хийхийг завдах, өөр хоорондоо болон эмч, сувилагч, асрагчтай
маргалдах, зодолдох, үймээн дэгдээх зэргийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах;
5.4.9. холбогдох хууль, дүрэм, журмын сурталчилгааг батлагдсан
хуваарийн дагуу эмчлүүлэгчдийн дунд явуулах;
5.5. Хамгаалалтын ажилтан нь ээлж хүлээлцэх бүрт эмчлүүлэгчийн бие, өрөө
тасалгаа, ор, шүүгээ болон бусад хувийн эд зүйлсэд сувилагч, асрагч нарын хамт
үзлэг хийж, хориглосон эд зүйлс илэрвэл хураан авч устгах ба энэ тухай тэмдэглэл
хөтөлнө.
5.6. Эмчлүүлэгчдээс гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд хэргийн газрыг
хамгаалалтад авч, нэн даруй Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх алба, цагдаагийн
байгууллага, эмнэлгийн захиргаанд мэдэгдэнэ.
5.7. Эмчлүүлэгч оргосон тохиолдолд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв
байгууллагын шуурхай эргүүл, харьяалах нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн хэлтэс,
эмнэлгийн захиргаанд тус тус мэдэгдэж эрэн сурвалжлах ажилд тухайн өдрийн
ээлжинд үүрэг гүйцэтгэж буй эмнэлгийн алба хаагчидтай хамтран ажиллана.
Зургаа. Бусад
6.1. Улсын хэмжээнд эмнэлгийн чанартай албадлагын арга хэмжээ авагдсан
этгээдүүдийн тоон мэдээг хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх алба хариуцан хөтөлнө.
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