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CONFLICT’S MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION
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 Байгууллагын удирдлагыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд анхаарал 
хандуулах гол асуудлын нэг бол байгууллага дотор зөрчил, үл ойлголцол 
үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг удирдах ажиллагаа юм.
 Хэдийгээр зөрчил, маргааныг нэг талаас хувь хүний зан харьцаа, үзэл 
бодлын илэрхийлэл, үл ойлголцох нөхцөл байдлаас үүдэлтэй хувийн шинжтэй 
асуудал гэж үзэж болох боловч нөгөө талаас энэ нь даамжирч цаашдаа 
байгууллагын хэмжээнд хүртэл өргөжих сөрөг үр дагаврын үндэс, суурь болж 
улмаар байгууллагын соёл, хөгжил, ирээдүйд бодитоор нөлөөлж болох юм.
Байгууллага дахь зөрчил түүнийг удирдах тухай асуудлыг авч 
үзэхийн тулд ер ньзөрчил гэж юу вэ? гэдгээс эхлэх нь зүйтэй юм.
Зөрчил гэдэг нь хоёр буюу түүнээс дээш талуудын хүсэл хэрэгцээ, 
эрхэмлэн дээдлэх зүйлс хоорондоо таарч тохирохгүй буюу ямар нэг 
арга замаар нэг нь нөгөөдөө саад учруулсан нөхцөл байдал юм.
Энгийн үгээр тайлбарлавал аливаа хувь хүн ба бүлэг хүн эрх ашиг, сонирхолоороо 
өөрийн хүссэн зүйлээ олж авч чадаагүй үед зөрчил, зөрчилдөөн бий болдог байна1.
Аливаа зөрчил, зөрчилдөөн нь нийгмийн амьдралын салшгүй нэг хэсэг 
бөгөөд түүнийг судлах нь зөвхөн энэ цаг үед менежментийн удирдлагыг 
амжилттай хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлагаар үүсэн гарч байгаа хэрэг 
биш бөгөөд түүний ойлголт, мөн чанарын талаар олон эрдэмтэн 
1  Зөрчлийг үүсэн гарах хэлбэр, хамрах хүрээгээр нь дараах төрөлд ангилан авч үздэг байна. Үүнд:
 1. Дотоод – хувь хүний дотоод зөрчил;
 2. Хүмүүс хоорондын – хувь хүмүүс хоорондын зөрчил;
 3. Бүлэг хоорондын – бүлгүүдийн хоорондох зөрчил;
 4. Олон улсын – улс орнуудын хоорондох зөрчилгэж ангилна.

Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд байгууллага дотор үүсч байгаа зөрчил түүний эерэг 
болон сөрөг нөлөөлөл, зөрчил үүсэх шалтгаан нөхцөл, байгууллагын удирдлагыг 
амжилттай хэрэгжүүлэхэд зөрчил үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх түүнийг удирдах талаар 
санал, дүгнэлтийг дэвшүүлэн гаргасан болно.

Abstract: Article is devoted to management of the conflicts in the organization, the 
reasons of emergence of the conflict in the modern organization, prevention of the orga-
nizational conflicts, a role of the head in conflict situations and ways their solutions are 
proposed.
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судлаачид өмнө нь судалж өөрийн үнэлэлт, дүгнэлтийг өгсөн байдаг.
Тухайлбал, Г.Спенсер “зөрчилдөөн нь нийгмийн хөгжлийн гол хүчин зүйлс, 
хүн төрөлхтөний түүхийн зайлшгүй үзэгдэл мөн” гэж үзээд түүнийг “амьдралын 
төлөө тэмцэл” гэсэн ойлголтоор дамжуулан тайлбарласан байна. Тэрээр 
“амьдралын төлөө тэмцэл зөвхөн хүмүүс хоорондын харилцааг бус нийгэм, 
хүрээлэн буй орчны хоорондын харилцааг мөн зохицуулдаг” гэж үзсэн байна.2

 М.Вебер засаглал, эрх мэдэл гэсэн ойлголтын хүрээнд зөрчлийн тухай 
асуудлыг хөндөж авч үзсэн бөгөөд эрх мэдэл, засаглал дор бүлэг хүмүүс аливаа 
хамтын үйл ажиллагааны явцад өөрсдийн хүсэл зоригийг хэрэгжүүлэх өөрөөр 
хэлбэл, хамтран оролцогчдын эсэргүүцлийг үл хайхрах замаар өөрсдийн 
хүсэл сонирхлоо бий болгох нь зөрчил үүсэх нөхцөл гэж тайлбарлажээ.3

Тэгэхээр зөрчил бол нийгмийн амьдрал, ер нь хаана бол 
хаана үүсч байдаг хүний төрөлхийн шинж чанарын нэг юм.
 Тэгвэл байгууллага дахь зөрчил юунаас үүсч бий болдог вэ?
Хүмүүс, хамт олон нэгнийхээ болон бие биенийхээ үзэл бодол, санаа зорилгыг ойлгохыг 
хүсэхгүй, нэг нь нөгөөдөө буулт хийхээс татгалзах, бие биедээ итгэхгүй байх, аливаад 
шунах, хувийн ашиг сонирхлыг илүүд үзэх зэрэг янз бүрийн сөрөг нөхцөл байдлын 
улмаас хэн нэгэнд буруу үзэл баримтлал, буруу ойлголт бий болсон цагт зөрчил үүсдэг.
Байгууллага дотор зөрчил үүсэх дараах хэд хэдэн шалтгаан байдаг гэж үздэг байна. Үүнд:

•	 Алба хаагчид удирдлагадаа болон бие, биедээ итгэхгүй байх;
•	 Талуудын эрх ашиг, байр суурийг удирдлага сонсохыг хүсдэггүй;
•	 Алба хаагч, ажилтан хувийн ашиг сонирхлыг илүүд үзэх;
•	 Алба хаагч байгууллагын үйл ажиллагааны талаар буруу үзэл 

баримтлал, буруу ойлголттой болох;
•	 Байгууллага дахь бүтцийн болон үйл ажиллагааны өөрчлөлт, 

шинэчлэлтийг эсэргүүцэх, сөргөлдөх байр сууринаас хандах;
•	 Хүмүүсийн дунд эрхэмлэн дээдлэх үнэт зүйлс, зан харьцаа, үзэл бодлын 

ялгаа зааг бий болох;
•	 Алба хаагчдын мэдлэг, ур чадварын үнэлгээ шудрага бус, атаархал бий 

болох;
•	 Ажил үүргийн хатуу чанга хуваарь, дэг журам тогтоох зэрэг нь 

байгууллага дахь зөрчил бий болох нөхцлийн үндэс болдог байна.
Байгууллага дахь зөрчил нь ихэнхдээ удирдлагын үйл ажиллагаа, түүний 

хэрэгжилттэй холбоотойгоор бий болдог бөгөөд заримдаа түүнийг 
гүнзгийрүүлэхгүй байх арга замыг хайдаггүй нь асуудлыг шийдэхдээ буулт 

хийхийг сонирхдоггүй байгаатай шууд холбоотой. Энэ нь:
•	 Өөртөө ашигтайгаар шийдвэрлэхийн тулд эцсийн мөч хүртэл зөрчлийг 

ажигладаг;
2 Г.Спенсер. Опыты научные, политические и философские. англи хэлнээс орос хэл дээр орчуулсан 
Н.А.Рубакин. 1998. 1407 хуудас.
Герберт Спенсер (1820-1903) Английн нэрт философийн сэтгэгч. Түүний бичсэн “Шинжлэх ухаан, 
улс төр, философийн туршлага” нэртэй сонгодог философийн үзэл санаа бүхий бүтээлийг 1998 онд 
Н.А.Рубакины удирдлага дор англи хэлнээс орос хэл дээр орчуулж олны хүртээл болгож байжээ.
3 Макс Вебер 1864.04.21-нд Пруссийн Эрфурт хотод төрж 1920.07.14-нд Германы Мюнхен хотод нас 
барсан. Немцийн социологич, философич, түүхч, улс төрийн эдийн засагч хүн байсан. Түүний үзэл 
санаа нийгмийн шинжлэх ухаан түүнд дотроо социологийн шинжлэх ухааны хөгжилд чухал нөлөө 
үзүүлсэн бөгөөд түүнийг социологийн шинжлэх ухааны үндэслэгчдийн нэг гэж зүй ёсоор үздэг. Цахим 
эх сурвалж: https://ru.wikipedia.org/wiki
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•	 Буулт хийвэл зарим боломжийг алддаг;
•	 Бага алдаж байж ихийг олдог гэдгийг зарим үед удирдлага ойлгодоггүй 

байгаатай холбоотой юм.             Байгууллага дахь 
зөрчил, түүний үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг дараах үндсэн хоёр хэсэгт хувааж 
авч үздэг. Үүнд:

1. Зөрчлийн функциональ хэлбэр. Энэ хэлбэрийн зөрчлийн үед асуудлыг 
зохицуулж, байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой.
Өөрөөр хэлбэл зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг сайтар судалж, асуудалд 
бодитоор хандан түүнийг залруулах арга хэмжээг цаг үед нь шуурхай 
авч хэрэгжүүлсэн үед цаашдаа байгууллагын үйл ажиллагаанд сөрөг 
нөлөө үзүүлэхгүй байх, түүнийг засах боломж бий гэсэн үг юм.
2. Зөрчлийн дисфункциональ хэлбэр. Энэ зөрчлийн үр дүнд 
байгууллага хуучнаараа үйл ажиллагаагаа явуулж чадахаа байхыг хэлнэ.
Өөрөөр хэлбэл зөрчил хэт даамжирч түүнийг засаж залруулах боломжийг нэгэнт 
алдсан байх явдал бөгөөд энэ үед байгууллагад дараах шинж илэрдэг байна. Үүнд:

•	 Байгууллага цаашид үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах боломжгүй болж, 
хамт олны дунд таарамжгүй уур амьсгал бий болох;

•	 Үйл ажиллагаа, хөдөлмөрийн бүтээмж эрс буурах;
•	 Алба хаагчдын шилжилт, хөдөлгөөн нэмэгдэж цаашид ажиллах хүсэл 

сонирхол буурах;
•	 Өөрийнхөө бодлыг “зөв” гэж үнэлэн бусдыг буруутгах үзэл, хандлага 

бий болж үл ойлголцол бүх шатанд бий болох;
•	 Зөрчилтэй талуудын хоорондын харилцаа улам хурцдах;
•	 Асуудалд зөвхөн ялахын төлөө буюу өөрийн байр суурийг хадгалах 

гэсэн зарчмаар хандах зэрэг сөрөг үр дагаврууд бий болдог.
Аливаа асуудалд эерэг, сөрөг байр сууринаас хандах нь түүний мөн чанарыг 
тодорхойлоход ач холбогдолтойгоос гадна цаашдын үйл ажиллагааны чиг 
баримжааг зөв тодорхойлоход чухал нөлөөтэй байдаг. Үүний нэгэн адил 
байгууллага дахь зөрчил нь байгууллага түүний хөгжил, соёлын төлөвшилтөд 
мөн эерэг, сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Үүнийг харьцуулж авч үзвэл:

ЗӨРЧЛИЙН ЭЕРЭГ БА СӨРӨГ ТАЛ

ЭЕРЭГ ТАЛ
•	 Удирдлага	зөв,	оновчтой	шийдвэр	
гарахад дэмжлэг үзүүлнэ
•	 Харилцан	 адилгүй	 байр	 суурийг	
илээр илэрхийлэх боломж бий болно
•	 Нийтлэг	 эрх	 ашгийг	 сонгох,	
түүнийг хангах боломж бий болно
•	 Санал,	 бодлоо	 чөлөөтэй	
дэвшүүлэх боломж бий болно
•	 Асуудалд	 сөрөг	 байр	 сууринаас	
шүүмжлэлтэй хандах боломж бий болно
•	 Хэлэлцүүлгийг	идэвхжүүлнэ
•	 Аливаа	 зүйлийн	 талаар	 илүү	
оновчтой мэдээлэл, нотолгоо олж авахад 
туслана
•	 Байгууллагын	 хөгжилд	 бодит	
нөлөө үзүүлнэ
•	 Шинэчлэл	 ба	 уламжлалыг	
хослуулахад тусална
•	 Үр	 ашигтай	 шинэ	 санаа,	 үзэл	
баримтлал бий болоход нөлөөлнө

СӨРӨГ ТАЛ
•	 Байгууллагын	 зорилго,	 зорилтод	 нөлөөлж,	
бүтээмж дээшлэхэд саад болно
•	 Хамт	олны	нийтлэг	ашиг	сонирхлыг	үл	тоох,	
хувиа хичээх хандлага бий болно
•	 Байгууллага,	хамт	олны	нэр	хүндийг	унагана
•	 Хамт	олны	дунд	үл	ойлголцох	байдал	үүсгэх	
шалтгаан болно
•	 Үзэл	 бодлын	 туйлшрал	 бий	 болж	 үл	
ойлголцол гүнгийрнэ
•	 Үйл	 ажиллагааны	 тогтвортой	 байдал	
алдагдаж хөдөлмөрийн бүтээмж буурна
•	 Аливаа	 зүйлд	 үр	 ашиггүй	 цаг	 хугацаа	 их	
зарцуулж ажлын үр дүн багасна
•	 Үйл	 ажиллагааны	 мухардалд	 оруулж,	
зөвшилцлийг саатуулна
•	 Үйл	 ажиллагааны	 өртөг,	 зардлыг	
өндөржүүлэхэд нөлөө үзүүлнэ.
•	 Алба	 хаагчид	бие	биедээ	итгэх	итгэл	буурч	
үзэн ядах явдлыг бий болгож болно 
•	 Сэтгэл	санааны	тайван	бус	уур	амьсгал	бий	
болж сэтгэлийн дарамт үүсгэх нөхцөл бүрдүүлнэ
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Байгууллагад үүсч байгаа зөрчил даамжрах, гүнзгийрэх хэлбэрт шилжих хүртлээ 
дараах үе шатыг дамждаг байна.
1. Зөрчил үүсэх эхлэлийн үе. Энэ үед дараах нөхцөл байдлууд бий болдог байна. 
Үүнд:

•	 Аливаа асуудалд шүүмжлэгчийн байр сууринаас хандах (байгууллагад хэт 
мэдрэмтгий орчин үүсч болзошгүй тул учир зарим алба хаагчдад хэлж, 
ярих зүйлээ бодох, цэгнэх, асуудалд аялдан дагагчийн байр сууринаас 
хандах үзэгдэл бий болдог).

•	 Мэтгэлцэх, маргах үзэгдэл давамгайлах (удирдлага болон бусдад 
үнэлэгдэх, олны анхаарлыг өөртөө татах, байнга анхаарлын төвд байх 
хүсэл, эрмэлзлэл зарим хүмүүст илэрч улмаар түүндээ хүрэхийн тулд 
шударга бус арга, тактик хэрэглэх үзэгдэл бий болох).

•	 Үйл хөдлөл, үйлдлээрээ эсэргүүцэл илэрхийлэх (зарим нэгний үйл 
хөдлөл, үйлдэл нь хэлж, ярьж байгаатайгаа зохицохгүй, бусдад буруу 
нөлөө үзүүлэх хандлага бий болох) зэрэг нь байгууллагад зөрчил үүсэх 
үндэс болдог байна.

2. Зөрчлийн өрнөлийн үе. Энэ үед дараах сөрөг үзэгдлүүд бий болдог байна. Үүнд:
•	 Хуурамч дүр төрх бий болох (өөрт бий болсон төсөөллийг бататгахын 

тулд өөртөөгөө санаа нийлэх хүмүүсийг идэвхтэй эрж хайх, элсүүлэх, 
тэдэнд нөлөөлөх хандлага бий болох).

•	 Шударга ёс, албаны ёс зүйг үл хүндэтгэх (хамт олны дунд нэр хүндээ 
алдахад хүрч бусдын нэг хүндийг сэвтээхэд хүрэх).

•	 Сөрөг заналхийлэл үүсэх (Удирдлага эрх мэдэлтэйгээ харуулж буйн илрэл 
бөгөөд талууд бие биедээ үл ойлголцох нөхцөл байдал үүсч болно).

3. Зөрчил гүнзгийрэх үе. Энэ үед зөрчлийг үүсгэгч тал зорилгодоо хүрэх, хүсэл 
зоригоо хэрэгжүүлэхийн тулд дараах сөрөг үйлдлийг хэрэгжүүлэхийг эрмэлздэг 
байна. Үүнд:

•	 Дайралт хийх (Зөрчил даамжирч өөрийн хүсэл зорилгодоо хүрэхийн тулд 
дайрч давшлах).

•	 Ялан дийлэх (Аливаа асуудалд зөв ч бай буруу ч бай заавал дийлэх 
эрмэлзлэлтэй байх).

•	 Үгүйсгэх, буруушаах байр сууринаас хандах (Асуудлын шалтгаан 
нөхцлийг судалж бодит шийдвэр гаргахын тулд биш үгүйсгэх, буруутгах 
байр сууринаас хандах) зэрэг нь зөрчлийг гүнзгийрүүлэх үндсэн шалтгаан 
нөхцөл болдог байна.

Энэ бүхнээс дүгнэхэд тэгвэлбайгууллагад нэгэнт үүссэн зөрчлийг яаж шийдвэрлэх 
вэ? Түүнийг гүнзгийрэхгүй байхад чиглэсэн ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ? 
гэсэн асуулт зүй ёсоор тавигдана.
Байгууллагад нэгэнт үүссэн зөрчлийг удирдах, түүнийг зохицуулах үйл ажиллагаа 
нь хоорондоо уялдаа холбоо бүхий үе шатаар дамжин хэрэгжиж байгууллага, 
хамт олны уур амьсгал хэвийн хэмжээнд хүрч байгууллагад эерэг орчин, соёл 
бүрдэх нөхцөл бүрддэг гэж үздэг. Үүнд:
Нэгдүгээр үе. Үзэл санаа, байр сууриа бие биендээ илэн далангүй нээх:
Энэ шатанд талууд тухайн нөхцөл байдлын талаарх өөрсдийн баримталж буй үзэл 
бодлыг бие биендээ мэдээлнэ.Үүнд:

•	 Асуудалд сэтгэл хөөрөлгүйгээр хандаж ямар асуудлаар санал нэгдэх мөн 
нэгдэхгүй байгаа талаар өөрийн байр сууриа тууштай илэрхийлнэ.
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•	 Асуудлын гарцыг хамтдаа тодорхойлно.
•	 Талуудын байр суурийг сонсоно

Хоёрдугаар үе. Зорилтыг тодорхойлж, хувилбаруудыг боловсруулах:
Талууд үүссэн нөхцөл байдлын талаар өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлж, асуудлыг 
илүү гүнзгий ойлгож, зөрчлийг удирдах зорилтыг тодорхойлно.Үүнд:

•	 Хамтын зорилго тодорхойлно.
•	 Олон талт хувилбарыг боловсруулна
•	 Тодорхой нэг хувилбарыг сонгоно.

Гуравдугаар үе.Хэрэгжилтийг хянах:
Гарсан шийдвэрийг хэрхэн хэрэгжүүлэх улмаар гүйцэтгэлийг хэрхэн хянах вэ? 
гэдгээ тодорхойлно.Үүнд:

•	 Үүсч болох хүндрэл, бэрхшээлийг тооцох.
•	 Бусдын үзэл бодлыг хүндэтгэх.
•	 Хэрэгжилтийн бодит байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх.
•	 Цаашид анхаарах асуудлын чиг баримжааг тодорхойлж, дахин 

зөрчил үүсэн гарахаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг авах зэргээр 
байгууллагад үүссэн зөрчлийг дахин гарахгүй байхад чиглэсэн үйл 
ажиллагаа явуулах нь чухал байдаг.

ДҮГНЭЛТ
Байгууллагад үүссэн зөрчилд үргэлж сөрөг байр сууринаас хандах нь нэг 
талаас буруу ойлголт юм. Зарим тохиолдолд зөрчил нь байгууллагын 
цаашдын хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах тохиодол байдаг.
Тэгвэл байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаанд зөрчлийн 
үзүүлэх эерэг, ашигтай талыг дараах байдлаар тодорхойлж болно.
Үүнд:

•	 Асуудлыг тал бүрээс нь судлах боломж бий болж, оновчтой, зөв шийдвэр 
гаргах;

•	 Удирдлагын нэг хэвийн арга барилаас татгалзаж аливаа асуудал, ажилд 
хандах хандлага идэвхи дээшлэх;

•	 Байгууллагын хүний нөөцийн болон зохион байгуулалтын талаар шийдвэр 
гаргах чадварыг нэмэгдэх;

•	 Удирдлага, хамт олны харилцаа холбоо сайжрах, бэхжих;
•	 Байгууллага дотор эерэг ойлголцол, харилцан итгэл бүхий уур амьсгал 

тогтох;
•	 Үйл ажиллагааны чанар, бүтээмж дээшлэх;
•	 Хувь хүний санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх орчин бүрдэж хувийн 

хөгжил дээшлүүлэх;
•	 Бусдын санаа, бодлыг сонсох тэдний үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрөх 

сэтгэлгээ бий болгох зэрэг ач тустай байдаг байна.
•	 Мөн зөрчлийг цаг тухайд нь шийдвэрлээгүйн улмаас байгууллагын үйл 

ажиллагаанд сөрөг, хортой нөлөө үзүүлж нөхцөл байдал улам гүнзгийрч 
болох юм.

•	 Тэгвэл зөрчил нь байгууллагын удирдлагын хэвийн үйл ажиллагаанд 
дараах байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлдэг байна. Үүнд:

•	 Ажлын бүтээмж, үйл ажиллагааг сайжруулахад зарцуулах нөөц, хүч 
чадлаа зөрчлийг шийдвэрлэхэд зарцуулах;
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•	 Байгууллага, алба хаагчдын дотор сэтгэл зүйн өөдрөг үзэл баримтлал 
буурч, үл ойлголцол бий болох;

•	 Хувь хүн болон бүтцийн нэгжийн харилцан ажиллагаанд зааг, хагарал 
үүсэх;

•	 Удирдлага, хамт олны дунд эргэлзээ, үл итгэх байдал үүсэх;
•	 Хүн, хүч ба материалын нөөцийг үр ашиггүй зарцуулахад хүрэх зэрэг 

сөрөг үр дагаваруудыг бий болгодог байна.
Байгууллага дахь зөрчлийг зөв удирдан шаардлагатай арга хэмжээг цаг тухайд нь 
авч хэрэгжүүлснээр дараах давуу, ололттой байдлыг бий болгодог байна. Үүнд:

•	 Байгууллагын тулгамдсан асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх;
•	 Харилцан итгэлцэх, хамтран ажиллах шинэ боломж, хэлбэр бий болох;
•	 Албаны болон хувийн зан харьцааны ялгаа зааг тодорхой болох;
•	 Байгууллагын харилцааны соёл дээшлэх;
•	 Хамт олны дунд худал яриа, хов жив үүсэх нөхцөл байдал багасах;
•	 Нэг нэгнээсээ суралцан хамтран ажиллах боломж дээшлэх зэрэг давуу 

талуудыг бий болгодог байна.
Эцэст нь дүгнэхэд аливаа байгууллагын удирдлагын үйл ажиллагаанд зөрчил, 
зөрчилдөөн огт байх ёсгүй гэж хатуу ойлгох нь өрөөсгөл бөгөөд харин нэгэнт 
үүсч байгаа зөрчлийн шалтгаан нөхцлийг сайтар судалж гүнзгийрэх, даамжрахгүй 
байхад чиглэсэн зөв бодлого, удирдлагыг цаг алдалгүй хэрэгжүүлж шаардлагатай 
арга хэмжээг тухай бүрт нь авч байх нь байгууллагын цаашдын хөгжил, дэвшилд 
шийдвэрлэх нөлөө үзүүлнэ.
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В настоящее время все более актуальным становится вопрос о правовом 
регулировании статуса озера Байкал как водного объекта в международном 
праве, 
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 так как увеличение антропогенного воздействия на Байкальскую природную 
территорию в последнее десятилетие привело к ухудшению состояния уникальной 
экологической системы озера Байкал. Вместе с тем, современное состояние 
правового регулирования статуса озера Байкал не создает единого правового 
поля, обеспечивающего выполнение международных обязательств Российской 
Федерации путем реализации Федерального закона «Об охране озера Байкал», 
что требует принятия неотложных мер на законодательном уровне.
 Современное Международное водное право характеризует собой начало 
новой ступени в международных водных отношениях – переход от двухсторонних 
к многосторонним водным соглашениям по бассейновому признаку с тенденцией 
постепенного охвата целых континентов, а также принятие государствами 
национальных законов, направленных на охрану и рациональное использование 
водных объектов. 
 В настоящее время действует целый ряд нормативных правовых актов, 
содержащих правовые нормы об охране окружающей среды, которые могут 
и должны применяться в целях сохранения экосистемы озера Байкал. К ним 
относятся: Конституция Российской Федерации, Федеральное законодательство и 
акты Правительства Российской Федерации.
 Основным документом, определяющим правовые основы охраны озера 
Байкал, является Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 94-ФЗ «Об охране озера 
Байкал»[1], который установил, что правовое регулирование в области охраны озера 
Байкал осуществляется указанным Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. В случае если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены федеральными 
законами, применяются правила международного договора.
 Кроме того, комплексное регулирование проблем природопользования 
осуществляется целым рядом законодательных актов, таких как: Федеральный закон 
от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»[2]. 
Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охранеокружающей 
среды»[3]является базовым, основным законом, регулирующим отношения в 
области охраны природы. 
Следует также отметить, что регулирование отношений собственности на 
Байкальской природной территории осуществляется Гражданским кодексом 
Российской Федерации[4], отношения, складывающиеся в процессе судоходства 
на озере Байкал - Кодексом внутреннего водного транспорта Российской 
Федерации[5].
 В развитие Федерального закона «Об охране озера Байкал» Правительством 
Российской Федерации подготовлен ряд постановлений. Наиболее важным 
из них является Постановление Правительства от 30 августа 2001 г. № 643 
«Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории»[6]. Этот перечень 
достаточно широкий и включает многие виды деятельности, в том числе запрет на 
производство целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них без использования 
бессточных систем водопользования на производственные нужды, в то же время 
в соответствии с Законом центральная экологическая зона включает само озеро 
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Байкал, его острова, прилегающую к озеру водоохранную зону и особо охраняемые 
природные территории, прилегающие к озеру.
 Правительство Российской Федерации своим распоряжением от 29 августа 
2006 г. № 1205-р[7] приняло предложение Министерства природных ресурсов 
(далее - МПР) России, согласованное с Министерством экономического развития 
России, Министерством финансов России, Министерством регионального 
развития России и другими заинтересованными органами исполнительной власти, 
об определении межведомственной комиссии координационным органом для 
обеспечения согласованных действий заинтересованных органов исполнительной 
власти в области охраны озера Байкал; поручило МПР России совместно с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с 
участием Правительства Республики Бурятия, администраций Иркутской области 
и Забайкальского края, а также Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 
образовать в установленном порядке в трех месячный срок межведомственную 
комиссию.
 28 декабря 2013 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации 
N 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которые разрешили многие нерешенные вопросы по особому статусу 
Байкала и прилегающих к нему территорий[8].
На международном уровне одним из недостатков является несоблюдение принципа 
территориальной целостности бассейна озера Байкал: нет договоренности с 
Монголией относительно качества и контроля качества вод реки Селенги. На 
Байкальской природной территории река Селенга - самый крупный приток озера 
Байкал, является трансграничной и берет свое начало на территории Монголии. 
 При этом к трансграничным относятся любые поверхностные или 
подземные воды, которые обозначают, пересекают границы между двумя и 
более государствами или расположены на таких границах. В тех случаях, когда 
трансграничные воды впадают непосредственно в море, их пределы ограничиваются 
прямой, пересекающей их устье между точками, расположенными на линии малой 
воды на их устье. Такое определение трансграничных вод дается в Конвенции 
ООН по охране и использованию трансграничных водотоков международных озер 
1992 г.[9, С.4] Трансграничные воды рек принадлежат территориям приграничных 
государств и составляют часть этих территорий.
 Река Селенга как феномен российско-монгольского трансграничья, 
транснационального взаимного сотрудничества между двумя соседствующими 
государствами может иметь системообразующую роль[10]. В Монголии и Бурятии 
река является главной и самой крупной водной артерией и в ее бассейне 
расположены наиболее важные и крупные населенные пункты, основные объекты 
важнейших отраслей экономики. В сфере обмена ресурсами и информацией 
ведущая роль может принадлежать туристско-рекреационной деятельности на 
межгосударственном уровне. Стартовым условием для развертывания такой 
деятельности является выявление возможностей трансграничного сотрудничества.
 В настоящее время следует констатировать низкий уровень правового 
регулирования в сфере трансграничного сотрудничества между Монголией и 
Россией по обеспечению экологической безопасности реки Селенга. Заключено 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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Монголии по охране и использованию трансграничных вод, которое было 
подписано в г. Улан-Баторе 11 февраля 1995 г. Конкретный режим охраны 
качественного состояния вод реки Селенги, как трансграничного объекта он не 
устанавливает.
Однако, с учетом всех факторов как экологического, так экономического 
характера, в том числе в сфере туристско-рекреационной деятельности, 
необходима разработка специального двустороннего соглашения об обеспечении 
экологической безопасности бассейна реки Селенги между Монголией и 
Российской Федерацией, а также принятия государствами внутринациональных 
нормативно-правовых актов.
 Из-за нечеткого определения полномочий органов государственной 
власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации могут возникнуть и возникают споры о компетенции тех 
или иных государственных органов, а также о распределении бремени расходов 
на проведение мероприятий, направленных на охрану экосистемы озера Байкал. 
Представляется, что практика, при которой в законодательстве закрепляется 
практически единый перечень мер, направленных на защиту тех или иных 
природных объектов, не в полной мере отражает их специфику, в результате чего 
эффективность государственного регулирования снижается. И не менее важным 
остается то, что ни один из нормативных документов не содержит прямого запрета 
на сброс промышленных сточных вод в озеро Байкал.
 Нельзя не согласиться с И.В. Хамнаевым, который, в целях обеспечения 
эффективного рационального использования и охраны озера Байкал предлагает[11, 
С. 124.]: 
•	 закрепить	 перечень	 полномочий	 и	 предметов	 ведения	 Российской	
Федерации и субъектов Российской Федерации по вопросам охраны и 
природопользования экосистемы озера Байкал и системы природопользования  
вего бассейне;
•	 установить	 положения,	 регулирующие	 особый	 порядок	 использования	
водных объектов, являющихся международным достоянием. Такой порядок 
должен предусматривать установление более жестких мер по ограничению 
пользования, нормирования и охраны;
•	 разработать	 в	 рамках	 Межведомственной	 комиссии	 по	 охране	 озера	
Байкал концепцию развития законодательства, как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, включающую: теоретические основы правовой охраны 
и устойчивого развития Байкальской природной территории, выработку единой 
терминологии и понятийного аппарата; оценку существующей нормативной 
правовой базы; формирование перечня законодательных и иных нормативных 
правовых актов; разработку концепций отдельных законодательных актов.
 В настоящее время назрела необходимость разработать специальное 
двустороннее соглашение об обеспечении экологической безопасности бассейна 
реки Селенги между Монголией и Российской Федерацией, а также принятие 
государствами внутринациональных нормативно-правовых актов.
 Исследуемая проблема обусловлена определенными изменениями, 
происходящими в содержании и способе реализации экологической функции 
российского государства, проявляющейся в переходе к новому типу экологической 
политики государства и оценке возможностей правовой охраны озера Байкал 
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в меняющихся реалиях в политической, экономической и экологической 
средах общества. Однако качество и разнообразие естесственно-научных, 
природоресурсных, экологических исследований до сих пор было не адекватно 
такому же качеству юридических работ. Более того, серьезных проработок 
законодательной, правовой базы, механизма принятия решений, охватывающих 
всю экосистему озера Байкал, до сих пор нет[12, С. 22].
 Охрана участков всемирного природного наследия осуществляется 
различными способами в зарубежных странах и России. В действующем 
российском законодательстве ничего не говорится о способах и мерах по охране 
участков и объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО, что говорит о 
незавершенности правового регулирования, проблем в заповедном деле России. 
К большому сожалению, в ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
нет ни одного слова о мировом природном наследии. 
 Рассматривая озеро Байкал, как объект международно-правового 
регулирования, можно прийти к выводу, что в целом сформирована рамочная 
модель правового регулирования охраны Байкальской природной территории. 
С различной степенью эффективности действуют как специальный закон «Об 
охране озера Байкал», так и другие отраслевые федеральные законы. Однако, 
современное состояние правового регулирования статуса озера Байкал не 
создает единого правового поля, обеспечивающего выполнение международных 
обязательств Российской Федерации путем реализации Федерального Закона «Об 
охране озера Байкал».
 При разработке законодательства в области определения правового 
статуса озера Байкал, обеспечения его экологической безопасности необходимо, 
учитывая международные принципы, обратить внимание и на опыт правового 
регулирования водных объектов в других государствах, что даст возможность, 
принимая во внимание отрицательные и положительные моменты, выработать 
собственный подход к разрешению существующих пробелов в правовом 
регулировании статуса озера Байкал в России. 
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Товч агуулга: Хүний эрхийг хамгаалах механизмыг олон улсын, бүс нутгийн, 
үндэсний хэмжээнд авч үзсэн болно.

Аннотация: Главной целью данной статьи является исследование механизма 
защиты прав человека на международном, региональном и национальном уровнях.

Abstract: The main goal of the scientificreport is to analyze the system of human right 
protection in international, regional and national levels.

Казалось бы, что вопрос уважения и защиты прав человека, внедрение их 
в жизнь можно претворить в рамках какой-либо страны в рамках ее компетенции, 
но в наше время он вышел из рамки одной страны и приобрёл международное 
значение и поэтому страны мира создали международный, региональный и 
национальный механизмы обеспечения прав и свобод человека, декларированных  
как  в международных договорах, так и национальных законодательствах.

ООН И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Организация Объединенных Наций, начиная со дня своего возникновения, 

не только разработала огромное количество документов по обеспечению прав 
человека, но и приложила и прилагает огромные усилия созданию механизмов 
их защиты.

При этом “основной целью деятельности ООН является реализация 
совместного международного сотрудничества по решению международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, 
всесторонняя поддержка уважения прав и свобод любого человека вне 
зависимости от его расы, вероисповедования, пола и языка.” В связи с этим ООН 
проводит многостороннюю работу по утверждению рекомендаций по защите 
прав человека, разработке проектов Конвенций, проведению исследований в 
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этой области, оказанию консультаций и технической помощи странам, контролю 
за деятельностью по выполнению международных обязательств, взятых в 
соответствии с Правилами ООН и международными договорами.

Система защиты прав человека в общем подразделяются на организации, 
основанные на Правиле ООН,  на международных договорах и специализированные. 

Организации, основанные на Правиле ООН. Были созданы несколько 
организаций, обязанностью которых является непосредственное и опосредованное 
установление и реализация норм прав человека на основе Правила ООН, 
являеющегося основным её документом. Основные организации, деятельность 
которых основана на Правиле ООН -это 

•	 Генеральная Ассамблея,
•	 Совет Безопасности,
•	 Экономический и социальный совет,
•	 Комиссия по правам человека /подкомиссия по 

профилактике дискриминации меньшинств/,
•	 Коммиссия по положению женщин.

Организации, основанные на международных договорах. Создана 
определенная система межправительственных организаций, обязанностью которых  
является контроль за обеспечением прав человека странами подписавшими 
международные договора.

•	 Генеральная Ассамблея,
•	 Совет Безопасности,
•	 Экономический и социальный 

совет,

•	 Комиссия по правам человека,
•	 Подкомиссия по защите национальных 

меньшинств, профилактике их дискриминации,
•	 Комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам

•	 Секретариат •	 Центр по правам человека
•	 Верховный комиссар ООН по правам 

человека
•	 Международный Суд ООН

•	 Конвенция по правам детей •	 Комитет по правам детей

•	 Международный Пакт по 
гражданским и политическим 
правам /1966/

•	 Комитет по правам человека

•	 Конвенция о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации

•	 Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации

•	 Конвенция против пытки и 
жестокого, негуманного отношения 
и оскорбления человеческого 
достоинства /1984/

•	 Комитет против пытки

Специализированные организации ООН. Работают также 
специализированные организации ООН, спеиализирующиеся на конкретных 
вопросах. К их числу относятся Высший Совет беженцев, Международная 
организация по труду, Всемирная организация здравоохранения.РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МЕХАНИЗМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Впервые начиная с 1950 года Европейский Совет начал свою работу по 
утверждению Европейского комитета по вопросам прав человека. И это можно 
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считать началом создания и развития региональных организаций.
В настоящее время в мире проводят свою деятельность по защите и 

обеспечению прав человека следующие региональные системы, а именно:
1/ Европейская система по правам человека
2/ Межамериканская система
3/ Африканская система
Азиастко-Тихоокеанский регион можно считать регионом, который 

наиболее отстает в этой области. Хотя неправительственные международные 
организации, работающие в этом регионе прилагают большие усилия по созданию 
этой системы, но до сих пор она пока еще не создана.

В то же время этот регион занимает 1/3 земной площади, в нем проживают 
2/3 населения всего земного шара. Это своеобразный регион, где расположены  
страны с развивающейся или слаборазвитой экономикой.  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ООН опредилила важность создания системы организаций по защите прав 

и свобод человека и гражданина на территории стран мира.
Монголия как член ООН осуществляет международное сотрудничество по 

обеспечению прав и свобод человека, указанных в Правиле ООН, разрабатывает 
государственную политику в этом направлении и претворяет ее через свои 
национальные организации.

Организации по созданию национального механизма по защите прав 
человека в зависимости от особенностей их деятельности и принципов их создания 
можно подразделить на следующие системы:

1.	 Государственный механизм обеспечения прав человека
2.	 Локальный механизм обеспечения прав человека
3.	 Национальные организации со специальной функцией 

защиты прав человека
4.	 Гражданское общество

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Государство как механизм по защите прав человека обеспечивает 

экономическую, социальную и политическую гарантию по защите основных 
прав и свобод, отвечает за всю общественную организационную работу.

В государственный механизм защиты прав человека входят
1.	 Государственный Великий Хурал как законодательный 

орган
2.	 Исполнительные органы

- Президент Монголии
- Правительство Монголии
- Министерства и агентства Монголии
- Административные органы аймаков, столицы, 

сомонов и районов
3.	 Суддебные органы 

- Конституционный Суд Монголии
- Судебные органы всех инстанций /Верховный 

Суд страны, суды аймаков, столицы, сомонов и суды по 
административным делам/
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- Органы прокуратуры /Генеральная прокуратура, 
прокуратура аймаков, сомонов, столицы, транспортная 
прокуратура/

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Национальная организация по правам человека не входит в состав 

государственного механизма. Другими словами, она не выполняет какие-
либо государственные функции, а является организацией, проводящей свою 
деятельность независимо от государственных органов, осуществляющих 
государственную власть, контролирующей за реализацией прав и свобод 
человека, поддерживающей деятельность по защите прав и свобод 
человека.

Национальная организация по правам человека в международном 
масштабе имеет следующие виды:

1.	 Комиссия по правам человека
2.	 Омбудсмен
3.	 Специализированные организации

Национальная комиссия по правам человека различна в разных 
странах мира.

Национальная организация по правам человка Монголии – это 
национальная комиссия по правам человека.

Национальная комиссия по правам человека имеет следующие 
полномочия:

1.	 выдвигать предложения по любым вопросам, касающимся 
прав и свобод человека в Монголии,

2.	 разрабатывать  рекомендации и предложения о 
соответствии законодательных актов, административных решений 
основным приниципам прав человека,

3.	 вносить предложения в правительственный доклад по 
правам человека, а также по вопросам реализации международных 
договоров.

4.	 национальная комиссия по правам человека в рамках 
своих полномочий проводит следующую работу:

- делать ежегодный доклад в Государственыый 
Великий Хурал по вопросам прав и свобод человека,

- проводить исследования по вопросам прав и 
свобод человека, обеспечивать необходимой информацией,

- пропагандировать общественность по таким 
направлениям как законодательства о правах человека, 
международные договора в этой области, поддерживать работу 
по повышению знаний и образования по вопросам прав человека,

- осуществлять сотрудничество с международными, 
региональными и другими национальными организациями по 
правам человека.
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Аннотация: статья посвящена информационному обеспечению раскрытия краж на 
железнодорожном транспорте Монголии. 

Abstract: this article focuses on providing information to investigation of theft on 
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Анализ криминалистической составляющей,  процесса раскрытия краж на 
железнодорожном транспорте в Монголии, правильнее было бы рассматривать 
пространственно- временные связи, учитывая, что поезда перемещаются не только 
во времени, но и в пространстве. Протяженность железной дороги в Монголии 
2165 км. железная дорога проходит по территории страны с севера на юг через 
14 городов и поселков. Насчитывается около 35  больших  и малых вокзалов и 
точек.  Отдел Полиции на железнодорожном транспорте занимается расскрытием 
преступлений совершенных на территории и  в обьектах подведомтсвенным 
управлению железнодорожного транспорта Монголии.  
 Расследование краж чужого имущества на территории подведомтсвенным 
отделу, имеет свою специфику. Так, при расследовании краж чужого имущества 
в Монголии следователей с отдела на железнодорожном транспорте,  в основном 
интересовал лишь день и час расследуемого факта (в 92,9 %), тогда как при 
расследовании преступлений в других отделах города развитие механизма 
события неособенно интересовало (в 46,5 %) .1 
 Пространственные и временные связи обычно лежат на поверхности, 
они более зримы. Поэтому они служат ориентиром для отыскания причинно- 
следственных зависимостей. 2

 С.А. Александров справедливо считает, что наряду с причинно- 
следственными существуют связи сосуществования (пространственные и 
временные), для которых характерно свойство всеобщности. Все остальные  
проценты (связи) складываются, протекают в пространстве и времени. В то 
же время можно считать не всякая пространственно-временная связь является 
причинно-следственной.
 Трудно отрицать, что правильное использование временных связей 
способствует скорейшему раскрытию преступления, своевременному возмещению 
ущерба и восстановлению справедливости. Довольно глубоко проблема временных 
связей при расследовании преступлений была проработана В.М. Мешковым, где 
он, в частности, утверждает, что криминалистов интересует двуединая задача:
 - время формирования преступного замысла и подыскания орудий 
преступления, их последующего уничтожения с целыо сокрытия следов 
противоправной деятельности;
 - приёмы и методы, с помощыо которых можно высчитать эти временные 
связи в действиях преступников. 3

 Установление временной связи между этими элементами и 
преступным событием является одним из целей изучения отдельных элементов 
криминалистической характеристики преступлений.
 Во время осмотра места происшествия, обнаружения признаков кражи 
груза, имущества может возникнуть основание для предположения, что 
преступление со- вершено на станции, где выявлены эти признаки. В таком случае 
на эту станцию нжуно направить оперативную группу для выяснения данных 
обстоятельств на месте.Основными задачами первоначального этапа раскрытия 
краж на железнодорожном транспорте в Монголии являются: 
1 Монгол улс дахь 2014 оны гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн нөхцөл байдал. УБ.38
2 Александров С.А. Организационно-правовые основы устранения материальных последствий 
преступления. М., 1979. - С. 4
3 Мешков В.М. Криминалистическое учение о временных связях и отношении. Дис. к.ю.н. - М.,С.91-
94
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 - анализ и оценка имеющихся доказательств; 
 - активное обнаружение источников розыскной информации; 
 - получение необходимых сведений посредством изучения связей 
преступников.
 После завершения первоначального этапа раскрытия краж на железно- 
дорожном транспорте следуют дальнейшие оперативно-розыскные меры, задачи 
которых несколько шире, тем более в тех случаях, когда преступление не удалось 
раскрыть по «горячим» следам.
Организационно-структурная система отдела на железнодорожном транспорте 
Монголии предполагает особую систему оперативного обслуживания. Такая 
система представляет собой совокупность организационных и оперативно-
розыскных мероприятий, включающих в себя:
 1. Изучение структуры организационно-хозяйственной деятельности, 
особенностей технологического цикла производства, учёта и контроля материально-
технических средств на обслуживаемых объектах;
 2. Определение количества объектов и условий оперативного 
обслуживания;
 3. Выявление причин и условий совершения преступлений и 
проведение профилактических мероприятий;
 4. Исследование структуры, количества и динамики совершаемых 
пре- ступлений;
 5. Эффективное использование негласного аппарата с целью 
пресечения и расследования преступлений;
 6. Изучение мест криминальной активности, численности и времени 
на- хождения на объектах транспорта лиц, представляющих оперативный интерес;
 7. Получение достоверной информации ( в том числе и на основе 
оперативного наблюдения) обо всех изменениях оперативной обстановки на 
обслуживаемых объектах, о фактах совершения или подготовки преступлений;
 8. Выявление особо криминогенных объектов и определение 
необходимости применения негласных сотрудников, обладающих маршрутными 
возможностями и привлечения сотрудников данной категории других 
правоохранительных органов, территориально соседствующих с данными 
объектами.
 9. Изучение возможностей по применению на обслуживаемых 
объектах современных оперативно-технических средств и техники.
 Оперативно-криминалистический комплекс неотложных мер реагирования 
на факты преступных событий можно определить как основанное на законе 
и общности задач в уголовном судопроизводстве осуществление органами 
следствия, скоординированных по цели, месту и времени оперативно-розыскных, 
процессуальных и технико-криминалистических мероприятий, осуществляемых 
для раскрытия преступления по горячим следам.
 Практика оперативно-розыскной деятельности отдела на железнодорожном 
трнаспорте Монголии показывает, что не все обслуживаемые обьекты требуют 
сплошного оперативного прикрытия, а некоторые из них лишь  частично, наиболее 
уязвимые в оперативном отношении. Данное решение принимается после анализа 
оперативной информации, а затем оперативные сотрудники заводят оперативно-
контрольные  дела на объекты оперативного обслуживания.
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 Информация учитывается и при распределении функциональных 
обязанностей между сотрудниками оперативного аппарата по обслуживанию 
объектов железнодорожного транспорта. Специфика совершаемых преступлений 
на железнодорожном транспорте в Монголии, состоит не только в том, что 
преступления могут совершаться за многие километры от места регистрации. Все  
лица совершающие данные преступления проживают и сбывают похищенное вне 
пункта, где было совершено преступление. Поэтому для выявления, фиксации 
и закрепления полученной информации необходима помощь оперативного 
аппарата других отделов города. Чем грамотнее организованно взаимодействие 
между оперативными аппаратами отдела на транспорте и другими отделами 
и управлениями, тем с большей эффективностью будет выполнена работа по 
профилактике, расследованию и раскрытию преступлений.
 Из исследований видно, в большинстве случаев преступники появляются 
на объектах транспорта с уже сформировавшимися планами совершить преступное 
деяние. Обычно, они не являются работниками железнодорожного транспорта и 
проживают в населённых пунктах, вблизи от железнодорожных путей. Сотрудникам, 
отдела полиции на железнодорожном транспорте, их образ жизни и преступные 
намерения. Именно поэтому предупреждение преступных проявлений с их стороны, 
своевременная постановка указанных лиц на соответствующий оперативныйучет, 
а также раскрытие уже совершенных преступлений и возмещение причинённого 
ущерба возможно только в тесном контакте. Отделов полиции.
 Для четкого понимания затронутой проблемы рассмотрим формы 
взаимодействия оперативных аппаратов отделов полиции Монголии:
-периодическое информирование друг друга обо всех изменениях криминогенной 
обстановки на своих участках оперативного обслуживания;
-своевременное направление ориентировок о совершённых преступлениях, лицах, 
находящихся в розыске, похищенных вещах;
-совместное проведение оперативных мероприятий с целью отработки 
взаимодействия;
-установление мест сбора криминального контингента, лиц, ведущих 
антиобщественный образ жизни и проживающих вблизи объектов 
железнодорожного транспорта.
 Информацию о гражданах, замышляющих и подготавливающих 
преступление на железнодорожном транспорте можно получить нетолько у 
негласного аппарата, но и в процессе разведывательных опросов работников 
станций, вокзалов, проводников поездов и-др., а также у лиц, задержанных за 
различные правонарушения. Получение соответствующей информации о наиболее 
криминогенных объектах и лицах, представляющих оперативный интерес, в 
значительной степени способствует изучение и анализ информационного банка 
данных, содержащегося в оперативных делах.Лиц, замышляющих или готовящихся 
совершить преступление на железнодорожных объектах, выявляются среди 
ранее судимых, работников транспорта, уволенным по отрицательным мотивам, 
бомжей, проституток, молодежи и несовершеннолетних, которые, как правило, 
находятся в нетрезвом состоянии.
 Сотрудникам криминальной полиции, для выявления лиц, замышляющих 
и подготавливающих преступления на объектах железнодорожного транспорта, 
лучше всего иметь своих доверенных лиц на объектах общественного питания, 
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вокзалах, поездах, станциях, так как здесь часто появляются лица ранее судимые, 
в том числе и преступники гастролёры, как с других населённых пунктов, так 
и с соседних префектур. Наиболее часто на криминальный промысел на 
железнодорожные вокзалы и станции выходят мошенники и воры - карманники. 
После совершения одной или двух краж они, как правило, исчезают на длительный 
срок.Так из статистических данных полиции Монголии видно, что 3.1% от всего 
зарегистрированных преступлений отделом полиции на транспорте составляет 
мошеничество, 10% составляет присвоение чужого имущества .4

 В структуре преступлений против личной собственности граждан 
наибольшее распространение получили кражи личного имущества пассажиров 
(15.1% от всего преступлений). После краж грузов (32% от всего преступлений) они 
являются самыми распространенными на объектах железнодорожного транспорта 
Монголии .5

 Сотрудники транспортной полиции Монголии, и в частности оперативные 
работники, выполняют большой объём работы по стабилизации оперативной 
обстановки и профилактике совершения преступлений данного вида.
 Анализ современной практики и расследования краж на объектах же- 
лезнодорожного транспорта Монголии свидетельствует о том, что сотрудники 
оперативных аппаратов, органов следствия, призванные осуществлять эту 
деятельность, испытывают определённые трудности при построении и проверке 
версий. Основными причинами являются: 
 -слабое представление о понятиях, требованиях построения и проверке 
версий, 
 -слабый контроль со стороны руководителей органов дознания и предва- 
рительного следствия, 
 -незнание специфики работы железнодорожного транспорта, 
 -отсутствие следственного опыта, методических рекомендаций и других 
материалов для рассмотрения оперативных ситуаций.
 При построении версий о кражах личного имущества граждан, 
совершаемых в пассажирских поездах, необходимо учитывать ряд требований, 
общих и специальных. Общие учитываются, когда версия имела максимально 
полные и достоверные основания, была конкретной и четко сформулированной, 
непротиворечивой по своему содержанию, относительно реальных условий и 
той информации, которую имеют следователь и оперативный сотрудник.Прежде 
чем выдвинуть ту или иную версию, необходимо тщательно проанализировать 
имеющуюся информацию, которая была получена в результате первоначальных 
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Выдвигаемые 
версии проверяются путем проведения комплекса следственных и оперативно-
розыскных мероприятий, планируемых при отработке каждой из них. Этот процесс 
необходимо условно разделить на ряд стадий, начиная с выделения логических 
следствий из каждой версии и заканчивая определением последовательности 
и сроков осуществления намеченных мероприятий. Проверку наиболее 
перспективных версий необходимо начинать без промедления. Отдавать следует 
предпочтение оперативно-розыскным мероприятиям, результаты проведения 
которых могут иметь значение сразу для нескольких версий либо помогут решить 
4 Годовой отчетный доклад отдела полиции на на железнодорожном транспорте.УБ.2014.С.8
5 Годовой отчетный доклад отдела полиции на на железнодорожном транспорте.УБ.2014.С.6
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вопрос о целесообразности проверки одной перспективной версии.
Мероприятия по розыску преступников и похищенного имущества на 
первоначальном этапе проводят:
 -среди пассажиров или проводников, неадекватное поведение и образ 
жизни которых дают основания подозревать их в краже;
 - по приметам внешности подозреваемых лиц;
 - по признакам похищенного имущества в местах возможного хранения;
 - по способу совершения кражи;
 - по следам и вещественным доказательствам, изъятым с места совершения 
кражи.
 С учетом того, что неизвестны не только преступник и круг лиц, среди 
которых он может находиться, но и возможное место хранения похищенного, 
то есть имеется небольшой объем информации о происшедшем, выдвигается 
одновременно несколько версий, каждая из которых должна посвоему 
обосновывать совершение кражи в пассажирском поезде. Обобщение 
оперативно-розыскной и следственной практики позволяет выделить наиболее 
типичные версии, определяющие общее направление розыска преступников и 
похищенного. Типичные версии позволяют быстро реагировать на аналогичные 
кражи, конкретизировать направление поиска при минимальных исходных 
данных с использованием наименьшего количества сил и средств, направленных 
на раскрытие расследуемого преступления.
 Исходя из практического опыта, можно выделить следующие типичные 
версии:
 -кража совершена в вагоне лицами из числа пассажиров, ехавшими в 
одном или соседнем купе;
 -кража совершена лицами, имеющими опыт их совершения и, возможно, 
ранее судимыми;
 -кража совершена проводниками, обслуживающими данный или соседний 
вагоны;
 -кража совершена случайными лицами в момент отсутствия пассажира в 
купе.
 В структуре каждой из рассматриваемых версий необходимо выделить 
отдельные группы лиц, требующих повышенного оперативного внимания и 
дополнительной проверки. В основном это лица:
-ранее судимые, в том числе за имущественные преступления; 
-социально опасные, склонные к совершению имущественных преступлений;
-нигде не работающие и ведущие паразитический образ жизни; 
-несовершеннолетние, склонные к совершению краж; 
-лица ,состоящие на оперативных учетах в полиции.
 В связи с этим устанавливать и проверять лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы к моменту совершения кражи. Следует отметить, что при 
рассмотрении всех версий особое внимание следует уделять, первоначальному 
опросу потерпевших, проводников поезда, пассажиров вагона, в котором 
произошла кража, и других лиц, имеющих любую информацию, касающуюся 
происшествия. Необходимо учитывать теорию временных отношений (о которой 
упоминалось ранее) при совершении данного вида преступлений в поездах, так 
как с момента совершения преступления до момента прибытия следственно-
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оперативной группы на место происшествия проходит довольно много времени 
и у преступников есть возможность скрыться, укрыть похищенные ценности и 
выработать тактику поведения при опросе.Следовательно, выдвижение версий 
всегда было и остаётся необходимым элементом оперативно-розыскной тактики, 
потому что сам выбор тактических приемов предполагает наличие информации о 
действительной ситуации и вероятных её изменениях, действительном поведении 
людей, групп и вероятном его изменении.
 В разрешении задач оперативно-розыскного обеспечения раскрытия краж 
на железнодорожном транспорте следует иметь в виду не только разграничение 
оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, но и принимать 
во внимание существующие между ними связи и соотношения, иначе невозможно 
было бы определять характер и содержание такого обеспечения, а также 
правильно устанавливать нормативные и организационно-тактические формы 
взаимодействия между оперативным сотрудником и следователем.

ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ СУДЛАЛ



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ LAW ENFORCEMENT POLICY STUDIES

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  29        28  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

ЦАХИМ ХУДАЛДААНЫ ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТАД 
ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

SOME ISSUES RELATED TO THE LEGAL REGULATIONS 
OF E-COMMERCE

Б.МӨНГӨННАХИА 
Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн Хүмүүнлэгийн 
ухааны тэнхимийн багш, хууль зүйн магистр

MUNGUNNAKHIA B. 
Master of Law, Lecturer, Department of Humanities, 
Institute of  Finance and Economics, Mongolia

Товч агуулга: Олон улсын бизнес, эдийн засгийн харилцаа тэлж, хурдацтай 
хөгжин, олон талтай болохын хэрээр эрх зүйн зохицуулалт чухлаар тавигдаж, ихээхэн 
ач холбогдол өгөх шаардлагатай болсон байна. Хурдацтай хөгжиж буй олон талт 
харилцааны нэгээхэн хэсэг нь цахим худалдаа юм. Өнөө үед хүмүүс худалдах, худалдан 
авах үйл ажиллагааны уламжлалт загварыг халж техник хэрэгсэл ашиглан цахим 
сүлжээгээр дамжуулан өөрийн сонирхсон бараа бүтээгдэхүүнээ захиалан, худалдан 
авч хэрэгцээ, шаардлагаа хангах болжээ. Энэ нь нэг талаараа хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч, 
худалдагч, гүйцэтгэгчийн бизнесийг хөнгөвчлөх таатай орчин бүрдэж байгаа хэдий ч 
нөгөө талаар цахим орчинд хэрэглэгчийн эрх нэлээдгүй зөрчигдөж байгаа нь амьдрал, 
практикт болон хэрэглэгчээс авсан судалгааны дүнгээс харагдаж байна. Тиймээс цахим 
худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь 
цаг үеийн хэрэгцээ, шаардлага болоод байна.  

Abstract: As business and economic relations expand and develop extensively world-
wide, some issues related to the legal regulations have been in the center of attention.  
One part of the multi-sided relations which has been developing rapidly is the e-commerce. 
Nowadays, people have been replacing the traditional way of trading with the e-commerce 
ordering their products over the internet. This practice has been giving a favorable condi-
tion to both of the sides making their work easier. On the other hand, based on the survey 
result conducted among the customers, we can see that it has resulted in more negative 
impacts in the e-environment violating the legal rights of the customers.   Thus, it has 
become necessary for us to protect the legal rights of the customers and improve its legal 
environment.   

Түлхүүр үгс: Е-commerce - цахим худалдаа, электрон худалдаа, интернэт худалдаа, 
E-Бизнес, E-худалдаа, Цахим гэмт хэрэг, Хэрэглэгч, хэрэглэгчийн эрх, хэрэглэгчийн эрх 
зүйн зохицуулалт.

Key words: e-commerce, cybercrime, e-business, consumer, consumer right, legal reg-
ulations. 
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Цахим худалдааны тухай (e-commerce - цахим худалдаа, электрон худалдаа, 
интернэт худалдаа)
 Худалдаатай холбогдсон харилцаа нь хурдацтай хөгжиж буй технологийн 
үрээр өөрчлөгдөж, орчин үеийн шинэ чиг хандлагыг бий болгож байна. 
Компъютерууд интернэтэд холбогдож, дэлхий нийтийг хамарсан цахим орчны 
асар том сүлжээ бий болсноор улс хооронд цахим орчныг ашиглан бизнес эрхэлж 
ашиг, орлого олох явдал хурдацтай хөгжиж байна. 
 Цахим худалдаа гэдэг нь “бараа, ажил,  үйлчилгээг хоёр болон түүнээс 
дээш талуудын хооронд цахим арга, хэрэгсэл ашиглан солилцох”-той холбогдсон 
цогц үйл ажиллагаа юм. 1

 Интернэт худалдаа гэдэг нь зарж байгаа этгээдийн хувьд интернэтийн 
сүлжээнд байрлах өөрийн хаяг бүхий интернэт дэлгүүрээр дамжуулан бараагаа 
зарах, бусад үйлчилгээг үзүүлэх ба бараа худалдан авч байгаа хүн төлбөрийн 
картаараа тухайн барааны төлбөрийг гүйцэтгэн бараа, үйлчилгээ авах процесс 
юм. Электрон худалдааны бусад худалдаанаас ялгагдах хамгийн гол чанар нь 
интернэт ашигладагт оршдог. Электрон худалдаа гэдгийг явцуу утгаар нь авч үзвэл 
интернетийн сүлжээгээр дамжуулан бараа худалдах, худалдан авах үйл явц юм. 
Харин өргөн утгаараа электрон худалдаа гэдэг нь бүх л бизнесээ интернэтийн 
өргөн сүлжээг ашиглан явуулах E-Бизнес гэж нэрлэж болно. 
2 Цахим худалдаа гэдэг нь “текст, дуу, дүрс зэрэг цахим өгөгдлийг 
боловсруулж дамжуулах ажиллагаанд үндэслэн, байгууллага, хувь хүмүүс 
хоорондын бизнесийн арилжааны бүх хэлбэрийг хэлнэ” гэж Олон улсын эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагаас3  тодорхойлжээ. Харин 
Европын мэдээллийн технологийн шинжлэх ухааны хүрээлэнгээс  “Цахим худалдаа 
бол цахилгаан холбоо цахилгааны сүлжээг ашиглан өртөг шилжүүлэх бизнесийн 
үйл ажиллагаа явуулах талбар юм” гэж тодорхойлжээ. Европын комиссоос цахим 
худалдаанд бараа (хэрэглээний бараа, эмнэлэгийн мэргэжлийн тоног төхөөрөмж) 
үйлчилгээ (мэдээллээр хангах үйлчилгээ, санхүүгийн болон хууль, эрх зүйн 
зөвлөгөө, үйлчилгээ) уламжлалт үйлчилгээ (эрүүлийг хамгаалах, боловсол) болон 
шинэ үйлчилгээ (интернэт орчны дэлгүүр) зэргийг багтаана4.  гэж үзжээ.
 Дээрхээс харахад цахим худалдаа гэдэг нь интернэт, компьютерын сүлжээ 
зэрэг цахим системийн тусламжтайгаар бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зарах, худалдан 
авах үйл ажиллагаа төдийгүй бараа бүтгээдэхүүнээ сурталчлах, бүтээгдэхүүнийхээ 
үйлчилгээг хөгжүүлэх, төлбөр тооцоо хийх зэрэг хэрэглэгч, худалдагч, үйлдвэрлэгч, 
гүйцэтгэгч /цаашид бизнес эрхлэгч гэх/-д хялбар байх автомажсан цогц процесс 
юм гэж тодорхойлж болохоор байна. 
 Цахим худалдаа нь 1990-ээд оны дунд үеэс эхэлсэн бөгөөд өдгөө улам 
боловсронгуй болон хөгжсөөр байна. Цахим худалдааны хүрээн дэх онлайн 
үйл ажиллагаанд хүргэх, тээвэрлэх, худалдаа, төлбөр хүлээн авах, маркетинг, 
хөгжүүлэлт зэрэг ордог. Манай орны хувьд энэ төрлийн үйл ажиллагаа эрчимтэй 
хөгжиж байгаа ч эрх зүйн зохицуулалт дутмаг байна. Сүүлийн хэдэн жилийн 
дотор бизнес эрхлэгчид интернэт ашиглан өөрсдийн үйл ажиллагаагаа тэлж, 
1 Л.Галбаатар. “Цахим эрх зүй” УБ. 2010 он.
2 Дэлхийн банкны төслийн зөвлөх, доктор (PhD), дэд проф А.Энхбат. Электрон худалдаа (E-commer-
ce)-ны онол арга зүй болон Монгол Улс дахь өнөөгийн байдал, эрх зүйн орчин сэдэвт илтгэл. 2012 
он.
3 Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага. 1997
4 Европын комис, 1997
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бүтээгдэхүүнээ сурталчлан онлайн худалдаа явуулах болжээ.
Цахим худалдааны давуу тал:
•	 Компьютерын	сүлжээгээр	дамжих	цахим	харилцаа	холбоо	нь	өмнөх	үеийн	
бүхий л харилцаа холбооноос илүү хурдан байдаг.
•	 Интернэт	нь	төвлөрсөн	бус,	бодит	байршилгүй	бөгөөд	түүнд	улс	үндэсний	
хил хязгаар саад болдоггүй.
•	 Интернэт	нь	худалдагчийг	үйлчлүүлэгчтэйгээ	зуучлагчгүйгээр	шууд	харилцах	
боломжийг олгодог.
•	 Цахим	худалдаа	нь	улс	хоорондын	нийгэм,	эдийн	засаг,	соёлын	хэлхээ,	
холбоог газар зүйн байрлалаас үл хамаарч бий болгодог.
•	 Бүтээгдэхүүний	талаарх	мэдээллийг	хурдан	шуурхай	авч,	сонголтоо	хийн	
хүссэн бүтээгдэхүүнээ хүргүүлэн авах боломжтой. 
•	 Худалдаа	 хялбархнаар	 хийж	 хэрэглэгчийн	 цаг	 завыг	 хэмнэхээс	 гадна	
төлбөр тооцоог автоматаар буюу цахимаар хийдэг. 
Цахим худалдаа нь дараах төрлүүдтай байна. Үүнд:
1. Бизнесээс бизнест хандсан хэлбэр. Business to business. /B2B/
Энэ чиглэл нь компани хоорондын харилцан үйлчлэлийн бүх түвшинг хамааруулдаг. 
Энэ тохиолдолд тусгай /жишээ нь EDI/ стандартуудыг ашигласан байдаг. Жишээ 
нь дилер бие даан захилга явуулж түүнийхээ биелэлтийг бүрэн хянах боломжтой. 
Харин бэлтгэн нийлүүлэгч нь агуулахын системд нэвтэрч чадах болохоор 
хамтрагчийнхаа материал нөөцийг хянах боломжтой. Энэхүү үйл ажиллагаа нь 
компани хооронд маш ихээр хийгддэг. 
 2. Бизнес хэрэглэгчид хандсан эсвэл хэрэглэгч-бизнест хандсанхэлбэр. Business to 
customer /B2C/ эсвэл Customer to business /C2B/
Энэ чиглэлийн гол жишээнд электрон жижиглэнгийн худалдаа орно. Интернэт 
ашиглан олон дэлгүүр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа болохоор хэрэглэгчдэд 
бараа, үйлчилгээний өргөн сонголт хийх боломжтой байдал үүсдэг гэсэн үг.  
3. Хэрэглэгчээс хэрэглэгчдэд хандсан хэлбэр. Customer to customer. /C2C/
Хэрэглэгч нь хоорондоо бараа бүтээгдэхүүн худалдан авсан туршлага, зарим 
компанитай харьцах туршлага гэх мэт арилжааны мэдээлэл солилцоно. Үүнд хувь 
хүмүүсийн хоорондын худалдаа ч ордог.
4.   Бизнесийн бус. Их, дээд сургууль, төрийн байгууллага хооронд үүсэх харилцаа. 
5. Засгийн газраас бизнесийн байгууллагад хандсан хэлбэр. 
Жил ирэх тусам бизнесийн шинэ арга замууд бий болсоор байна. Олон нийтийн 
анхаарлыг өөртөө татаж чадсан өөр өөр бизнесийн хэлбэрүүд гарч ирж байна. 
Цахим худалдааны дээрх үндсэн төрлүүдээс гадна тухайн харилцаанд оролцож 
байгаа оролцогчдоос нь хамаарч компьютерийн файл болон эх сурвалжтай 
холбоотой зүйлсийг төв вэб сэрвэргүйгээр хоорондоо солилцон наймаалцах Peer 
to peer буюу P2P худалдаа мөн ухаалаг гар утас гэх мэт хөдөлөлгөөнт хэрэгслүүдийг 
ашиглан худалдаа хийх M-Commerce гэх цахим худалдааны шинэ төрлийг нэрлэж 
болно.5 
Интернэт худалдаа болон интернэт бизнес гэх хоёр өөр ойлголтын тухай энд дурдах 
хэрэгтэй. Учир нь, энэ хоёр ойлголт зарим тохиолдолд цахим орчинд эрх зүйн 
харилцаанд оролцогчид /хувь хүн, хуулийн этгээд, засгийн газар/-ын эргэлзээг 
төрүүлддэг. Интернэт бизнес гэдэг нь интернэт болон интернетийн технологийн 
5 Э.Мягмардорж, “Интернетийн орчин дахь, зохиогчийн эрхийн эрх зүйн зохицуулалт”, “Интернетийн 
орчин дахь контент, зохиогчийн эрхийн зохицуулалтын асуудал” семинар, 2012.
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тусламжтайгаар бизнесийн бүхий л үйл ажиллагааг /боломжтой бүгдийг/ цахим 
орчинд явуулахыг хэлнэ.   Харин интернэт худалдаа гэдэг нь интернэт 
бизнесийн нэгэн бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд интернэт технологийн тусламжтайгаар 
биет болон биет бус бүтээгдэхүүн үйлчилгээг  худалдаална гэсэн үг юм. 
Энэхүү судалгааны ажилд бизнесээс хэрэглэгчид хандсан хэлбэр /B2C/ болон 
хэрэглэгчээс хэрэглэгчид хандсан хэлбэрийн /C2C/ цахим худалдаа хийх явцад 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтын тухай авч үзлээ. Учир 
нь цахим бизнесийн хамгийн анхан шатны үйл ажиллагаа нь цахим худалдаа 
бөгөөд тэр дундаа бизнесээс хэрэглэгчид хандсан дээрх хэлбэр нь даяаршлагдаж 
буй дэлхийд түгээмэл болсон бөгөөд хүний наад захын хэрэгцээг хангаж байгаа 
бизнесийн нэг хэлбэр болоод байна. Тиймээс цахим худалдаа эрхлэгчид нь 
“хэрэглэгч хаан” гэх бизнесийн алтан дүрмийг мөрдөх нь чухал юм. 

Цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
эрх зүйн зохицуулалт

 Дэлхий дээр 7 тэрбум хүн амьдарч, түүний талаас илүү хувь нь интернэтийн 
байнгын хэрэглэгч болсон өнөө үед цахим орон зайн нийтлэг зохицуулалт буюу 
интернэт худалдааны эрх зүйн зохицуулалт тэр дундаа интернэт худалдаан дахь 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
шаардлагатай байна. Олон байгууллага, тэр дундаа Европын эдийн засгийн Холбоо 
(ECE), Олон улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага 
(OECD), НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн хороо (UNCITRAL), Дэлхийн 
оюуны өмчийн байгууллага (WIPO), Европын Байгууллагуудын хороо нь цахим 
худалдааны талаарх загвар хууль боловсруулах, олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг 
хийх, удирдамжийг гаргахад идэвхтэй оролцож байна. Эдгээрээс ДОӨБ-ын 
Зохиогчийн эрхийн гэрээнүүд (1996), НҮБ-ын Олон улсын худалдааны эрх зүйн 
хорооны цахим худалдааны талаарх загвар хууль (1996), Эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын нууцлалын бодлогын удирдамж (1997), 
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас баталсан Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг 
ашиглах тухай коненц (2005) зэрэг олон улсын эрх зүйн баримт бичгүүд нь олон 
улсын түвшинд цахим худалдааны эрх зүйн орчинг зохицуулж байна. Харин цахим 
худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад зориулсан тусдаа хууль, эрх зүйн акт 
байхгүй байна. 
 Цахим худалдаа эрхлэхэд олон талын эрх зүйн зохицуулалт шаардлагатай 
байдаг. Тухайлбал, хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, маркетинг, зар сурталчилгаа, 
шударга өрсөлдөөний асуудал, оюуны өмчийн асуудал, татвар төлөлт, хувь хүн 
болоод цахим худалдаанд оролцогчдын хувийн мэдээллийн нууцлал, хамгаалалт, 
цахим гарын үсэг гэх олон асуудал байдаг.  Манай улсад цахим худалдааны эрх 
зүйн зохицуулалт боловсронгуй болоогүйн дээр хэрэглэгчийн эрх зөрчигдсөн 
тохиолдолд хэрхэн яаж шийдвэрлэх эрх зүйн орчин одоогоор хангалттай бүрдээгүй 
байна.  Цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тусдаа хууль батлан 
гаргах төдийлөн шаардлагагүй ч энэ төрлийн харилцааг зохицуулж буй хуульд 
нэмэлт өөрчлалт оруулах, шинэчлэн найруулах шаардлагатай байна. 
 Монгол Улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 3.1.1-д 
“хэрэглэгч” гэж бараа, ажил, үйлчилгээг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны 
бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж, 
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худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл хэрэглэж байгаа хувь хүнийг хэлнэ гэж 
томьёолсон байдаг. Б.Дэлгэрмаа, Д.Оюун, Ж.Хулан “Бизнесийн эрх зүй” 2014 он., 
сурах бичигт: “хэрэглэгч гэж нэгдүгээрт, хүн бүрийг хэлэхгүй ба гагцхүү бараа 
бүтээгдэхүүнийг худалдан авсан худалдан авхаар захиалж гэрээ хэлцэл байгуулсан 
үнийг төлсөн эсвэл урьдчилгаа мөнгийг өгсөн, ажил үйлчилгээ хүртсэн хувь хүнийг 
хэлж байгаа ойлголт юм. Хоёрдугаарт, бүх л төрийн бараа, ажил, үйлчилгээ бас 
биш юм. Энэ нь зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээнд зориулагдсан 
байх ёстой юм”.6  гэж тодорхойлсон байна.
Хэрэглэгчийн эрх зүй гэдэг нь иргэдийн материаллаг, соёлын болон бусад хэрэгцээг 
хангахад чиглэсэн харилцааг зохицуулж буй хэд хэдэн салбар эрх зүйгээс /
захиргааны, иргэний, эрүүгийн гэх мэт/  бүрдсэн цогцолмол эрх зүй юм. Хэрэглэгчийн 
эрх зүйн харилцааг манай орны хувьд 1990-ээд оноос эхлэн “Хэрэглэгчдийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль”, “Хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалахад баримтлах үндсэн 
зарчим”, “Монголын хэрэглэгчдийн эрхийн тухай тунхаг” зэрэг эрх зүйн актуудаар 
баталгаажуулан, зохицуулж байна. Хэрэглэгчийн эрхийг “Шударга өрсөлдөөн, 
хэрэглэгчийн төлөө газар”, “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нийгэмлэг” ТББ зэрэг 
төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын түвшинд хамгаалж байна. Мөн сүүлийн 
жилүүдэд хэрэглэгчийн зөрчигдсөн эрхийг сэргээх, хамгаалахад чиглэсэн бодитой 
ажлууд хийгдэж байгааг та бид хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сонсож, анзаарч 
байгаа билээ.
 Хэрэглэгчийн эрх нь хүний эрхийн хамгийн өргөн хүрээг хамаардаг бөгөөд 
хүн болж төрсөн хэн бүхэнд хамаатай бүх хүнд заяасан төрөлх эрхийн төрөл юм. 
Иймээс хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах нь төр засгийн байгууллагын анхдагч үүрэг 
болохыг 1993 онд болсон Дэлхийн хүний эрхийн бага хурлаар баталсан Венийн 
тунхаглалд тодорхойлсон байдаг. Монгол Улс хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай 
хуулийг 1991 онд баталж, 1992 онд Монгол Улсын Засгийн Газар НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейгээс сайшаан дэмжсэн “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад баримтлах 
үндсэн зарчим”-ыг хүлээн зөвшөөрч, “Монголын хэрэглэгчдийн эрхийн тухай 
тунхаг”-ийг 1993 онд батлан гаргажээ. 2003 онд Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
тухай хуулийг шинэчлэн найруулж баталсан ба 2008 онд хуульд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулсан байна. 
 Харин 2009 онд Монгол Улсын Засгийн Газраас Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах үндэсний хөтөлбөрийг баталж хэрэгжүүлсэн. Одоогоор Монгол Улсад 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой 30 орчим хууль, эрх зүйн акт үйлчилж 
байна. Цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад хэрэглэгдэх хууль, эрх 
зүйн актад Монгол улсын үндсэн хууль, Иргэний хууль, Зар сурталчилгааны тухай 
хууль, Өрсөлдөөний тухай хууль гэх мэт. Шинээр батлагдахаар хэлэлцэгдэж буй 
худалдааны тухай хуулийн төслийн 4.1.8.“цахим худалдаа” гэж цахим мэдээллийн 
сүлжээг ашиглан хийгдэх худалдааг хэлнэ гэж томьёолсон бол 4.1.20.“худалдаа 
эрхлэгч” гэж худалдаа эрхэлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг хэлнэ гэжээ. 5.4. 
Монгол Улсын худалдаанд цахим, шууд, биржийн болон бусад аргыг зөвшөөрнө. 
Харин эдгээр худалдаан нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалд үл харшлах, 
олон улсын худалдааны эрх зүйн ерөнхий зарчим, хэм хэмжээнд нийцсэн байх, 
хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах, шударга өрсөлдөөнийг хангасан байх, худалдаа 
ил тод, ялгаварлахгүй байх зарчимд харшлахгүй байна гэж хуульчилсан байна. 
 Мөн хуулийн 5.5. Цахим, шууд болон биржийн худалдааг тусгайлсан 
6 Б.Дэлгэрмаа, Д.Оюун, Ж.Хулан “Бизнесийн эрх зүй”., УБ. 2014 он.
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хуулиар зохицуулна гэснийг харахад энэ тухай эрх зүйн зохицуулалт зайлшгүй 
шаардлагатай байгааг харж болохоор байна. Харин одоогоор энэ тухай тусгайлсан 
хуулийн төсөл боловсруулагдаагүй байна. Худалдааны хуулийн төслийн 24.1. 
Барааг хэрэглэгчид худалдахтай холбогдсон харилцааг Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хуулиар зохицуулна. 27.1. Худалдаанд тавих хяналтыг Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай болон холбогдох бусад хуулиар зохицуулна  гэснээс үзвэл 
холбогдох хуулиудад нэмэлт оруулах хэрэгтэй юм. Учир нь хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль нь ерөнхий зохицуулалт7 ихтэйн дээр цахим худалдаа гэж 
тухайлсан зохицуулалт байхгүй байдаг. 
 Тухайлбал, Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 4.1.2. хэрэглэгч 
нь бараа, ажил, үйлчилгээний талаар үнэн зөв мэдээлэл олж авах, хэрэглээний соёл 
эзэмших боломжоор хангагдсан байх зарчмыг хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахад 
баримтална гэж заажээ.8 Харин энэ зарчим төдийлөн хэрэгждэггүй ба энэ зарчмыг 
хэрхэн хангах тухай механизм нь тодорхойгүй байдаг. Цахим худалдаанд бараа, 
ажил, үйлчилгээний талаар үнэн зөв мэдээлэл олж авах нь хамгийн чухал асуудлын 
нэг гэдэг нь судалгааны дүнгээс харагдаж байна. Бараа, ажил, үйлчилгээний 
талаар үнэн зөв мэдээлэлгүйгээс учирсан хохирлоо нөхөн төлүүлэхэд Иргэний 
хуулийн 254 дүгээр зүйлд заасны дагуу шаардлага гаргах эрхтэй мөн тус хуулийн 
8.1.Үйлдвэрлэгч, худалдагч, гүйцэтгэгчийн буруугаас хэрэглэгчид учирсан гэм 
хорыг арилгах, хохирлыг нөхөн төлөх талаар гаргасан хэрэглэгчийн шаардлагыг 
үйлдвэрлэгч, худалдагч, гүйцэтгэгч биелүүлэхээс татгалзсан тохиолдолд энэ талаар 
шүүхэд нэхэмжлэл гаргах эрхтэй байдаг ч хэрэглэгчид хэрхэн яаж, хаана хандаж 
хохирлоо барагдуулах тухай ойлголт байхгүй байдаг байна. Энэ нь тус хуулийн 
4.1.2. ... хэрэглээний соёл эзэмших боломжоор хангагдсан байх, 9.1.Хэрэглэгч 
хэрэглээний соёл эзэмших, энэ талаар сурах бололцоогоор хангагдах эрхтэй гэсэн 
заалт байдаг ч хэрхэн энэ эрхээ хэрэгжүүлэх нь тодорхойгүй байдагтай холбоотой. 
Энэ мэтчилэн хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд цахим худалдаан дахь 
хэрэглэгчийн эрхийг зохицуулах хангалттай зохицуулалт байхгүй байна. Мөн 
3.1.1.“хэрэглэгч” гэж бараа, ажил, үйлчилгээг үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны 
бус, зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж, 
худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл хэрэглэж байгаа хувь хүнийг хэлнэ гэсэн 
хуулийн заалтад цахим худалдааны хэрэглэгч гэдгийг нэмж оруулах нь зүйтэй 
болов уу. Одоогоор Монгол улсад худалдааны тухай хуулийн төслөөс өөрөөр 
цахим худалдааны тухай заалт тусгасан хууль байхгүй ба энэ төрлийн харилцааг 
иргэний хууль болон хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулиар зохицуулж 
байна. Эрх зүйн орчин нь төдийлөн хангалттай бүрдээгүй байхад цахим худалдаа 
эрхлэгчид хэдийнээ манай худалдааны зах зээлийн нэгээхэн хэсэг нь болсон байна. 

7 http://www.mongolchamber.mn/index.php/component/search/?searchword
8 http://legalinfo.mn Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль. 2003
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Зураг 1

 
 Судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 52% нь цахим худалдаагаар ямар нэг 
бүтээгдэхүүн худалдан авдаг, 48% нь худалдан авалт хийдэггүй гэж хариулсан 
байна. Энэ нь манай улсад цахим худалдаа аль хэдийнээ дэлгэрснийг харуулж 
байна. Харин цахим худалдаа эрхлэгчдийг насны бүтэц болон боловсролын 
түвшингөөр нь харьцуулан харвал. 
Зураг 2

 
 Цахим худалдаагаар бүтээгдэхүүн худалдан авдаг хүмүүсийн 59% нь 16-21 
насны, 26% нь 22-35 насны, 15% нь 35-аас дээш настай байна. Цахим худалдааны 
хэрэглэгчдийг 18 ба түүнээс дээш насны иргэн буюу эрх зүйн бүрэн чадамжтай 
байхаар хуульчлах хэрэгтэй ба цахим худалдан авагчдыг хянах арга механизыг 
боловсруулах, үүнд хяналт тавих эрх бүхий байгууллагыг үүрэгжүүлэх нь зүйтэй 
юм. Учир нь 14-18 хүртэлх насны этгээд иргэний эрх зүйн бүрэн бус чадамжтай 
байдаг бөгөөд ихэнх харилцаанд зохих ёсны төлөөлөгчийн хамт оролцдог. 
Тодорхой насны хязгаарлалт нь хэрэглэгчдийн эрхийг хамгаалахад чухал нөлөөтэй 
байна. 
Зураг 3

 Цахим худалдаагаар бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авдаг хүмүүсийн 
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21% нь дээд, 59% нь бүрэн дунд, 20% нь боловсролгүй байна. Энэ нь насны 
бүтцийн графикийн адил залуус, ерөнхий боловсролын сурагчид, оюутнууд цахим 
худалдаагаар бараа бүтээгдэхүүн худалдан авдаг гэдгийн харуулж байна. Эндээс 
тэд цахим худалдаагаар бараа, бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа хайнга ханддаг, 
бүтээгдэхүүний талаар хангалттай үнэн зөв мэдээлэл олж авч чаддаггүй байж 
болох талтай. Учир нь ийм насны субъектүүд өөрийн үйлдлийн учир холбогдлыг 
төдийлөн хангалттай ухамсарлах боломжгүй гэж үздэгт оршино. 
Зураг 4

 

 

 Дээрх графикаар цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрхийн тухай 
ойлголтыг тандахад бага зэрэг мэднэ, муу мэднэ, огт мэдэхгүй гэх хариултууд 
байгаа нь хэрэглэгчид эрхээ хэрхэн хэрэгжүүлэх, эрх нь зөрчигдсөн буюу хохирол 
учирсан тохиолдолд хэрхэн хаана хандахаа мэдэлгүй хохироод үлддэг гэж харж 
болохоор байна. Энэ нь хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 4.1.2. ... 
хэрэглээний соёл эзэмших боломжоор хангагдсан байх, 9.1.Хэрэглэгч хэрэглээний 
соёл эзэмших, энэ талаар сурах бололцоогоор хангагдах эрхтэй9  гэсэн заалт 
биелэлээ олохгүй байгаагийн нэг илрэл. 
 Цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрх зөрчигдсөн тохиолдолд үүссэн 
маргааныг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа тухайд: 
 Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар нь хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах төрийн байгууллага юм. Тус газрын олон нийттэй харилцах албаны 
мэргэжилтнээс ярилцлагын хэлбэрээр судалгаа авахад цахим худалдаатай 
холбоотой хэрэг маргаан, хэрэглэгчийн эрхийн зөрчлийн талаар тус байгууллагад 
ирсэн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авдаггүй бөгөөд цахим худалдаагаар хэрэглэгч 
бүтээгдэхүүн захиалан, худалдан авах үйлдэл нь өөрийн гараар “зөвшөөрсөн” 
товчлуурыг дарсан байдаг. Энэ нь хэлцлийг хүлээн зөвшөөрсөн буюу иргэний 
хуулийн “40.1.Хүсэл зоригийн илэрхийлэл нь нөгөө тал түүнийг хүлээн авснаар 
хүчин төгөлдөр болно” гэх үндэслэл болох тул ихэвчлэн шийдвэрлэгддэггүй. Зарим 
тохиолдолд бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхэлж авах гэмт хэргийн /ЭХ-ийн 
тусгай ангийн 148/ шинжтэй гэж үзэн цагдаагийн байгууллага руу шилжүүлдэг 
байна. 
 Цахим худалдаатай холбоотой хэрэг, маргааныг иргэний хуулийн хэлцэл, 
худалдах-худалдан авах гэрээний дагуу шийдвэрлэж болох юм. Хэлцэл гэж 
“Иргэний эрх, үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, шилжүүлэх, дуусгавар болгох зорилгоор 
хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-г 
хэлнэ.10 Хэлцлийг хэлэлцэн тохиролцож амаар, бичгээр болон бодит үйлдлээр 
9 http://legalinfo.mn Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль. 2003
10 http://legalinfo.mn Иргэний хууль. 2002
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хийж болдог.  Иймд цахим худалдаагаар бүтээгдэхүүн захиалж байгаа нь бодит 
үйлдлээр хийсэн хэлцэл болж байна. “Нэг талын хүсэл зоригийн илэрхийллийг 
нөгөө тал хүлээн авснаар хэлцэл хүчин төгөлдөр болдог ба өөрийн тодорхой 
үйлдлээр илэрхийлсэн бол уг хэлцлийг бодит үйлдлээр хийгдсэн гэж үзнэ. 42.9”. 
Иргэний хуулийн 243.1-т зааснаар “худалдах-худалдан авах гэрээгээр худалдагч нь 
биет байдлын доголдолгүй, эрхийн зөрчилгүй хөрөнгө, түүнтэй холбоотой баримт 
бичгийг худалдан авагчийн өмчлөлд шилжүүлэх буюу бараа бэлтгэн нийлүүлэх, 
худалдан авагч нь худалдагчид хэлэлцэн тохирсон үнийг төлж, худалдан авсан 
хөрөнгөө хүлээн авах үүргийг тус тус хүлээнэ.” гэсэн заалтыг үндэслэвэл цахим 
худалдаанд зөвшөөрсөн товчийг дарснаар хэлцлийг хүлээн зөвшөөрч худалдах-
худалдан авах гэрээг хийгдсэнд тооцно. Одоогоор цахим худалдаанд хэрэглэгчийн 
эрх зөрчигдсөн гэх үндэслэлээр шүүхээр хэрэг хянан шийдвэрлэгдээгүй байна. 
 Монгол Улсын харилцаа холбооны зохицуулах хороонд МУ-д бүртгэлтэй 
веб сайтууд харъяалагддаг бөгөөд эдгээр сайтуудаас зөрчил гарсан тохиолдолд 
сайтын хандалтыг хаах эрхтэй байгууллага нь тус байгууллага юм. Гэхдээ нийт хэдэн 
сайт албан ёсоор үйл ажиллагаагаа явуулж буй эсэх асуудлыг хараахан бүртгээгүй 
байгаа учраас цахим худалдаа явуулдаг сайтуудад хяналт тавих боломжгүй байдаг 
байна.
 Дээрхээс харахад манай улсад цахим худалдаа болоод цахим худалдаанд 
хэрэглэгчийн эрх зөрчигдсөн гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх тусгайлсан төрийн 
болоод төрийн бус байгууллага байхгүй байна. Хэрэглэгчийн эрхийг иргэний хэрэг 
шүүхээр хянан шийдвэрлэх журмаар хамгаалж, гэм хорыг арилгах хуулийн орчин 
байгаа ч одоогоор хэрэглэгч нэхэмжлэл гаргасан тохиолдол байхгүй байна.
 Гадаадын зарим улсын сайн туршлага: 
Гадаадын зарим улсад хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд нь цахим 
худалдаатай холбоотой хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахаар зохицуулсан байдаг 
бөгөөд  хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах байгууллага нь уг асуудлыг зохицуулдаг. 
Тухайлбал: Хятад улсад 1993 онд “Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль” 
анх батлагджээ.11 Энэхүү хууль нь цахим худалдаан дахь олон талын зохицуулалтыг 
хийдэг байна. Үүнд:
•	 хуулийн	дагуу	гэм	хор	арилгах,
•	 хэрэглэгчийн	харилцаа	холбоог	албан	ёсоор	хүлээн	зөвшөөрөх,
•	 хувь	хүний	мэдээллийг	хамгаалах,
•	 үйлдвэрлэл,	үйлчилгээ	үзүүлж	буй	байгууллагын	ташаа	мэдээллийн	улмаас	
хэрэглэгчид учирсан гэм хорыг хариуцах гэх зэрэг олон асуудлыг зохицуулжээ. 
Эдгээрээс  гадна цахим худалдааны журам хэрэгждэг байна. Худалдагч нар худалдан 
авагчдын сэтгэлд хүртэл бараа бүтээгдэхүүнийхээ тухай үнэн зөв мэдээллээр хангах, 
мөн худалдан авалт хийснээс хойш 7 хоногийн дотор хэрэглэгчид учирсан гэм 
хорыг тухайн байгууллага хариуцаж нөхөн төлөх ёстой байдаг байна. 
      Олон улсын хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах байгууллагуудаас дурдвал:
•	 АНУ-д	холбооны	худалдааны	комисс	“Federal	Trade	Commission”
•	 Англи	улсад	Хэрэглэгчийн	эрхийг	хамгаалах	нийгэмлэг	“Consumer	Protec-
tion Association”
•	 Солонгос	улсад	Солонгос	улсын	хэрэглэгчийн	эрхийг	хамгаалах	агентлаг	
“Korea Consumer Agency” 
зэрэг манай улсын Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газартай ижил төстэй 
11 www.wikipedia.org

LAW ENFORCEMENT STUDIES



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  39        38  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагууд байдаг. 

Дүгнэлт:
 Өнөө үед техник технологи хөгжихийн хэрээр худалдаа, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ илүү боловсронгуй болж байгаа бөгөөд эдийн засгийг өсгөх, бизнесийн 
үйл ажиллагааг илүү хөнгөвчилсөн зүйл бол цахим худалдаа юм. Бизнесийн үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй эдгээр байгууллагууд цахим худалдаагаар өөрийн ашиг 
орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ хэрэглэгчийн эрх ашгийг хүндэтгэн үзэх нь 
нийгэмд байр сууриа баттай болгон, амжилтад хүрэх хүчин зүйл болж өгдөг.
 Манай улсын хувьд цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрх тодорхой хэмжээнд 
зөрчигддөг нь эрх зүйн орчин хангалтгүй, цахим худалдааны хэрэглэгчийн 
эрх зүйн байдлыг шийдвэрлэх үүрэг бүхий төрийн байгууллага тодорхой биш 
байдагтай холбоотой нь дээрх судалгааны ажлаас харагдаж байна. Өөрөөр 
хэлбэл, цахим худалдаагаар бүтээгдэхүүн худалдан авдаг хүмүүсийн тоо өсч байгаа 
хэдий ч тэдний эрх ашгийг хамгаалсан байгууллага тодорхой биш, хэрэглэгчид 
эрхээ хамгаалуулах тухай хангалттай мэдлэггүй, хэрэглээний соёл эзэмших, энэ 
талаар сурах бололцоогоор хангагдах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл бололцоогоор 
хангагдаагүй нь судалгаагаар харагдаж байна. Мөн Монгол Улсын Эрүүгийн 
хуулийн хорьдугаар бүлэгт Аж ахуйн эсрэг гэмт хэрэг гэсэн бүлэгт Хэрэглэгчийг 
хуурч мэхлэх, төөрөгдүүлэх /169 дүгээр зүйл/, Гологдол буюу чанар муутай 
бүтээгдэхүүн худалдах /171 дүгээр зүйл/, Эрүүл мэндийн шаардлага хангаагүй 
хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах /172 дугаар зүй/ гэх гэмт хэргүүдийг нэрлэсэн 
байдаг ба энэ тухай үргэлжүүлэн судлах болно. Монгол Улсын болон гадаадын 
зарим орны хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалахтай холбоотой хууль тогтоомж, Монгол 
Улсын цахим худалдааны хэрэглэгчдээс авсан судалгаанд үндэслэн дараах санал, 
зөвлөмжийг дэвшүүлж байна. 

Санал зөвлөмж:
1. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуульд: 
- Цахим худалдаан дахь хэрэглэгчийн эрх, үүргийг хуульчлан зааж өгөх,
- Цахим худалдаа хийхэд барааны талаар мэдээлэл авах, хэрэглээний соёл 
эзэмших, энэ талаар сурах бололцоогоор хангагдах, 
- Тус хуулийн нэр томьёонд цахим худалдааны тухай ойлголтыг хуульчлах;
2. Иргэний хуульд цахим худалдааны харилцааг зохицуулсан ойлголтуудыг 
хуульчлах,
3. Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх бүхий байгууллага /ШӨХТГ/-аас гадна 
төрийн бус байгууллагуудын үйл ажиллагааг идвэхжүүлэх, хамтран ажиллах, 
ШӨХТГ нь цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах алба, нэгжтэй болгох,
4. Цахим худалдаанд хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн мэдлэг олгох, 
эрх нь зөрчигдсөн бол хаана хандах талаар мэдээллийг хэрэглэгчдэд түгээх ажлыг 
идэвхтэй зохион байгуулах. ШӨХТГ болон хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах 
нийгэмлэг зэрэг ТББ-аар дамжуулан энэ ажлыг зохион байгуулах, 
5. Цахим худалдаа эрхлэдэг веб хуудсанд хандахад хэрэглэгчийн эрх, үүрэг 
болоод худалдан авалтаас үүсэх гэм хорын хариуцлагын тухай сануулга байнга 
гарч байх, ингэснээр хэрэглэгчийг өөрийн үйлдлийг хянах, хайхрамжгүй үйлдлийн 
улмаас өөрт нь гэм хор учрахаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болно. 
6. Цахим худалдаа эрхэлдэг веб /B2B/ болон цахим худалдаанд хуваариа 
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бизнес эрхлэгчдийг /C2C/ бүртгэж, хянах байгууллагын үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх, МУ-ын Харилцаа холбооны зохицуулах хороо болон үндэсний ДАТА 
төв, ШӨХТ газрууд нь уялдаа холбоогоо сайжруулж, хамтран ажилладаг байх, 
ингэснээр хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах цогц бодлого явуулахад тустай юм. 
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ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛӨХ САНГИЙН
ОЛОН УЛСЫН БОЛОН ЗАРИМ ГАДААД УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ 

INTERNATIONAL LAW AND FOREIGN LAW REGULATION 
OF CRIMINAL INJURIES COMPENSATION FUND

М.НИНЖБАДГАР 
Монгол банкны Хууль, эрх зүйн газрын мэргэжилтэн 

NINJBADGAR M. 
Legal counsel, Bank of Mongolia (Central bank of Mongolia)

Товч агуулга: Хохирогчид учирсан хохирлыг нөхөн төлөх харилцаа гэмт хэргийн 
хохирогчид санхүүгийн тусламж үзүүлэх, нийтийн аюулгүй байдлыг хамгаалах, иргэд 
болон шүүх, цагдаагийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах 
төрийн үүргээс үүдэлтэй. Хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сан үйл ажиллагаагаа явуулж, 
хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээс өмнө хохирогч бүр гэмт хэргийн улмаас өөрт учирсан 
хохирлыг мөнгөөр нөхөн төлүүлэх боломжтой байгаагүй. Харин гэмт хэргийн улмаас 
учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан нь гэмт хэргийн хохирогчид санхүүгийн тусламж 
үзүүлэх, иргэд болон шүүх, цагдаагийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг 
сайжруулах үр дүнтэй бөгөөд бодит арга юм. 

Abstract: Victim compensation was developed because of the government’s moral re-
sponsibility to providefinancial relief to victims of crime, to enhance public safety, and to 
encourage citizen cooperationwith the criminal justice system. Prior to victim compensation 
fund and programs, victims and survivors were often not able to access financial reparation 
for costs associated with their victimization or loss. Criminal injuries compensation fund is 
real and efficient way to providefinancial relief to victims of crime and to encourage citizen 
cooperationwith the criminal justice system. 

Удиртгал
Эрх зүй, шударга ёс, ардчилсан нийгэм - энэ бол өнөөгийн бидний амьдарч 

буй нийгмийг илэрхийлэгч гол ойлголтууд билээ. Эдгээр ойлголт эцсийн дүндээ 
хүнийг хамгаалах, түүний хөндөгдсөн эрхийг сэргээн тогтооход чиглэгддэг, тийм 
ч утгыг илэрхийлдэг. Хүнийг хамгаалах, түүнд эрхийг нь эдлүүлэх асуудал олон 
зууны туршид яригдаж, тодорхой амжилтанд хүрсэн. Гэвч хамгаалахтай зэрэгцээд 
зөрчих асуудал гарч ирдэг. Хүний эрхийг зөрчсөн ямар ч үйлдэл тухайн хүний 
дахин давтагдашгүй, эрхэм нандин мөн чанарт нь халдаж байдаг. 

Төрийн зүгээс ийм үйлдлийг таслан зогсоох, гэмт хэрэгтнийг шийтгэх, хохирогчийн 
хөндөгдсөн эрхийг сэргээх, хохирлоо нөхөн төлүүлэх боломжоор хангах үүрэгтэй.
Энэ үүргийнхээ хүрээнд дэлхийн улс орнууд гэмт хэргийн хохирогчийг хамгаалах 
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тухай хууль баталж, уг хуулийнхаа дагуу гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг 
нөхөн төлүүлэх сан байгуулан, хөтөлбөр хэрэгжүүлж, энэхүү үйл ажиллагаанд олон 
тэрбумын хөрөнгө (мөнгө) зарцуулж байна. 

Манай орны хувьд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дэх хэсэгт 
“Монгол Улсын хууль, олон улсын гэрээнд заасан эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн 
гэж үзвэл уул эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд гомдол гаргах, бусдын хууль бусаар 
учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх ...эрхтэй” гэж, иргэдийн эрхээ хамгаалуулах, 
учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх эрхийг, тус хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт 
“Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон 
бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн 
эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна” гэж тус тус зааж, уг 
харилцаатай холбогдох төрийн хүлээх үүргийг тус тус тунхаглан баталгаажуулсан. 
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сангийн тухай асуудал хууль 
тогтоогчдын түвшинд яригдсаар Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд 2010 
оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулснаар бодит ажил болсон 
билээ. Мөн уг харилцааг зохицуулсан журмыг засгийн газраас 2011 оны 132 дугаар 
тогтоолын хавсралтаар баталсан. Өнөөгийн байдлаар Хохирлын сангийн тухай 
хуулийг Монгол Улсын Үндсэн хуульд заасан дээрх үндэслэлээр Монгол Улсын 
Хууль зүйн яамнаас боловсруулаад байна. 

Тус хуулийн төсөл боловсруулагдаж буй энэ цаг үед дэлхийн бусад улсын эрх 
зүйн зохицуулалтад гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирогчид үзүүлэх тусламж, 
дэмжлэг хэрхэн тусгалаа олсныг судлах нь зайлшгүй бөгөөд судалгааны ажлын 
зорилго үүнд оршиж байна.   

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан
Хүний эрхийг хамгаалах асуудал дэлхий нийтийн хэмжээнд нэн тэргүүнд 

тавигддаг. Гэсэн хэдий ч дэлхийн өнцөг булан бүрд хүний эрхийг зөрчих, бие 
махбод, сэтгэл санаанд нь хор, хохирол учруулах, бүр амь насыг нь хөнөөх асуудал 
гарсаар байдаг билээ. Хохирсон хүн насан туршдаа биеийн болон сэтгэлийн зовиур 
шаналгаатай болох, амьдрах итгэлээ алдах явдал гардаг нь нууц биш. Хүн хамтаар 
амьдрах, үр удмаа үлдээх тавилантай учир хохирсон хүний ард давхар хохирсон 
хүмүүс бий болдог. Тэд хайртай дотны хүмүүсээ алдаад зогсохгүй, амьдралын эх 
үүсвэрээсээ салж, сэтгэлийн зовлонд унадаг. 

Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд ял оногдуулж шийтгэдэг ч гэмт хэргийн улмаас 
хохирол хүлээсэн этгээд, түүгээр тэжээн тэтгүүлэгч хүмүүс өөрсдөдөө учирсан 
хохирлыг нөхөн төлүүлж чадахгүй байх тохиолдол олонтоо гардаг. 

Энэ асуудлыг шийдвэрлэх, хохирол нөхөн төлөлтийг нэмэгдүүлэх нэг арга зам 
бол гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан байгуулах явдал юм. 
Өнөөдөр бараг дэлхийн улс орон бүр гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг 
нөхөн төлөх санг үүсгэн байгуулж, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.1 

Энэхүү сан гэмт хэрэгтэн учруулсан хохирлоо хохирогчид нөхөн төлөх Англи-
Саксоны эрх зүйн системээс үүсэлтэй. 1950 онд Английн нийгмийн шинэчлэлийн 
зүтгэлтэн Margery Fry энэ санааг дэвшүүлж байсан. Шинэ Зеланд хууль тогтоомждоо 
1963 оноос энэ асуудлыг тусгаж эхэлсэн бол 1979 онд АНУ-ын Техас мужийн хууль 
тогтоох байгууллагаас Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх актыг 
баталж, уг хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. Харин АНУ холбооны хэмжээнд 1984 онд 
Гэмт хэргийн хохирогчийн тухай хуулийг батлан гаргасан бөгөөд уг хуулиар гэмт 
1  Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол сургалтын гарын авлага, УБ хот, 2008 он, 122, 123 дахь тал
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хэргийн хохирогчийн сан байгуулах, санг бүрдүүлэх, санхүүжүүлэх, хуваарилах, 
нөхөн төлбөр олгох хохирол, нөхөн төлбөр олгох эрх зүйн үндэслэл, журам, уг 
ажлыг зохион байгуулах зэрэг асуудлыг хуульчилсан байна. ХБНГУ Хүч хэрэглэсэн 
гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох тухай хуулийг 1976 онд батлан 
гаргаж, нөхөн төлбөр олгох хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Харин Их Британи 
гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх төлбөрийн тухай хуулийг 1995 
онд батлан гаргасан бөгөөд тус хуулийн дагуу хохирлыг нөхөн төлөх хөтөлбөрийг 
мөн хэрэгжүүлж байна. 

Гэмт хэрэг үйлдсэн зарим хүн учруулсан хохирлоо барагдуулах чадваргүй, 
боломжгүй байдаг, харин зарим нь тийм сонирхолгүй байх, шүүхийн шийдвэр 
гарсан ч биелэгдэхгүй байх, дутуу биелэгдэх тохиолдол гардаг. Тиймээс энэ 
сангийн үндсэн зорилго нь гэмт хэргийн улмаас хууль ёсны эрх, эрх чөлөө нь 
зөрчигдөж хохирсон хүнд туслалцаа үзүүлэх, түүнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх 
явдал юм.2 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан нь:
-  Улсын зардлаар;
-  Хандив;
-  Нөхөн төлбөр (Гэмт хэрэгтэн учруулсан хохирлын хэмжээгээр уг санд нөхөн 

төлбөр төлнө)-өөр санхүүждэг. 
Хохирогч болон бусад хүсэлт гаргах эрх бүхий этгээд санд эсвэл цагдаагийн 

байгууллагад хохирол нөхөн төлүүлэх талаарх хүсэлтийг3  тухайн улсын хуульд 
заасан хугацааны дотор гаргана. Нөхөн төлөгдөх зүйлс болон хэмжээ, хугацааг 
тухайн улсын хууль тогтоомжийн дагуу тодорхойлдог. Хүсэлт гаргасны дараа хууль 
хэрэгжүүлэх болон бусад байгууллага хүсэлтийг биелүүлэх арга хэмжээ авна. Хэрэв 
хохирогч болон нэхэмжлэгч нь хохирлыг нөхөн төлүүлэх сангийн шийдвэр, үйл 
ажиллагааг дэмжихгүй, санал нийлэхгүй байвал хуульд заасан хугацаанд давж 
заалдаж болно. 

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сангийн эрх зүйн 
зохицуулалт

А. Олон улсын эрх зүйн зохицуулалт  
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан дотоодын хууль 

тогтоомжоор төдийгүй, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу тодорхойлогдон 
зохицуулагдаж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үндэсний төдийгүй олон улсын 
эрх зүйн хэм хэмжээнд илрэлээ олсон энэ сан хохирогчийн эрхийг сэргээх түүнд 
учирсан хохирлыг нөхөн төлөх бодит боломж, үр дүн болон хэрэгжиж байна.

Хохирогчийн хохирлоо нөхөн төлүүлэх эрхийг дараах олон улсын баримт 
бичигт заасан байдаг. 

1. “Хүүхдийг худалдах, хүүхдийн биеийг үнэлэх, хүүхдийг садар самуунд 
сурталчлахын эсрэг хүүхдийн эрхийн тухай конвенцид оруулах нэмэлт протокол”4 
-ийн 8.1.f. “хохирогч хүүхдэд нөхөн төлбөр олгох тухай шүүхийн тогтоол болон 
шийдвэр гүйцэтгэлийг онцын шаардлагагүйгээр хойшлуулахаас зайлсхийнэ”;
2 http://www.oag.state.tx.us/victims/about_comp.shtml
3 http://www.doj.state.wi.us/ocvs/compensation/compensation-your-financial-losses
4 Ерөнхий Ассамблейн 2000 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн A/RES/54/263 тогтоолоор баталж, 
2000 оны 1 дүгээр сарын 18-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. МУ 2001 оны 11 дүгээр сарын 12-ны 
өдөр гарын үсэг зурж, 2002 оны 10 сарын 11-ний өдөр нэгдэн орсон. Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 1 
боть, 2004 он, 85-93 дахь тал   
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2. “Хүн барьцаанд авахын эсрэг олон улсын конвенц”5 -ийн 3 дугаар зүйл 
“барьцааны хүнийг сулласны дараа шаардлагатай тохиолдолд уг улсаас гарахад 
нь тусламж, дэмжлэг үзүүлэх талаар зохистой гэж үзсэн бүх арга хэмжээг авна”;

3. “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалтай гэмт хэргийн эсрэг НҮБ-ын 
конвенц”6 -ын 25.2 “Оролцогч улс бүр энэхүү конвенцид хамаарах гэмт хэргийн 
хохирогчид нөхөн олговор олгох болон хохирлыг арилгах талаар зохих журмыг 
батална”;

4. “Гэмт хэрэг болон албан тушаалын байдлаа урвуулан ашигласны улмаас 
хохирсон хохирогчдын талаарх хууль цаазын үндсэн зарчмын тунхаглал”7 -д 
“хохирогчийн өмнө төр өөрийн үүргийг биелүүлэхийн тулд тусгай зорилтын сан 
байгуулах, бэхжүүлэх ёстой. Хэрэв сан нь өөрийн үүргийг биелүүлэх боломжгүй 
бол энэ зориулалтаар нэмэлт сан байгуулах боломжийг ашиглах ёстой. Хохирол 
барагдуулах албан, албан бус механизм нь хялбар, хэрэгжих боломжтой байхаас 
гадна шударга, зохих судалгаанд үндэслэсэн, өртөг чирэгдэл багатай байна. 
Хохирогчийн хохирлыг барагдуулахаас гадна түүний гэр бүлийн гишүүн, халамжид 
буй бүх хүмүүс нөхөн төлбөр авах эрхээр хангагдах ёстой” ; 8

5. НҮБ-ын Конгрессоос 2000 онд баталсан “Гэмт хэрэг ба шүүх эрх мэдэл: 
XXI зууныхариу” Венийн тунхаглалын 27 зүйлд “Бид 2002 оныг хохирогчдод 
зориулсантусгай сан байгуулах жил болгон тодорхойлж байна”9  гэжээ.

6. “Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчдод олгох нөхөн төлбөрийн тухай 
Европын конвенц”10 -ийг гэмт хэргийн асуудлын талаарх Европын хорооны эрх 
мэдлийн дагуу Засгийн газрын судлаачдын хорооноос Европын зөвлөлд бэлэн 
болгон өргөн барьж 1983 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс Европын зөвлөлийн 
гишүүн улсуудад гарын үсэг зурахад нээлттэй болсон. Конвенц нь амьдрал, биеийн 
бүрэн бүтэн байдал, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргийн хохирогчдыг хамгаалах 
зорилготой.11 

Энэ конвенц нь гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сангийн 
талаарх эрх зүйн зохицуулалтын голлох эх сурвалж бөгөөд дараах зохицуулалтыг 
шууд агуулснаараа ач холбогдолтой.

Уг конвенцийн 16 дугаар зүйлд нөхөн төлбөр олгох гэмт хэргүүдийг дараах 
байдлаар зааж өгсөн:

- санаатай үйлдэгдсэн гэмт хэрэг;
- хүч хэрэглэж үйлдсэн гэмт хэрэг;
- эрүүл мэндэд хохирол учруулсан эсвэл бие мах бодид хүнд гэмтэл шууд 

учруулсан гэмт хэрэг.12 
Конвенцид эрүүл мэнд, гэмтэл бэртэл гэх ойлголтод юу багтах талаар 

5 1979 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдөр баталж, 1983 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр хүчин төгөлдөр 
болсон. Төрийн мэдээлэл тусгай дугаар 4 боть, 2007 он, 904-910 дахь тал 
6 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 2000 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталж, 2003 оны 12 дугаар 
сарын 25-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. Монгол Улс 2008 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдөр гарын 
үсэг зурж, 2008 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр соёрхон баталсан.
7 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1985 оны А/RES/40/43 тоот тогтоолоор баталсан.
8 Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв, Гэрч хохирогчийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог бий болгох 
асуудал судалгааны тайлан, УБ хот, 2010 он, 39 дэх тал
9 Мөн тэнд
10 European convention on the Compensation of victims of Violent Crimes
11 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=116&CM=1&CL=ENG 
12 Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчдод олгох нөхөн төлбөрийн тухай Европынконвенц /European 
convention on the Compensation of victims of Violent Crimes/-ийн 16 дугаар зүйл
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тодорхойлж өгсөн. Эрүүл мэнд гэдэгт улс бүрийн үндэсний эрх зүйн зохицуулалтын 
дагуу сэтгэцийн болон биеийн эрүүл мэнд орно. Гэмтэл бэртэл нь хүнд байх ёстой 
бөгөөд шалтгаан, үр дагавар, баримт бүхий, гэмт хэрэгтэй шууд хамааралтай байх 
ёстой. 

Мөн нөхөн төлбөр авах эрх бүхий этгээдийг зааж өгсөн.13  Дараах этгээдүүд 
нөхөн төлбөр авах эрхтэй.

1. Хохирогч;
Хохирогчийн бие махбодид ноцтой гэмтэл бэртэл, эрүүл мэндэд хохирол 

учирсан бол хохирогчийн хохирлыг шууд нөхөн төлөх ёстой. Хохирогчоор тэжээн 
тэтгүүлэгчийн ашиг сонирхол нь шууд бус байна. Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн 
хохирогчид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэгтнийг баривчлах эсвэл 
хохирогчид туслахыг оролдож байгаад алагдсан эсвэл гэмтсэн этгээд хамаарна;

2. Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн улмаас нас барсан этгээдийн тэжээн тэтгүүлэгч 
(хүүхэд, эхнэр, нөхөр).

Сангаас олгох нөхөн төлбөр нь гэмт хэрэгтэн шүүн таслагдсан эсхээс үл хамааран 
хохирогчид олгогдох ёстой. Учир нь үндэсний хууль тогтоомжоор тодорхойлсон 
тодорхой ангилал нь (жишээлбэл: насанд хүрээгүй, сэтгэцийн өвчтэй гэх мэт) 
гэмт хэрэгтнийг шүүн таслах ажиллагааны субъект биш болгох, өөрсдийн үйлдэлд 
хариуцлага хүлээхгүй байх шалтгаан болдог. Мөн шүүн таслагдсан гэмт хэрэгтнүүд 
ял шийтгэлээс зугтдаг. Эдгээр нөхцөл байдлын улмаас хохирол бусад эх сурвалжаас 
бүрэн төлөгдөх боломжгүй тохиолдолд нөхөн төлбөрийг тухайн улсын төр нөхөн 
төлөхөөр заасан нь хохирогч хариуцагч олдоогүй, оргон зайлсан, насанд хүрээгүй, 
сэтгэцийн өвчтэй гэх мэт шалтгааны улмаас хохирлоо нөхөн төлүүлж чадахгүй 
байдал үүсэхээс хамгаалсан хамгаалалт болсон.

Уг конвенцын 28-р зүйлд дараах хохирлыг заавал нөхөн төлөхөөр заасан: 
- Орлогын алдагдал (Жишээ нь гэмтэл бэртлээс шалтгаалан олох ёстой 

байсан орлогоо алдсан);
- Эмнэлгийн зардал (Эмнэлэг, эм болон шүдний эмчилгээний төлбөрийг 

багтаана);
- Оршуулгын зардал;
- Тэжээн тэтгүүлэгчийн хувьд (хүүхэд, эхнэр, нөхөр) тэтгэлгийн алдагдал.
Үндэсний хууль тогтоомжид заасан бусад нөхцөлийн дагуу хохирогч “өвчин 

шаналгаа, зовиур, амьдралын итгэл, найдвараа алдах, гэмт хэргийн улмаас 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болсноос үүдэлтэй нэмэлт зардлууд” гэх мэт тодорхой 
зардлыг нөхөн төлүүлэх боломжтой.

Дээрх хохирлын нөхөн төлөх хэмжээг улсаас тогтоож, нөхөн төлдөг байна.14 
Конвенцын 31-р зүйлд “Хохирогч, хэрвээ хохирогч нас барсан бол түүний тэжээн 

тэтгүүлэгч нөхөн төлбөр авах тухай хүсэлтийг тухайн улсын хууль тогтоомжид 
заасан хугацаанд багтаан, гэмт хэрэг үйлдэгдсэнээс хойш боломжит хугацаанд 
гаргана” гэжээ.

Энэ конвенци улс орнуудын гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн 
төлөх сан байгуулах, хууль тогтоомждоо тусгах үндэс суурь болсноороо чухал ач 
холбогдолтой.

13 Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчдод олгох нөхөн төлбөрийн тухай Европынконвенц /European 
convention on the Compensation of victims of Violent Crimes/-ийн 20 дугаар зүйл
14 European convention on the Compensation of victims of Violent Crimes, http://conventions.coe.int/
Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=116&CM=1&CL=ENG
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Б. Зарим гадаад улсын зохицуулалт 
Энд АНУ, Канад, Япон, БНСУ гэсэн 5 улс орны гэмт хэргийн улмаас учирсан 

хохирлыг нөхөн төлөх санг байгуулан хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг эсэх, хэрхэн хүсэлт 
гаргах, нөхөн төлбөр авах эрх бүхий этгээд хэн байх, хүсэлт гаргах хугацааны 
тухай, процесс, нөхөн төлөгдөх хохирол, нөхөн төлбөрийн хэмжээ, санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийн талаар авч үзсэн. 

Эдгээр улсыг сонгож авахдаа эрх зүйн бүл, хөгжлийн түвшин, газар зүйн 
байрлалыг харгалзан үзсэн болно.

1. Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх санг байгуулан 
хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг эсэх:

АНУ- Victims of Crime act буюу Гэмт хэргийн хохирогчийн тухай хуулийг 1984 
онд баталсан бөгөөд энэ хуулийнхаа дагуу гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг 
нөхөн төлөх санг байгуулсан.15  АНУ бие хүний эсрэг эсвэл хүч хэрэглэсэн гэмт 
хэргийн хохирогчид санхүүгийн тусламж үзүүлэх, нөхөн төлбөр олгох хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлдэг. Муж улс бүр өөрийн хууль тогтоомжийн дагуу өөрсдийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлдэг. АНУ-ын Хууль зүйн яам муж улсууддаа Гэмт хэргийн хохирогчийн 
тухай хуулийн дагуу техникийн дэмжлэг үзүүлж, санхүүжүүлдэг байна.

Канад- 1988 онд Хохирогчийн нөхөн төлбөрийн тухай хууль баталсан. Гэмт 
хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

Япон- Гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох тухай хууль 1980 онд 
батлагдсан. Япон улс хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчид санхүүгийн нөхөн 
төлбөр олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

БНСУ- Crime victim protection act16  буюу Гэмт хэргийн хохирогчийг хамгаалах 
тухай хуулийн дагуу хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчид санхүүгийн нөхөн 
төлбөр олгох хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг.

Дээр дурдсан улс бүр өөрийн оронд хохирогчийн тухай эсвэл хохирогчийн 
нөхөн төлбөрийн тухай хуулийг батлан гаргаж, энэ хуулийнхаа дагуу сан байгуулж 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

2. Хүсэлт гаргах, нөхөн төлбөр авах эрх бүхий этгээд
АНУ:
•	 Гэмт	хэргийн	хохирогч;
•	 Хүн	амины	гэмт	хэргийн	хохирогчоор	тэжээн	тэтгүүлэгч;
•	 Гэмт	хэргийн	хохирогчийн	хамаатан	садан;
•	 Гадаад	улсын	иргэд.
Канад:
•	 Хүч	хэрэглэсэн	гэмт	хэргийн	хохирогч;
•	 Гадаад	улсын	иргэн;
•	 Хүн	амины	гэмт	хэргийн	хохирогчийн	тэжээн	тэтгүүлэгч.	
Япон:
•	 Хүч	хэрэглэсэн	гэмт	хэргийн	хохирогч;
•	 Япон	улсад	хууль	ёсоор	оршин	суудаг	бол	нас	барсан	хохирогчийн	тэжээн	

тэтгүүлэгч;

15 http://ojp.gov/ovc/pubs/crimevictimsfundfs/intro.html
16 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/
global-alliance-against-child-abuse/docs/commitements/ga_commitment_-_republic_of_korea_en.pdf
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•	 Гадаад	улсын	иргэд	гэмт	хэрэг	гарах	үед	Япон	улсад	хууль	ёсоор	оршин	
сууж байсан бол нөхөн төлбөр авах тухай хүсэлт гаргах эрхтэй. Харин жуулчид, 
зочид энэ эрхийг эдлэхгүй.

БНСУ:
•	 Гэмт	хэргийн	улмаас	ноцтой	гэмтсэн		хохирогч;
•	 Нас	барсан	хохирогчийн	тэжээн	тэтгүүлэгч;
•	 БНСУ-д	 хууль	 ёсны	 зөвшөөрөлтэй	 нэвтэрсэн,	 оршин	 суух	 хязгаараа	

зөрчөөгүй жуулчид буюу гадаад улсын иргэд хүсэлт гаргах эрхтэй.
Дээрх дөрвөн улсын хууль тогтоомжид хүсэлт гаргах, нөхөн төлбөр авах эрх 

бүхий этгээдийг ижил байдлаар хуульчлан заасан байна.

3. Хүсэлт гаргах хугацаа:
АНУ: Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаас бусад тохиолдолд гэмт хэрэг гарснаас 

хойш нэг жилийн дотор нөхөн төлбөр авах тухай хүсэлт гаргана.
Канад: Гэмт хэрэг гарснаас хойш нэг жилийн дотор нөхөн төлбөр авах тухай 

хүсэлт гаргана.
Япон: Хүсэлт гаргагч гэмт хэргийн талаар мэдээлснээс хойш 2 жилийн дотор, 

гэмт хэрэг үйлдэгдсэн өдрөөс хойш 7 жилийн дотор нөхөн төлбөр авах тухай 
хүсэлт гаргана.

БНСУ: Хүсэлт гаргагч гэмт хэргийг мэдээлснээс хойш 1 жилийн дотор, гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэн өдрөөс хойш 5 жилийн дотор нөхөн төлбөр авах тухай хүсэлт гаргана. 

Хүсэлт гаргах хугацаа харилцан адилгүй байгаа боловч ихэнх тохиолдолд 2 
жилийн хугацаатай байна.

4. Нөхөн төлөгдөх хохирол:
АНУ:
•	 Эмнэлгийн	зардал;
•	 Сэтгэцийн	эрүүл	мэндийн	зөвлөгөөний	төлбөр;
•	 Хөгжлийн	бэрхшээлтэй	болсон	хохирогчийн	алдсан	цалин	хөлс;
•	 Хүн	амины	гэмт	хэргийн	хохирогчоор	тэжээн	тэтгүүлэгчийн	алдагдал;
•	 Оршуулгын	зардал.
Дээр дурдсанаас гадна АНУ-ын олон мужид дараах зардлыг нөхөн төлдөг 

байна.
•	 Хохирогчийн	 урьдчилан	 зөвшөөрснөөр	 түүнийг	 ажилд	 нь	 эргэн	 оруулах	

үйлчилгээний зардал;
•	 Гэмт	хэрэг	гарсан	газрыг	цэвэрлэсэн	зардал;
•	 Нүүлгэлтийн	зардал;
•	 Хүний	эрүүл	мэндийн	чухал	хэрэгцээт	хувийн	эд	хөрөнгө	(нүдний	шил	гэх	

мэт)-д гарсан хохирол;
•	 Дахиннийгэмшүүлэхэд	шаардагдах	зардал;
•	 Өмгөөлөгчийн	үйлчилгээний	төлбөр.
Канад:
•	 Эмнэлгийн	зардал;
•	 Сэтгэл	зүйн	эмчилгээний	зардал;
•	 Алдагдсан	цалингийн	зардал;
•	 Хохирогчоор	тэжээн	тэтгүүлэгчийн	алдагдал;
•	 Оршуулгын	зардал;
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•	 	Дахиннийгэмшүүлэхэд	шаардагдах	зардал;
•	 Хөдөлмөрийн	чадвар	алдсаны	зардал;
•	 Ажилд	нь	дахин	оруулах	үйлчилгээний	зардал.
Япон: Хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн хохирогчид санхүүгийн нөхөн төлбөр олгодог. 
Дээрхээс дүгнэвэл нөхөн төлөгдөх зардлыг:
•	 Эмнэлгийн	зардал;
•	 Сэтгэцийн	эрүүл	мэндийн	зардал;
•	 Оршуулгын	зардал;
•	 Хохирогчийн	тэжээн	тэтгүүлэгчийн	алдсан	тэтгэлэг;
•	 Алдсан	цалин	хөлс;
•	 Дахин	нийгэмшүүлэхэд	гарах	зардал;
•	 Бусад	(өмгөөлөгчийн	төлбөр,	гэмт	хэрэг	гарсан	газрыг	цэвэрлэсэн	зардал,	

нүүлгэлтийн зардал г.м) гэж ангилж болохоор байна.

5. Нөхөн төлбөр олгох явц:
АНУ: Нэхэмжлэгч гэмт хэрэг гарсан мужийн нөхөн төлбөр олгох эрх бүхий 

байгууллагад хүсэлт гаргана. Нэхэмжлэгчийн гаргасан хүсэлт, мэдээллийн үндсэн 
дээр тухайн байгууллага нэхэмжлэгч санхүүгийн алдагдал хүлээсэн эсэх, нөхөн 
төлбөр авах эрхтэй эсэхийг тодорхойлно. Ихэнх мужид нэхэмжлэгч нөхөн төлбөр 
олгох эрх бүхий байгууллагын нөхөн төлбөрийн хэмжээг багасгасан эсвэл 
татгалзсан шийдвэрийг давж заалдаж болдог.

Канад: Хүсэлт гаргагч нь гэмт хэрэг гарсан газрын цагдаагийн байгууллагад 
өргөдөл гаргана. Өргөдлийг нөхөн төлбөр олгох эрх бүхий байгууллага руу шууд 
илгээнэ. Өргөдөл гаргаснаас хойш 1–5 жилийн дотор нөхөн төлбөрийн талаарх 
шийдвэр гарна.

Япон: Хүсэлт гаргагч өөрийн харьяаллын муж, тойргийн цагдаагийн 
байгууллагад хүсэлт гаргах замаар муж, тойргийнхоо нийтийн аюулгүй байдлын 
комисст хүсэлтээ илгээнэ. Өргөдөл гаргаснаас хойш 5 сарын дотор нөхөн төлбөрийн 
талаарх шийдвэр гарна.

БНСУ: Хүндэтгэн үзэх шалтгаантайгаас бусад тохиолдолд цагдаагийн 
байгууллагад шууд хүсэлтээ гаргана. 

6. Нөхөн төлбөрийн хэмжээ
АНУ: Мужийн хөтөлбөрөөс хохирогчид олгох тэтгэмжийн дээд хэмжээ нь 

дунджаар 25000 орчим ам доллар байна.
Канад: Нөхөн төлбөр олгох хэмжээ 5000–25000 доллар байна.
Япон: Амьд үлдсэн хүнд эмнэлгийн зардлын нөхөн төлбөр: 10,790, иен (2001 

оны 7-р сарын 1-с хойш үйлдэгдсэн гэмт хэргийн хувьд 15,730,000 иен).
Хөдөлмөрийн чадвар алдсаны тэтгэлэг: 12,730,000 иен (2001 оны 7-р сарын 1-с 

хойш үйлдэгдсэн гэмт хэргийн хувьд 18,492,000 иен).
БНСУ: Хөгжлийн бэрхшээлтэй болсны тэтгэлгийн хэмжээ 3,000,000-аас 

6,000,000 вон байна. 
Олгох нөхөн төлбөрийн хэмжээ улс бүрд харилцан адилгүй байна.

7. Санхүүжилтийн эх үүсвэр:
АНУ: Ихэнх мужид гэмт хэрэгтэнд оногдуулсан шийтгэлээр санхүүждэг.
Канад: Татвар болон хуульд заасан бусад төлбөрөөр санхүүжүүлдэг.
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Япон: Засгийн газраас санхүүжүүлдэг.
БНСУ: Засгийн газраас санхүүжүүлдэг.
Санхүүжилтийг ихэвчлэн улсаас гаргадаг боловч нэмэлт эх үүсвэрүүдийг 

ашиглаж байна. 
Судалгаа хийх явцад зарим улс орон дараах зохицуулалтыг хууль тогтоомждоо 

тусгаж өгсөн нь сайшаалтай санагдлаа. 
Жишээлбэл: Япон улсад гэмт хэргийн хохирогчид нөхөн төлбөр олгох сангаас 

өнчирсөн хүүхдэд тэтгэлэг олгодог байна. Мөн гэмт хэрэгтэн тогтоогдохгүй байх, 
хохирогчийн хөгжлийн бэрхшээлийн зэрэг тодорхойгүй байх зэргээс шалтгаалан 
хөтөлбөрийн зүгээс хурдан хугацаанд шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа тохиолдолд 
хөтөлбөрт тодорхойлогдоогүй нөхцөлийн тэтгэлгийг хүсэлт гаргагчид олгодог.

АНУ-д тус улсаас гадуур үйлдэгдсэн терроризмын улмаас амь насаа алдсан, 
гэмтэж бэртсэн АНУ-ын иргэд, АНУ-ын дотор үйлдэгдсэн терроризмын улмаас амь 
насаа алдсан, гэмтэж бэртсэн оршин суугч болон оршин суугч бус этгээд Холбооны 
Терроризмын эсрэг яаралтай тусламжийн хөтөлбөр буюу “Antiterrorism and Emer-
gency Assistance Program”-с нөхөн төлбөр авах эрхтэй.17 

Дүгнэлт 
Хохирогчийг хамгаалах, түүний эрх, эрх чөлөө, эрхэм чанарыг сэргээх, түүнд 

учирсан хохирлыг арилгуулах эсвэл арилгах нь төрийн үүрэг билээ. 
Энэ үүрэг, эрх олон улсын болон үндэсний хууль тогтоомжид тусгалаа олж, улс 

орнууд “Хохирогчийг хамгаалах, түүнд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх тухай бие 
даасан хууль”-ийн дагуу хохирол нөхөн төлөх сан байгуулан, хөтөлбөр хэрэгжүүлж 
байна. 

Дэлхийн ихэнх улс оронд энэ харилцаа нь бие даасан хуулиар зохицуулагддаг, 
хөтөлбөр болон сангийн үйл ажиллагаа нь тодорхой хугацааны турш хэрэгжиж, үр 
дүнгээ өгч байгаа бол манай орны хувьд шинээр үүсч буй харилцаа, зохицуулалт 
хэвээр байна. 

Нэгтгэн дүгнэвэл, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сан нь 
хохирогч болон түүний гэр бүлийн гишүүд, тэжээн тэтгүүлэгч хохирлоо нөхөн 
төлүүлэх бодит боломж, үр дүнтэй арга юм. 

Санал
Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сангийн үйл ажиллагаа, 

зохицуулалт улам боловсронгуй болон хөгжиж, үр өгөөжөө өгч байгаа боловч 
манай улсын хувьд шинэ харилцаа тул эрх зүйн зохицуулалтыг улам боловсронгуй 
болгох шаардлагатай байна.

Үүний тулд гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг нөхөн төлөх сангийн тухай 
бие даасан хууль баталж, уг хуульд дээр дурдсан олон улсын болон зарим гадаад 
орны жишиг зохицуулалтыг харгалзан, хохирогчийн хохирлоо нөхөн төлүүлэх 
эрхийг илүү баталгаатай болгох шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна. 

 Манай улс гэрч хохирогчийг хамгаалах асуудлаар олон ажил хийж байгаагийн 
нэг томоохон илрэл нь энэ сан, түүний зохицуулалтын асуудал. Энэ ажил бүрэн 
утгаараа хэрэгжсэнээр гэмт хэргийн улмаас хохирсон хохирогчид хохирлоо нөхөн 
төлүүлэх бодит баталгаа болно. 

17 http://ojp.gov/ovc/grants/types.html#
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 Товч агуулга: Эрүүгийн хууль нь Ардчилсан нийгмийн онцгой чухал хэсэг 
билээ. Эрүүгийн хууль, ялангуяа ял шийтгэлийн зохицуулалт хүний эрх, эрх чөлөөтэй 
холбогддог учир уг зохицуулалт эрх зүйн зарчим болон Олон улсын эрх зүйд нийцсэн 
байх шаардлагатай. Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах эрх зүйн зохицуулалт нь 
“хэрэв хэн нэг этгээд хоёр болон түүнээс дээш гэмт хэрэг үйлдсэн тохиололд шүүх 
гэмт хэрэг тус бүрт ял оногдуулсны дараа тэдгээрийг нэмж нэгтгэнэ” гэсэн агуулгатай 
байдаг. Энэхүү өгүүлэл хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах Монгол Улсын зохицуулалт 
болон нөхцөл байдал, гадаад улсын болон олон улсын зохицуулалт, цаашлаад энэхүү 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох асуудлыг судлахад чиглэгдсэн болно. 

Abstract: Criminal code is the special and important part ofRule of Law inDemocratic 
society because criminal code, especially, punishment provision limits human rights and 
dignity, it shall be in accordance with common principle of Rule of Law and International 
law norms. Legal regulation of punishments for concurrence of crimes means when an of-
fender has been convicted of two or more crimes in one act, the court must pronounce a 
penalty for each individual crime and then impose a consolidated punishment. This research 
workaims to researchthe Mongolian condition and legal regulation of punishments for con-
currence of crimes, Foreign and International regulation, and furthermore, way to improve 
Mongolian regulation of punishments for concurrence of crimes.  
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Өнөөдөр шүүхийн эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэл явагдаж, нийгэмд 
олон олон шинэ үзэгдэл, шинэ төрлийн харилцаа, шинэ төрлийн гэмт хэрэг гарч 
байгаатай холбогдуулан түүнийг зохицуулах эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх үүднээс 
Үндсэн хуулинд нийцүүлэн гаргасан зарим нэг хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
замаар шинэчлэн найруулах, хуулийг өөрчилж, шинэчлэн батлах ажиллагаа 
эрчимтэй явагдаж байгаа билээ.

Монгол Улсын хувьд Эрүүгийн хуулийг өөрчилж шинэчлэх явцад юуны өмнө 
ялын зорилго, агуулгыг нийгмийн шударга ёс, шүүх эрх мэдлийн зарчим, чиг 
хандлагын хүрээнд эрүүгийн эрх зүйн салбарт хийгдэж буй өөрчлөлт шинэчлэлтийн 
тэргүүлэх чиглэл болон хөгжиж буй хүмүүнлэг хандлагад нийцүүлэх шаардлага зүй 
ёсоор тулгарч байна. 

Түүнчлэн ял оногдуулах институтын хүрээнд ялыг нэгтгэх буюу хэд хэдэн гэмт 
хэрэгт ял оногдуулах асуудлын хувьд хэм хэмжээний зөрчилдөөнтэй, хийдэлтэй 
заалтууд цөөнгүй байгаа нь практик судалгаагаар тогтоогдсон юм. 

1. Шүүхийн практикт хийсэн судалгаа
Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлыг шүүхийн практикт хэрхэн 

хэрэглэдэг, эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд хийдэлтэй, зөрчилдөөнтэй ямар 
заалтууд байгаа зэргийг судлан үзэхдээ:

1. Шүүхийн статистикийн тоо баримтууд /сүүлийн 4 жилийн байдлаар/
2. Шүүхийн шийтгэх тогтоолуудад дүн шинжилгээ хийх
3. Хэм хэмжээний зөрчилдөөнтэй заалтуудыг илрүүлж улмаар уг хэм хэмжээг 

хэрэглэснээр хүний эрхийг зөрчих болон ял завшуулж буй тодорхой тохиолдлуудад 
дүгнэлт хийх зэргээр судалгааны ажлыг хийлээ. Эдгээр тус бүрээр авч үзвэл:

Шүүхийн статистикийн тоо баримтад хийсэн судалгаа:
Шүүхийн статистикийн нэгдсэн дүнгээс үзэхэд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 

анги /ЭХЕА/-ийн 57 дугаар зүйл буюу хэд хэдэн гэмт хэрэг ял оногдуулах асуудлын 
хүрээнд нэгдсэн тоо баримтыг тусгайлан хөтөлдөггүй ажээ. Иймд гэмт хэргийн 
гаралт, ял шийтгүүлэгчдийн тоо мэдээлэлд тулгуурлан гэмт хэргийн гаралт, ажлын 
ачаалал ихтэй Дархан-Уул аймгийн сум дундын шүүх, гэмт хэргийн гаралт дунд 
зэрэг Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн шүүх, Булган аймаг дахь сум дундын  шүүх,  
Дорноговь аймаг дахь сум дундын  шүүх, гэмт хэргийн гаралт бага Өмнөговь 
аймаг дахь сум дундын шүүх, Говьсүмбэр аймаг дахь сум дундын шүүхүүдийн 
тухайн үеийн хэргийн баримтыг судалж, эдгээр шүүхүүд нь Эрүүгийн хуулийн 
ерөнхий ангийн 57, 58 дугаар зүйлүүдээр хэдэн хүнд ял шийтгэл оногдуулсан, 
хуулийн энэ зохицуулалтыг хэрхэн хэрэглэсэн талаар судаллаа.

Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулсан байдлыг судлан үзэхэд: 
Судалгаанд хамрагдсан аймаг, дүүргүүдийн шүүхийн шийдвэрлэсэн нийт 

хэрэг, ЭХ-ийн 57-р зүйлийг журамлан шийдвэрлэсэн хэргүүдээс харахад 
2011 онд нийт 795 хэрэг шийдвэрлэсний 57 хэрэг буюу 7.1 хувийг ЭХЕА-ийн 

57-р зүйлийг журамлан ял оногдуулсан байна. 
2012 онд нийт 857 хэрэг шийдвэрлэсний 62 хэрэг буюу 7.2 хувийг ЭХЕА-ийн 

57-р зүйлийг журамлан ял оногдуулсан байна. 
2013 онд нийт 845 хэрэг шийдвэрлэсний 52 нь буюу 6.1 хувьд нь ЭХЕА-ийн 

57-р зүйлийг журамлан ял оногдуулсан. 
2014 онд нийт 849 хэрэг шийдвэрлэсний 65 хэрэг буюу 7.6 хувийг ЭХЕА-ийн 

57-р зүйлийг журамлан ял оногдуулсан.
Энэ нь ЭХЕА-ийн 57-р зүйлд заасан Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах 
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асуудал шүүхийн практикт түгээмэл хэрэглэгддэг болохыг харуулж байна. 
Шүүхийн шийтгэх тогтоолд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд:
Дээрх шүүхүүдийн практикийг судалж үзэхэд Эрүүгийн хуулийн ерөнхий 

ангийн 57 дугаар зүйл буюу хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдсэн тохиолдолд ял оногдуулах 
журмыг хэрэглэж хэвшсэн мэт байгаа боловч энэ зүйл, заалтуудыг өөр өөрөөр 
хэрэглэж,   хүний эрхийг зөрчих, ял завшуулах дутагдал гарсаар байгаа мөн давж 
заалдах шатны шүүхээс  хууль буруу хэрэглэсэн үндэслэлээр хэрэг өөрчлөлт орох, 
хүчингүй болгох асуудал цөөнгүй байна. Энэ нь Эрүүгийн хуулийн 57, 58 дугаар 
зүйлүүдийн хэм хэмжээ өөр хоорондоо зөрчилдөөнтэй, хуулиар зохицуулаагүй 
асуудлууд багагүй байгааг харуулж байна. Жишээ нь: Нийслэлийн Чингэлтэй 
дүүргийн 2009 оны 07 сарын 16-ны өдрийн 217 тоот шийтгэх тогтоолоор шүүгдэгч 
П.Э нарт холбогдох хэргийг хянан шийдвэрлэхдээ “Эрүүгийн хуулийн 57 дугаар 
зүйлийн 57.3, 58 дугаар зүйлийн 58.1-д зааснаар энэ тогтоолоор оногдуулсан 
хорих ялд тус шүүхийн 2007 оны 01 сарын 24-ний өдрийн 40 дүгээр шийтгэх 
тогтоолоор оногдуулснаас эдлээгүй үлдсэн 5 жил 5 сарын хорих ялын зарим болох 
2 жилийн хорих ялыг нэмж нэгтгэн бүгд биечлэн эдлэх ялыг 500000 төгрөгийн эд 
хөрөнгө хурааж, 12 жил 1 сарын  хугацаагаар хорих ялаар хорих ялаар шийтгэсэн1, 

Дархан Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн 2010 оны 02 сарын 23-ны 
өдрийн 51 тоот шийтгэх тогтоолоор шүүгдэгч Э.П-д Эрүүгийн хуулийн 57 дугаар 
зүйлийн 57.1, 58 дугаар зүйлийн 58.5-д заасныг баримтлан 6 сарын баривчлах 
ялаар шийтгэсэн2,

Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхийн 2010 оны 10 сарын 
05-ны өдрийн 106 тоот шийтгэх тогтоолоор У.Т-д Эрүүгийн хуулийн 58 дугаар 
зүйлийн 58.1-т зааснаар энэ тогтоолоор оногдуулсан 3 жил 6 сарын хорих ял 
дээр тус шүүхийн 2008 оны 10 сарын 24-ны өдрийн 80 тоот шийтгэх тогтоолоор 
оногдуулсан 2 жил 4 сарын  хорих ялаас эдлээгүй үлдсэн 10 сар 29 хоногийн 
тэнсэн суллагдсан хорих ялаас заримыг  буюу 6 сарыг нэмж нэгтгэн бүгд 4 жилийн 
хорих ялаар,шүүгдэгч У.Т-д энэ тогтоолоор  оногдуулсан 3 жилийн хорих ял 
дээр тус шүүхийн  2010 оны 05 сарын 4-ний өдрийн 60 тоот шийтгэх тогтоолоор 
оногдуулсан 5 жил 1 сарын  хорих ялаас эдлээгүй үлдсэн 4 жил 9 сарын хорих 
ялаас  заримыг буюу  4 жилийн  хорих ялыг нэмж нэгтгэн бүгд 7 жилийн хорих 
ялаар шийтгэсэн3 байна.

Шүүхийн шийтгэх тогтоолд дүгнэлт хийж үзэхэд дараахь зөрчил, дутагдлууд 
илэрч байна.

Эрүүгийн хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.3 дахь заалтыг хэрэглэх журам нь 
“ Ялтан шүүхээр  ял шийтгүүлэхийн өмнө  өөр гэмт хэрэг үйлдсэн нь шүүхийн 
шийтгэх тогтоол гарсны дараа тогтоогдвол энэ зүйлд заасан журмыг баримтлан ял 
оногдуулна. Ингэж шийдвэрлэхдээ өмнөх шүүхийн шийтгэх тогтоолоор бүрэн буюу 
хагас эдэлсэн  ялыг оруулан тооцно.” гэж зохицуулсан байхад Эрүүгийн хуулийн 58 
дугаар зүйлийн 58.1-д  “Шүүхийн шийтгэх тогтоол гарсаны дараа буюу оногдуулсан 
ялыг бүрэн эдэлж  дуусахын өмнө  гэмт хэрэг шинээр үйлдэж шийтгүүлж байгаа 
бол  шүүхийн сүүлчийн шийтгэх тогтоолоор оногдуулсан ял дээр өмнөх шүүхийн 
1 Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 2009 оны 07 сарын 16-ны өдрийн 217 дугаар шийтгэх тогтоолын 
хуулбар
2 Дархан Уул аймаг дахь Сум дундын шүүхийн 2010 оны 02 сарын 23-ны өдрийн 51 тоот шийтгэх 
тогтоолын хуулбар
3 Дорноговь аймаг дахь Сум дундын 2 дугаар шүүхийн 2010 оны 10 сарын 05-ны өдрийн 106 тоот 
шийтгэх тогтоолын хуулбар
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шийтгэх тогтоолоор оногдуулсанаас эдлээгүй үлдсэн ялыг бүгдийг буюу заримыг 
нэмж нэгтгэн уг этгээдийн биечлэн эдлэх ялыг тогтооно.”  гэж заасныг хамтад нь 
журамлаж шийдвэрлэж байгаа нь ялтны эрхийг зөрчихөд хүргэж байна. Дээрх 
тохиолдолд Эрүүгийн хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.3-д заасан журмыг хэрэглэж ял 
оногдуулаад дараа нь Эрүүгийн хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.1-д заасан журмыг 
хэрэглэх байтал  нь Эрүүгийн хуулийн энэ зохицуулалтуудыг агуулгын хувьд ижил 
мэт ойлгож практикт  хэрэглэж байгаа нь хуулийн заалтыг буруу ойлгож хэрэглэх 
ингэснээр хүний эрхийг зөрчих эсхүл ял завшуулах боломжийг олгож байна гэсэн 
дүгнэлтэд хүргэж байна. 

2. Гадаадын зарим орнуудын эрх зүйн зохицуулалт 
Өөрийн орны “Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудал”-ыг боловсронгуй 

болгох арга замыг судалж буйн хувьд бусад улсад болон олон улсын хэмжээнд 
энэ асуудлыг хэрхэн зохицуулж буйг судлах нь зайлшгүй тул энэхүү үндэслэлээр 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс /ХБНГУ/, Япон Улсын болон Дэлхийн 
эрүүгийн загвар хуулийн зохицуулалтыг энэ хэсэгт авч үзлээ. 

1. ХБНГУ-ын зохицуулалт: Тус улсын Эрүүгийн хуулийн Ерөнхий 
ангийн 3-р бүлгийн 2-р хэсэг 53-р зүйлд хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах 
асуудлыг зохицуулжээ. 

Тус зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар “Хэд хэдэн гэмт хэрэг үйлдэж, тэдгээрт 
нэгэн зэрэг ял шийтгүүлж байгаа бөгөөд тус хэрэгт хэд хэдэн эрх чөлөөг хязгаарлах4 
ял болон хэд хэдэн торгох ял оногдуулж байгаа тохиолдолд ялыг нэгтгэнэ” гэжээ.
ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн дагуу хорих ялыг бүх насаар нь буюу тодорхой 
хугацаагаар оногдуулж болно. Тодорхой хугацаагаар хорих ялын доод хязгаар нь 
нэг сар, дээд хязгаар нь 15 жил байна5. Гэхдээ нийлмэл гэмт хэрэгт оногдуулах 
тодорхой хугацаагаар хорих ялын нийт хугацаа 15 жилээс их байж болно6. 

ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуульд зааснаар зөвхөн аль нэг хэрэгт нь хугацаагүй 
хорих ял оногдуулсан тохиолдолд хөнгөн ялыг хүндэд нь багтаан нэгтгэх журам 
үйлчилдэг байна. 

2. Япон улсын зохицуулалт: Япон улсынЯлын тухай хуульд нийлмэл 
гэмт хэргийг тодорхойлж, хэд хэдэн гэмт хэрэгт хэрхэн ял оногдуулах 
талаар зохицуулжээ. 

Тус хуулийн 45 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт  “Шүүхийн шийдвэр 
гараагүй 2-оос дээш гэмт хэргийг нийлмэл гэмт хэрэг гэнэ” хэмээн 
тодорхойлсон бөгөөд 46 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт зааснаар “Нийлмэл 
гэмт хэргийн доторх нэг гэмт хэрэгт цаазаар авах ял оногдуулах тохиолдолд 
өөр ял оногдуулахгүй. Харин Эд хөрөнгө хураах ял үүнд хамаарахгүй. 
Нийлмэл гэмт хэргийн доторх нэг гэмт хэрэгт хугацаагүй хорих ял эсхүл 
нээлттэй хорих ял ногдуулах тохиолдолд өөр ял ногдуулахгүй. Харин 
торгох, торгууль болон эд хөрөнгө хураах ял үүнд хамаарахгүй” байна. 
Нийлмэл гэмт хэргийн доторх хоёроос дээш гэмт хэрэгт хугацаатай хорих 
ял эсхүл баривчлах ял ногдуулах тохиолдолд гэмт хэрэгтэнд хамгийн хүнд 
гэмт хэрэгт тогтоосон ялын үргэлжлэх хугацаанд уг хугацааны 2-ний 1-ийг 
нэмсэнийг ялын үргэлжилэх хугацаа гэж үзнэ. Харин тус тусын гэмт хэрэгт 

4 Freiheitsstrafe – Хорих ял /Хугацаатай болон хугацаагүй/
5 ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн 38 дугаар зүйл. http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm
6 ХБНГУ-ын Эрүүгийн хуулийн 54 дүгээр зүйл. http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.html
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тогтоосон ялын үргэлжлэх хугацааны нийлбэрээс илүү байж болохгүй7 
гэжээ. 

Торгох ялыг бусад ялтай нэгтгэж болно. Нийлмэл гэмт хэргийн доторх 
2-оос дээш гэмт хэрэгт торгох ял ногдуулах тохиолдолд тус тусын гэмт хэрэгт 
тогтоосон торгох ялын хэмжээний нийлбэрээс хэтрэхгүй байна. Нийлмэл 
гэмт хэргийн доторх хүнд гэмт хэрэгт эд хөрөнгө хураах ял ногдуулахгүй 
тохиолдолд ч, бусад гэмт хэрэгт эд хөрөнгө  хураах шаардлага байвал 
нэмж ногдуулж болно. Хоёроос дээш эд хөрөнгө хураах ялыг нэгтгэнэ8. 
Нэг үйлдэлт хоёроос дээш гэмт хэрэгт хамаарагдах , эсхүл гэмт хэргийн 
арга болон үр дүн болох үйлдэл нь өөр гэмт хэрэгт хамаарах тохиолдолд 
хамгийн хүнд гэмт хэрэгт нь ял шийтгэнэ9. 

3. Дэлхийн эрүүгийн загвар хуулийн зохицуулалт10:     
Энэхүү загвар хуулийн Ерөнхий ангийн 52 дугаар зүйлд хэд хэдэн гэмт хэрэгт 

ял оногдуулах асуудлыг зохицуулсан: 
52-р зүйл: хоёр болон түүнээс дээш гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд ял оногдуулах 

тухай
1. Хоёр болон түүнээс дээш гэмт хэрэгт ял шийтгэгдвэл гэмт хэрэг тус 

бүрт ял оногдуулсны дараа тэдгээрийг нэмж нэгтгэнэ.
2. Нэмж нэгтгэсэн ял нь оногдуулсан ял тус бүрийн дээд хэмжээнээс 

илүү байна. Гэхдээ нийт нэмж нэгтгэсэн ялын дээд хэмжээнээс илүүгүй 
байна. Хорих ялын хувьд нэмж нэгтгэсэн ч 30 жилээс илүүгүй байна. 

3. Хорих ялын хувьд шүүхээс оногдуулсан ял тус бүр нь 3 жилээс 
илүүгүй хугацаагаар хорих ял оногдуулсан тохиолдолд нэмж нэгтгэсэн 
ялын хугацаа 10 жилээс хэтрэхгүй байна. 

4. Сүүлийн 3 эрүүгийн зөрчилд тус бүрд нь  15 жилээс дээш хорих ял 
оноосон тохиолдолд бүх насаар нь хорих нийлмэл ял оноох ба бүх насаар 
нь хорих ял оногдуулах тусгайлсан нөхцөл нь хүндрүүлэх нөхцөл байдал 
илэрсэн байх нөхцөл юм. 

Тайлбар
1-р догол мөр: 2 болон түүнээс дээш гэмт хэрэгт ял шийтгэгдсэн бол зөрчилд 

тус бүрт хорих ялын хугацааг тусад нь авч үзнэ. 41-р зүйлд тодорхойлсон процессын 
дагуу эрүүгийн зөрчил тус бүрийг тусад нь авч үзнэ. 

2-р догол мөр:  Загвар хуулийн зохицуулалтаар, хоёр болон түүнээс дээш 
гэмт хэрэгт ял шийтгүүлвэл  шүүх бүх эрүүгийн зөрчилд нь нийлмэл ял оногдуулдаг. 
Уг нийлмэл ял нь шүүхээс оногдуулсан ял тус бүрийн хуулиар тогтоосон дээд 
хэмжээнээс илүү байх ёстой гэхдээ 30 жилээс илүүгүй байна. Загвар хуулийн 
төслийг боловсруулагчдын тогтоосон 30 жилийн хугацаа нь 4-р догол мөрд 
зааснаас бусад тохиолдолд гэм буруутай этгээдэд ногдуулж болох нийлмэл ялын 
дээд хэмжээ юм. Нийлмэл ялын дээд хэмжээнд тогтоосон хязгаарлалтыг хорих 
ялд хэрэглэхээс гадна өөр ялуудад тухайлбал, эрх чөлөөний зарим хэсгийг хасах 
ял(semiliberty), олон нийтийн үйлчилгээний ялд мөн нэмэлт ялд тухайлбал, expul-
7 Япон улсын Ялын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
hourei/data/PC.pdf
8 Япон улсын Ялын тухай хуулийн 48 дугаар зүйл http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
9 Япон улсын Ялын тухай хуулийн 54 дүгээр зүйл http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf
10 Model Codes for Post-conflit. Criminal Justice Model Criminal code. Vivienne O’Connor and Colette 
Raush editors,  Peasbuilding and the Rule of Law. W,P,L 2007
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sion of non-national-Улсын иргэншлээс хасах ялд хэрэглэдэг.
3-р догол мөр: энэ догол мөрийн зорилго бол хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял 

шийтгүүлсэн этгээд гэхдээ шүүхээс ял тус бүрт доогуур ял оноосон этгээдийн зөрчил 
тус бүрт нь нийцэхгүй хүнд нийлмэл ял оногдуулахаас сэргийлж баталгаажуулахад 
оршино.

4-р догол мөр: гэмт хэрэгтэнд шүүхээс 15 эсвэл түүнээс дээш хугацаатай хэд 
хэдэн хорих ял оногдуулсан тохиолдолд шүүх бүх насаар нь хорих нийлмэл ял 
оногдуулахаар сонгож болно. 

ХБНГУ-ын хувьд хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах журмыг эрүүгийн 
хуульдаа хуульчилсан. Ингэхдээ үндсэн ялын төрөл болох эрх чөлөө хязгаарлах, 
торгох ялыг хэрхэн нэгтгэх талаар заажээ. Эрх чөлөө хязгаарлах болон торгох 
ялыг оногдуулвал ялыг нэгтгэнэ. Эрх чөлөө хязгаарлах болон торгох ялыг нэг зэрэг 
оногдуулвал нэгтгэж торгох ял оногдуулна. Нэмэгдэл ял болох эд хөрөнгө хураах 
ялыг хэд хэдэн гэмт хэрэгт оногдуулах журмыг хуульчилсан. Ингэхдээ эд хөрөнгө 
хураах ялыг нэмэгдэл ялын чанартай болон, нэгтгэх заалт оруулжээ. ХБНГУ-ын ЭХ-
ийн дагуу хорих ялыг бүх насаар нь буюу тодорхой хугацаагаар оногдуулж болно. 
Тодорхой хугацаагаар хорих ялын доод хязгаар нь нэг сар, дээд хязгаар нь 15 
жил байхаар заажээ. Гэхдээ нийлмэл гэмт хэрэгт оногдуулах тодорхой хугацаагаар 
хорих ялын нийт хугацаа 15 жилээс их байж болно. ХБНГУ-ын хувьд зөвхөн аль 
нэг хэрэгт нь хугацаагүй хорих ял оногдуулсан тохиолдолд хөнгөн ялыг хүндэд нь 
багтаан нэгтгэх журам үйлчилдэг байна. Мөн тус улсад цаазаар авах,  хугацаагүй 
хорих ял оногдуулах гэмт хэрэгт ял нэгтгэдэггүй болно. Хэд хэдэн эрүүгийн хэрэгт 
хамгийн урт хугацаагаар хорих ялыг оногдуулна. Өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн гэмт 
хэрэгт ял оногдуулахдаа оноож болох хамгийн өндөр ялтай ялыг оногдуулахаар 
хуульчилжээ. 

Япон улсын ялын тухай хуульд нийлмэл гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлыг 
ялын тухай хуулиндаа нэлээн дэлгэрэнгүй байдлаар оруулж өгсөн онцлогтой 
байна. Нийлмэл гэмт хэргийн тодорхойлолтыг хуулиндаа оруулж өгсөн бөгөөд ял 
нэгтгэхэд тавих хязгаарлалт, ял нэгтгэх журмуудыг ял тус бүрээр нь нарийвчлан 
зааж өгснөөрөө онцлогтой байна.

3. Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох нь:

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, олон улсын гэрээ, конвенцийн агуулга, 
зарчимд нийцүүлэх нөгөө талаас нийгмийн амьдралд гарсан өөрчлөлтүүдээс 
улбаалан 2002 онд эрүүгийн хуулийг шинэчлэн баталсан билээ. Гэсэн хэдийч  хэд 
хэдэн гэмт хэрэгт болон хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудлын 
хүрээнд зарчмын шинжтэй, дорвитой өөрчлөлт төдийлөн ороогүй нэн ялангуяа эрх 
зүйн зохицуулалтын хувьд өмнөх хуулийн цээрлүүлэх үзэл баримтлал хадгалагдан 
үлдсэн гэж үзэх бүрэн үндэстэй.

Дэлхий дахиныг хамарсан даяарчлал, нийгэм эдийн засагт гарч буй эерэг, 
сөрөг өөрчлөлтийн үр дүнд эрүүгийн эрх зүй хөгжлийн шинэ үе шатанд шилжин 
орж байна. XXI зууны эхэн үеэс эрүүгийн эрх зүй хэвшиж тогтсон системүүдийн 
бүтэц, тогтолцоонд үндсэн өөрчлөлт гарч, үзэл баримтлал, бодлого, чиг хандлагын 
хувьд шинэчлэгдэж, бүхэлдээ хувьсан өөрчлөгдөж байна11.

Орчин үед эрүүгийн эрх зүйн салбарт гарч буй үндсэн өөрчлөлтүүдийг 

11 Баярсайхан, Д. Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүй, Улаанбаатар хот, 2012 он
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дараахь чиглэлээр авч үзэж болно.12

1. Хүнлэг ёсны хандлага
2. Криминализацийн хандлага
3. Интеграцчилалын хандлага
4. Глобалчлалын хандлага. Эдгээрээс хүнлэг ёсны хандлага эрүүгийн эрх 

зүйд тогтвортой үзэл баримтлал болон хөгжиж байна. Эл хандлагын хүрээнд 
цаазаар авах ялаас татгалзах, албадан ажил хийлгэх ялаас татгалзах, эд хөрөнгө 
хураах ялыг хязгаарлах буюу татгалзах, хорих ялын доод хязгаарыг тогтоохоос 
татгалзах, ялын харгис хэрцгий хэлбэрийг бүр мөсөн устгах, эрх чөлөөг хязгаарлах 
болон хорих цагдах, баривчлах ялын шинэ хэлбэрүүдийг альтернатив нөхцлөөр 
тогтоох, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх хүрээ хязгаарыг өргөтгөх, насанд 
хүрээгүй хүмүүсийн эрүүгийн эрх зүйн дэглэмийн уян хатан байдлыг тогтоох, 
эрүүгийн ба эрүүгийн ял бус хариуцлагын харьцаа хамаарлыг хүнлэг ёсны зарчимд 
нийцүүлэх зэрэг олон асуудлыг өөртөө багтаах бөгөөд үүнд судлан буй хэд хэдэн 
гэмт хэрэгт болон хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудал нь ялын 
хөнгөрүүлэх нөхцөл байдлын хүрээг өргөтгөж, хөнгөрүүлж буй тохиолдолд хорих 
ялыг хэрэглэхгүй байх аль болох ял бус хариуцлагыг хүлээлгэх, ялуудыг хооронд 
нэмэх бус багтаах аргыг хэрэглэх гээд ялын нийгэмшүүлэх онолыг хэрэгжүүлэх 
асуудлуудыг хамааруулдаг байна.

Эдүгээ эрүүгийн эрх зүйн салбарт глобалчлалын үйл явц хүчтэй өрнөж 
байгаатай холбоотойгоор дэлхий дахины эрүүгийн загвар хуулиуд батлагдан 
гарч олон улсын хэмжээнд дагаж мөрдөх ялын бодлогын үзэл баримтлал буй 
болж байгаагийн илрэл нь 2007 оны эрүүгийн загвар хууль13 мөн. Уг хуульд 
ялыг оногдуулахдаа тухайн хэргийн нийгмийн хор аюул, хууль зөрчсөн байдлын 
түвшин, хэмжээ, яллагдаж буй этгээдийн засрах боломж болон нийгмийн шударга 
ёс сэргээгдсэн эсэхийг харгалзан оновчтой шийдэж байх нөхцлүүдийг заажээ.

Түүнчлэн Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн \СНГ\ орнуудын эрүүгийн 
загвар хуулийг батлан гаргасан бөгөөд уг хуулийн гуравдугаар хэсэгт хэд хэдэн 
гэмт хэрэгт ял оногдуулах журмыг өвөрмөц байдлаар тогтоожээ14. 

Олон улсын дурьдсан жишиг хандлагад нийцүүлэн Монгол Улсын эрүүгийн 
хуулийг өөрчилж шинэчлэх нэн ялангуяа ялын бодлогод дорвитой өөрчлөлт хийх, 
түүний дотор хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлыг уян хатан байдлаар 
өөрчлөх зайлшгүй шаардлага зүй ёсоор тулгарч байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

Ийнхүү Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлын эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг дараах байдалд 
авч үзье. 

А\. Судалгааны явцад хэд хэдэн гэмт хэрэгт болон хэд хэдэн шийтгэх 
тогтоолоор ял оногдуулах явцад дараах хүндрэл бэрхшээл тулгарч байсныг авч 
үзвэл

1. Эрүүгийн хуулийн 6-р зүйлийн 2-т: “Гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдэд тухайн 
гэмт хэрэгт нь зөвхөн нэг удаагийн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ” гэсэн шударга 
ёсны зарчим хуулийн уг заалттай холбоотойгоор алдагдахад хүрч байна. 
12 Баярсайхан, Д. Орчин үеийн эрүүгийн эрх зүйн хөгжлийн чиг хандлага, Шударга ёс сэтгүүл, 2010 
он, №3
13 Model Codes for Post-conflict Criminal Justice Model Code. Vivienne O,Connor and Colette Raush 
editors, Peasbuilding and the Rule of Law6 W,P,L. 2007
14 Модельный уголовный кодекс Содружества Независимных Государств. Рекомендательный 
законодательный акт. М.1996.
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2. Эрүүгийн хуулийн 57-р зүйл, 58-р зүйлийн заалтууд өөр хоорондоо 
нийцэхгүй байна. 

3. Ял оноож байгаа шүүхийн практикийг харахад “хэд хэдэн гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдэд хэрэг тус бүрт нь тохирсон ял оноож зохих журмаар нэгтгэх ёстой 
байтал аль нэг хэрэгт хэт хүнд ял оногдуулж бусад ялыг багтааж хялбарчлах нь 
ялын бодлогод нийцэхгүй буруу практик тогтоож байна”

4. Практикт шийдвэрлэгдэж байгаа хэрэг маргаан болон гадаад орнуудын 
эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтуудыг судлан үзэхэд хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор 
ял оногдуулах асуудлыг төдийлөн хэрэглэдэггүй болох нь харагдсан юм. 

Энэ нь эрүүгийн хэм хэмжээний зөрчилдөөнийг буй болгож байгаа бөгөөд 
энэ нь эцсийн дүндээ хүний эрхийг зөрчих, эсхүл ял завших боломжийг бүрдүүлж 
байгаа юм. 

Нийтлэг эрх ашгийг хамгаалах чиг үүргийг хэрэгжүүлж буй эрүүгийн эрх 
зүйн хэм хэмжээ нь дотооддоо болон бусад салбар эрх зүйн хэм хэмжээтэй ямар 
нэг зөрчилдөөнгүй системчлэгдсэн байх нь гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт халдлагаас 
иргэн, нийгмийг хамгаалах үндсэн зорилтоо хангахад чухал ач холбогдолтой. 
Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийг хамгаалахын тулд хүний эрх эрх чөлөөнд халддаг эрх 
зүйн салбар болохын хувьд эрүүгийн эрх зүй нь сайтар боловсруулагдсан, аливаа 
зөрчилдөөнгүй хэм хэмжээний тогтолцоог бүрдүүлэх ёстой. Энэ утгаараа хэд хэдэн 
гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтыг өөрчилж 
боловсронгуй болгох, зөрчилдөөнийг арилгах нь хүний эрхийг зөрчихгүй, мөн ял 
завшуулахгүй байх эрүүгийн эрх зүйн үндсэн зорилгыг хангах нэг гол нөхцөл гэж 
үзэж байна.

Б\. Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулахдаа ял оногдуулах нийтлэг зарчмыг 
удирдлага болгодог хэдий ч энэ нь олонлог гэмт хэргийн хувьд яригддаг учраас 
өвөрмөц зохицуулалт шаардагддаг. Энэ утгаар давтан, нийлмэл гэмт хэрэгт ял 
оногдуулах тусгай зарчим шаардлагатай гэж үзэж байна. 

B\.Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн холбогдох зүйлд 
“тусгай ангид заасан хэд хэдэн ялыг хамт оногдуулж болохоор” заасан байгаа 
нь гэмт хэрэгтэн 2-оос 3 төрлийн ял эдлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Энэ нь 
ял эдлүүлэх ажиллагаанд бэрхшээл учруулаад зогсохгүй ялтаг уг ялуудыг ямар 
хугацаанд эдэлж дуусах нь тодорхойгүй, магадгүй насан туршдаа дээрх ялуудыг 
эдэлсээр байх боломжтой мэт ойлголтыг төрүүлж байна. Иймд эл ойлголтыг 
хуульчлахдаа хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах журмыг тодорхой болгож 
практикт хэрэглэхэд ямар нэг хүндрэл бэрхшээл учруулахгүй байхуйцаар тогтоох 
шаардлага тулгарч байна. Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулахад нэмэгдэл ялуудыг 
хэрхэн нэгтгэх асуудал, түүнчлэн Эрүүгийн Эрх Зүйн хүмүүнлэг тогтолцоонд 
тулгуурлан гэмт хэрэг тус бүрд оногдуулсан ялыг бүгдийг нэмж нэгтгэхийн оронд 
багтаах, нэмэх аргуудыг хослуулан хуульчлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. Гэмт 
этгээд ял завших, улмаар шударга ёсны зарчим алдагдах боломж бүрдэх учир 
хуулийн зохицуулалтыг сайтар судалж боловсруулах нь зүйтэй юм. Нэн ялангуяа 
ял тус бүрийг нэмж нэгтгэх, багтаах аргыг хэрэглэхийн тулд ялыг дүйцүүлэх бүх 
боломжуудыг нэг бүрчлэн тогтоох шаардлагатай. Ингэснээр ялтныг ял завшихгүй 
байх эсхүл хүний эрхийг зөрчихгүй байх боломж бүрдэх юм. 
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ДҮГНЭЛТ
          Практикийг судлан үзэхэд Хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах журмыг 
хэрэглэж хэвшсэн мэт байгаа боловч энэ зүйл заалтуудыг өөр өөрөөр хэрэглэж 
хүний эрхийг зөрчих, ял завшуулах дутагдал гарсаар байгаа мөн давж заалдах 
шатны шүүхээс хууль буруу хэрэглэсэн үндэслэлээр хэрэгт өөрчлөлт орох, хүчингүй 
болгох асуудал цөөнгүй байгаа нь тогтоогдсон юм.  Гадаад орнуудын хууль 
тогтоомжид тусгагдсан байдлыг судлан үзэхэд ял нэгтгэхэд тавих хязгаарлалт, 
ял нэгтгэх журмуудыг ял тус бүрээр нь нарийвчлан зааж өгснөөрөө онцлогтой 
харагдаж байна. Өөр нэг онцлог нь БНХАУ-ын Эрүүгийн хуульд л хэд хэдэн 
шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудлыг хуульчилжээ. Харин харьцуулсан 
бусад улс болох ХБНГУ, Япон болон Дэлхий дахины Эрүүгийн загвар хуульд хэд 
хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах асуудлыг хуульчлаагүй, хэд хэдэн гэмт 
хэрэгт ял оногдуулах журмаар зохицуулдаг нь харагдаж байна.  Эрүүгийн хуулийн 
хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах, хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах 
гэсэн зүйл заалтуудыг агуулгын хувьд ижил мэт ойлгож практикт  хэрэглэж байгаа 
нь хуулийн заалтыг буруу ойлгож хэрэглэх ингэснээр хүний эрхийг зөрчих эсхүл ял 
завшуулах боломжийг олгож байна гэсэн дүгнэлтэд хүргэж байна.

САНАЛ
Эцэст нь хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудлын эрх зүйн зохицуулалтыг 

боловсронгуй болгох, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замын хүрээнд:
1. Юуны өмнө эрүүгийн ялын бодлогыг олон улсын нийтлэг жишиг хандлагад 

нийцүүлэн эрүүгийн эрх зүйд тэргүүлэх чиглэл болон хөгжиж буй хүмүүнлэг 
тогтолцооны хүрээнд дорвитой өөрчлөлт хийх шаардлагатайг онцолж байна.

2. Дээрхтэй уялдаатайгаар ял оногдуулах, ялаас чөлөөлөх зэрэг ял 
хариуцлагатай холбоотой олон асуудлыг гуманизацийн \хүмүүнлэг\ хүрээнд 
өөрчлөх боломж бүрдэнэ. Тухайлбал ялыг нэгтгэхдээ нэмж бус багтаан хэрэглэх 
нь эл тогтолцооны салшгүй бүрэлдүүн хэсэг мөн.

3. Судалгааны явцад ажиглагдсан эрүүгийн эрх зүйн хэм хэмжээний дотоод 
зөрчилдөөнийг арилгах зайлшгүй шаардлагатай. Энэхүү зөрчилдөөн нь ялыг 
нэгтгэх асуудлын хүрээнд ял завшуулах, хүний эрхийг зөрчих боломжийг бүрдүүлж 
байгаа юм.  

4. Хэд хэдэн шийтгэх тогтоолоор ял оногдуулах зохицуулалт нь Хэд хэдэн гэмт 
хэрэгт ял оногдуулах хуулийн заалттай нийцэхгүй, ял оногдуулахад бэрхшээлтэй 
байдал үүсгэж байгааг харгалзан, гадаад орнуудын жишиг хандлагад нийцүүлэн 
хуулийн бие даасан зүйлээс хасах, хэд хэдэн гэмт хэрэгт ял оногдуулах асуудалтай 
нэгтгэн зохицуулах шаардлагатай гэж үзэж байна. 
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Товчлол: Тус өгүүлэлд бусдын эд хөрөнгийг залилан мэхлэж авах гэмт хэрэг 
үйлдсэн гэмт этгээд болон тухайн гэмт хэгийн хохирогч нарын хоорондын холбоог, тэр 
дундаа гэмт хэргийн хохирогчийн онцлог, зан байдал, тухайлбал, тухайн гэмт хэргийн 
хохирогчдыг насны байдлаар нь, мөн гэмт хэргийн статистик үзүүлэлт дээр судалгаа 
явуулж тал бүрээс нь тодорхойлохыг зорьжээ. 

Abstract:  The research studies about the relationship between victims and accused of 
fraud. More over, it’s purpose is to study the accused’s speciality, behavior and age differ-
ence through using data base.

 Сложная и многогранная деятельность по раскрытию и расследованию 
совершенных мошеннических посягательств предполагает необходимость не 
только установить и задержать лиц, виновных в совершении преступления, 
но и изучить механизм каждого из них, выявить объективные и субъективные 
движущие силы, лежащие в основе их зарождения и развития, а также принять 
меры к предотвращению впредь подобных деяний. 
 Решить такие задачи можно лишь в том случае, если профессиональное 
мастерство сотрудников ОВД будет базироваться на последних достижениях 
различных наук. Ученые и практики правоохранительных органов стали пристально 
заниматься изучением проблем личности, исследованием возможностей и 
путей влияния на ее поведение в генезисе преступления. Однако эти проблемы 
исследуются главным образом применительно к личности лица, представляющего 
оперативный интерес для органов внутренних дел, его социально-психологической 
структуре, различным свойствам и качествам поведения. С этих позиций, как 
правило, и рассматриваются причины противоправных деяний и условия, 
им способствующие, осуществляется поиск наиболее эффективных путей 
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профилактики и предупреждения преступлений.
 На наш взгляд, изучение личности потерпевшего необходимо хотя 
бы потому, что лицо, совершившее преступление, хотя и главное, но не 
единственное «действующее» лицо в самом событии противоправного деяния. 
Применительно к мошенничеству само преступление, в подавляющем числе 
случаев, представляет собой системное образование, возникшее как результат 
единства трех взаимосвязанных элементов: лица, совершившего противоправное 
деяние, непосредственно самого противоправного действия или бездействия и 
потерпевшего.
 Во многих случаях между мошенником и потерпевшим еще до 
непосредственного совершения преступления складываются сложные связи, 
образующие целый комплекс отношений, приводящих к совершению 
мошеннического посягательства на собственность. Поэтому всестороннее изучение 
личности потерпевшего от мошенничества и его поведения не менее важно, чем 
знание личностных качеств и поведения мошенника.
 Еще в конце 70-х годов профессор Д.В. Гребельский подчеркивал 
большое значение полного и всестороннего изучения личности потерпевшего, 
его поведения и роли в генезисе преступления для практической деятельности 
оперативных работников. Он писал «Исследование виктимности поведения 
вероятной жертвы преступника или потерпевшего и использование выводов 
виктимологии позволят значительно расширить информационную базу борьбы 
с рядом опасных преступлений. Это сравнительно новое направление изучения 
преступности имеет четкую практическую направленность, поскольку конечная 
цель сбора информации о вероятной жертве или поведении потерпевшего - это 
выработка предупредительных мер, позво¬ляющих использовать ситуации, в 
которых поводом к совершению проти¬воправного деяния могут быть личность 
или поведение самой жертвы. Выводы виктимологии могут дать ответы на вопросы, 
почему именно данное лицо или определенная группа лиц, стали жертвами 
убийств, мошенничества, изнасилования, грабежа, а другие благополучно минуют 
эту опасность».1 
 Под виктимологией в юридических науках принято понимать: «Специальная 
научная дисциплина, которая в качестве главного и самостоятельного предмета 
исследования занимается изучением жертвы и связанных с нею теоретических и 
практических аспектов, именуется виктимологией».2 
 Применительно к практике борьбы с мошенничеством, следовательно, 
речь может идти о жертвах не вообще, а именно преступления, или - другими 
словами - о криминальном аспекте, о криминальной виктимологии.
Криминальная виктимология содержит совокупность знаний о жертве 
преступления, мошенничества в частности, - ее биологических, психологических, 
социальных качествах, ее отношение к преступнику и поведение в ситуациях, 
предшествующих преступлению, и непосредственно в ситуации мошенничества.
 Предметом изучения виктимологии являются лица, которым преступлением 
причинен физический, моральный или материальный вред; поведение этих лиц, 

1 Гребельский Д.В. Теоретические основы и организационно-правовые проблемы оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел. М., 1977. С.52.
2 Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М.: изд. ВНИИ МВД СССР, 
1982. С.13.
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находившихся в той или иной связи с совершенным преступлением; отношения, 
которые связывали преступника и потерпевшего до момента совершения 
преступления; ситуации, в которых произошло причинение вреда.3 
 Для практики борьбы с мошенническими посягательствами выводы 
виктимологии об отношениях, связывающих мошенника и потерпевшего, помогают 
ответить на вопрос, в какой мере эти отношения значимы для создания предпосылок 
совершения мошенничества, как они влияют на «завязку» преступления, мотивы 
действий преступника.
 Виктимологические выводы оситуациях, которые предшествуют 
совершению мошенничества, а также о ситуациях непосредственного его 
совершения дают информацию о том, как в этих ситуациях, во взаимодействии 
с поведением мошенника, криминологически значимо проявляется по¬ведение 
(действие или бездействие) потерпевшего.
 Виктимология оперирует понятием виктимности. Виктимность - 
это объективно присущая человеку, но отнюдь не фатальная способность, 
«предрасположенность» стать при определенных обстоятельствах жертвой 
преступления.4 
 Анализ сведений о потерпевших на статистическом уровне оказывается 
существенным «для определения реальных последствий преступности, раскрытия 
здесь определенных закономерностей, установления статистически вероятных 
групп населения и территорий, в которых коэффициент потерпевших выше, или 
наоборот, ниже среднего уровня. Это в свою очередь позволяет определить 
соответствующее «скопление» жертв и преступников и таким образом более 
целенаправленно организовать профилактику и правовое воспитание в широких 
масштабах, которые будут ориентированы как на рецидивных и потенциальных 
потерпевших, так и их возможных посягательств».
 Такой анализ наиболее полно соответствует цели криминологического 
исследования - получить максимально достоверные сведения, которые можно 
будет использовать для организации деятельности по предупреждению 
преступлений.
 С этой точки зрения важно не ограничиваться изучением личности и 
поведения потерпевших, признанных таковыми в установленном законом порядке, 
но раскрыть вопрос шире, приняв во внимание всех фактически пострадавших, 
в том числе и латентных жертв. Ясно, какое большое значение для разработки 
мер предупреждения мошеннических посягательств имеет установление причин 
того, почему некоторые лица, понесшие ущерб от неправомерных действий, 
остаются неизвестными следственным и судебным органам. Поэтому следует 
согласиться с высказанным в литературе мнением, что «для виктимологического 
понятия жертвы» необходимо положить в основу материальное определение 
потерпевшего.
 В специальной литературе категорию виктимности подраз¬деляют на 
четыре различных по содержанию группы: индивидуальная виктимность, видовая 
виктимность, виктимность групповая и виктимность массовая.5

 Применительно к теме нашего исследования целесообразно рассмотреть 

3 Ривман Д.В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка. Ленинград, 1973. С.8.
4 Ривман Д.В. Указ. раб. С.9.
5 Полубинский В.И. Указ. раб. С.27.
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только две из этих групп – индивидуальную виктимность и видовую виктимность. 
 Индивидуальная виктимность - это свойство конкретного человека, 
обусловленное его социальными, психологическими или биофизическими 
качествами (либо их совокупность), способствующее в определенной жизненной 
ситуации формированию условий, при которых возникает возможность 
причинения ему вреда противоправным актом. Другими словами, виктимность 
конкретного индивида представляет собой потенциальную способность оказаться 
в роли жертвы преступления в результате отрицательного взаимодействия его 
личностных качеств с внешними факторами. Преступлением лишь реализуется 
такое свойство, объективизируется данная способность, т.е. возможность 
превращается в действительность. Если нет противоправного деяния, поводом 
для которого послужили личностные качества потерпевшего, его ненадлежащее 
поведение или специфические взаимоотношения с преступником, то не выявлена 
и индивидуальная виктимность человека, хотя потенциально она, возможно, и 
существует.6 
 Проведенное нами исследование показало, что в зарождении и развитии 
корыстных преступлений против собственности граждан важную роль играют 
определенные свойства личности жертвы либо ее провоцирующее поведение. В 
связи с этим предполагается, что личностные качества жертвы, характеризующиеся 
некоторой деформацией (социальной, нравственной и психологической), 
обусловливают вопределенных ситуациях ее повышенную виктимность. 
Сравнительный корреляционный анализ показал, что повышенная виктимность в 
большей степени присуща потерпев¬шим от мошенничества и карманных краж.
 На основании данных исследований составлен социально-психологический 
портрет потерпевших от мошенничества. Это лица среднего возраста, женского и 
мужского пола, с высоким образовательным уровнем, преимущественно занятые 
в частном бизнесе, на государственной службе или нигде не работающие. Им 
присущи завышаемая самооценка и равнодушие к чужим бедам. Их эгоизм 
сочета¬ется с недобросовестностью и подозрительностью легковерием и 
корыстолюбием. Вместе с тем такие потерпевшие падки на лесть и проявляют 
доверчивость к людям, «играющим» на этой их особенности, что в конечном счете 
приводит к тому, что такие люди становятся жертвами мо-шенничества.
 Полученные данные имеют, несомненно, большое практическое 
зна¬чение, особенно в выявлении потерпевших от мошенничества в ситуациях, 
когда известно или задержано лицо, совершившее мошенничество, и возникает 
необходимость установить потерпевших. 
 Видовая виктимность выражается в относительной «предрасположенности» 
отдельных людей становиться в силу ряда обстоятельств жертвами определенных 
видов преступлений, например потерпевшими от мошенничества. Именно 
видовая виктимность позволяет более полно выделить основные типичные черты 
потерпевших от того или иного вида преступлений и осуществить типологию жертв. 
Это имеет большое практиче-ское значение для разработки профилактических 
мер защиты лиц, склонных в силу своих личностных свойств и качеств с 
большей вероятностью, чем другие граждане, нести ущерб от конкретных видов 
преступлений. 7

6 Полубинский В.И. Практические аспекты криминальной виктимологии. М., С.27.
7 Полубинский В.И. Указ. раб. С.28.
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 Практика борьбы с мошенничеством свидетельствует о том, что 
преступления данной группы являются результатом определенных отношений 
между потерпевшим и мошенником. Отношения, складывающиеся между 
возможной жертвой и потенциальным преступником, на основе которых 
зарождается и развивается преступление, мы называем специфическими.
Изучая личность потерпевших от мошенничества, необходимо в первую 
очередь исследовать социально-демографические признаки (пол, возраст, 
образование, социальное и семейное положение). Эти данные позволяют судить 
о тех объективных обстоятельствах, которые имеют значение для виктимного 
поведения, указывают на условные социальные группы, представители которых 
со значительной степенью вероятности могут стать жертвами мошенничества.
Нравственно-психологические свойства (потребность, интересы, психологическое 
состояние, уровень правосознания и др.). Информация такого рода дает 
возможность установить обстоятельства, лежащие в основе виктимного поведения, 
ответить на вопрос, почему данное лицо стало жертвой преступления.
 Социально-психологические данные (отношение к преступнику и пр.) 
важно рассмотреть в плане того, какое влияние они оказывают на мотивацию 
поведения потерпевшего, определяют возможность предвидения им последствий 
своих действий.
 Поведение потерпевшего различается до, в момент и после совершения 
преступления.
 Изучение поступков потерпевшего до события преступления дает 
возможность глубже понять причины совершения мошенничества, установить 
криминологически значимые особенности его поведения.
Исследование поведения жертвы во время совершения преступления способствует 
выявлению условий, облегчающих мошеннику реализацию преступных намерений, 
позволяет дать обобщенную оценку личности потерпевшего исходя из его 
отношения с существующими социальными ценностям.
 Анализ действий потерпевшего после факта завладения его имуществом 
представляет интерес потому, что позиция, которую занимает потерпевший 
по отношению к правовым и моральным обязанностям после совершения 
мошенничества, может оказать определенное воздействие на эффективность 
деятельности правоохранительных органов по предупреждению и раскрытию 
мошеннических посягательств данного вида.
 Исследование позволило сгруппировать возрастные характеристики 
потерпевших и представить их в виде следующей таблицы.

Возраст Доля в общем числе, в %

14-15 2,0

16-19 8,8

20-24 19,2

25-29 12,0

30-34 18,6

35-39 14,7
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40-49 13,0

50-59 5,2

60-79 6,5

 Наиболее виктимным является возраст 20-39 лет, т.е. время формирования 
и закрепления интересов и запросов личности в сфере потребления.
 Мошенничество обязательно связано с обманом, злоупотреблением 
доверием, и в этих случаях особое качество приобретает степень критичности 
и доверчивости потерпевшего, который своим поведением объективно 
способствовал мошеннику. 
 Д.В. Ривманом еще в начале 70-х годов с учетом специфичности 
мошенничества, поведение потерпевшего было предложено рассматривать по 
нескольким позициям.8 Мы считаем, что данная классификация не утратила своей 
актуальности и в настоящее время. Поведение потерпевшего от мошенничества 
может быть: 
 а) корыстное или провоцирующее. 
Потерпевшие с таким поведением составляют около половины от общего ко-
личества потерпевших от мошенничества. В данных ситуациях, как и в любом 
мошенничестве, есть обман или злоупотребление доверием, а значит и недопустимая 
доверчивость потерпевшего, однако превалирует по криминологическому 
значению все же корыстная заинтересованность, использованная мошенником 
(например, под предлогом приобретения потерпевшим товаров по значительно 
низкой цене, со скидкой). Иногда в этих ситуациях действия потерпевших могут 
сами перерасти в преступные.
 Например, при попытке дать взятку через мошенника, который просто 
присваивает полученные деньги (разумеется, в процессуальном отношении такие 
лица не будут признаны потерпевшими).
 Негативный, корыстный характер потерпевшего очевиден и в 
мошенничествах, когда потерпевшему вручается денежная или вещевая «кукла» 
или он по «дешевке» приобретает поддельное золото, драгоценные камни или 
антиквариат. Здесь имеется прямое стремление нажиться на «неопытности» 
покупателя, а нередко обман совершается с «помощью» одного или нескольких 
из подыгрывающих «продавцу» мошенников;
 б) излишне доверчивое, некритичное, основанное на суеверии.
Некритичность, недопустимая доверчивость потерпевшего, как пра¬вило, 
реализуются в ситуациях, где подозрительность должна была бы быть естественным 
следствием конкретной обстановки.
Поразительную доверчивость проявляют потерпевшие от мошенничеств, связанных 
с гаданием и ворожбой (как правило, женщины).
К этой же категории можно отнести ситуации, в которых мошенники выступают 
в роли лица, уполномоченного для сбора денег под самыми различными 
предлогами, выступают от имени должностных лиц и различных организаций;
 в) положительное, т.е. несвязанное с негативными моментами или 
недопустимой критичностью потерпевшего (потерпевший по обстановке не мог 
заподозрить обмана, а также не преследовал корыстных целей).
8 Ривман Д.В. Указ. раб. С.69.
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Объективно поведение любого потерпевшего от мошенничества, если оно 
дало преступнику совершить преступление, носит в криминологическом плане 
негативный характер. Однако его можно рассматривать как положительное, 
поскольку никаких практических возможностей разобраться в ситуации 
потерпевший не имел и никакие отрицательные качества его личности (прежде 
всего, корыстные) преступником использованы не были. Среди ситуаций подобного 
плана следует назвать приобретение имущества по нормальной цене и в обычной 
обстановке, не дающей оснований опасаться обмана (в итоге выясняется, что 
вещь некачественная или, вообще, обещанной покупки потерпевший не получает). 
Сюда же следует отнести мошенничества, связанные с куплей-продажей и сдачей 
в аренду квартир;
 г) создавшее условия, позволяющие преступнику продолжать преступную 
деятельность.
 Таким образом, в процессе сбора целенаправленной виктимологической 
информации и ее тактически обоснованного использования появляется реальная 
возможность распознания потенциальной жертвы. За этим должно последовать 
принятие предупредительных и охранительных мер, чтобы не допустить 
наступления преступных результатов.
 Реализация приведенных соображений на практике будет способствовать 
разработке комплексов организационных и тактических предупре¬дительных мер, 
в том числе мер индивидуального психологического воз¬действия, рассчитанных 
на принятие к различным типам преступников и некоторым категориям их 
потенциальных жертв. Вместе с тем снижение виктимности будет оказывать прямое 
воздействие на снижение преступно¬сти, поскольку путь к этому лежит не только 
через уменьшение числа лиц, которые эвентуально могут стать преступниками, 
но и через сокращение числа лиц, которые потенциально могут стать жертвами 
преступных пося¬гательств.
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ТЭНСЭХ ИНСТИТУЦИЙН ТҮҮХЭН ХӨГЖИЛТ

HISTORICAL DEVELOPMENT OF BINDING OVER INSTITUTION 
IN THE CRIMINAL LAW OF MONGOLIA
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Товч агуулга: Ял тэнсэх институцийн анх олон улсад болон Орос зөвлөлтөөр 
дамжин манай улсад хэрэглэж ирсэн түүхэн уламжлал, Монгол улсын эрүүгийн эрх 
зүйн түүхэн эх сурвалж болох 1926 онд анхны шүүх цаазны бичиг, түүнээс хойшхи 
хуулиудад тусгагдаж хэрэгжүүлж байсан түүхэн хөгжлийг судалсан эрүүгийн эрх зүйн 
судалгааны өгүүлэл юм.

Abstract:  Binding over Institution has been used in the Criminal Law of Mongolia 
through criminal Laws of foreign countries, particularly Russia and Soviet Union. The article 
focuses on studying the historical development of this institution reflected on first trial 
script (1926) and other legistations of the country.

 Өнөөдөр дэлхийн ихэнхи улс орны эрүүгийн эрх зүйн ялын бодлогод хорих 
ялаас аль болох татгалзах, бусад төрлийн ялыг түлхүү хэрэглэх болсон байна. 
 Манай улс сүүлийн жилүүдэд хорих ялыг биеээр эдлүүлэх явдал жил ирэх 
тутам багасаж байна, үүний нэг жишээ бол 2010 онд шүүхээс хорих ял оногдуулсан 
7292 ялтны 2444 буюу 33,6%, 2011 онд 8210 ялтны 3084 буюу 37,5%,  2012 онд 
8324 ялтны 3217 буюу 38,6%, 2013 онд 8065 ялтны 3342,  буюу 41,4%, 2014 онд 
8178 ялтны 3396 41,5% хувьд нь оногдуулсан хорих ялыг тэнсэж хянан харгалзсан 
байна.
 Ял тэнсэх институц нь 19 зууны 40-өөд оны үед  Английн шүүгч Бирмингама 
Метью Хилл гэдэг хүн анх өвчтэй ялтануудад өвчнөө эмчлүүлэх боломж олгох 
үүднээс биеээр эдлэх хорих ялаас чөлөөлөх, хорих ялыг торгох ялаар солих 
саналыг анх тавьж байснаар, 1879-өөс 1887 оны хооронд английн шүүхийн 
практикт хэрэглэж ирсэн байна.1 
 19 зууны 60-аад оноос Англиас салбарлан  АНУ-ийн Массачузетсом мужийн 
шүүх хэрэглэсэн байна. 1899 он гэхэд Америкийн ихэнхи мужууд Миннесота, 

1 П.И.Люблинский. Журнал “Право и жизнь” Условное осуждение. г Москва 1924 г .С.5
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Иллинойс, Род-Айленд, Верменте, Нью-Джерси, Нью-Йорке мужуудад хэрэглэж 
ирсэн байна. 1911 оны эцэс гэхэд  41 мужуудад тархан хэрэглэж байсан бол 1920 
он гэхэд Хойд-Америк, Англии, Шотланд, Канад, Австрали, Шинэ Зеланд, Өмнөд-
америкийн орнуудад ял тэнсэх институцийг өргөн хэрэглэх болсон байна.2 
 19 зууны 60-аад оноос Англиас  АНУ-д салбарласан бол Европт Бельги, 
Франц, Германаар дамжин Оросод орж ирсэн байна. 1894 онд Оросын эрдэмтэн 
А.А. Пионтковский анх “ял тэнсэж хянан харгалзах тогтолцоо” гэсэн анхны нийтлэл 
гаргасанаас хойш 1900 онд ял тэнсэх асуудлыг Оросын хууль цаазны бичигт 
урьдчилсан байдлаар нэмэлт оруулан хэрэглэж болохыг Төрийн зөвлөлөөс баталж 
өгсөн байна.
 Оросын эрдэмтэн Н.И. Фалеева 1904  онд бичихдээ:Биднийцаг үед 
манайэрүүгийн тогтолцооны гажуудлыг засахтуршилтынбүтээгдэхүүн бол ял тэнсэх  
явдал юм. Хэрэв хууль сахиулахарга хэрэгсэл нь төгс бус байвал түүнийг зайлшгүй 
засаж сайжруулах шаардлагатайбайдаг. Ял тэнсэх нь ялын бие даасан төрөл 
болсоноор орчин үеийн хорих ялын дутагдалтай талыг арилгах явдал юм. 3

 1907 оны 1 дүгээр сарын 21 нд хуулийн төсөл боловсруулах  тусгай комисс 
байгуулсан байна, Энэ комисс нь 1-рт Ял тэнсэх институцийн хуулийн төсөл 
боловсруулах, 2-рт Шүүхийн шинэчлэлийн асуудал зэргийг боловсруулж 1909 
оны 10 дугаар сараас 11-р сарын хооронд Бүх Оросын Төрийн Думаар батлуулсан 
байна.   
 Оросод 19 зууны сүүлч 20 зууны эхэн үеээс шинжлэх ухааны түвшинд 
судалж ирсэн.Тухайн үед ял тэнсэх институцийг тусгайлан судалж байсан судлаачид 
бол А.А. Пионтковский, Н.И.Фалеева, Н.С.Таганцев, И.П. Люблинский нар болох 
Оросын эрүүгийн эрх зүй тэр тусмаа ял тэнсэх институцийг судласан томоохон 
төлөөлөгчид юм.
 Манай оронд 1921 онд ардын хувьсгал ялж улмаар 1924 онд Бүгд найрамдах 
засаглалыг тунхаглаж анхдугаар үндсэн хууль батлагдсанаас хойш хууль эрх зүйн 
томоохон өөрчлөлт шинэчлэлт хийгдсэний нэг илрэл бол  1926 онд анхны Шүүх 
цаазны бичгийг гаргасан байна. Энэ хуулийн  8 дугаар зүйлд Шүүх гэмт этгээдэд 
оногдуулсан ялаа биечлэн эдлүүлэхийг түдгэлзэн тэнсэж, гурваас таван жил хүртэл 
хугацаагаар хянан харгалзах бөгөөд уг хянан харгалзсан хугацаанд шийтгүүлсэн 
этгээд түрүүчийн үйлдсэн хэргийн нэг төрлийн гэмт хэрэг үйлдээгүй бол ялыг 
эдлүүлэхгүй тухай заасан байдаг. Гэвч энэ хуульд чухам ямар ялыг тэнсэж болохыг 
тодорхойлоогүйнь гадна хянан харгалзах хугацаанд түрүүчийн үйлдсэн хэргээс 
өөр төрлийн хэрэг үйлдсэн тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх асуудлыг тодруулан 
заагаагүй нь дутагдалтай байсан байна.4 
 1929 оны БНМАУ-ын Шүүх цаазын бичиг-т Оноосон ялыг түдгэлзүүлэх нь 
шүүн таслах газраас тогтоосон нэг жилээс таван жил хүртэлх тэнсэх хугацааны 
дотор ялт хүмүүн дахин нэг төрлийн буюу өөр хүнд гэмт явдал эс үйлдвээс оноосон 
ялыг үл эдлүүлмой. Хэрэв гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүн зан авир нь ард олны дунд 
аюултай бол тэнсэж болохгүй гэж хуульчилсан байна.5  Энэ хуулийг өмнөх хуультай 
харьцуулбал шинэлэг зүйлүүд олон тусгагдсан. Тухайлбал Гэм буруутай этгээдийн 
ялыг тэнсэх хугацааг 1-5 жилийн хугацаатай байхаар хуульчилсан нь одоо хүртэл 
2 П.И.Люблинский. Дурдсан зохиол. Москва.,1924., 6 дахь тал.
3 Н.И. Фалеева Условное осуждение (новая область его применения) г Москва 1904 г С.43.
4 С.Жанцан. Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн онол. УБ., 2014, 307 дахь тал.
5 Д. Адъяабазар. Монгол улсын 1921 оноос хойшхи эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжилт. УБ ., 1998, 
39 дэх тал.
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мөрдөгдөж ирсэн. Түүнчлэн 12-р зүйлийн тайлбарт хэрэг үйлдсэн этгээдийн зан 
авир нь ард олны дунд аюултай бол ялыг тэнсэхгүй гэж хуульчилсан байна, үүнийг 
дан ганц субъектив шинжээр нь буюу субъектын зан төлвөөр тогтоож байсан 
нь учир дутагдалтай байсан. Уг хуульд ял тэнсэгдсэн этгээд хянан харгалзах 
хугацааны дотор дахин гэмт хэрэг үйлдэхэд түрүүчийн тогтоолоор шийтгүүлсэн 
ялыг ямар журмаар эдлүүлэх асуудал тодорхойлоогүй юм. Дээрхи хуулиудад ял 
тэнсэх институци нь ялын бие даасан нэг төрөл болж хэрэглэгдэж байсан байна.
 1934 оны Шүүх цаазын бичигт энэ хуулийн 6-р бүлгийн 38-д шийтгэсэн 
ялыг гүйцэтгэхийг түдгэлзэн, ялыг тэнсэх, хугацааны өмнө тэнсэж суллах гэж заасан 
байна. Шүүн таслах газар уг хэргийг хянаж үзээд олон нийтэд аюултай эсэхийг 
үзэж заавал хорих буюу хорихгүй албадан ажил хийлгэх зэрэг ялыг тэнсэх эрхтэй 
болно. Шүүн таслах газараас тогтоосон хянан харгалзах хугацаа нь 1 жилээс 5 жил 
хүртэл байна. Энэ хуулинд нь өмнөх хуулиудаас хэд хэдэн өөрчлөлт орсон байна.
 Үүнд: 1. Тэнсэх явдлыг хорих, албадан ажил хийлгэх хоёр үндсэн ялын аль 
нэгэнд хэрэглэж байх.
 2.Ял тэнсэх тохиолдолд тэнсэж байгаа үндсэн ял дээр хөрөнгө хураах буюу 
торгох нэмэгдэл ял оногдуулсан бол тогтоолд зааснаар гүйцэтгэж байх.
 3.Ял тэнсэх үндэслэлийг хэргийн нийгмийн хор аюулын байдлаар тогтоосон.
 Ял тэнсэх асуудлыг эрүүгийн ял шийтгэлийн нэг хэлбэр болгон заадаг 
байсныг хассан байна.
 1940 оны 6 сард хуралдсан Улсын 8 их хурал шинэ Үндсэн хуулийг батлан 
гаргасантай холбоотойгоор Монгол улсад дагаж мөрдөх хууль дүрмүүд шинэчлэн 
боловсруулах ажил явагдаж үүний үр дүнд 1942 оны 1 сарын 17 нд Улсын бага 
хурлаар анх удаа Эрүүгийн хууль нэртэйгээр батлагдан гарсан. Энэ хуулийн 6 бүлэгт 
Тэнсэн шийтгэх ба хугацаа дуусахын өмнө суллаж тэнсэх тухай гэж бие даасан 
бүлэг болгон хуульчилсан. 50 зүйлд Шүүн таслах газар бол уг хэргийн байдал, 
олон нийтэд хэр аюултай болохыг хянан үзэж заавал хорих буюу хорихгүйгээр 
засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөр хийлгэх ял оногдуулах эсвэл ялыг тэнсэхээр тогтоох 
эрхтэй болно.6

 Шүүн таслах газраас тэнсэн харгалзахаар зааж тогтоосон хугацаа нь нэг 
жилээс доошгүй 5 жилээс дээшгүй байна. Тайлбар: Хорих буюу засан хүмүүжүүлэх 
хөдөлмөр хийлгэх явдал дээр мөнгө буюу эд хөрөнгөөс хураах нэмэгдэл ял 
шийтгэсэн байвал таслан шийтгэх тогтоолд заасан ялыг эдлүүлэх буюу тэнсэхийг 
үл ялгаварлан шууд гүйцэтгэвэл зохино.7 
 1960-аад он бол монгол оронд социализм байгуулах суурийг тавьж байсан 
цаг үе юм. БНМАУ-ын АИХ-ын 2 чуулганаар баталсан шинэ Эрүүгийн хуулийг 1961 
оны 4 сарын 1-ээс мөрдөж эхэлсэн.Энэ хуулийн 4 бүлгийн 83 зүйлд “Ял шийтгэх 
ба ялаас чөлөөлөх тухай ,ял тэнсэх”.
 1. Хэргийн учир шалтгаан ба хэрэгтний хувийн байдлыг харгалзан хорих 
буюу засан хүмүүжүүлэх ажил хийлгэхээр шийтгэсэн ялыг биечлэн эдлүүлэх 
шаардлагагүй гэж шүүх үзвэл тухайн шалтгааныг тодорхойлон тэнсэхээр тогтоож 
хуульд заасан хугацаагаар хянан харгалзана.
 2. Хянан харгалзах хугацааг 1-ээс 5 жил хүртэл тогтооно.
 3. Тэнсэгдсэн этгээдээс хянан харгалзах хугацааны дотор шинэ гэмт хэрэг 

6 Даваасамбуу. Б, Совд  Г, Ахметшин  Х. М, Владимиров В. А, Загородников Н. И, Криволапов Г. Г, 
Наумов А.В, Худяков Е. А, Уголовное право  МНР общая часть Москва 1983 г, стр 48.
7 Д. Адъяабазар. Дурдсан зохиол. УБ., 1998, 77 дахь тал.
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үйлдвэл энэ хуулийн 31.б-д заасныг баримтална.
 4. Тэнсэгдсэн этгээдэд торгууль, гэмт хэрэг үйлдэж олсон хөрөнгийг 
хураахаар шүүхээс оногдуулсан бусад нэмэгдэл ялыг хэрэглэж болохгүй.
 5. Олон нийтийн байгууллага буюу хамт ажиллаж байсан ажилчин, албан 
хаагчид, нэгдлийн гишүүдийн хамт олноос тэнсэхийг хүссэн өргөдөл хүсэлтийг 
үндэслэж хэргийн учир шалтгаан ба хэрэгтний хувийн байдлыг харгалзан түүнийг 
засан хүмүүжүүлэхийг дээрхи байгууллагууд буюу хамт олонд хариуцуулах 
журмаар тэнсэж болно8 гэжээ.
 Уг хуулиар олон нийтийн байгууллага, хамт олон нь уг этгээдийг тэнсэхийг 
хүссэн хүсэлтийг шүүхэд гаргавал тэдэнд хариуцуулах журмыг шинээр оруулж өгсөн 
нь тухайн үеийн нийгмийн хөгжил, ард иргэдийн эрхийн ухамсар дээшилснийг 
харуулсан чухал заалт болсон байна.
 1986 онд БНМАУ-ын Эрүүгийн хуулийн 40 зүйлд ял тэнсэх асуудлыг дор 
дурдсанаар өөрчлөн найруулсан юм. Хэрэв хэргийн нөхцөл байдал, гэм буруутай 
этгээдийн хувийн байдлыг харгалзан түүнд оногдуулсан хорих буюу засан 
хүмүүжүүлэх  ажил хийлгэх ялыг биечлэн эдлүүлэх шаардлагагүй гэсэн дүгнэлтэд 
шүүх хүрвэл энэ шалтгааныг таслан шийдвэрлэх тогтоолд заавал зааж уг ялыг 
тэнсэж 1-ээс 5 жил хүртэл хугацаагаар хянан харгалзахаар тогтоож болно.
 Тэнсэгдсэн ялтанд Цагдан сэргийлэх байгууллага, насанд хүрээгүй этгээдэд 
ЦСБ болон орон нутгийн АДХГЗ-ны дэргэдэх насанд хүрээгүй хүмүүсийн хэрэг 
эрхлэх комисс хяналт тавина.
 1995 оны12 сарын 11-ний “Хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх болон 
эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай” хуулийн 4 бүлгийн 
21-р зүйлд  тэнсэгдсэн ялтныг хараа хяналтдаа байлгаж, ялтны хөдөлмөр эрхлэлт, 
засрал хүмүүжлийн байдлыг хариуцах үүргийг сум, дүүргийн засаг дарга нарт 
хариуцуулах, тэнсэгдсэн ялтныг хянан харгалзах талаар Цагдаагийн байгууллага 
ямар үүрэг хүлээхийг болон мөн 22-р зүйлд ял тэнссэнийг хүчингүй болгож ялыг 
биечлэн эдлүүлэх үндэслэл журмыг хуульчилсан  байна.9

 2002 оны эрүүгийн хуулийн 61 дүгээр зүйл. “Тэнсэх” 61.1.Хүндэвтэр гэмт 
хэрэгт анх удаа хорих ял шийтгүүлсэн этгээдийн үйлдсэн гэмт хэргийн нийгмийн 
аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хувийн байдал, 
гэмт хэрэг үйлдсэн нөхцөл байдлыг харгалзан гэмт хэргийн улмаас учирсан 
хохирлыг нөхөн төлсөн буюу гэм хорыг арилгасан тохиолдолд түүнд оногдуулсан 
ялыг биечлэн эдлүүлэх шаардлагагүй гэж шүүх үзвэл уг ялыг тэнсэж, нэгээс 
таван жилийн хугацаагаар хянан харгалзахаар тогтоож болно. Тэнсэгдсэн ялтан 
шүүхээс тогтоосон хянан харгалзах хугацаанд гэмт хэрэг шинээр үйлдээгүй, засарч 
хүмүүжсэнээ харуулсан бол шүүхийн шийтгэх тогтоолыг биелүүлэхгүй.
 61.2.Энэ хуулийн 61.1-д заасан журмыг ялтай байгаа этгээдэд хэрэглэхгүй.
 61.3.Тэнсэгдсэн ялтан хянан харгалзах хугацаанд гэмт хэрэг шинээр үйлдвэл 
шүүх түүнд энэ хуулийн 58 дугаар зүйлд заасан журмыг баримтлан ял оногдуулна.
 61.4.Тэнсэгдсэн ялтанд цагдаагийн байгууллага хяналт тавина.
 61.5.Тэнсэгдсэн ялтан хянан харгалзах хугацаанд захиргааны шийтгэл 
хүлээсэн бол цагдаагийн байгууллагын саналыг үндэслэн хорих ялыг биечлэн 
эдлүүлэх эсэхийг шүүх шийдвэрлэнэ.10 

8 Мөн тэнд.
9 Монгол Улсын Эрүүгийн хууль тогтоомжийн түүхэн уламжлал. УБ., 2011. 665-666 дахь тал.
10 Эрүүгийн хэрэг. эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл. УБ., 2013. 27-28 дахь тал.
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 Ял тэнсэх гэдэг нь шүүхээс хорих ялыг биечлэн эдлүүлэх шаардлагагүй 
гэж үзсэн тохиолдолд ялаас чөлөөлөх бус ялыг түдгэлзүүлж буй нэг хэлбэр мөн. 
Хууль зүйн үр дагавар нь уг ял нь тэнсэгдсэн этгээд тодорхой хугацаанд ялтайд 
тооцогдохоор илэрнэ. 
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THEORY AND PRACTICE ISSUES OF THE CRIME OF
INTENTIONALLY DESTROYING AND DAMAGING OTHERS’ PROPERTY
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Товч агуулга: Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 зүйлд заасан “бусдын эд 
хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх” гэмт хэргийн зүйлчлэлийн онол, практикийн 
асуудлыг тодорхой болгох, тухайн зохицуулалтын зарим хэсгийг өөрчлөх, дээд шүүхээс 
дэлгэрэнгүй тайлбар гаргах зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагатай нь шүүхийн практикаас 
ажиглагдаж байна. Учир нь  тухайн зүйлийн зарим нэг тодорхой бус зохицуулалтаас 
хуулийн практик хэрэглээнд ойлгомжгүй байдал үүсэж, цаашлаад эрүүгийн ял, шийтгэл 
бодит бус болох, хувь хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх тохиолдол олон байгаа билээ. 
Иймээс энэхүү өгүүллийн хүрээнд тухайн зохицуулалтыг боловсронгуй болох талаар 
зарим нэг санал дэвшүүлэхийг эрмэлзлээ. 

Abstract:  There are essential needs practically which are to precise classification theory 
and practical issues of the crime is “intentionally destroy and damage others’ property” is 
specified in Article 153 of the Criminal Code, to change some parts of the regulation and 
to get a detailed description of the Supreme Court. Because practical application of the law 
created confusion, as well as criminal penalty is not real, individual rights and freedoms are 
violated in many cases. Therefore, this article attempted to propose some suggestions to 
improve coordination. 

Түлхүүр үгс: гэмт хэрэг, хор уршиг, хохирол, зүйлчлэл, устгах, гэмтээх 
Key words: crime, harm, damage, issuance, classification, destroy or damage

 Эх газрын эрх зүйн тогтолцоотой гэгдэх манай орны хувьд шүүхийн 
болон хууль хяналтын байгууллагын эрх зүйн хэрэглээний практикт мэргэжлийн 
хамтлагийн ёсчилсон мэдлэгт бага ч болов хандахгүйгээр позитив хуулийн хэм 
хэмжээг туйлчлан үзэх нь “хүний эрхийг хамгаалах” гэх эрх зүйн гол зорилгыг 
орхигдуулах нөхцөл байдал үүсэх тохиолдол цөөнгүй байна. Үүний нэг тод жишээ 
нь манай Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 7 дугаар хэсэг, 19 дүгээр бүлэг дэх өмчийн 

ГЭМТ ЯВДАЛ СУДЛАЛ



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ LAW ENFORCEMENT POLICY STUDIES

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  71        70  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

эсрэг гэмт хэргийн нэг буюу 153 дугаар зүйлд “бусдын эд хөрөнгийг санаатай 
устгах гэмтээх” гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал гэдэгтээ олон судлаачид санал 
нийлэх биз ээ. 
 Эрүүгийн хуулийн 153 дугаар зүйлийн 153.1-д “Бусдын эд хөрөнгийг 
санаатайгаар устгасан буюу гэмтээсэн бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 
тавин нэгээс хоёр зуун тавь дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
торгох, эсхүл таван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ”, 153.2-т “Энэ гэмт 
хэргийг галдан шатаах буюу нийтэд аюултай бусад аргаар үйлдсэн, эсхүл энэ 
хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон, бусад хүнд хор уршиг учирсан бол таваас 
дээш арван жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ” гэж зохицуулсан. 
 Энэ зохицуулалтын дагуу бол гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний субьектив тал нь 
шууд санаатай, сэдэлтийн хувьд өс хонзонгийн болон хувийн сэдэлттэй, обьектив 
талын шинжид хохирлын хэмжээ заагаагүй, эд хөрөнгө, устсан, гэмтсэн байх үр 
дагавар үүссэн, хор уршиг учирсан байхыг шаарддаг. Мөн субьект нь 14 насанд 
хүрсэн байх, обьект нь бусдын өмчлөх эрх, халдлагын зүйл нь устсан гэмтсэн эд 
зүйл байх бөгөөд хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй хуульчилсан байна. Хууль хэрэглэх 
үүрэг бүхий практик хуульчдын хувьд бусдын эд зүйлийг устгах, гэмтээх гэмт 
хэргийн бүрэлдэхүүний дээрх шинжүүдийг л түлхүү анхаарч, тухайн зүйл заалтын 
суурь үзэл баримтлал, онол зарчмыг үл анзаарч, мөн субьектив талын шинжийг 
голчлон үзэх зэрэг хэт позитивист хандаж байгаа нь ажиглагдаж байна.  
 Тухайлбал, Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхээс 
2015.01.09 өдрийн шийтгэх тогтоолоор иргэн А гэгч 7 сартай жирэмсэн эмэгтэй 
2014.08.16-ны өдөр эмнэлэгт үзүүлж явсан бөгөөд түүний машиныг иргэн Б 
гарах гарцгүй болгож хааж зогссон машинаа холдуул гэхэд зүй бус, ааш авир 
гаргасан тул маргаж газраас 2 ширхэг жижиг чулуу авч машины капот хэсгийн 
газар шийдсэн маш бага хэмжээтэй будаг халцарч, бага зэрэг хонхойж машинд 
гэмтэл учирсан, хохирлын хэмжээг хохирогч 110000 /зуун арван мянга/ төгрөг 
гэж тооцсон тул төлж барагдуулсан байна. Энэ зөрчлийг эрүүгийн хуулийн 153 
дугаар зүйлийн 153.1-д  заасан бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх 
хэргээр зүйлчлэн хэргийг шийдвэрлэн А-д 1 жил 6 сарын хугацаагаар хорих 
ял оногдуулсан,1  мөн Говь Алтай аймгийн сум дундын шүүхийн 2012.03.01-ны 
өдрийн шийтгэх тогтоолоор иргэн Ц-г иргэн Т-гийн ..телевизийн антен, халуун 
сав,хуванцар сав, аяга 3ш, хуванцар сандал 3ш, сав хуванцар зэргийг хагалж 
эвдэлж ,оёдлын машины хайрцаг задалсан гэх гэмт үйлдэлд нь 153 дугаар зүйлийн 
153.1-д заасан гэмт хэргийг үйлдсэн гэж үзэж 2 жилийн хугацаагаар хорих ял 
оногдуулсан.2 Тус хэргийн хохирлын хэмжээ 28000 /хорин найман мянга/ төгрөг 
байсан байна. Энэ мэт бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах, гэмтээх гэмт хэргийн 
шинжийг хэлбэрийн төдий агуулсан гэмт хэргийн бус эрх зүйн зөрчилд эрүүгийн 
хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар зүйлд заасан хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнтэй гэмт 
хэрэг үйлдсэн гэж үзэж хүнд ял шийтгэл оногдуулж байгаа нь эрх зүйн суурь 
үнэт зүйл буюу шударга ёсны, хүнлэг, энэрэнгүй байх, үйлдэлд тохирсон шийтгэл 
оногдуулах зэрэг олон зарчим зөрчсөн шийдвэр гаргаж байна гэж дүгнэж болох 
юм.  

1 Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны 2 дугаар шүүхийн шийтгэх тогтоол №33 /энэ хэрэг 
Эрүүгийн хэргийн ДЗШ-ны 10 дугаар шүүхийн 2015.03.03-ний өдрийн 155 дугаартай магадлалаар 
хэрэгсэхгүй болсон/
2 http://www.court.go.gov.mn
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 Хууль зүйн ухааны доктор Н.Лүндэндорж өөрийн бүтээлдээ  “Монголын эрх 
зүйн онолын сэтгэлгээнд гарч буй плюралист хандлагыг харуулах үүднээс манай 
эрдэмтэн судлаачдын дунд жам ёсны онолын, позитив онолын, эрх зүйн цэвэр 
онолын, либертари онолын аль аль талыг баримтлагчид, судалгаа сургалтандаа 
түлхүү ашиглагчид байгаа бөгөөд орчин үед дэлхий дахинаа хүчээ авч байгаа 
чиглэлүүдээс илүү позитивист онолын талыг баримтлагчид илүү жин даржбайгаа 
мэт санагдана...3”  хэмээн өгүүлжээ. Судлаачид гэхээсээ илүү практик хуульчид 
позитивист чиг баримжаатай байх нь хувь хүний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөх болон 
нийгэм дэх шоронжих үзэгдлийн гол шалтгаан төдийгүй бодит хор уршигтай болох 
нь дээрх тохиолдлуудаас анзаарагдаж байна. 
 Гэтэл эрүүгийн эрх зүй судлаачид эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 
дугаар зүйлийн зүйлчлэлийн асуудлыг маш сайн судлан онолын олон тайлбар 
зөвлөмжүүдийг боловсруулжээ. Тухайлбал, шинжлэх ухааны доктор С.Жанцан 
“устгах гэдэг нь эд зүйл дахин ашиглах ямар ч боломжгүй болсон байхыг хэлнэ” 
гэж тухайн гэмт хэргийн обьектив талын зайлшгүй байх шинжийг тодорхойлсон. 
 Судлаач Б.Ганболд Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй бүтээлдээ: “гэмтээх 
гэдэг нь тухайн эд зүйлийг сэргээн засварлахгүйгээр ашиглах боломжгүй болгосон 
байхыг ойлгоно”.4  Улсын дээд шүүхийн албан бус тайлбарт “устгах гэдэг ойлголтод 
эд зүйл өмч хөрөнгийн биет байдалд үйлчилсэн гадны хүчин зүйлийн үр дүнд 
биет байдлын хувьд бүрэн устгагдаж, эсхүл дахин ашиглах хэрэглэгдэх ямар ч 
боломжгүй анхны шинж чанар байдлаа бүрэн алдахыг хэлнэ. Устгах нь галдан 
шатаах хүчилд уусгах, машин механизм ашиглаж эвдэж нураах, гэх мэт хэлбэрээр 
үйлдэгддэг. Устгах зүйлдлийн улмаас эд хөрөнгийг засаж засварласан боловч 
анхны байдалд оруулж сэргээх бололцоогүй, мал амьтны хувьд эмчилгээгүй болон 
аж ахуйн эргэлтээс бүрэн гарсан байдаг. Гэмтээх гэдэг ойлголтод эд зүйл, өмч 
хөрөнгийн биед байдалд үйлчилсэн гэмт үйлдлээс шалтгаалан ашигтай байдал 
нь муудаж, чанар үр дүн нь алдагдсан түр хугацаагаар зориулалтаар нь ашиглах 
хэрэглэх бололцоогүй болохыг хэлнэ. Гэвч дээрх гэмтлийг засвар үйлчилгээгээр 
сэргээн босголтын үед анхны байдалд нь оруулж болдог” 5  хэмээн тайлбарласан 
байна. 
 Судлаач Г.Бямбадорж өөрийн судалгааны өгүүлэлдээ тухайн гэмт хэргийн 
бүрэлдэхүүн зүйлчлэлийн асуудалд олон чухал санаа дэвшүүлсэн байна. Үүнд:                                                                                          
 Бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргийн халдлагын зүйл 
нь хүний гараар бүтээгдсэн зүйл байдаг тул бусад ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс 
буюу эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 210 дугаар зүйлээс ялган зүйлчлэх, бусдын 
эд хөрөнгийг устгах, гэмтээх гэмт хэрэг нь зөвхөн санаатай, идэвхтэй үйлдлээр 
илэрдэг тул эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн  219 дүгээр зүйлээс ялгаатай, эрүүгийн 
хуулийн тусгай ангийн 226 дугаар зүйлд заасан “компьютрын мэдээллийн 
программыг өөрчлөх, эдвэх, сүйтгэх” гэмт хэргээс халдлагын зүйлээрээ, бусдын 
эд зүйлийг устгах гэмтээх гэмт хэрэг нь хор уршиг учруулснаар бүрэлдэхүүн 
төгсдөг материаллаг бүрэлдэхүүнтэй гэмт хэрэг байхад эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 243 дугаар зүйлд заасан “баримт бичиг, тамга тэмдэг, хэвлэмэл маягтийг 
хулгайлах, устгах, гэмтээх, нуух” гэмт хэрэг нь дээрх үйлдлүүдийн аль нэгийг 

3 Н.Лүндэндорж. “Монголын төр эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага” УБ.,2002 он 247 дахь 
талаас
4 Ганболд.Б, “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй” УБ.,2006 он, 219 дэх тал
5 Монгол улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар, Уб.,2013 он, хуудас 385
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хийснээр бүрэлдэхүүн төгсдөг хэлбэрийн бүрэлдэхүүнээрээ тус тус ялгарна. 
 Мөн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 282 дугаар зүйлд заасан “цэргийн 
эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргээс обьектоороо болон заасан 
хэргийн субьект тусгай субьект байдаг тул субьектийн хувьд ч ялгаатай болохыг 
тодорхойлсон байна. Ийнхүү  тухайн гэмт хэргийн ойролцоо төрлийн буюу 
эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 210, 213, 219, 226, 234, 282 дугаар зүйлд заасан 
гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг агуулаагүй бүх тохиолдолд 153 дугаар зүйлд 
заасан гэмт хэргээр зүйлчилнэ. 
 Мөн бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргийг хууль 
тогтоогч материаллаг бүрэлдэхүүнтэй хуульчилсан бөгөөд бусдын эд хөрөнгийг 
санаатай устгах гэмтээх үйлдлийн улмаас Эрүүгийн хуулийн 29 дүгээр зүйлд заасан 
хор уршиг учирсан тохиолдолд 153 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэг болох бөгөөд 
хохирлын хэмжээ нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээтэй тэнцүү буюу түүнээс 
их байна гэж үзсэн. Үүний зэрэгцээ 153.2 дугаар зүйлийн “хэргийн улмаас хүний 
амь нас хохирсон бол” гэх гэсгийг хасч эрүүгийн хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2-
дахь хэсгийн 91.2.18-д тусгах6   талаар өөрийн санал, судалгааны дүгнэлтээ гаргаж 
онолын тайлбар өгсөн нь энэ гэмт хэргийн зүйлчлэлийг ихээхэн тодорхой болгосон 
байна. 
 Гавьяат хуульч Б.Чимэд “Манай хууль хяналтын байгууллагынхан эрүүгийн 
хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар зүйлд заасан бусдын эд хөрөнгийг санаатай 
устгах гэмтээх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн болоод зүйлчлэлийн асуудлыг маш зөв 
ойлгож болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй байна. 2012 оны 7 сарын 1-ний үйл явдалтай 
холбоотой эрүүгийн хуулиар ял сонссон олон хүмүүсийг эрүүгийн хуулийн тусгай 
ангийн 153 дугаар зүйлээр зүйлчлэн ялласан нь онолын үндэслэлгүй юм. Учир нь 
тэд зүгээр гэртээ сууж байгаад намын байрыг галдан шатаая, эвдэн сүйтгэе, устгая, 
гэмтэе гэсэн шууд санаа, хувийн сэдэлгүй байсан. Тэнд улс төрийн сонгуулийн 
үр дүнг эсэргүүцэн иргэд үймээн самуун дэгдээсэн учир эхлээд энэ үйл явдлыг, 
юу болоод өнгөрсөнийг улс төрчид, улс төр судлаачид шинжлэх ухааны үүднээс 
үндэслэлтэй тодорхойлох хэрэгтэй, дараа нь хуульчид хууль зүйн талаас нь ямар 
үйл явдал болсон, хэрхэн зүйлчлэх талаар дүгнэлт гарган хэргийг зөв зүйлчлэх 
ёстой байсан” гэж байсан нь ч энэ гэмт хэргийг үйлдэх болсон шалтгаан нөхцөл, 
сэдэлтийг эрүүгийн эрх зүй судлаачид илүү тодорхой болгох нь хуулийн парктик 
хэрэглээнд чухал ач холбогдолтой байна. 
 Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар зүйлийг гэмт хэргийн тухай 
хуулийн төсөлд хэрхэн тусгасан талаар сонирхон судалж үзвэл: 
17.8 дугаар зүйл.Эд хөрөнгө устгах, гэмтээх
 “1. Бусдын эд хөрөнгийг хууль бусаар устгасан, эсхүл гэмтээсэн бол дөрвөн 
зуун тооцооны нэгжээс дөрвөн мянга зургаан зуун далан тооцооны нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар зорчих 
эрхийг хязгаарлах, эсхүл нэг сараас нэг жил хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
 2. Нийтийн эзэмшлийн цахилгаан, дулаан, холбоо, осол гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх тусгай зориулалтын хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг устгасан, 
гэмтээсэн бол нэг мянга гурван зуун дөчин тооцооны нэгжээс арван мянган 
тооцооны нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл гурван сараас хоёр 
жил хүртэл хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл гурван сараас хоёр жил 
хүртэл хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.
6 “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал сэтгүүл”, Уб.,2012, №3,4, /41,42/,  хуудас 45-47
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 3.Энэ гэмт хэргийг:
  3.1. олон хүний амь бие, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол учруулж 
болох аргаар үйлдсэн;
  3.2. бусдын эд хөрөнгөд ноцтой хохирол,
  3.3. бусдад их хэмжээний хохирол учруулсан бол дөрвөн мянга 
зургаан зуун далан тооцооны нэгжээс хорин дөрвөн мянган тооцооны нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох, эсхүл нэг жилээс таван жил хүртэл хугацаагаар 
зорчих эрхийг хязгаарлах, эсхүл хоёр жилээс найман жил хүртэл хугацаагаар хорих 
ял шийтгэнэ” гэсэн зохицуулалтыг оруулсан байна.7 
 Энэ зүйлд мөн адил хохирлын хэмжээ заагагүй, обьектив талын шинжид 
устгасан, гэмтээсэн идэвхтэй үйлдэл байх гэж заасан байна. Мөн торгох, эрх хасах, 
хорих гэсэн санкцтайгаас гадна 17 дугаар зүйлийн 18 дахь хэсэгийн 1 дэх заалтыг 
хүндрүүлэх нөхцөлтэй хуульчлаагүй нь дэвшилттэй байна.  
 Харин ОХУ-ын эрүүгийн хуулийн 167 дугаар зүйлд: 
 1. Бусдын эд хөрөнгийн санаатай устгах гэмтээх гэмт хэргийн улмаас их 
хэмжээний хохирол учирсан бол –хоёр жил хүртэл хугацаагаар хорих эсвэл гурван 
сар хүртлэх хугацаанд баривчлах, гурван зуун жаран цаг албадан ажил хийлгэх, 
дөчин мянган рубль эсвэл гурван сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 
тогох шийтгэл оногдуулна. 
 2. Энэ үйлдлийн улмаас хүний амь нас хохирсон, бусад ноцтой үр дагавар 
бий болсон эсвэл танхайрах, галдан шатаах, тэсэрч дэлбэрэх бодис ашиглах зэрэг 
аюултай арга хэрэгслээр үйлдсэн бол – тав хүртэл жилийн хорих ял оногдуулна.8  
гэж зохицуулсан байна. 
 ОХУ-ын эрүүгийн хуулийн 167 дугаар зүйлд заасан гэмт хэргийн 
бүрэлдэхүүний обьектив талын шинж болох их хэмжээний хохирол учирсан бол 
эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцох болон хүндүүлэх бүрэлдэхүүнтэй хуульчлаагүй нь 
давуу талтай. Мөн ОХУ-ын эрүүгийн хуульд тусгасантай ижил альтернатив байхаар 
тогтоох нь оновчтой гэж үзэж байна. Учир нь манай хуульд торгох болон хорих ял 
оногдуулахаар заасан. Шүүхийн практикт шүүгдэгчийн эдийн засгийн байдал сайн 
биш байгааг харгалзан үзэж ихэнх тохиолдолд хорих ял оногдуулдаг. Ингэснээр 
тухайн гэмт үйлдэл, учруулсан хохирол, нийгмийн аюулын шинж чанарын хувьд 
хэтэрхий хүнд ял шийтгэл оногдуулж байна гэж дүгнэж болно. 
 Энэхүү өгүүллийн хүрээнд эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар 
зүйлд заасан бусдын эд хөрөнгийг санаатай устгах, гэмтээх, гэмт хэргийн 
зүйлчлэл, түүний онол зарчим, үндсэн үзэл баримтлалын талаар тодорхой 
хэмжээнд хөндөхийг хичээлээ. Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар 
зүйлийг мэргэжлийн хүрээнийхний судалгааны дүнг үндэслэн тухайн зүйлд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах болон Улсын дээд шүүхийн тайлбарыг тодорхой ойлгомжтой 
гаргах шаардлагатай байна. Учир нь тухайн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг нэг мөр 
ойлгож, зөв хэрэглээгүйгээс нийгмийн хор аюулын шинж чанар багатай энэ гэмт 
хэргийн шинжийг хэлбэрийн төдий агуулсан үйлдэл хийсэн олон хүн энэ зүйл 
ангиар зүйлчлэгдэн ял сонсож байна. Иймээс нэгдүгээрт, хууль тогтоогчийн энэ 
хэрэгийг хүндрүүлж зүйлчилсэн хүсэл зоргийн илэрхийлэлийг анхаарч тухайн гэмт 
хэргийн улмаас учирсан хохирлын хэмжээг тодорхой заах, хоёрдугаарт, санкцийн 
хувьд илүү альтернатив байдлаар оруулах нь оновчтой, гуравдугаарт: хүний амь 
7 www.parliament.mn/laws/projects/368
8 http://lawtoday.ru/
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насныг үнэгүйдүүлэхгүй байх зорилгоор 153 дугаар зүйлийн 153.2-т заасан “... эсхүл 
энэ хэргийн улмаас хүний амь нас хохирсон” гэх хэсгийг хасч эрүүгийн хуулийн 
тусгай ангийн 91 дүгээр зүйлийн 91.2-т заасан хүндрүүлэх бүрэлдэхүүнд оруулан 
хуульчлах нэн тэргүүний шаардлагатай гэж үзэж байна. 
 Мөн эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 153 дугаар зүйлд заасан бусдын эд 
хөрөнгийг санаатай устгах, гэмтээх гэмт хэргийг тайлбарласан Улсын дээд шүүхийн 
албан ёсны тайлбарт, тухайн гэмт хэргийг ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс ялган 
зүйлчлэх талаар тусгахаас гадна халдлагын зүйлийн онцлог шинжийг тодорхой 
заах, хэрэг үйлдэх шалтгаан нөхцөл, сэдэлтийн талаар тодорхой тайлбарлах зүйтэй 
юм.   
Өмчийн харилцаа зохих түвшинд хөгжиж байгаа манай улс орны хувьд хуулиар 
баталгаажсан өмчийн эрхийг хамгаалах чухал зорилго байгаа хэдий ч хуулийг зөв 
ойлгож, аливаад бодитой хандах нь нэн тэргүүний асуудал билээ. Хэдийгээр хуульд 
заасан үүргийн хувьд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийг яллах 
үндсэн чиг үүрэгтэй боловч иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах ч 
мөн гол чиг үүрэг болохыг хуульчид бид ямагт санах хэрэгтэй байна. 
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Товч агуулга: Энэ өгүүлэлд зарим хөгжингүй орнуудын цагдаагийн байгууллагын 
бүтэц, зохион байгуулалт, эрх зүйн зохицуулалтын асуудлыг хөндөн авч үзсэн. Гадаадын 
олон орнуудад цагдаагийн байгууллагыг үүсгэн байгуулах явцад объектив ба субъектив 
шинжтэй нөхцөл байдалтай холбогдсон цогц асуудлууд урган гарч байсан хэдий ч үр 
дүнтэй ажилладаг цагдааг бий болгож чадсан байна. Төрийн бие даасан институт 
болох цагдаагийн үүсэл, үйл ажиллагааны түүхэн ач холбогдол нь тэр үеийн эх газрын 
Европын томоохон гүрнүүд болох Франц, Австри, Прусс, Орос улсад төвлөрсөн улсыг 
байгуулах хүчирхэг хэрэгслүүдийн нэг болсонд оршиж байгаа юм. Ардчилсан орнуудын 
зэвсэгт хүчин нь өдөр тутмын дэг журам сахиулах ажиллагаанд бараг ашиглагдаггүй. 
Орчин үеийн ардчилсан төрт улсын цагдаагийн үйл ажиллагаа нь 2 төрлийн загвараар 
тодорхойлогдож байна: “эх газрын-европын” болон “англо-саксоны”. Терроризмын 
эсрэг ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт нь улс орны дотоодод гэмт явдалтай үр 
дүнтэй тэмцэх, олон улсын терроризмтэй хамтран ажиллах баталгаа болдог. 

Abstract:  The article examines the legal and organizational problems of the formation 
of police structures in a number of industrialized countries, emphasizes that during the 
creation of police forces there were a large number of problems caused by objective and 
subjective circumstances, however, many foreign countries have managed to create an 
effective police force. The historical significance of formation and acting of the police as 
an independent state institution in that period is that it was one of the most powerful and 
effective tools in establishing a centralized statehood in most major countries of continental 
Europe at that time, such as in France, Austria, Prussia, and Russia. Using the armed forces 
in law enforcement was not so popular. Police force in the modern democratic states is 
functioned in accordance with the one of two basic models of its organization: the “conti-
nental European” and “Anglo-Saxon”. Legal support of anti-terrorist activity is a guarantee 
of successful crime prevention within countries, as well as cooperation in the fight against 
international terrorism.

ЦАГДАА СУДЛАЛ



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ LAW ENFORCEMENT POLICY STUDIES

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  77        76  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

Түлхүүр үгс: цагдаа, цагдаагийн хяналт, цагдаагийн албадлага, цагдаагийн дотоод 
дүрэм, цагдаагийн ажил, шалгуур үзүүлэлт, цагдаагийн аппарат, цагдаагийн хүч, 
гадаадын орнууд, цагдаагийн алба хаагч

Key words: police, police surveillance, police abuse, police regulations, police work, 
evaluation criteria, and police apparatus, police force, foreign countries, police

 Цагдаагийн хөгжил дэвшил, судлагдсан байдал нь шинжлэх ухааны 
түвшинд харьцуулан судлах судалгааны зүйл болох хэмжээнд хүрээгүй ч цагдаагийн 
байгууллагууд нь эрчимтэй, захиргааны, тогтолцоот-бүтэц бүхий өөрчлөн 
байгуулалтын объект юм. Тэрхүү өөрчлөн байгуулалт нь нийгмийн аюулгүй байдлыг 
хангах, дэг журмыг сахиулах, нийгэмд заналхийлж буй шинэ гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
иргэд ба иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг эрхэмлэх зэрэг  
цагдаагийн ажлын өвөрмөц онцлогоор нөхцөлдөн явагдсан.
 Цагдаа, түүний үйл ажиллагаа нь ээдрээтэй, түүхийн хөгжлийн явцад 
хувьсан өөрчлөгдөх төр-эрх зүй, нийгмийн институт юм. Цагдаагийн үйл 
ажиллагааны мөн чанар нь тухайн улсын засаглалын хэлбэр, тавигдаж буй зорилт, 
улс төрийн дэглэмээр тодорхойлогдоно. 1

 “Цагдаа” гэдэг нэр томъёо нь грекийн «политейя» (полис-хот) гэсэн үгнээс 
гаралтай ба эхэндээ хотын (улсын) зохион байгуулалтыг ойлгож байжээ. Гэвч 
XVI  зууны сүүл үеэс Франц улсад арай өөр утгаар ойлгон хэрэглэж эхэлсэн: “po-
lice” гэдэгт францчууд (арай сүүлд германчууд –“polizei”) нийгмийн сайн сайхныг 
хангах, нийгмийн дэг журмыг сахиулах засгийн газрын үйл ажиллагааг ойлгон 
төсөөлөх болсон.2 
 Дундад зууны үед “цагдаа” гэдэгт төрийн байгууллыг илэрхийлээд зогсохгүй 
төрийн үйл хэргийг удирдах, сайн ёс суртахууныг бас илэрхийлж ойлгож байсан. 
Сүүлдээ энэ үгийн утга хумигдаж, XVIII зуунд төрийн дотоод хэргийн удирдлагыг 
илэрхийлдэг болсон, өөрөөр хэлбэл “аюулгүй байдлыг хангах цээрлүүлэлт, сайн 
сайхан амьдралын төлөөх дэг журам тогтоох” гэдгээр ойлгож “цагдаагийн засаг”  
(власть полиции) хэмээх нэр томъёо хэрэглэгдэж байсан. Төрийн цагдаагийн үйл 
ажиллагааны зориулалтыг “иргэний аз жаргал, нийгмийн аж амьдрал, аюулгүй 
байдлыг хангах явдал” гэж тооцож байв. Энэ утгаар дотоод хэргийн удирдлагыг 
(санхүүгээс бусад) “цагдаа” гэсэн нэр томъёотой зохих байлдаар ижилтгэсэн байж.
 Эртний улсуудад дэг журмыг хангах чиг үүрэг гадны дайсан этгээдүүд болон 
улс орны дотоодын аюулгүй байдалд аюул занал учруулахуйц, засгаас тогтоосон 
хэм хэмжээг зөрчсөн аливаа зөрчлөөс хамгаалах цорын ганц түгээмэл хэрэгсэл 
болж байсан цэрэг армид илүүтэй ногдож байжээ.3   Хүн төрөлхтөний соёл 
иргэншил хөгжих тусам төрийн институтууд улам төрөлжин мэргэжиж, цагдаагийн  
байгууллагын бүтэц, чиг үүрэг ч мөн адил илүү тодорхой нарийсч засаглалын гол 
хүч болж эхэлсэн.
 Египетэд цагдаагийн хүчин “Шинэ хаанчлалын” үед4  үүссэн. Энэ үеийн 
удирдагчдын санаачилгаар ил ба нууц цагдаа, сувгийн ба хилийн хамгаалалт, 
хааны хамгаалалтын албадууд байгуулагдсан. Боолуудад тавих хяналтад илүүтэй 
1 С. 34. 6.Горшенева И. А. Полиция в механизме современного государства: Дис. … канд. юрид. наук. 
– М., 2002. 18 дахь тал.
2 Мушкет И. И., Хохлов Е. Б. Полицейское право России: Проблемы теории. СПб., 1998. 56 дахь тал.
3 Губанов А. В. Полиция зарубежных государств. М., 2001.
4 Шинэ хаанчлалын үе–Эртний Египетийн хөгжил цэцэглэлтийн дээд үе /м.э 1550-1069  он хүртэлх 
хугацаанд 500 орчим жил үргэлжилжээ/.//https://ru.wikipedia.org/wiki/
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анхаарал хандуулж, тэдэнд шүүхийн бус журмаар залхаан цээрлүүлэлт хүлээлгэдэг 
байсан. Цагдаагийн хүчин төвлөрсөн удирдлагатай болж, хаанд /фараон/ шууд 
захирагддаг дээд тушаалтнуудын нэг болох “джати” удирдах болсон.
 Эртний Вавилон, Энэтхэг, Хятад зэрэг “зүүний дангаар ноёрхогч дэглэм”-
тэй орнуудад мөн иймэрхүү дүр зураг ажиглагдаж байжээ.5

 Эртний Римийн үүсэл хөгжлийн эхэн үед албадлага явуулах эрх үйл 
ажиллагааных нь хүрээгээр төрийн институтуудад ногдож байсан. Магистратууд6  
(лат. Magistratus, орос. «Начальство») гэх хотын удирдах байгууллага өөрийн 
тушаал зааврыг гүйцэтгүүлэхээр албадлага хэрэглэх эрхтэй байсан ба тэдгээрт 
гаргасан гомдлыг хамтын нийгэмлэгийн хуралдаанаар авч хэлэлцдэггүй байжээ. 
Тэрхүү албадлага хэрэглэх эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхэд нь дээд магистратуудын 
мэдэлд энгийн ард иргэдийн дунд төдийгүй эртний ромын язгууртнуудын нэр 
төрийн хэрэг гэж тооцогддог байсан ликтор, виатор и эдил гэх албан тушаалтнууд 
ажилладаг байжээ.7 
 Удалгүй “12 таблицын хуулиуд”-ыг батлан гаргасны дараа (М.Э.Ө 415 
он) Римд хүн амины гэмт хэрэг, гэмт этгээдүүдийг эрэн сурвалжлах үүрэг бүхий 
“алан хядагчдыг эрэн хайгчид” (орос. «филеры за убийцами») бий болсон ба тэд 
баривчлах эрхтэй байсан байна.8

 Феодализмын үеийн төрт ёсны хөгжлийн өвөрмөц онцлог нь цагдаагийн 
үүсэл, үйл ажиллагааны чиг үүрэг бүрэлдэн тогтноход чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.9 
Европын орнуудын суурин газруудад төвлөрсөн засаглалаас хараат бус, адил 
загварын цагдаагийн хүчин бий болсон. Харин хязгааргүй эрхэт хаант засгийн 
эрин үед цагдаа нь улсын хэмжээнд дэг журмыг сахиулах үүрэг бүхий цагдаагийн 
байгууллага болж өргөжжээ. Энэ үйл явц Австри, Англи, Испани, Прусс, Францад 
XV-XVII зууны хугацаанд болж өрнөсөн байна. 
 Судлан буй хугацаанд цагдаагийн байгууллагууд үйл ажиллагааны 
цар хүрээнийхээ өвөрмөц байдлаараа ялгарч байсан. Тухайлбал, Франц улсын 
алслагдсан суурин газар, хотууд, гол зам дагуух газруудад хааны шууд мэдэлд 
захирагдах цагдаагийн хүчин, урьдчилсан мөрдөн байцаалт, цагдаагийн эрэн 
сурвалжлалт зэрэг үйл ажиллагаа явуулах тусгай мэргэшсэн байгууллагууд 
байгуулагдсан байна. Цагдаагийн үйл ажиллагааг журамласан хууль тогтоомжууд  
нь голчлон захиргааны шинжтэй хааны зарлиг, тушаалуудаар тодорхойлогдож 
байжээ.10 
 Германы олон ханлиг улсуудын11  хувьд XV-XVII зуун “цагдаагийн дүрэм 
журам”-ын үе байсан ба тэдгээрийн гол үзэл санаа нь нарийвчилсан дэг журам 
тогтоох замаар нийгмийн амьдралын бүх салбарыг “цэгцлэх”, цагдаагийн 
захиргааны шинжтэй бичиг баримтуудын хэрэгжилтийг хянах үүрэг бүхий олон 
салаат тогтолцоог бий болгоход оршиж байсан.12 Энэ нөхцөл байдалд цагдаа 
нь “нийгмийн дэг журам, амгалан тайван байдал”-д аюултай гэж үзсэн аливаа 

5 Страны Древнего Мира: государственное устройство и управление. СПб., 1907. 18 дахь тал.
6 Губанов А. В. Полиция зарубежных государств. М., 2001. 31 дэх тал.
7 Мөн тэнд
8 Страны Древнего Мира: государственное устройство и управление. СПб., 1907. 40 дэх тал.
9 Губанов А.В. Полиция зарубежных государств. 34 дэх тал.
10 StoriadiFrancia.R., 1993.
11 Герман улс дундад зууны турш тархай бутархай ханлиг ванлигт хуваагдан оршсоор 19 дvгээр зууныг 
хvргэсэн байна.
12 Губанов А. В. Полиция зарубежных государств. М., 2001. 18 дахь тал 
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үйлдлийг өөрийн үзэмжээр таслан зогсоох боломжтой байжээ. 
 XIV зуунаас английн Уэльс, сүүлд Шотландад орон нутгийн өөрөө удирдах 
тогтолцоо бий болох, бэхжих үйл явц идэвхтэй өрнөж, түүнтэй зэрэгцэн цагдаагийн 
төвлөрсөн удирдлагыг саармагжуулах бодлого явагдсан.13 Цагдаагийн удирдлага, 
хяналт нь орон нутгийн язгууртан- шүүгч тэргүүтэй  “эвлэрлийн шүүх”-ийн14  гарт 
төвлөрч, орон нутгийн хэмжээнд эртний хааны дэг журам тогтоох онцгой эрхийг 
хэрэгжүүлж байсан. XIV зууны эхэн хүртэл цагдаагийн чиг үүргүүдийг иргэдэд 
үүрүүлж байсан: тухайлбал, өрхийн тэргүүн бүр гэмт этгээдүүдийг эрэн хайж 
олох, шийтгэл хүлээлгэхэд дэмжлэг үзүүлэх тухай тангараг өргөдөг, нэг жилийн 
хугацаанд  констебль15  буюу цагдаагийн бага даргын маягаар алба хаах үүрэгтэй 
байсан байна.
 Хятад, Японд хөдөө орон нутагт хуулийн хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг 
байнгын цагдаагийн зэрэгцээ таван тариачин гэр бүлээс бүрэлдэх жижиг нэгдлийн 
ахлагчид бас ногддог байжээ. Дэг журмыг сахиулах үйл ажиллагаа маш чанд 
төвлөрсөн удирдлагатай, харин орон нутгийн түвшинд цэрэг, иргэний засаглалыг 
хэрэгжүүлэгч генерал-амбан захирагч энэ үүргийг гүйцэтгэдэг байсан. Мусульманы 
ертөнцөд ч мөн ийм дүр зураг байжээ. 
 XX зууны эхээр Франц улсад цагдаа нь улсын ба орон нутгийн гэх 2 хэсгээс 
бүрдэж байсан. Эхнийх нь арай олон хүнтэй, бүх муж, хотод үйлчилдэг, 2 дахь 
нь төвийн удирдлагатай, зөвхөн хотуудын хэмжээнд чиг үүрэг гүйцэтгэдэг, орон 
нутагт дэг журам сахиулах үүргийг ерөнхийлөгчийн шийдвэрээр томилогдсон 
засгийн газрын түшмэдүүд болох засаг дарга, комиссарууд хэрэгжүүлдэг байсан 
байна.
 Орос улсад Петр I хааны үед цагдаа нь төрийн удирдлагын онцгой салбар 
болж үүссэн. Цагдаа нь олон нийтийн газар дэг журам сахиулах, шөнийн цагт 
гудамжны гэрэлтүүлгийг хариуцах, зөрчил гаргагчидтай тэмцэх, ариун цэврийн 
хяналт тавих, бусад олон, тэр дундаа гэр бүлийн асуудалд ч тодорхой үүргүүдийг 
гүйцэтгэдэг байжээ. Дундад зууны үед төрийн өмнөөс цагдаагийн үүргийг дэг журмыг 
хангах салбар дахь засаглалын байр суурийг нэмж бэхжүүлэхээр байгуулагдсан, 
бүр Напальеоны үеийн армийн загвар, өвөрмөц зохион байгуулалттай (зэвсэгжсэн) 
Дотоод хэргийн яам болон цагдаагийн (жандарм) корпус хэрэгжүүлдэг, корпус нь 
зэвсэгт хүчний бүрэлдэхүүний статустай, ерөнхийлөгчийн заавраар үйл ажиллагааг 
явуулдаг байсан.
 Энэ үед Германы Үндсэн хуулинд цагдаагийн тухай дурьдаагүй, тиймээс 
ч нэгдсэн, үндэсний цагдаагийн бүтэц тогтолцоо байгаагүй. Хант улс, герцогийн 
нутаг, чөлөөт хот бүр цагдааг байгуулах, удирдах асуудлаа бие даан шийддэг, 
ихэвчлэн засгийн зүгээс, зарим нэг муж нутагт орон нутгийн засаг захиргаа нь 
удирддаг байсан.
 1845 онд Германы эзэнт гүрэнд (мөн Францад) жандармер16  буюу 
цэргийн зохион байгуулалттай цагдаа байгуулагдсан ба дотоод хэргийн яамандаа 
харьяалагддаг байсан боловч зэвсэг, материалын хангалтыг цэргийн яамнаас 
13 Крылов Б. Полиция Великобритании: основные черты организации и деятельности. М., 1974. 38 
дахь тал.
14 Жижиг хэргийг шүүдэг шүүх
15 Констебль (англ. constable,  латины comes stabuli — «морины жүчээний дарга» гэсэн үгнээс гаралтай) 
- англи хэлээр ярьдаг улс орнуудын хууль сахиулах байгууллагуудын захиргааны албан тушаалтан. 
Одоо цагт Англи, Америк, Канад, Шинэ Зеланд зэрэг орнуудад цагдаагийн бага тушаалтанг нэрлэдэг.
16 Харгис цагдан сэргийлэх ч гэж хэлдэг.
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хийдэг, салбар ангиуд нь хааны тогтоосон хууль дүрмийг амьдралд хэрэгжүүлэхэд 
илүүтэй ашиглагддаг байсан. 
 АНУ-ын цагдаагийн тогтолцоо нь 1776 оны тусгаар тогтнолын тунхаглал, 
1787 оны Үндсэн хуулийн зарчмын үзэл санааны нөлөөгөөр үүссэн. АНУ-д төрийн 
засаглалын 3 түвшин байсан: холбооны, мужын, орон нутгийн. Муж, орон нутаг нь 
харьцангуй бие даасан засаглалтай байсан. Энэхүү тогтолцоотой уялдан цагдаагийн 
хүчин байгуулагдсан ба XX зууны эхээр дараах байгууллагуудыг өөртөө нэгтгэж 
байсан :17

•	 Хот	ба	тосгоны	цагдаагийн	байгууллага
•	 Шерифүүд,	тэдний	толгойлсон	Гүнгийн	харьяат	газар	дахь	төлөөлөгчийн	
газар
•	 Мужын	цагдаа
•	 Шүүхийн	 байгууллагын	 бүтэц	 дэх	 холбооны	 засгийн	 газрын	 цагдаагийн	
байгууллага (шуудангийн, санхүү /нярав/-гийн, дотоод хэргийн яам, хамгаалах 
байгууллага г.м.)
АНУ-ын цагдаа нь төвлөрсөн бус тогтолцоот шинжтэй, Холбооны цагдаа нь онолын 
хувьд орон нутгийн цагдаагийн асуудалд оролцох эрхгүй, зөвхөн хязгаарлагдмал 
хүрээнд оролцдог байсан. 
 Ийнхүү зарим орнуудын цагдаагийн байгууллагын түүхэн хөгжлийг авч 
үзээд мэргэжлийн цагдаа нь хязгааргүй эрхэт хаант засаглалын эрин үед эх газрын 
Европын улсуудад үүссэн байна гэж дүгнэн хэлж болохоор байна. Феодалын 
нийгмийн энэ үе шат нь түүх-эрх зүйн шинжлэх ухаанд “цагдаагийн улс” гэсэн 
тодорхойлолтыг зүгээр нэг аваагүй болов уу. Энэ үед цагдаа нь бие даасан төрийн 
институт болон үүсч байгуулагдсан бөгөөд түүний үйл ажиллагааны түүхэн ач 
холбогдол нь тэр үеийн эх газрын Европын томоохон улсууд болох Франц, Австри, 
Прусс, Оросод төвлөрсөн улсыг товхинуулах хүчирхэг, эрчимтэй хэрэгслийн нэг 
болж байсанд оршдог байна. 
 Түүхийн хөгжлийн  дээрх үе шатанд Европ, Латин Америкийн хэд 
хэдэн улсын төрийн цагдаагийн тогтолцоонд жандармер буюу цэргийн зохион 
байгуулалттай цагдаа нь нэмэлт хүч болон үүссэн ба одоо ч гэсэн дурьдсан улсын 
орчин үеийн цагдаагийн тогтолцооны салшгүй төрөл зүйл юм. 
 Жандармер нь (фр. Gendarmerie,орос. жандармерия) «gensd’armes» гэдэг 
үгнээс гаралтай ба үгчлэн орчуулбал “хүн зэвсэг” гэсэн үг ажээ. Дундад зууны үед 
хүнд морин цэргийн төрөл байж. XIII зуунд Францад хааны рыцарийн армийн төрөл 
болж үүссэн, 1445 оноос өөрийн тулааны цохилтын хүчээр алдаршсан язгууртны 
хүнд морин цэргийн шилэгдмэл хэсэг байсан. XVI-XVII зуунд жандармууд өөрийн 
тулааны ач холбогдлоо алдсан ба 1791 онд анх удаагаа цагдаагийн хүчний төрөл 
болж байгуулагдсан.  Жандармерийн түүхийн эх орон нь Франц, харин эх нь 1789 
оны францын их хувьсгал аж .18

 Төрийн бүтцэд хоёрдмол байр суурь эзлэнгээ жандармер нь хэдэн зуун 
жилийн турш армийн чиг үүргийг цагдаагийнхтай холимог байдлаар гүйцэтгэж 
ирсэн, тиймээс цэргийн хүчний салбарт автономит эрхтэй. Жандармер нь цэргийн 
хүчний бүрэлдэхүүн хэсэг (Францад) эсхүл хуурай замын цэргийн төрөл (одоо 
цагт Итали, Испани, Португал, Бразили, Турк, Аргентин, Чили болон бусад хэд 

17 Губанов А. В. Полиция зарубежных государств. М., 2001. 56 дахь тал.
18 Быков А. В. Организационно-правовые основы деятельности жандармерии западноевропейских 
государств по обеспечению общественной безопасности: Диссертацийн ажил.М., 1998. 16 дахь тал.
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хэдэн улсад) болохын хувьд иргэний ба цэргийн салбарт гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, илрүүлэх үүргийг гүйцэтгэдэг, шүүхийн байгууллагын 
даалгаснаар цагдаатай эн зэрэгцэн шүүхийн мөрдөн байцаалтад оролцдог, хот 
төдийгүй орон нутаг, түүнчилэн улсын хэмжээний цэргийн хүчний хэмжээнд шүүн 
таслах эрхтэй байдгаараа иргэний цагдаагаас ялгаатай.19

 Гадаад орнуудын зэвсэгт хүчний анги, салбарууд нь хэв журам сахиулах 
ажиллагаанд өргөн ашиглагдаж иржээ. Харин ардчилсан орнуудын зэвсэгт хүчин 
нь өдөр тутмын дэг журам сахиулах ажиллагаанд бараг ашиглагдадгүй. Учир нь 
Франц, Итали, Испани, Португал, Бразил, Турк улсуудын цагдаагийн хүчний бүтцэд 
нь цагдаагийн онцгой төрөл болох жандармер байдагтай холбоотой. Эрүүгийн 
нөхцөл байдал хүндэрсэн үед улс орны дотоод нөхцөл байдлыг хэвийн болгох, 
хэв журам сахиулахад хамгийн  ардчилсан гэх орон ч зэвсэгт хүчнээ ашигладаг 
(Англи, Франц, АНУ), гэхдээ уг арга хэмжээг тогтоосон хууль тогтоомжийн 
хүрээнд, цэргийнхний зүгээс засгийн эрхийг хууль бусаар авах ажиллагаа явуулах 
боломжгүйгээр авч хэрэгжүүлнэ.20

 Англид 1972 оноос одоог хүртэл Нэгдсэн Вант улсын21  нэг муж болох Умард 
Ирландад байнгын ажиллагаатай агаарын десантын цэргийн элит хэсэг нийгмийн 
дэг журам сахиулах албыг хаадаг, учир нь цагдаа нь дангаар комендантын 
дэглэмийг хангах, католик, протестанчуудын үндэстэн хоорондын зөрчилдөөнөөс 
сэргийлэх боломжгүй байдаг байна.
Францад (1995 онд болсон цуврал алан хядах ажиллагааны дүнд 10 хүн амь 
насаа алдаж, 200 гаруй хүн шархадсан) онцгой нөхцөл байдлын үед хэрэглэх 
«Вижипират» төлөвлөгөөг тусгайлан боловсруулж байсан ба уг төлөвлөгөөгөөр 
арми, цагдаа, жандармерийн хамтарсан эргүүлүүд томоохон хотуудын бүх 
гудамж, метроны станцуудад эргүүл хийх, бүх газарт иргэдийн бичиг баримтыг 
шалгах ажлыг алан хядах бүлэглэлийн удирдагчид, идэвхтэй гишүүдийг барьж 
авах хүртэлх 4 сарын турш гүйцэтгэсэн байна. Мөн 1998 онд Францад болсон хөл 
бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээний үеэр цагдаа, жандармерийн 
хүч хэрэгсэлд нэмэлт хүч болж ажиллажээ. 
 АНУ-д зэвсэгт хүчин нь дотоодын хямралт тохиолдлуудыг зохицуулахад 
өргөн ашиглагдаж ирсэн. Тухайлбал, 1992 онд Лос-Анжелос хотод болсон олон 
нийтийн эмх замбараагүй байдлыг таслан зогсооход цагдаагийн хүч хүрэлцэхгүй 
болсон үед урьдчилан иж бүрэн бэлтгэгдсэн АНУ-ын зэвсэгт хүчний шилдгүүдийн 
нэгдэл болох Үндэсний Торгон цэргийн дивиз,22 тэнгисийн явган цэргийн бригад 
оролцсон. Үүний үр дүнд хэдхэн хоногийн дотор тус хотод дэг журмыг эмхлэн 
цэгцэлсэн бөгөөд 50 гаруй хүн алагдаж, 2116 хүн шархадсан байна.23 
 Орчин үеийн ардчилсан нийгэмд цагдаагийн үйл ажиллагаа зохион 
байгуулалтын хувьд 2 үндсэн загвартай байна: “эх газрын-европын”, “англи-
19 Быков А. В. Полиция и жандармерия – основные элементы континентальной модели полицейской 
системы государства // Российский следователь. М. 2008.
20 Быков А. В. Место и роль вооруженных сил в полицейской системе современного 
демократического государства // Военно-юридический журнал. М. 2007. № 10.42 дэх тал.
21 Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс (товч. ИБУИНВУ; англ. The United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, United Kingdom, UK). Нэгдсэн Вант Улс нь Англи, Шотланд, Вэльс, Умард 
Ирланд гэсэн 4 улсаас бүрдсэн нэгдсэн улс юм.
22 Хэдэн хороо цэрэг
23 Попов И. М., Быков А. В., Губанов А. В., Капкин А. В. Внутренние войска (структуры им 
подобные) в системе обеспечения внутренней безопасности зарубежных государств (1945-1997 гг.). 
М., 1998. 13 дахь тал.
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саксоны”. Эхний загвар нь төрийн зүгээс цагдаагийн байгууллагыг удирдах  
чанд төвлөрсөн, босоо удирдлага, өргөн бүрэн эрхтэй (Австри, Герман, Итали, , 
Испани, Франц) байдгаараа шинж чанар нь тодорхойлогддог бол Британы (англи-
саксоны) загвар нь (Англи, АНУ) удирдлагын хувьд төвлөрсөн бус, орон нутгийн 
байгууллагуудад эрх мэдэл илүү өгсөн, цагдаагийн чиг үүргийн цар хүрээ бага 
байдгаараа ялгаатай байна.
Шийдвэрлэж байгаа асуудлаар нь цагдаагийн байгууллагыг “нийтийн” (чиг үүрэгт 
нь янз бүрийн нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх багтдаг) ба “эрүүгийн” (хууль сахиулах) 
гэж ангилж болно. 
 АНУ болон баруун Европын ихэнх орнуудад цагдаагийн өөрчлөлт 
шинэчлэл XX зууны 30-40-өөд оноос эхэлсэн. Энэхүү өөрчлөлт шинэчлэлтийн 
үзэл санааны үндэс нь цагдааг мэргэшүүлэх, цагдаагийн байгууллагыг улс төрийн 
хяналтаас “чөлөөлөх”, цагдаагийн албаны хүний нөөцийг бүрдүүлэх, дэвшүүлэн 
ажиллуулахад мэргэшсэн шаардлага, сургалтын орчин үеийн менежмент бүхий 
дэвшилтэт хөтөлбөрүүдийг боловсруулах, эдгээрийн үндсэн дээр цагдаагийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнг дээшлүүлэх, цагдаагийн алба хаагчийн 
ёс суртахууны хэм хэмжээг боловсруулах явдал байсан. Цагдаагийн өөрчлөн 
байгуулалтын чухал тал нь нийгэмд чиглэсэн баримжаатай цагдаагийн үйл 
ажиллагааны загвар буюу иргэдийн амгалан тайван амьдрах зохион байгуулалт-
удирдлагын бүтцийг бий болгох явдал.
 Ардчилсан орнуудын цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанаас харахад 
гэмт хэргийн илрүүлэлт тааруу, мафийн бүлэглэлийн, ялангуяа эдийн засгийн 
хүрээн дэх гэмт бүлэглэлийн үйл ажиллагааг эрчтэй саармагжуулах ажил сул,  
хангалттай үр дүнтэй бус байна гэж үзэхээр байна. Гэхдээ л олон орон ардчилсан 
хөгжлийн замыг сонгож байгаагийн гол үндэс нь нийгмийн ухамсарт ардчиллын 
үнэт зүйлсийг эрхэмлэх байдал давамгайлж, төр засаг, түүний институтэд итгэж, 
цагдаа нь аливаа хууль зөрчсөн үйлдлийг илааршуулахад бүхий л бололцоогоороо 
ажиллана, хувь хүний эрх, эрх чөлөөг зөвхөн шаардлагатай тохиолдлуудад 
хязгаарлана гэж ойлгон найдах явдал юм. Цагдаагийн үүрэг нь зөвхөн гэмт 
хэрэгтэй тэмцэх бус иргэдэд нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх янз бүрийн арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ. 
 Гадаадын ихэнх онолчид цагдаа нь “гэмт хэргийн байдалд хяналт тогтоох”, 
“хууль тогтоомжид заасан арга хэрэгслээр түүнийг барьж хязгаарлах” зориулалттай 
гэж үздэг. Одоог хүртэл эрх зүйн зөрчлийн зохистой түвшин, цагдаагийн үйл 
ажиллагааны боловсронгуй эсэхийг тодорхойлоход ашиглах арга зүйн талаар 
нэгдсэн ойлголт байхгүй, энэ талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй арга зүй 
боловсруулагдаагүй байна. Судлаачид энэхүү үнэлгээг улсын хэмжээнд парламент 
хийнэ, харин орон нутгийн түвшинд өөрийн удирдлагын байгууллагууд зохих арга 
зүй, бааз суурьгүй ч  байсан иргэдийн санаа бодол, хариу үйлдэлд тулгуурлан 
нөхцөл байдлыг бодитойгоор үнэлэх чадвартай гэж үздэг байна.
 Сүүлийн жилүүдэд эрүүжсэн бүлэглэлүүдийн үйл ажиллагаа онцгой 
идэвхжиж байна. Тухайлбал Итали, АНУ, Япон зэрэг орнуудад дээрэмчдийн 
бүлэглэлүүдийн үйл ажиллагаа нь чанар ба тооны хувьд эцсийн дүндээ зэвсэгт 
мөргөлдөөн, өрсөлдөгчөө хайр найргүй устгаснаар дуусдаг харгис өрсөлдөөнт 
тэмцлээр өөрийн ашиг сонирхлоо хамгаалах тийм хэмжээнд хүрсэн. Гэмт 
бүлэглэлийн үйлдэж байгаа эрх зүйн зөрчлийн нэг  “рэкэтлэх” нь аль эрт “томорч”, 
нууц үйл явуулга, холбоо сүлбээгээр эдийн засагт гүнзгий нэвтрэн орсон. Ихэнх 
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тохиолдолд гэмт бүлэглэлийн хөрөнгийг ил бизнест оруулах бус, харин түүнд бүрэн 
хяналт тавьдаг болсон.  Барууны шинжээчид нууц далд аргаар олсон зүйлийнхээ 
зөвхөн нэг хэсгийг нь л гэмт үйлдлээ үргэлжлүүлэхэд ашигладаг, ихэнх хэсэг нь 
гадаадын санхүүгийн төвүүдэд илгээгддэг, эсхүл гадны хадгаламжид суурьшуулж 
байна гэж үзэж байна. Банкны байгууллагуудын өөрийн үйлчлүүлэгчийнхээ 
нууцлалыг хадгалах сонирхол нь хууль сахиулах байгууллагуудад ноцтой саад 
болж байна.
 Үндэстэн дамнасан гэмт хэргийн өсөлт нь мөн байдлыг улам хүндрүүлж 
байна. Мөн чанартаа энэ нь бүхэлдээ худалдааны дэлгэрэлт, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа, хилийн нээлттэй байдал, тээврийн хэрэгсэл, холбооны салбар 
дахь ололт амжилтыг багтаасан дэлхийн хөгжлийн даяаршлын хавсарга үр дүн 
юм. Үндэстэн дамнасан гэмт явдал юуны түрүүнд хууль бус эд барааны солилцоо, 
үйлчилгээ явагддаг томоохон нууц зах зээл бий болсонтой холбоотой. Интерполын 
баримт судалгаагаар гэмт хэлцлийн ихэнх хэсэг хар тамхины нууц далд ажиллагаа, 
хулгайн авто тээврийн хэрэгсэл, соёлын үнэт зүйлсийн наймаа, аж үйлдвэрийн 
нууцлал, биеийг үнэлэн мөлжихөд хийгддэг.
 Сүүлийн хоёр-гурван арван жилд АНУ, Канад, Англи, баруун европын 
орнууд, Япон, Сингапур, Хойд Солонгос, Австрали болон бусад хэд хэдэн улсад 
нийгэмд болж байгаа өөрчлөлтөд нийцсэн үйл ажиллагаатай орчин үеийн цагдааг 
байгуулахад чиглэсэн янз бүрийн арга хэмжээ авсаар ирсэн. Олон улсын террорист 
ажиллагаа өнөө үед дэлхийн ихэнх орнуудын дотоодын тогтвортой байдалд 
стратегийн занал учруулах хэмжээнд хүрч байна гэж америкийн терроризмтэй 
тэмцэх салбарын шинжээчид дүгнэсэн байна. 
 Терроризмтэй тэмцэх асуудалд хийсэн дүн шинжилгээгээр энэхүү үйл 
ажиллагааны гол үндэс нь олон улсын эрх зүйн актууд, тухайн улсын төрийн ба олон 
нийтийн байгууллын тогтолцоог тооцсон нэгдмэл, цогц, стратегийн баримжаатай 
төрийн үзэл баримтлал байх ёстой. Гадаад орнуудад аль эрт терроризмтэй 
тэмцэхэд тусгайлан чиглэгдсэн хууль, хэм хэмжээний актуудыг боловсруулан, 
улам шинэчилж байна. Терроризмын эсрэг арга хэмжээний олон улсын эрх зүйн 
зохицуулалт нь улс орны дотоодын гэмт явдалтай үр дүнтэй тэмцэх, түүнчилэн 
олон улсын террорист үйл ажиллагаатай тэмцэхэд харилцан ажиллах баталгаа 
болох юм.
 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт нь өөртөө 
зорилго, зорилт, хэм хэмжээ, учир шалтгааны тогтолцоо, техник хэрэгслийн хангалт, 
хяналтыг агуулдаг ба эдгээрийн тусламжтайгаар хүн амд үйлчлэх цагдаагийн үйл 
ажиллагааг чанаржуулах, цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
хариуцлагын тогтолцооны олон талын өндөр үр ашигтай механизмуудыг бүрдүүлэх,  
хүн амын иргэний эрх зүйн ухамсарыг дээшлүүлэх, шийдвэр гаргалтын шинэ 
технологиудыг нэвтрүүлэх (загварууд- SARA, PROCTOR, CAPR) зэрэг зорилтуудыг 
шийдвэрлэхэд чиглэгддэг. 
 Барууны орнуудад хууль сахиулах, тэр дундаа цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд олон нийттэй идэвхитэй  хамтын ажиллагагааны зарчмыг эрхэмлэж 
хүн амын болон төрийн бус байгууллагуудын оролцоог илүүтэйгээр хангадаг. 
Тухайлбал: иргэд нь урьдчилан сэргийлэх ажил, хууль сахиулах үйл ажиллагаа, 
хууль сахиулах байгууллагуудын асуудлуудыг тодорхойлох, цагдаагийн ажлыг 
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төлөвлөх, асуудлыг шийдвэрлэх, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны үр 
ашигтай байдлыг үнэлэх зэрэгт оролцдог. Энэ зорилгоор иргэдэд чиглэсэн “Хөршийн 
хяналт” (орос. Соседский надзор, Neighborhood Watch), “Хагархай цонх” (англ. 
broken windows, орос. Разбитые окна), төрийн бус байгууллагуудын хэмжээнд 
“Гэмт явдлыг зогсооё” (орос. Остановим преступность, англ. crime stoppers), 
техникийн, тодорхой хэсэг бүлэгт (хүүхдүүд, өсвөр үеийнхэн) чиглэсэн нээлттэй, 
зорилтот хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж, сайн дурын цагдаагийн байгууллага, тухайн 
газар нутагт эргүүл хийх иргэний отрядуудыг ажиллуулж байна.
Гадаад орнуудын цагдаагийн байгууллагын үүсэл, хөгжил, эрх зүйн зохицуулалтын 
зарим асуудлыг судлан авч үзээд цагдаагийн тогтолцооны хөгжлийг 3 түүхийн үе 
шатанд хуваан авч үзэж болохоор байна: 
 - Улс төрийн (1860-1930), цагдаагийн өөрчлөн байгуулалтын   
 (1930-1990), орчин үеийн (1990-ээд оноос одоог хүртэл).    
Эдгээр түүхэн үе шатууд нь цагдаагийн үйл ажиллагааны    
зорилт, шинж, загвар; 
 - Цагдаагийн нийгэмд эзлэх байр суурь; 
 - Чиг үүргийн агуулга, хэмжээ хязгаар; 
 - Цагдаа ба хүн амын харилцан ажиллагааны шинж зэрэг    
 үе шат бүрийн цагдаагийн үйл ажиллагааны зохион     
байгуулалтын үзэл баримтлалаар тодорхойлогдоно. 
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Товч агуулга: Гэмт хэрэг бол нийгмийн сөрөг үзэгдэл бөгөөд хэзээ ч устаж үгүй 
болохгүй, аль ч нийгэмд байсаар ирсэн түүхтэй. Түүний гаралтыг зөнд нь орхих бус, 
харин түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг тасралтгүй, үр дүнтэй хэлбэрээр 
явуулах хэрэгтэй. Ялангуяа нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжид, цагдаагийн 
байгууллагын нийт албыг төлөөлөн үүрэг гүйцэтгэж байгаагийн хувьд хэсгийн байцаагч 
нар, хамгийн их үүрэг, хариуцлага хүлээдэг.

Abstract:  Crime is a negative social phenomena. There is a need to fignt and prevent 
crime. A police inspector of territorial police forces has a major role in crime prevention.

 Хүний нийгэм, үүсч хөгжсөн үеэсээ гэмт явдлын улмаас үүсэх хор аюултай 
нүүр тулан учирсаар ирсэн түүхтэй. Хүн төрөлхтөн гэмт явдлыг зөвхөн хатуу 
чанд ял шийтгэлийн хүчээр хориглон зогсоох боломжгүйг ухаарсан цагаас хойш, 
нийгмийн сөрөг үзэгдлийн хамгийн тод илрэл болсон гэмт явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай ойлголтыг бий болгожээ.1 
Эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн арга хэмжээг чухам юунаас 
эхлэх, түүнийг хэрэгжүүлэх үндэслэл хэзээ илэрч байна гэдгийг тогтоох явдал чухал 
юм. 
 Эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нийгмийн арга хэмжээний 
хэлбэрийг тодорхойлохдоо уг ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлж эхлэх үе, 
нийгэмд харш илэрлийн мөн чанар, онцлог, түүнийг дахин давталтаас сэргийлэх 
зайлшгүй шаардлага зэргийг харгалзан үзэх нь зүйтэй юм.2 
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх үндсэн арга бол урьдчилан сэргийлэх ажлыг чанартай 
зохион байгуулах явдал юм. Өнөөдөр гэмт хэргийг гарсан хойно нь хөрөнгө 
мөнгө, хүч хэрэгсэл, цаг заваа зарцуулан байж илрүүлэх, шийдвэрлэхдээ биш, 
харин гарахаас нь өмнө аль болох урьдчилан сэргийлэх, гэмт хэрэг, эрх зүйн 
зөрчил гарах нөхцөл байдлуудыг арилгахад чиглэгдсэн арга хэмжээг иж бүрэн 

1 Г. Даштүдэв. “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын арга зүй”. УБ. 2007. 123 дахь тал
2 Н. Жанцан. “Гэмт хэрэг, эрх зүйн бусад зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ”. УБ.  1986. 31 
дэх тал
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цогцолбороор нь явуулах нь чухал юм. 
Энэ асуудлыг, цагдаагийн байгууллага дангаараа өөртөө хүлээгээд хэзээ ч амжилт 
олохгүй. Үүнд төрийн болон төрийн бус байгууллага, иргэдийн хамтын ажиллагааг 
жигд хангах, иргэд, олон нийтийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийг төрийн 
албадлага, итгэлцлэл дээр тулгуурлан, үүрэг ролийг нэмэгдүүүлэх, энэ ажилд 
идэвхитэй оролцсон аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг ажлын үр дүнгээс хамааран 
шагнал, урамшуулал олгох, төрөл бүрийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын 
төслийг санхүүжүүлж байх нь гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд онцгой 
ач холбогдолтой байх болно.
 Хууль хамгаалах байгууллагуудын нэг чухал зорилт бол гэмт хэрэг нэг 
бүрийг илрүүлж, гэм буруутай этгээдэд зохих хариуцлагыг шударгаар оногдуулахын 
хамт гэмт хэрэг, зөрчил гарахад нөлөөлсөн шалтгааныг илрүүлж, цаг тухайд нь 
арилгуулах замаар гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан  сэргийлэх ажлыг бүх аргаар 
зохиоход оршино.3 
Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил нь хууль зүйн 
уламжлал, шинэчлэл нэвт шингэсэн, үр өгөөжтэй байх шаардлагатай. 
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил нь эдийн засаг, соёл, ёс суртахуун, тухайн 
нийгмийн түүхэн тодорхой нөхцөл, хүмүүсийн аж амьдралын түвшин, хуулийн 
хэрэгжилт, улс төрийн удирдлагын чадвар зэрэг олон талын хамааралтай байдаг.
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэвшмэл байдлаас гаргаж, бүх 
нийтээр анхаарал тавьдаг болгоход цагдаагийн байгууллага гол санаачлагч байвал 
зохистой юм.4 
 1992 онд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн дэргэд нийгмийн дэг журам 
хангах түр зөвлөлийг, 1995 онд Засгийн газрын дэргэд тус тус байгуулж, 1996 оноос 
Засгийн газрын тухай хуулиар Хууль зүйн сайдад уг үүргийг хариуцуулж ирсэн 
нь тухайн үедээ улс оронд дэг журам тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилд ихээхэн ач холбогдолтой явдал байсан юм.
 УИХ-аас 1997 оны 12 дугаар сарын 5-нд “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль”-ийг батлан гаргасан нь энэ чиглэлээр хийх үйл ажиллагаанд ихээхэн 
түлхэц болсон юм. Уг хуулийн дагуу зохицуулах зөвлөлүүд нь гурван үе шаттайгаар 
үүрэг гүйцэтгэх болсон бөгөөд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 1998 онд 06, 2001 онд 
25 дугаар зарлигаар Зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдхүүн, ажиллах дүрмийг баталж 
ажиллуулж эхэлсэн бөгөөд зохицуулах бүх шатны зөвлөлүүд тодорхой үүрэг 
гүйцэтгэж, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улам идэвхижүүлж, ялангуяа 
цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх албаны бүтэц, үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгоход ихээхэн анхаарсан байна.
 Дээрх арга хэмжээний хүрээнд, цагдаагийн байгууллагад гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх хэлтэс, төв орон нутагт гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
ажилтны орон тоог баталж, зарим аймаг, хотод гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тасгийг байгуулж, эрх зүйн орчинг бүрдүүлж өгсөн байна.
 Захиргааны урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь, албадах замаар гэмт 
хэрэг, захиргааны зөрчлөөс сэргийлэх, эрх зүйн эсрэг нөхцөл байдал бүрдүүлэхгүй 
байхад чиглэгддэг захиргааны албадлагын бие даасан анхдагч төрөл юм.5 

3 Ж. Авхиа. Гэмт явдал, түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх асуудал. УБ. 1997. 159 дэх тал
4 Н. Гаравсүрэн. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил ба Цагдаагийн байгууллага. УБ. 2002. 3 дахь 
тал
5 Ж. Долгорсүрэн. Монгол Улсын цагдаагийн эрх зүй. УБ. 2004. 202 дахь тал
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 Өнөөдөр төрөөс гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн дэг журмыг сахиулах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
удирдлага, зохион байгуулалтыг улам боловсронгуй болгож, нийгмийн хөгжлийн 
явцад үүсэн бий болж буй эрүүгийн болон хэв журмын нөхцөл байдалд дүн 
шинжилгээ хийж, хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй, чин шудрагаар биелүүлж 
ажиллахыг эрхэм зорилгоо болгон түүнд нийцсэн урт болон богино хэмжээний 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа цаг үетэйгээ уялдуулан үе 
шаттайгаар зохион байгуулан хэрэгжүүлж байна.
Цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэг илрүүлэх, таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх 
үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн тулд дан ганц өөрсдийн алба хаагчдын хүчээр 
ажиллах бус энэ үүргээ хурдан шуурхай, чанартай гүйцэтгэхийн тулд иргэд оршин 
суугчид, аж ахуй нэгж байгууллагын хүчийг ашиглах явдал чухал юм. 
 Энэ ажлын хүрээнд гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, 
гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын үр нөлөөг дээшлүүлэх, гэмт 
хэрэг, зөрчлийн гаралтыг бууруулахад цагдаагийн байгууллага дэвшилтэд техник, 
технологийг ашиглах, урьдчилан сэргийлэх  ажлын шинэлэг арга барилаар ажлыг 
зохион байгуулах явдал онцгой чухал үүрэгтэй байдаг учир урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр нөлөөг сайжруулах арга замыг эрэлхийлэх ажил өнөөгийн цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд дутагдаж байна.
 Цагдаагийн байгууллага нь гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний 
үр дүнг дээшлүүлэхэд ерөнхий болон тусгай арга хэмжээнүүдийн объектыг зөв 
сонгох, шийдвэрлэх асуудлын хүрээнд нарийн судалгаа хийх, субъектүүдийн хүч, 
нөөц, тэмцлийн арга хэлбэр, хэрэгслэлийг төвлөрүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн төлөв байдал, гэмт явдлын тухай мэдээ, мэдээллийг харьцуулсан дүн 
шинжилгээ хийх байдлаар урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлж байна.
 Гэмт хэрэг гэдэг бол нийгмийн сөрөг үзэгдэл бөгөөд хэзээ ч устаж үгүй 
болохгүй аль ч нийгэмд байсаар ирсэн түүхтэй. Түүний гаралтыг зөнд нь орхих бус  
харин түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг тасралтгүй үр дүнтэй хэлбэрээр 
явуулах ёстой бөгөөд ялангуяа нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжид, цагдаагийн 
байгууллагын нийт албадыг төлөөлөн үүрэг гүйцэтгэж байгаагийн хувьд хэсгийн 
байцаагч нар, хамгийн их үүрэг хариуцлага хүлээдэг.
 Цагдаагийн төв байгууллага нь “Цагдаагийн албаны тухай хууль”6 -иар 
хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэх ажлыг удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах, үйл 
ажиллагаа явуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх ажлыг эрхлэн явуулдаг бол нутаг 
дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллага, тэр дундаа цагдаагийн бүхий л урьдчилан 
сэргийлэх ажлын дийлэнхи хувийг дангаараа зохион байгуулан хэрэгжүүлдэг 
субъект бол хэсгийн байцаагч билээ.
 Өнөөдөр хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагааны удирдлага, зохион 
байгуулалт, мэргэжил, арга зүйн чиглэлээр удирдан чиглүүлж байгаа алба бол 
Нийтийн хэв журам хамгаалах алба болно.
 Цагдаагийн байгууллагын Нийтийн хэв журам хамгаалах алба нь, Монгол 
Улсын Үндсэн хууль7  болон бусад хууль тогтоомжийг амьдралд хэрэгжүүлэх, 
нийгмийн хэв журам, хууль ёсыг бэхжүүлэх үйл хэрэгт захиргааны үйл ажиллагааны 
бусад төрөлтэй харьцуулбал тэргүүлэх байр эзэлж, хуулиар хүлээсэн олон 
үүрэг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ үлэмж хэмжээний хүч хэрэгслиийг өөртөө нэгтгэсэн 
6 Төрийн мэдээлэл. 2013. №29
7 Төрийн мэдээлэл. 1992. №1

POLICE STUDIES



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  89        88  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

байдгаараа ихээхэн онцлогтой юм.
 Тус алба нь нийтийн хэв журам сахиулах, өмч хөрөнгө, иргэдийн эрх, 
эрх чөлөөг гэмт халдлагаас хамгаалах, эрх зүйн зөрчилтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх, түүнчлэн гэмт хэргийг илрүүлэхэд идэвхитэй оролцох ажлыг харилцан 
хамтран хэрэгжүүлэх, цагдаагийн төрөл мэргэжлийн албад, тэдгээрийн хүч 
хэрэгслийн нийлбэр, цагдаагийн байгууллагын захиргааны үйл ажиллагааны бие 
даасан нэг төрөл бөгөөд энэхүү алба нь гэмт хэрэг, эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, нийтийн хэв журам хамгаалах ажлыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж 
удирдах үүрэг бүхий цагдаагийн байгууллагын мэргэжлийн алба юм.
 Нийгмийн хэв журам хамгаалах, нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, хууль 
ёс, эрх зүйн дэг журмыг бэхжүүлэх нь зөвхөн цагдаагийн төдийгүй, төр, олон 
нийтийн бусад байгууллага, албан тушаалтан, бүх хүнд хамааралтай нийгмийн 
өргөн хүрээтэй ажил юм.8 
 Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах үүргийг иргэдтэй 
хамгийн ойр ажиллаж гүйцэтгэдэг нэгж бол цагдаагийн хэсэг юм. 
Иргэд хэсгийн байцаагчийн ажлын ур чадвар, үр дүнгээр нь цагдаагийн байгууллагын 
захиргааны үйл ажиллагааг бүхэлд нь үнэлж дүгнэх нь цөөнгүй байдаг бөгөөд 
нөгөө талаар тэдгээр нь хүн ам, хамт олон, иргэдийг цагдаагийн байгууллагатай 
холбогч албан тушаалтаны хувьд хэв журмын албанд харъяалагдана.
 Цагдаагийн хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагаа нь, цагдаагийн 
байгууллагын захиргааны үйл ажиллагаанд онцгой байр суурь эзэлнэ. Тэдгээр нь 
ард иргэдтэй хамгийн ойр дөт байж, тодорхой баг, хороо зэрэг засаг захиргааны 
нэгж, тодорхой объект хариуцан ажилладаг.
 Сүүлийн жилүүдэд гэмт хэрэг, эрх зүйн бусад зөрчил олноор гарч, түүнээс 
иргэн, байгууллага, аж ахуйн нэгжид учруулах хохирол нэмэгдсээр байгаа нь 
гэмт хэрэг, зөрчилтэй хийх тэмцлийг улам хүчтэй болгохын зэрэгцээ шинэлэг арга 
барилаар ажиллах шаардлага зүй ёсоор гарч байна.
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил нь зардал гаргахгүйгээр үр дүнд хүрэхгүй 
учир уг ажилд ахиц гаргахын тулд түүнд зохих санхүүжилт шаардлагатай. 
 Тухайн жилд шүүхийн шийдвэр биелүүлэх, замын хөдөлгөөний болон хэв 
журмын зөрчлийг арилгах чиглэлээр улсын орлого болгосон торгох ял ноогдуулж, 
төсөвт тушаасан мөнгөний 40 хувьтай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд зориулах тухай заалтыг орон нутгийн удирдлага, 
санхүүгийн ажилтнуудад зөвөөр ойлгуулж, зохих журмын дагуу гаргуулан авч, 
оновчтой зарцуулж чадсан эсэхээс ихээхэн зүйл шалтгаална.9 
 Судлаачийн хувьд хэсгийн байцаагчийн үйл ажиллагааны хамгийн үндсэн 
чиглэл бол урьдчилан сэргийлэх ажил байх ёстой гэж үздэг. Учир нь гэмт хэрэг, 
эрх зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг сайн зохион байгуулснаар тухайн 
нутаг дэвсгэрийн иргэд, олон нийт амар тайван ажиллаж, амьдрах нөхцөл боломж 
бүрдэх болно.
 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах, гэмт 
хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, нийтийн хэв журмыг хамгаалах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээг 
иргэдэд ойртуулж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, ажлыг 
зохион байгуулахдаа иргэд, олон нийтийн санал, санаачлага, тэдний дэмжлэг 
8 Ж. Долгорсүрэн. Монгол улсын цагдаагийн эрх зүй. УБ. 2004. 261 дэх тал
9 Г. Даштүдэв. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын арга зүй”. УБ. 2007. 36 дахь тал
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туслалцаан дээр тулгуурлаж явуулах шаардлагатай байна.
 Үүний зэрэгцээ иргэн нь, оршин суугаа болон ажлын газрынхаа зохиогдож 
буй эрх зүйн ба хэв журмын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 
оролцоно. Мөн нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын энэ чиглэлийн ажилд 
санаачлагаараа, эсхүл тэдний хүсэлтээр хууль сахиулах ажиллагаанд туслалцаа 
үзүүлнэ10  гэсэн заалт ихээхэн хүч дэмжлэг болдог. Харин эрх зүйн боломжийг 
манай хэсгийн байцаагч нар хэрхэн яаж ашиглахаас хамаарч, урьдчилан сэргийлэх 
ажлын үр нөлөө тодорхой болдог. 
 Хэсгийн байцаагч нь хариуцсан нутаг дэвсгэр дээрээ нэг бүрчилсэн тодорхой 
арга хэмжээнүүдийг түлхүү зохион байгуулж, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг 
камер, дохиолол хамгаалалтын систем суурилуулах, байнгын харуул хамгаалалттай 
болгох, тэдний сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх ажлыг тогтмол зохион байгуулж, 
заавар зөвлөлгөө өгөх, хяналт шалгалт явуулах ажлыг өнөөг хүртэл хийсэн байна.
 Нөгөө талаараа цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх ажлын нэг томоохон эх сурвалж бол объектын судалгаа бөгөөд хэсгийн 
байцаагчийн нутаг дэвсгэрийн судалгаа сайн байж, урьдчилан сэргийлэх ажлын 
чиглэл гарч ирнэ. 
 Өнөөдөр хэсгийн байцаагчийн хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг объектын 
судалгаа бол алба хаагчаас өөрийн ажлын өрөөндөө төрөл бүрийн хэлбэрээр 
хадгалан байршуулсан цаасан дээр буулгасан тайлан, гэрэлт зураг, газрын зураг, 
үзүүлэнгийн самбар, компьютерийн лавлагаа болон бүртгэлүүд юм.
 Гэмт хэрэг, зөрчлийн тухай мэдээллийг олж авах, баримтжуулан буулгаж 
авах болон үзүүлэн хийхэд цагдаагийн алба хаагчдаас үүсэл санаачлагатай хандах 
боломжийг олгож, хөхүүлэн дэмжих шаардлагатай юм. Объектын судалгааны 
хамгийн гол асуудал бол дэлгэрэнгүй, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ, баримтыг 
агуулсан хэзээ ч байж байдаг, тогтмол хэрэглэгддэг байх явдал юм. Энэ нь нэг 
хийгээд болчихдог зүйл биш бөгөөд объектын судалгаагаа байнга баяжуулан 
шинэчилж, үйл ажиллагаандаа тогтмол ашигладаг байх ёстой.
 Цагдаагийн байгууллагын үндсэн мэдээллийн санд хэсгийн байцаагчийн 
объектын судалгаа чухал үүргийг гүйцэтгэх бөгөөд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн 
онцлог, эрүү болон хэв журмын нөхцөл байдлын талаар судалгаа хийхгүй, 
мэдэхгүйгээр хэсгийн байцаагчийн ажил, үйлчилгээ иргэдэд үр дүнтэй хүрнэ гэхэд 
өрөөсгөл юм. 
 Хэсгийн байцаагч нь хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, хил зааг, гудамж 
талбай, цэцэрлэг, цэнгэлдэх хүрээлэн, үзвэр үйлчилгээний болон олон нийтийн 
бусад газар, гэр байшин, хашааны эзэмшигч, орох, гарах үүд хаалга, албан газар, 
байгууллага, дэлгүүр, ресторан, банкны салбар, касс, үнэт материаллын агуулахын 
байрлал, тэдгээрийн ажиллах цаг, хамгаалалтын байдал, түүнчлэн төр, захиргаа, 
олон нийтийн байгууллагын хаяг, харилцаахолбоо барих арга, гудамж замын 
нэвтрэх хэсэг, зогсоол, буудал, тээврийн хэрэгсэл, явган зорчигчдын нягтрал 
зэргийг урьдчилан судалж нарийн мэдсэн байвал зохино. Хамгийн гол бас нэг зүйл 
нь өөрийн хэсэгт оршин суугаа хүн амын бүрэлдэхүүн, ажил хөдөлмөр эрхлэлт, 
орон сууцны нөхцөл, зан заншлын онцлогыг сайтар мэдэх хэрэгтэй.11 
 Түүнчлэн хэсгийн байцаагчийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлуудын 
нэг үндсэн хэсэг бол хорих ял эдлээд суллагдсан зарим хүнд тавих захиргааны 
10 Ж. Долгорсүрэн. Монгол улсын цагдаагийн эрх зүй. УБ. 2004. 262 дох тал
11 Ж. Долгорсүрэн. Монгол Улсын цагдаагийн эрх зүй. УБ. 2004. 114 дэх тал

POLICE STUDIES



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  91        90  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

хяналтын үйл ажиллагаа юм. 
 Энэ захиргааны хяналтын ажил нь хорих газраас суллагдсан хүмүүсийг 
дахин гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэхээс урьдчилан сэргийлж бүрэн чадахгүй байгаа 
хэдий ч тухайн иргэнд зөвлөгөө өгөх, анхааруулах, засрал хүмүүжлийн байдалд 
хяналт тавих, амьдралаа зөв зохиож, хүмүүжих буюу нийгэмшихэд нь тодорхой 
хэмжээний нөлөө үзүүлэх  зэргээр гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх нэг бүрчилсэн 
арга хэмжээнийхүрээнд хэрэгжиж байна.
 Хэсгийн байцаагч нар ард иргэдтэй хамгийн их ойр дотно байж, байнга 
тэдний санал хүсэлтийг сонсож, мэдээ мэдээлэл цуглуулан бүртгэл, судалгаандаа 
тогмол баяжилт хийх, хэсгийн байцаагч нар өөрийн хариуцсан хэсэг, хорооны 
иргэдийн дунд санал асуулгын хайрцаг явуулж, тэдний санал хүсэлтийг өөрийн 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгах нь цагдаа-иргэдийн хоорондын хамтын 
ажиллагаанд дэмжлэг болох болно.
Хэсгийн байцаагч гэдэг албан тушаалтаныг цагдаагийн бусад төрөл мэргэжлийн 
албан тушаалтнаас доод албан тушаалтан мэт ойлгогдож, бүхий л үйл ажиллагааг 
хийж, оролцох ёстой мэтээр ханддаг тал бий.
 Энэ өрөөсгөл хандлагаас салахад хэсгийн байцаагч нараас өөрсдөөс нь 
хамгийн их шалтгаална. Учир юу хэмээвээс хэсгийн байцаагч нар мэдлэг боловсрол, 
ур чадвараа дээшлүүлэх, өндөр мэргэшсэн алба хаагч болохын тулд өөрсдөө 
идэвхи санаачлагатай ажиллах, иргэдийн дунд нэр хүндээ өргөх ажлыг зохион 
байгуулж байх, хийсэн ажлаа байнга тогтмол тайлагнаж, бусдаас ур чадвараараа 
ялгарч байх ёстой.
 Тиймээс хэсгийн байцаагчаар ажиллах алба хаагчдын ажиллах нөхцөлийг 
сайжруулах, мэргэжил, ур чадварыг нь дээшлүүлэх сургалт, семинарт тогтмол 
хамруулж байх, харилцааны ур чадварыг эзэмшүүлэх, тэргүүний хэсгийн 
байцаагчийн ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа туршлагаас нь суралцах талаар ажил 
зохион байгуулах, цагдаагийн байгууллагын төрөл мэргэжлийн албадын дунд 
“хэсгийн байцаагч” гэдэг албан тушаалтны үнэлэмжийг дээшлүүлэх, цол болон 
албан тушаалын зэрэглэлийг нэмэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. 
 Энэ бүхнээс харахад цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлын гол 
ачааг нуруундаа үүрч явдаг хүн бол яахын аргагүй хэсгийн байцаагч юм. Хэсгийн 
байцаагч нь хариуцсан нутаг дэвсгэртээ цагдаагийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхдээ 
гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг засаг захиргааны анхан шатны нэгж дээр бие 
даан зохион байгуулж байгаа гол хүч юм. 
 Тиймдээ ч цагдаагийн байгууллагын гэмт хэргээс урьдчилан ажилд хэсгийн 
байцаагч нарын явуулж байгаа урьдчилан сэргийлэх ажилд томоохон байр суурь 
эзэлж байгааг дээрхи бүгдээс дүгнэж байна. 
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Товч агуулга: “Цагдаагийн албаны тухай хууль”-д заасан шинэчлэлийн нэг 
болох цагдаагийн албаны үйл ажиллагааг иргэний хяналтад оруулах, тэдний өмнө 
хариуцлагатай хууль сахиулах үйл ажиллагааг бий болгох, хариуцлага хүлээдэг  
механизмыг талаар товчхон авч үзээд практикт тулгамдаж буй асуудлыг илэрүүлэн, 
шийдвэрлэх арга замыг энхүү илтгэлээр тодорхойлов. 

Abstract: : We have focused on reforms of Police Service Act such as, keeping the 
police service activities under the civilian control, creating responsible law enforcement op-
erations and accountability mechanisms for citizens and rediscovering urgent problem and 
possible solutions of resolving it. 

Түлхүүр үг: Иргэний зөвлөл, хяналт, хууль ёс.
Key words: Civil Control Board, control, The rule of law, The rule by law

Эрх зүйт төрийн тогтолцоонд “хууль дээдлэх зарчим” буюу хууль ёсыг 
хангахын ач холбогдол улам бүр нэмэгдэж, төрийн бүх байгууллага, аж ахуйн 
нэгж байгууллага, иргэний аль алинаас түүнийг хэлбэрэлтгүй сахин биелүүлэх 
буюу хууль ёсыг хангах асуудлыг иргэний ардчилсан нийгэм шаарддаг.

Ардчилсан нийгэм дэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль 
ёсыг хангах явдал нь хяналтын хэд хэдэн байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээдэг 
байх явдал юм. Өөрөөр хэлбэл хариуцлагын ганц тогтолцоо байх нь хангалтгүй 
гэж хэлж болно.

Цагдаагийн байгууллагын хууль ёсыг хангах арга хэрэгслийг “Цагдаагийн 
албаны тухай хууль”-д хэрхэн зохицуулсан, хяналт шалгалтыг ямар байгууллагаас 
явуулж байгаагаас нь хамаараад гадны болон дотоодын гэж 2 хувааж үздэг. 

Цагдаагийн албаны тухай хуульд орсон шинэлэг зүйл бол орчин үеийн 
цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хамгийн чухал зүйлийн нэг болох иргэний 
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хяналт бөгөөд цагдаа нь иргэнийхээ өмнө хариуцлага хүлээж, тэдний дэмжлэгт 
үйл ажиллагаа нь хөгжих нөхцөл бололцоо бүрдсэнг дурьдах нь зүйтэй.

Цагдаагийн үйл ажиллагаанд үр бүтээлтэй, ардчилсан хяналтыг бий 
болгоход чиглэсэн, түүнийг үнэлдэг иргэний соёл, иргэдийн дунд ардчилсан практик 
үйл ажиллагааг дэмжсэн нийгмийн бүтэц бүхий, цагдаагийн албан тушаалтны 
тайланг авч хэлэлцдэг, үйл ажиллагааг нь сайжруулах чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, 
хяналт тавих чадамжтай хяналтын тогтолцоог төлөвшүүлэх нь  өнөөгийн ардчилсан 
нийгмийн хэрэгцээ шаардлагаар илэрч байна.

Нэг. Иргэний зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагад хууль ёсыг хангах  
хэрэгцээ, шаардлага. Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль ёсыг 
хангаж ажиллах нь цагдаагийн алба хаагч үүргээ гүйцэтгэх үйл ажиллагааг эрх зүйн 
хэм хэмжээний шаардлагад сайтар нийцүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, 
улмаар хууль ёс зөрчихөөс урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой нийгмийн чухал 
асуудал юм.

Хууль ёсыг хангах талаар  эрдэмтэн судлаачид өөр өөрийн бүтээлдээ 
өгүүлсэн байдаг. Тухайлбал хууль зүйн ухааны доктор (Ph.D) Ч.Нямсүрэн “Эрх зүйн 
ерөнхий онол” бүтээлдээ “хууль ёс” гэдэг нь эрх зүйг бүтээх, хэрэгжүүлэх явцад 
эрх зүйн хэм хэмжээг хэлбэрэлтгүй хатуу чанд сахих, биелүүлэх зарчим шаардлага, 
бодиттойгоор үйлчилж буй эрх зүйн дэглэм юм1 гэжээ. 

Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Ж.Долгорсүрэнгийн тэмдэглэснээр 
“Хууль ёс гэдэг нь товчоор хэлбэл төрийн хууль тогтоомж, түүнд нийцэж гарсан 
эрх зүйн дэд актыг ... нэг мөр ойлгож, жигд дагаж мөрдөх, хэрэглэх ажиллагааг 
багтаасан ойлголт” юм2 гэжээ.

Мөн хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D) Н.Лүндэндорж өөрийн 
бүтээлдээ  хууль ёсыг эрх зүйд захирагдах ёстой хамааруулан ойлгох тал бий 
өөрөөр хэлбэл эрх зүйд захирагдах ёсбуюу Rule of Law, хуульд захирагдах ёс буюу 
Rule by Law-ыг ялгах нь зүйтэй юм гээд эрх зүйд захирагдах ёс нь хуулийг, түүний 
эрх мэдлийг хянаж хязгаарлах, түүгээр бий болгож болзошгүй аюулыг зайлуулахад 
чиглэдэг бол “хуульд захирагдах ёс” нь хуулийг эрх мэдлийн хэрэгсэл, төрөөс 
баталсан учраас дээдлэн хэрэгжүүлэх ёстой гэсэн байр суурийг барьдаг3 гэсэн байх 
юм. 

Ийнхүү цагдаагийн байгууллагын бүх үйл ажиллагаа, түүний дотор 
захиргааны үйл ажиллагаа нь хууль ёсыг нарийн чанд сахихад үндэслэнэ.

Хууль ёс хэрэгжсэнийг бодиттойгоор харуулах шалгуур нь тухайн нийгмийн 
харилцаанд эрх зүйн журам тогтсон байх бөгөөд энэ нь эрх зүйн харилцааны 
субьектээс эрх зүйн хэм хэмжээг бүрэн дүүрэн, яв цав биелүүлсний үр дүнд тогтон 
бэхждэг хуулиар зохицуулагдсан нийгмийн харилцааны тогтолцоо юм4. 

Хууль ёс, эрх зүйн журам нь хоорондоо харилцан шүтэлцэж оршин тогтоно. 
Учир нь хууль ёсыг гажуудуулах нь агуулгаараа эрх зүйн журам зөрчигдөхөд шууд 
хүргэдэг.  Хууль ёс байх ёстой зүйл, харин эрх зүйн журам бол үнэн хэрэг  дээрээ  
оршин буй бодит байдал юм.

Нэгэнт хууль ёс, эрх зүй хоёр хосолсон болохоор тэр нь хуулиа дээдлэх, 
1 Ч.Нямсүрэн. Эрх зүйн ерөнхий онол. –УБ, 2010, 368 дахь тал.
2 Ж.Долгорсүрэн. Монгол Улсын цагдаагийн эрх зүй. –УБ, 2004 он, 231 дэх тал.
3 Н.Лүндэндорж. JURISPRUIDENCE-эрх зүй судлал:философи, онол. –УБ, 2011 он. 143 дахь тал.
4 Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн тайлбар. МУ-ын Дээд Шүүх, Ханнс-зайделийн сан. –УБ, 2013 он, 
37 дахь тал.
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хууль тогтоомж нь эрх зүйн дээд хүчин чадалтай байх, түүнийг холбогдох албан 
тушаалтан, иргэн хэн хэн нь ижилхэн заавал дагаж биелүүлэх, бас хууль ёс, эрх зүй 
нь аль алинтайгаа нэгдмэл, ашиг сонирхол нь адил, ил тод, тэдгээрийг хооронд нь 
сөргүүлэн тавихгүй байх, хууль ёс, ардчилал, соёл иргэншил нь салшгүй холбоотой 
зэрэг үндсэн шинжтэй байна.

Иймд юуны өмнө төрийн албан хаагч, түүний дотор цагдаагийн 
байгууллагын ажилтан бүр хууль ёсыг зөрчихгүй байх нь төрөөс иргэнийхээ өмнө 
хүлээх хариуцлагыг дээшлүүлэх гол хүчин зүйлийн нэг юм.

Үүнтэй холбоотойгоор цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хууль 
ёсыг хангах ажлыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэхээр “цагдаагийн албаны 
тухай хууль”-ийн 21 , 23, 405 дүгээр зүйлүүдэд хяналт тавих талаар заасан. 

Энэхүү хяналтын зорилт нь цагдаагийн алба хаагч өөрөө хууль ёс зөрчихөөс 
урьдчилан сэргийлэх, тэдний хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох, цагдаагийн 
алба хаагчийн буруугаас байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний зөрчигдсөн эрхийг 
сэргээн хамгаалах, улмаар хууль дээдлэн биелүүлэх үзэл бодлоор цагдаагийн алба 
хаагчийг сургаж эрх зүйн өндөр мэдлэг, хуулийг зөв хэрэглэх чадвар, дадлага 
эзэмшүүлэх явдалд оршино гэж хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж болох юм. Нөгөө 
талаар хяналт тавихаас гадна цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд бодиттой 
дэмжлэг үзүүлж, зохих үр дүнг бий болгох юм.

Хоёр. Иргэний Зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих эрх зүйн зохицуулалт. Иргэний зөвлөл нь цагдаагийн үйл 
ажиллагаа нь хууль тогтоомж зөрчигдөхөөс сэргийлэх чухал хамгаалалт болох 
бөгөөд олон нийтийн оролцоог цагдаагийн үйл ажиллагаанд дуу хоолой болгох 
боломжийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой. 

“Цагдаагийн албаны тухай хууль”-д заасан шинэчлэлийн нэг нь цагдаагийн 
албаны үйл ажиллагааг иргэний хяналтад оруулж, тэдний өмнө хариуцлагатай 
хууль сахиулах үйл ажиллагааг явуулах, хариуцлага хүлээдэг  механизмыг бий 
болгосон нь харагдана. 

Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын төсвийн зарцуулалт, үйл 
ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцэх, сургалт, үйл ажиллагаандаа 
орчин үеийн технологи нэвтрүүлэх бодлогын хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг 
бүхий  Иргэний зөвлөл байхаар тусгасан. Энэ нь тус хуульд заасан “хүний эрх, эрх 
чөлөөг хүндэтгэх, ил тод, нээлттэй байх, олон нийтийн итгэлийг хүлээж, иргэний 
дэмжлэгийг авах”  цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны зарчмын хэрэгжих 
үндсэн хэлбэр болно.

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1-т “Нутаг дэвсгэр 
хариуцсан цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих 
үүрэг бүхий 5-7 иргэний төлөөллөөс бүрдсэн орон тооны бус Иргэний зөвлөл 
аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэд байна” гэж заасан нь 
эрх зүйн зохицуулалт юм.

“Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль”-ийн 
1 дүгээр зүйлд “Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд заасан Аймаг, 
нийслэлийн Иргэний зөвлөлийн 5-7 гишүүнийг анх томилохдоо таван гишүүнтэй 
байх бол нэг гишүүн нь нэг жил, хоёр гишүүн нь хоёр жил, хоёр гишүүн нь гурван 

5 Цагдаагийн албаны тухай хууль. 2013 он, ТМ 2013,  21 дүгээр зүйл “Иргэний зөвлөл”, 23 дугаар зүйл 
“Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд тавих бусад хяналт”, 40 дүгээр зүйл “Цагдаагийн албаны 
үйл ажиллагаанд тавих хяналт” зэрэг заалтуудыг тусгасан.
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жил, долоон гишүүнтэй байх бол нэг гишүүн нь нэг жил, гурван гишүүн нь хоёр 
жил, гурван гишүүн нь гурван жилийн хугацаатай байхаар тус тус томилно” гэсэн 
нь иргэний зөвлөлийн зохион байгуулалтыг зааж өгчээ. 

Мөн цагдаагийн бодлого, үйл ажиллагааны стратегийн үндсэн баримт 
бичиг болох “Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын  
2014 оны 79 дүгээр тогтоолоор батлуулан хэрэгжүүлж байна. Энэхүү хөтөлбөрт 
цэрэг, хүчний байгууллагын  тогтолцоонд суурилсан хуучин,  хэвшмэл хандлагыг 
өөрчлөн цагдаагийн үйл ажиллагааны маркетингийн удирдлагыг чанартай, 
шуурхай, соёлтой үйлчилгээг олон нийтийн итгэл, дэмжлэг, иргэний хяналтад 
тулгуурлан хөгжүүлэх талаар заасан нь иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаатай шууд 
уялдаатайг илтгэнэ. 

Иргэний зөвлөлийн үүргээ гүйцэтгэх хэвийн нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд 
Хууль зүйн сайдын 2014 оны 89 дүгээр тушаалаараа  “Иргэний зөвлөлийн дүрэм”, 
“Иргэний зөвлөл, оршин суугчдад цагдаагийн байгууллагын тайлан тавих журам” 
зэргийг тус тус баталжээ.

Ийнхүү хууль болон дүрэм, журмаар иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагааг 
нарийвчлан зохицуулж өгснөөр гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах ажил сайжрах нөхцөл бололцоо бүрдэж, 
олон нийтэд ил тод, нээлттэй болж, иргэдийн үнэлгээ нэмэгдэж, цагдаагийн алба 
хаагчийн үйл ажиллагааг явуулахад  дэмжлэг болох нь дамжиггүй юм.

Монгол Улсын Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаагааны эрх зүйн 
зохицуулалтыг товчхон дурдаад гадаадын улс орнуудад иргэний хяналт тавьж буй 
загварыг судлах нь зүйтэй юм. 

Гурав. Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаанд тулгарч болох бэрхшээлийг 
тодорхойлох нь, анхаарах зарим асуудал.  Монгол Улсад Иргэний зөвлөл 
нь анх байгуулагдаад удаагүй, эрх зүйн зохицуулалт нь шинэхэн тул гадаадын 
зарим улс орнуудын иргэний хяналтын загварыг харьцуулан үзэж туршлага судлах 
нь зайлшгүй юм. Тухайлбал АНУ-д хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг хяналт бол 
“Иргэний хяналтын зөвлөл» юм. АНУ-д иргэний хяналтын байгууллагуудын ихэнх 
буюу 82 хувь нь олон гишүүнтэй, 17 хувь нь нэг гишүүнтэй байдаг. АНУ-д хамгийн 
өргөн дэлгэрсэн иргэний хяналт нь зөвхөн цагдаа нарын эсрэг гомдол судалж 
түүнд тохирсон үйл ажлилагаа явуулдаг байна. 

Иргэний хяналтыг хэрэгжүүлж буй байгууллагуудыг ангилахдаа ихэвчлэн 
хараат бус байдлын хүчин зүйлс, иргэдийн оролцооны түвшин зэргээс хамаараад 
дараахь байдлаар хуваадаг байна6. 

Ангилал 1.  Хамгийн бие даасан загвар юм. Энэ систем нь гомдлыг хүлээн 
авч, эхний баримт олох шалгалт явуулах, цагдаагийн тайланг хэлэлцэж, цагдаагийн 
дарга нь зөвлөмж гаргах зэрэг үйл ажиллааг явуулдаг. 

Ангилал 2. Энэ систем нь цагдаагийн судалгаа, тайланг хянан үзэж, дараа 
нь арга хэмжээ санал болгож ажиллах бөгөөд энгийн иргэд нь Иргэний Зөвлөлийн 
гишүүдээр ажилдаг. 

Ангилал 3.  Энэ системд эхний баримтыг тогтоож, дараа нь мөрдөн байцаах 
ажиллагаа явуулж, цагдаагийн дотоодын хянан шалгах газарт гомдлыг хүргүүлж, 
шийдвэрлэлтийг хүлээн авна. Хэрэв гомдол гаргагч үр дүнд сэтгэл хангалуун бус 

6 Themes and debatesin public security reform. RachelNeild
http://www.wola.org/sites/default/files/downloadable/Citizen%20Security/past/internal%20controls%20
formatted.pdf
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бол давж заалдах зөвлөлд гомдол гаргаж болно. 
Ангилал 4. Энэ систем нь бие даан иргэний санал гомдлыг хянахгүй бөгөөд 

аудиторыг дагуулж, цагдаагийн байгууллагын дарга нарт зөвлөмж хүргүүлэн 
ажилдаг.

Харин Монгол Улсад Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаа нь яахын аргагүй 
шинэ зүйл бөгөөд цаашид олон хүчин зүйлээс шалтгаалсан бэрхшээл тулгарч, 
түүнийг даван туулах нь зайлшгүй юм. Тиймээс судлаач би энэхүү илтгэлээр 
иргэний зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих болон 
дэмжлэг үзүүлэхэд гарч болох бэрхшээлийг нэг мөр тодорхойлж, шийдвэрлэх арга 
замыг урьдчилан харж хэлэх боломжгүй боловч зарим нэг асуудлыг дурьдахгүй 
байхын аргагүй юм. 

Өөрөөр хэлбэл иргэний зөвлөл нь дараахь хүчин зүйлсийг анхааран 
ажиллах буюу үйл ажиллагаандаа мөрдлөгө болгох нь чухал юм.

1. Бие даасан байдлыг тодорхойлох. Энэ нь иргэний зөвлөлийн хамгийн 
чухал анхаарах асуудал юм. Өөрөөр хэлбэл Иргэний зөвлөл нь улс төрөөс болон 
цагдаагийн байгууллагын дарга нараас хараат бус байснаар үйл ажиллагаа нь 
тогтвортой, бодиттой байх үндэслэл болно. 

2. Бүрэн эрхтэй байх. Энэ нь “цагдаагийн албаны тухай хууль” болон бусад 
дүрэм журамд иргэний зөвлөлийн бүрэн эрхийг тодорхойлон заасан ч тухайн 
асуудлыг шийдвэрлэх,  үр дүнг бий болгоход чиглэгдсэн байх ёстой. 

3. Цагдаагийн байгууллагатай хамтын ажиллагааг заавал бий болгох. Энэ 
нь цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааг бодиттой үнэлэх, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг төлөвлөх бололцоог бий болгох юм. 

4. Хангалттай санхүүжилттэй байх. Санхүүжилтийн хувьд хараат бус байх 
нь аливаа үйл ажиллагаа нь шудрага явагдах үндэс бүрдүүлнэ.

5. Сонсох. Иргэний зөвлөлийн үйл ажиллагаагаа явуулах чухал хэлбэр 
юм. Өөрөөр хэлбэл шийдвэрлэх асуудалд олон нийтийг болон цагдаагийн 
алба хаагчдыг оролцуулан сонсгол хийж болно. Энэ нь аль аль талын итгэлийг 
сайжруулахад шаардлагатай.

6. Олон нийтийн оролцоог дэмждэг байх. Зөвлөлийн гишүүдээр 
хязгаарлагдах бус олон нийтийг өргөнөөр оролцуулах нөхцөл бололцоог бий 
болгох ёстой. 

7. Бодлогын зөвлөмж. Иргэний зөвлөл цагдаагийн байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт тавьж, дэмжлэг үзүүлэх, асуудлыг шийдвэрлэх, сайжруулахад  
түлхэц, хэлэлцүүлэг болж чаддаг байх явдал юм.

8. Статистикийн дүн шинжилгээ хийх. Статистик мэдээ, тайлан, мэдэгдэлд 
дүн шинжилгээ хийж, нарийвчилсан чиг хандлагыг тодорхойлох, цаашдын үйл 
ажиллагааг явуулах.

9. Иргэний зөвлөлийг байршлийн хувьд тусд нь байгуулах. Энэ нь олон 
нийтийн бие даасан, ил тод байдлыг хангахын тулд “цагдаагийн дарга” нараас  
хол зайд байрлуулсан байх ёстой. 
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Санал

Ийнхүү анхаарах асуудлыг тодорхойлсноор цаашид хэрэгжүүлж болох арга 
замыг гаргаж ирэх бололцоотой болох бөгөөд дараахь саналыг дэвшүүлж байна.  

1.	 Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд Иргэний зөвлөлөөс 
хяналт тавих асуудал нь бусад орны туршлагыг судлан амжилттай 
хэрэгжсэн гэх урьдчилсан дүгнэлт гарсан боломжууд дээр үндэслэн 
хийгдэх нь зүйтэй. 
2.	 Цагдаагийн байгууллагын хандлагаар дамжуулан шинэчлэл 
хийх. Жишээлбэл цагдаа олон нийтийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 
чиглэлээр үйл ажиллагааг нь төрөлжүүлэн олон хэлбэрээр явуулах. 
3.	 Бэрхшээлт асуудлыг тодорхойлон шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн үйл 
ажиллагаа явуулах. Жишээ нь: Цагдаагийн алба хаагчдыг эрх мэдлийн 
түвшинг тодорхойлон бүхий л хүрээг хамаруулан судалгаа авч асуудлыг 
тодорхойлж шийдвэрлэх санлыг холбогдох байгууллага, албан тушаалтанг 
хүргүүлэх. Мөн иргэдээс санал асуулга авч болно.
4.	 Компьютерийн технологийг нэмтрүүлэхэд голчлон анхаарах. Учир 
нь иргэд, олон нийтийг гэмт хэргээс хамгаалах цагдаагийн байгууллагыг 
жинхэнэ утгаар нь бүрдүүлэхэд хийгдэх анхны алхам бол эрүүгийн тоо 
хэргийн бүртгэлийн системийг боловсронгуй болгох хэрэгтэй байна.
5.	 Иргэдийн өргөдөл гомдлыг шалгах замаар үйл ажиллагагаа 
хэрэгжүүлэх. Энэ нь иргэдийн итгэлийн нэмэгдүүлэх бололцоог бий 
болгох. 
6.	 Цагдаагийн алба хаагчдыг сургалтаар дамжуулан шинэчлэлийг 
хийх 
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ХОРИХ ЯЛ ЭДЛҮҮЛЭХ АЖИЛЛАГААНЫ ХАРЬЦУУЛАЛТ, ЧИГ ХАНДЛАГА

COMPARING IMPRISONMENT IN RUSSIA AND MONGOLIA THEIR TENDENCY
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ХСИС-ийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
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докторант, хурандаа 
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Товч агуулга: Энэхүү өгүүллэгээр Оросын Холбооны Улс болон Монгол Улсын 
хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны онцлог талуудыг харьцуулан үзэхийн зэрэгцээ хорих 
ял эдлүүлэх ажилллагааны тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, 
ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар санал дэвшүүлэх зорилтыг тавьсан.

Abstract: : This researching work aims to compare the specificity of the imprisonment 
of Russia and Mongolia. In addition, it will be proposed to improve the legal regulation and 
imprisonment system and the effectiveness of imprisonment.

Монгол Улсын Их Хурлын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор батлагдсан Засгийн 
газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт “ардчилсан нийгмийн үнэт зүйл, 
зарчим, улс орны хөгжлийн шаардлагад нийцсэн, урьдчилан сэргийлэх, хариуцлага 
тооцох чадавхтай эрүүгийн хууль тогтоомжийн тогтолцоог бүрдүүлж, ялын бодлогыг 
оновчтой үр нөлөөтэй, олон сонголттой болгох» зорилтыг дэвшүүлсэн.1 Энэхүү 
зорилтын хүрээнд Хууль зүйн яамнаас Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөл, Зөрчлийн тухай хуулийн төслийг тус тус боловсруулан УИХ-д өргөн бариад 
байгаа билээ.2

Шинээр боловсруулагдсан Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд ялын төрлийг өөрчлөн хорихоос өөр төрлийн ялыг түлхүү хэрэглэх замаар 
хорих ял шийтгэгдэх, эдлэх явдлыг багасгах бодлого тусгагдсан энэ цаг үед хорих 
ял эдлүүлэх ажиллагааг ялын зорилго, нийгмийн хөгжилтэй уялдуулан шинэчлэх 
шаардлага бий болж байна. Иймээс миний бие Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагааны өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, ялтныг нийгэмшүүлэх (засан 
хүмүүжүүлэх) зорилтыг дэвшүүлэн хорих ял эдлүүлэх тогтолцооны хөгжлийн үзэл 
баримтлал боловсруулан баталсан ОХУ-ын ял эдлүүлэх ажиллагаатай харьцуулан 
үзэж, чиг хандлагын талаар өөрийн саналыг дэвшүүлэхийг зорилоо.

1 Төрийн мэдээлэл. 2012 он. №   .http://www.legalinfo.mn/annex/details/5591?lawid=8722
2 http://moj.gov.mn/draft_law.html
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Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар
Монгол Улсад хорих ял эдэлж байгаа хүний тоог хүн амын тоон үзүүлэлттэй 

харьцуулж авч үзвэл дэлхийн бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр 
үзүүлэлттэй буюу 100.000 хүн ам тутамд 220 орчим ялтан ноогдож байна. Хорих 
ял эдлэгсдийн тоо өссөн, хорих газраас суллагдаад дахин гэмт хэрэг үйлдэх явдал 
буурахгүй байгаа зэрэг нь ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар баримтлах бодлогыг 
шинэчлэх шаардлагыг бий болгож байна. 

Хорих ангиас суллагдсан хүн нийгмийн харилцаанд оролцох чадваргүйн 
улмаас дахин гэмт хэрэг үйлдэж, улмаар “шоронжсон” буюу гэмт хэрэг үйлдэн 
хорих ялаар удаа дараа шийтгүүлэх амьдралын хэв маяг бүхий хүмүүсийн тоо 
өсөх хандлагатай байна. Дэлхийн бусад улс орнуудын жишигээс авч үзвэл хорих 
ял эдлүүлэх ажиллагаа нь зөвхөн шүүхийн шийтгэх тогтоолын хүрээнд нийгмээс 
тусгаарлах бус суллагдсаны дараа дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, 
нийгмийн амьдралд дасан зохицох чадвар суулгах буюу нийгэмшүүлэхэд гол 
анхаарлаа хандуулж байна.

Монгол Улсад Хорих байгууллага үүсч байгуулагдсан 1921 оноос эхлэн 
өнөөдрийг хүртэлхи хугацаанд хорих газрын төрөл дэглэм буюу хорих орчин, 
дотоод дэглэм журам, ял эдлүүлэх ажиллагааны зохион байгуулалтыг харилцан 
адилгүй байдлаар тогтоон мөрдөж иржээ. Өнөөдрийн хүчин төгөлдөр үйлчилж 
буй хуулинд туссан ял эдлүүлэх нөхцөл, ялтны эрхийн хязгаарлалтын асуудлууд 
нь 1966 онд батлагдсан “Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн тухай хууль”-нд анх 
тусгалаа олсоноос хойш дараачийн хуулиудад /1981, 1993, 1996, 2002/ уламжлагдан 
батлагдсаар өнөөдрийг хүрсэн байдаг3.

Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 25 хорих ангид 6500 орчим ялтан ял 
эдэлж байна. Үүнээс гяндан буюу хорих өрөөний системтэй, хөдөлгөөний хатуу  
хязгаарлалт бүхий хорих ангид 70-90 ялтан, онцгой дэглэмд буюу хөдөлмөрлөх 
цаг, бусад эрхийн хязгаарлалт өндөр бүхий хорих ангид 300 орчим, чанга дэглэмд 
2600-2700, жирийн дэглэм бүхий хорих ангид 3400 орчим, баривчлах ял эдлүүлэх 
ангид 170 орчим ялтан ял эдэлж байна. Үүнээс эмэгтэйчүүдийн хорих ангид 350 
орчим ялтан, насанд хүрээгүйчүүдийн хорих 30 орчим ялтан ял эдэлж байна.4

3 А.Лхагва. “МУ-ын Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүй” Улаанбаатар 2012 он. 42-70 дах тал.
4 ШШГЕГ-ын 2015 оны 3 дугаар сарын албаны статистик мэдээнээс...
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1-р зураг. Хорих ял эдлэгсдийн тоон үзүүлэлт
Нийт ял эдлэгсдийн дунд урьд нь гэмт хэрэг үйлдэж хорих ял шийтгэгдэж 

байсан ялтны эзлэх хувийг судалж үзэхэд нийт ялтны дунд эзлэх хувь нь 51-54%, 
харин чанга буюу түүнээс дээш дэглэмийн хорих ангид ял эдлэгсэдийн 85 орчим 
хувь нь урьд нь хорих ялаар 1-8 удаа шийтгэгдэж байсан тоон үзүүлэлт гарч байна. 

Өнөөдрийн нөхцөл байдлаас үзвэл хорих ангийн төрөл, дэглэмийг Монгол 
Улсын Үндсэн хуулийн үзэл санаа, нийгмийн хөгжлийн зорилт, олон улсын 
жишигтэй уялдуулан боловсронгуй болгох шаардлага тулгарч байгаа ба хатуу 
буюу уян хатан бус нөхцөл, хязгаарлалттай дэглэмд хорих нь ялтныг аажмаар 
шоронжих замаар гэмт аргаар амьдрах зам руу хөтөлж байгаа нь судалгаанаас 
харагдаж байна. 

2013-2014 онуудад бүх төрлийн дэглэмийн хорих ангийг хамруулан 
хэсэгчилсэн судалгаа хийж үзэхэд боловсролын ямар нэг түвшинд суралцаж 
байгаагүй ялтан 6%, бүрэн дунд, бүрэн боловсролын сургалтанд хамрагдсан 
буюу хагас хамрагдсан ялтан 81%, бакалаврын сургалтанд хамрагдсан ялтан 13%, 
мэргэжилгүй ялтан 69%, мэргэжлийн ямар нэг сургалтанд хамрагдсан ялтан 22%, 
хорих ангид ял эдэлж байхдаа мэргэжлийн сургалтанд хамрагдсан ялтан 9% 
байсан байна.

2-р зураг. Хорих ял эдлэгсдийн боловсрол, мэргэжлийн судалгаа /бүх 
төрлийн дэглэмийн хорих ангийг хамруулан 1000 ялтнаар хэсэгчилэн авав/.

Дээрх судалгаанаас үзвэл хорих ял эдлэгсэдийн хувьд нийгмийн тодорхой 
байр суурьгүй, ажил эрхлэлт муу, тодорхой орлогын эх үүсвэргүй, боловсролын 
түвшин хангалтгүй, суллагдаад нийгмийн харилцаанд ухамсартайгаар оролцох 
чадваргүйгээр дахин гэмт хэрэг үйлдэн ял шийтгэгдэж байгаа дүгнэлт гарч байна. 
Өөрөөр хэлбэл ялын бодлогод дорвитой өөрчлөлт хийхийн зэрэгцээ хорих 
байгууллагын тогтолцоо, ял эдлүүлэх ажиллагаа ба түүний эрх зүйн зохицуулалтыг 
хүн ба нийгмийн хөгжилийн дэмжихэд чиглэсэн байдлаар өөрчлөх шаардлага бий 
болсоныг харуулж байна.

Одоогийн мөрдөгдөж буй хуулиар хорих ял эдлүүлэх байгууллагын төрөл,  
дэглэм хоорондын ялгаа төдийлөн оновчтой биш, ялтны эргэлт уулзалтын 
давтамж, захидал харилцаа, илгээмжийн тоон хязгаарлалт, ажлын цаг, хоолны 
илчлэгийн зөрүү, хамгаалалтын бүс, түүнд ашиглагдаж буй техник хэрэгсэл зэрэг 
үзүүлэлтээр жирийн дэглэмээс онцгой дэглэм рүү нөхцөлийг хүндрүүлэх шинж 
чанартайгаар зохицуулсан байдаг. Нийгэм, хүний хөгжлийг дэмжсэн тогтолцооны 
өөрчлөлт эрчимтэй хийгдэж буй өнөө цагт гэмт хэрэг үйлдсэний улмаас хорих 
ял шийтгэгдсэн этгээдийг чухам ямар нөхцөлд ялыг эдлүүлэх, тэр нь өнөөгийн 
дэлхийн улс орнуудад хэрэгжиж буй дэвшилтэт тогтолцоотой хэрхэн нийцэж 
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байгааг сайтар судлан үзэх шаардлагатай байна. 
Хорих ял эдлүүлэх ажиллагаан дах нийгэмшүүлэх ажлын салшгүй хэсгүүд 

нь ялтныг сургах болон хөдөлмөрлүүлэх явдал юм.5 Өнөөдрийн байдлаар нийт 
хорих ангийн хэмжээнд ялтныг улирлын чанартай 7-9 чиглэлд /газар тариалан, 
уул уурхай, аж ахуйн нэгж байгууллагад гэрээгээр, барилга, үйлдвэрлэл г,м/  
ажиллуулж байгаа хэдий боловч энэ ажлын байранд ажиллаж байгаа ялтны тоо 
нь нийт ял эдлэгсдийн 35-40 хувиас хэтрэхгүй байна.6 Түүнчлэн ялтныг мэргэжлийн 
болон бусад түвшний боловсролд заавал хамруулдаг байх тогтолцоог эрх зүйн 
шинэтгэлийн хүрээнд хийх нь тэдгээрийг нийгэмшүүлэх улмаар дахин гэмт хэрэг 
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэхэд чухал нөлөө үзүүлэх юм.

Иймд хорих ял эдэлж буй дэглэмийг тухайн ялтныг нийгэмших, хөдөлмөрлөх, 
өөрийгөө нээн хөгжүүлэх боломжийг олгосон, суллагдсаны дараа нийгмийн 
идэвхитэй, хууль ёсыг сахин биелүүлэгч иргэн болгон төлөвшүүлэх шаардлага 
хангасан байдлаар өөрчлөн шинэчлэх зайлшгүй шаардлага урган гарч байна.

Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны явцад ялын зорилгыг хангах, түүнчлэн 
ял эдлүүлэх ажиллагааг нийгмийн хөгжлийг дэмжих, нийгэм дэх гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэхэд бодит үр нөлөө үзүүлэхүйц хэлбэрт шилжүүлэх үндсэн 
нөхцөл нь ялтныг сургах, хөдөлмөрлүүлэх, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохиролыг 
барагдуулах, сэтгэл засал, нийгмийн ажлын нөлөөлөл үзүүлэх, суллагдахад бэлтгэх 
гэх мэт олон талт үйл ажиллагаагаар дамжин хэрэгжинэ.7

ХБНГУ, Польш, Чех, Эстони, Латви зэрэг Европын холбооны гишүүн орнуудын 
ял эдлүүлэх тогтолцооны шинэчлэлээс судалж үзвэл хорих ял эдлүүлэх дэглэмийг 
нээлттэй, хаалттай тогтолцоонд шилжүүлэх замаар хорих ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх 
асуудлыг оновчтой шийдвэрлэж байна. Дээрх улс орнуудад хэрэгжиж буй хорих 
ангийн нээлттэй болон хаалттай дэглэмийн гол агуулга нь ялтныг сургах, байнгын 
тасралтгүй ажлын байраар хангах, ял эдлүүлэх орчин нөхцөлийг хүний эрхийг 
хангасан стандартын дагуу бүрдүүлэх зэрэг асуудлыг цогц хэлбэрээр шийдвэрлэж, 
хорих ял эдэлж буй хүмүүсийг нийгэмшүүлэхэд чиглэгддэг. 

Хорих ял шийтгэгдсэн этгээдийн ялыг нээлттэй, хаалттай дэглэмийн алинд 
нь эдлүүлэхийг 3-6 сарын хугацаанд тодорхой үе шаттайгаар судалсны дараа 
тусгайлан томилогдсон мэргэжлийн зөвлөл дамжин өнгөрүүлэх газарт буюу цагдан 
хорих байрны дэргэдэх хэсэгт ажиллаж шийдвэрлэдэг. Ингэхдээ ялтан тус бүр дээр 
хэлэлцэж, ял эдлэх хугацаанд хамрагдах сургалтын болон хөдөлмөрлөх чиглэл, 
тухайн ялтантай ажиллах төлөвлөгөөг нэг бүрчлэн баталдаг нь нийгэмшүүлэх 
ажлын үр дүнг дээшлүүлэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг байна.

ОХУ-ын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар
Монгол Улстай хөрш зэргэлдээ орших ОХУ-д эрүүгийн ял эдлүүлэх 

тогтолцоог хөгжүүлэх замаар ялын зорилгыг хангах, улмаар хорих ял эдлэгсдийг 
нийгэмшүүлэх, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх асуудалд анхаарал 
хандуулан тодорхой алхмуудыг хийсээр байна. 

ОХУ-ын эрүүгийн хууль тогтоомжид зааснаар хорих ял нь хугацааны хувьд 
хоёр сараас хорин жил хүртэл байхаар хуульчилсан байдаг8. 

ОХУ-ын эрдэмтэн, судлаачдын үзэж байгаагаар эрүүгийн ялын зорилго 

5 А.Лхагва. “МУ-ын Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх эрх зүй” Улаанбаатар 2012 он. 229, 257 дах тал
6 ШШГЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны тайлангаас...
7 С.Жанцан “МУ-ын Эрүүгийн эрх зүйн онол” Улаанбаатар 2014 он. 138-139 дэх тал.
8 Кодексы Российской Федерации. Официальный текст. Уголовный кодекс. Москва 2014 г, с.26
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болон ял эдлүүлэх ажиллагаа түүнийг зохицуулж буй хууль тогтоомжийн зорилгыг 
харилцан уялдаа холбоотой, нэгдмэл нэг ойлголт болгон авч үзсэн байдаг. “Хэрэв 
ялын зорилго болон эрүүгийн ял эдлүүлэх хууль тогтоомжийн зорилгыг харьцуулж 
үзвэл бүхэлдээ утга санаа давхцаж байна. Энэ тохиолдолд эрүүгийн хууль 
тогтоомжийн үндсэн ойлголтууд нь эрүүгийн ял эдлүүлэх эрх зүйн зорилготой 
харилцан уялдаа холбоо бүхий нэгдсэн ойлголт юм”9. ОХУ-ын Эрүүгийн ял эдлүүлэх 
хуулийн 1 дүгээр зүйлд зааснаар “Эрүүгийн ял эдлүүлэх хууль тогтоомийн зорилго 
нь ялтан болон бусад этгээдийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, 
ялтныг засан хүмүүжүүлэх явдал юм”10, ОХУ-ын Эрүүгийн хуулийн 43 дугаар зүйлд 
“Ялыг  нийгэмд шударга ёсыг сэргээн тогтоох, ялтныг засан хүмүүжүүлэх болон 
дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэнэ” гэж тус тус 
заажээ.

д/д
Харьцуулах 

чиглэл
ОХУ Монгол Улс

1.
Эрүүгийн ялын 
/хариуцлагын/ 

зорилго

Нийгэмд шударга ёсыг 
сэргээн тогтоох, ялтныг 

засан хүмүүжүүлэх болон 
дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс 

урьдчилан сэргийлэх1

Иргэн, нийгмийг гэмт 
халдлагаас хамгаалах, гэмт 
хэргийн улмаас зөрчигдсөн 
эрхийг сэргээх, гэмт хэрэг 

үйлдсэн этгээдийг цээрлүүлэх, 
хүмүүжүүлэх, гэмт хэрэг 

үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх2

2. 
Эрүүгийн ялын 

төрөл

Торгох;
Тодорхой албан тушаал 
эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах 
эрхийг хасах; 
Төрийн шагнал, тусгай, хүндэт, 
цэргийн цол зэргийг хураах;  
Заавал гүйцэтгэх ажил 
хийлгэх; 
Засан хүмүүжүүлэх ажил 
хийлгэх;  
Цэргийн алба хаахыг 
хязгаарлах;
Эрх чөлөөг хязгаарлах;
Албадан ажил хийлгэх;
Баривчлах;
Цэргийн сахилгын хэсэгт 
хорих;
Тодорхой хугацаагаар хорих;
Бүх насаар хорих;
Цаазаар авах;3

Торгох.; 

Тодорхой албан тушаал эрхлэх, 
үйл ажиллагаа явуулах эрхийг 
хасах; 

Эд хөрөнгө хураах; 

Албадан ажил хийлгэх; 
Баривчлах; 

Хорих; 

Цаазаар авах.4

3. 
Хорих ялын 

хугацаа
2 сараас 20 жил 1 жилээс 25 жил

9 МГУ им. М.В.Ломоносова “Уголовно-исполнительное право России” Москва 2013 г, с.46
10 Кодексы Российской Федерации. Официальный текст. Уголовно-исполнительный кодекс. Москва 
2007 г, с.3
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4. 

Эрүүгийн 
ял эдлүүлэх 
тогтолцооны 

хөгжлийн үзэл 
баримтлал 

ОХУ-ын ЗГ-ын 2010.10.14-ны 
1772 дугаар тогтоол “ОХУ-
ын эрүүгийн ял эдлүүлэх 

тогтолцоог 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх үзэл баримтлал”

Хөгжлийн үзэл баримтлал 
байхгүй

МУ-ын ЗГ-ын 2012.0.05-ны 193 
дугаар тогтоол

“Хорих ангийн төрөл дэглэмийг 
нээлттэй хаалттай тогтолцоонд 

шилжүүлэх хөтөлбөр” 

5.
100.000 хүн ам 
тутамд ноогдох 

ялтны тоо

ОХУ-ын нийт хүн амын тоо: 
-146.270.0335 /МУ-ын хүн 

амаас 58 дахин их/
100.000 хүн ам тутамд 

ноогдох ялтны тоо: - 459

МУ-ын нийт хүн амын тоо: 
-3.000.000

100.000 хүн ам тутамд ноогдох 
ялтны тоо: 217

3-р зураг. Ялын бодлогын чиглэлээрх харьцуулалт
ОХУ-ын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны үндсэн зорилго нь ялтныг засан 

хүмүүжүүлэх, болон тэдгээрийг дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх 
хэмээн тодорхойлсон бөгөөд энэхүү зорилгын агуулгаас улбаалан хорих ял 
эдүүлэх байгууллагын төрөл, үйл ажиллагааны чиглэлийг хууль тогтоомжиндоо 
заасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл хуулийн санаа нь ял эдлүүлэх ажиллагааны гол 
агуулгыг гэмт хэрэг үйлдэж ял шийтгэгдсэн этгээдийг засан хүмүүжүүлэх буюу 
ялтныг тодорхой арга хэлбэрийг ашиглан хуулийг сахин биелүүлдэг, нийгмийн 
харилцаанд оролцохдоо бусдын эрх ашгийг дээдлэн хүндэтгэдэг зөв иргэн болгон 
төлөвшүүлэхэд чиглүүлдэг хэмээн үзэж болох юм.

ОХУ-ын Эрүүгийн ял эдлүүлэх хуулийн 9 дүгээр зүйлд засан хүмүүжүүлэх 
ажил гэдгийг “...ялтныг хүн, нийгэм, хөдөлмөр, хүн төрөлхтний аж төрөх ёсны 
хэм хэмжээ, зан заншил, журмыг хүндэтгэсэн харилцаанд оруулах, хууль сахин 
биелүүлэх зан үйлийг дэмжин урамшуулах ажиллагааны бүрдэл”, засан хүмүүжүүлэх 
ажлын арга, хэлбэрийг “...ял эдлүүлэх дэглэм журмыг тогтоох, хүмүүжлийн ажил, 
нийгэмд тустай хөдөлмөр, ерөнхий боловсрол олгох, мэргжлийн сургалт, нийгмийн 
нөлөөлөл үзүүлэх»11 гэж тодорхойлсон байна. Ял шийтгэгдсэн хүнийг гэмт зан 
үйлээс татгалзуулах, хөдөлмөр болон сургалт, нөлөөллийн ажлаар дамжуулан ял 
эдлүүлэх ажиллагааны үр дүнг тухайн хүнийг хүмүүжүүлэхэд чиглүүлдэг байна.

Дээрх хорих газруудаас гадна ОХУ-ын ял эдлүүлэх тогтолцоонд байдаг бас 
нэг хэлбэр нь эмчилгээний засан хүмүүжүүлэх газар /лечебные исправительные 
учреждения/ бөгөөд энэ газарт мансуурах, согтуурах донтой, ил хэлбэрийн 
сүрьеэ өвчтэй, бусад эмчилгээ шаардлагатай ялтныг байлгаж ял эдлүүлдэг. Эцэст 
нь хүмүүжлийн хорих газар /воспитательные колонии/-т насанд хүрээгүй болон 
19 нас хүртэл уг газарт үлдсэн ялтны ялыг эдлүүлдэг. Цагдан хорих байр нь 
засан хүмүүжүүлэх газрын чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг хэд хэдэн тохиолдол байдаг 
ба энэ нь аж ахуй, үйлчилгээний ажил гүйцэтгүүлэх, шүүхийн шийтгэх тогтоол 
хүчин төгөлдөр болохыг хүлээх, өөр хорих газарт шилжүүлэх үед, 6 сараас ихгүй 
хугацаагаар ял шийтгэгдсэн ялтныг өөрийн зөвшөөрсөнөөр цагдан хорих байранд 
байлгах хуулийн зохицуулалтай байдаг.

11 Кодексы Российской Федерации. Официальный текст. Уголовно-исполнительный кодекс. Москва 
2007 г, с.5
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д/д
Харьцуулах 

чиглэл
ОХУ Монгол Улс

1. Хорих ял 
эдлүүлэх 
ажиллагааны 
/хууль 
тогтоомжийн/ 
зорилго

Ялтан болон бусад этгээдийг дахин гэмт хэрэг 
үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, ялтныг засан 
хүмүүжүүлэх

Ял эдлүүлэх ажиллагааны 
зорилго хуульчлагдаагүй

2. Хорих ял эдлүүлэх 
б а й г у у л л а г ы н 
төрөл 

Засан хүмүүжүүлэх газар /исправительные 
колонии/, Хүмүүжлийн хорих газар /
воспитательные колонии/, Гяндан /тюрьма/, 
Эмчилгээний засан хүмүүжүүлэх газар /
лечебные исправительные учреждения

Баривчлах байр,Насанд 
х ү р э э г ү й ч ү ү д и й н 
хорих анги,                                            
Насанд хүрэгсдийн хорих 
анги, 
Эмэгтэйчүүдийн хорих 
анги,
Дамжин өнгөрүүлэх анги, 
ТГГ-ын нэгдсэн эмнэлэг                                         
Гяндан.

3. Хорих ял эдлүүлэх 
дэглэм

Засан хүмүүжүүлэх газар /исправительные 
колонии/ насанд хүрсэн ялтны эрхийг 
хязгаарладаг бөгөөд дэглэмээр:                           Суурин 
хэлбэрээр хорих газар /колония поселения/, 
Жирийн дэглэмтэй засан хүмүүжүүлэх газар /
исправительные учреждения общего режима/,                                 
Чанга дэглэмтэй засан хүмүүжүүлэх газар /
исправительные учреждения строгого режи
ма/,                                   Онцгой дэглэмтэй 
засан хүмүүжүүлэх газар /исправительные 
учреждения особого режима/

Жирийн,
Чанга,
Онцгой дэглэмийн хорих 
анги.

4. Ний г эмшүүл э х 
ажлын зорилго, 
хэлбэр

Зорилго нь ялтныг хүн, нийгэм, хөдөлмөр, 
хүн төрөлхтний аж төрөх ёсны хэм хэмжээ, 
зан заншил, журмыг хүндэтгэсэн харилцаанд 
оруулах, хууль сахин биелүүлэх зан үйлийг 
дэмжин урамшуулах ажиллагааны бүрдэл,
Засан хүмүүжүүлэх ажлын арга, хэлбэр: “...ял 
эдлүүлэх дэглэм журмыг тогтоох, хүмүүжлийн 
ажил, нийгэмд тустай хөдөлмөр, ерөнхий 
боловсрол олгох, мэргэжлийн сургалт, 
нийгмийн нөлөөлөл үзүүлэх6

Ялтныг нийгэмшүүлэх 
ажлын зорилго 
хуульчлагдаагүй.
Хүсүүжлийн ажлын 
хэлбэр нь:
Ялтныг эрх зүйн 
мэдээллээр хангах, 
х ө д ө л м ө р и й н 
дадлага, мэргэжлийн 
баримжаа олгох, 
мэдлэг боловсролоо 
дээшлүүлэхэд нь 
туслалцаа үзүүлэх, ардын 
уламжлалт зан үйлд 
сургах

5. С у л л а г д с а н 
дараах нийгмийн 
амьралд дасгах 
төв бий эсэх

ОХУ-ын ЗГ-ын 2008.11.17-ны 1662 дугаар 
тогтоол. “ОХУ-ыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
нийгэм-эдийн засгийн урт хугацааны үзэл 
баримтлал” 8 дугаар бүлэгт7 “Хорих газраас 
суллагдсан хүмүүст нийгэм сэтгэл зүйн 
дэмжлэг үзүүлэх алба байгуулахаар заасан” 
Туршилтаар хийж эхэлсэн

О д о о г о о р 
хуульчлагдаагүй, төрийн 
институт байхгүй.

4-р зураг. Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны харьцуулалт
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2015 оны 1 дүгээр сарын нэгний байдлаар ОХУ-ын ял эдлүүлэх байгууллагын /
Федеральная служба исполнения наказаний-ФСИН/ талаарх статистик үзүүлэлтийг 
авч үзвэл эрүүгийн ял эдлүүлэх системийн хэмжээнд 671.700 ялтан ял эдэлж 
байгаагаас 728 засан хүмүүжүүлэх газарт 550.800 ялтан, 129 суурин хэлбэрийн 
хорих газарт 40.000 ялтан, 6 засан хүмүүжүүлэх газарт бүх насаар хорих ялтай 
1897 ялтан, 219 цагдан хорих байр, 108 цагдан хорих байртай ижил дэглэм бүхий 
байранд 117.400 ялтан, хоригдогч, 8 гянданд 1616 ялтан, 41 хүмүүжлийн хорих 
газарт 1700 насанд хүрээгүй ялтан, 54.700 эмэгтэй ялтан, хүүхэд асрах байранд 
эхийн хамт 668 хүүхэд тус тус байршиж байна.12

 Дээрх тоон үзүүлэлтийг 2010 оны тоон үзүүлэлттэй харьцуулан харвал зөвхөн 
нийгмээс тусгаарлан хорьж байгаа хүний тоо бараг хоёр зуу шахам мянгаар 
буурсан байна. 2010 оны 1 дүгээр сарын нэгний байдлаар ОХУ-ын хорих чиг үүрэг 
бүхий газруудад 864.000 хүн хоригдож байснаас 80 орчим хувь нь хүнд, онц хүнд 
гэмт хэрэгт шийтгүүлсэн, шинээр ял шийтгэгсдийн 80 гаруй хувь нь мэргэжлийн 
болон хөдөлмөрийн дадлага туршлагагүй, нийт ялтны 8 орчим хувь нь ерөнхий 
боловсрол заавал эзэмших шаардлагатай, 50 орчим хувь нь хоёр буюу түүнээс 
дээш удаа хорих ялаар шийтгэгдсэн, нийгэмшээгүй, зан харьцааны эвдрэлд орсон 
ялтны эзлэх жин ихэссэн зэрэг сөрөг нөхцөл байдал бий болсон байсан талаар 
тухайн үеийн албан ёсны мэдээнд дурджээ.

Түүнчлэн нийт хорих байгууллагын ачаалал тогтоосон хязгаараас 20-40 
хувиар давсан, эрүүгийн сөрөг нэр нөлөө бүхий этгээдүүдийн үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэй аюул заналхийлэл өссөн, эрүүгийн ял эдлүүлэх албаны бүтэц, тогтолцоог 
чанаржуулах нийгэм, эдийн засгийн шаардлага бий болсон байдаг. Тиймээс ОХУ-
ын Холбооны ял эдлүүлэх албанаас Эрүүгийн ял эдлүүлэх тогтолцоог 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх үзэл баримтлалыг боловсруулан ОХУ-ын Засгийн газрын 2010 
оны аравдугаар сарын 14-ны өдрийн 1772 дугаар тогтоолоор батлуулан ажиллажээ. 
Өөрөөр хэлбэл тухайн үеийн ял эдлүүлэх ажиллагаанд гарч буй асуудал, европын 
улс орнуудын жишиг туршлагыг нэвтрүүлэх, эрүүгийн ялын үр нөлөөг дээшлүүлэх, 
ял эдлүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаа чанаржуулах үүднээс хөгжлийн шинэ чиг 
хандлага бүхий зорилтот хөтөлбөр боловсруулан үр дүнд хүрч ажилласан байна.

Энэхүү үзэл баримтлалын үндсэн зорилго нь ял эдлүүлэх байгууллагын ажлын 
үр нөлөөг дээшлүүлж, нийгмийн хөгжлийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэх, засан 
хүмүүжүүлэх газарт нийгэм сэтгэлзүйн ажлыг шинэ шатанд гаргах, шоронгийн 
дараах нийгэмд дасан зохицох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар рецедив гэмт хэргийг 
бууруулах, хорих орчныг хүмүүжүүлэх буюу нийгэмшүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 
явдал юм хэмээн тодорхойлсон байдаг.13

12 Официальный сайт ФСИН - http://fsin.su/statistics/2015.02.25/
13 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года.Правительство Российской 
Федерации. Распоряжениеот 14 октября 2010 г.  № 1772-р Москва
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Дүгнэлт
Монгол Улсын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны өнөөгийн байдалаас 

дүгнэж үзвэл ялтанд нийгэм, сэтгэл зүйн эерэг нөлөөлөл үзүүлэх эрх зүйн 
болон тогтолцоог боловсронгуй болгох, хөгжлийн тодорхой үзэл баримтлал 
боловсруулан хэрэгжүүлж эрүүгийн ялын бодлогыг нийгэм, эдийн засаг, хүний 
хөгжлийг дэмжсэн чиглэлд нийцүүлэн өөрчлөх нөхцөл бүрдсэн гэж үзэж байна. 
Дэлхийн бусадулс орнуудын хорих ялэдлүлэх ажиллагааны давуу талуудыг өөрийн 
орны онцлог нөхцөл байдалтай уялдуулан шилжүүлэхдээ ялтныг нийгэмшүүлэх, ял 
эдлүүлэх орчны стандартыг олон улсын жишигт хүргэх, ялтныг байнгын хөдөлмөр 
эрхлүүлэх замаар төлөвшүүлэх, гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг барагдуулах, 
суллагдахын өмнө нийгмийн харилцаанд идэвхитэй, зөв байр суурьтай оролцоход 
бэлтгэх зэрэг нийгэм, эдийн засгийн чухал ач холбогдол бүхий асуудлуудыг цогц 
байдлаар шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 

ОХУ нь эрүүгийн ял эдлүүлэх тогтолцоог хөгжүүлэх чиглэлээр хөгжлийн 
хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж эхэлсэн, ялтныг нийгэмшүүлэх чиглэлээр хорих 
газрын нээлттэй хэлбэрийг бий болгосон, ялтныг засан хүмүүжүүлэхтэй холбогдсон 
зорилго зорилт, бүхий л үйл ажиллагааг нарийвчилан хуульчилсан байна. 
Түүнчлэн ОХУ-ын хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны хөгжлийн үзэл баримтлалын нэг 
онцлог хэсэг нь ялтны суллагдсаны дараах нийгэмд дасан зохицох явдлыг хангаж, 
давтан гэмт хэрэг үйлдэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр удаан хугацааны 
хорих ял эдлээд дуусаж байгаа этгээдэд нийгмийн өөрчлөлтийн тухай бүхий л 
мэдээллийг багтаасан тусгай дасгалжилт, хөтөлбөр боловсруулан хамруулах, 
амьдрах орчинтойгоо танилцах боломж олгосон суурин хэлбэрийн хорих газарт 
шилжүүлэх, ялтныг нийгмийн амьдралд дасгах албаар /probation/ дамжуулан 
зохих нөхцлийг бүрдүүлэх зэрэг эерэг арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж эхэлсэн 
байна. 

Санал

Дээрх харьцуулсан судалгаа болон манай улсын хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагааны өнөөгийн байдлаас улбаалан дараах саналыг дэвшүүлж байна. Үүнд:

1. Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг сургалт, 
судалгааны болон төрийн мэргэжлийн байгууллагууд хамтран боловсруулах, 
Засгын газрын түвшинд батлуулах.

2. Хорих ял эдлүүлэх нөхцөл, орчны стандарт, хорих ангийн төрөл, дэглэмийг 
олон  улсын жишигт нийцүүлэн шинэчлэх.

3. Ял эдлүүлэх үйл ажиллагаанд ялтны сургалт, хөдөлмөр эрхлэлт, сэтгэл 
зүй, сургалт нөлөөллийн ажлын шинэлэг хэлбэрийг нэвтрүүлэх.

4. Хорих ял эдлээд суллагдсан хүнийг нийгмийн амьдралд дасан зохицоход 
дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр бүхий төвийг /probation/ байгуулах эрх зүйн орчныг 
бий болгох.

5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны 
зорилго, хэлбэр, хорих газрын төрөл, дэглэмийн өөрчлөлт, нийгэмшүүлэх ажлын 
нарийвчлан тусгасан байдлаар шинэчлэн найруулах.

COURT DECISION EXECUTION STUDIES
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METHODOLOGICAL ISSUES OF ANALYZING CRIMES THROUGH ITS’ GEOGRAPHICAL 
LOCATIONS IN ULAANBATAR
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Товч агуулга: Орчин цагийн криминологийн хөгжил нь өгөгдсөн мэдээлэлд үндэслэн 
үнэн зөв, бодитой прогноз гаргахад чиглэж байна. Судалгааны баг нь Улаанбаатар 
хотын Сонгино-хайрхан дүүргийн хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн мэдээлэлд дүн 
шинжилгээ хийх замаар гэмт хэргийн цахим газрын зураглал боловсруулсан болно. 
Цагдаагийн байгууллагын судалгааны нэгжтэй хамтран  боловсруулсан туршилтын 
программ нь судалгааны үр дүнг тодорхойлов.

Abstract: : In the current development age oftechnology, making analysis on the da-
tabase reach us to close to truth, therefore values of the databases has been increasing. 
Crime mapping systems develops by with mathematics, statistics and geographic informa-
tion systems in branch of law enforcement. This methodology is bring strategies of crime, 
advancing policy to police and to help finding approaches for influences of crime. Also we 
can use on crime mapping system on time series and factor analysis. This methodology 
already used by practice in United States of America, England and Australia. They are built 
it big data of crime systems including crime mapping system. Therefore, it is important to 
make the crime mapping system in our country.

LAW ENFORCEMENT INNOVATION 
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Оршил

Гэмт хэргийн зураглал нь цаг хугацааны явцад хувьсан өөрчлөгдсөөр 
өнөөдрийн гэмт хэргийн шинжилгээ гэх тодотголыг олж авсан. Үүний тод жишээ 
нь 1900-ээд оны үед Нью-Йорк хотын цагдаагийн газарт газрын зураг дээр 
тэмдэглэгээт байдлаар хийж эхэлсэн түүхтэй (Зураг1-т харуулав). Тухайн үед 
ашиглагдаж байсан гэмт хэргийн тэмдэглэгээт зураг нь хязгаарлагдмал буюу шинэ 
гэмт хэргийн гаралтын шинэчлэлт хийснээр хуучин нь тэмдэглэгээ нь устах аюултай 
ба түүнийг цаг хугацааны хувьд хадгалан үлдэх боломжгүй юм. Жишээлвэл нэг 
газар дээрмийн хэрэг гарсны дараа хэсэг хугацааны дараа яг тухайн газарт дахин 
дээрмийн хэрэг гарах тохиолдолд өмнөхөө устгах нь энэ үзэгдэл сар эсвэл долоо 
хоногийн давдамжтай хийгддэг байсан юм. Тэмдэглэгээт зураг дээр хатгаж буй 
тэмдэглэгээнүүд нь гэмт хэргийн төрлөөс хамааран өөр өөр өнгийн шинжтэй 
байсан нь өдийг хүртэл хэрэглэгдэж байгаа болно. Энэ нь хугацааны дэвшилтэт 
технологиос хамааран компьютержсэн системд автомат, виртуал дүрслэлээр 
зураглагдах болсон нь өнөөгийн гэмт хэргийн зураглалын түвшинг илтгэж байгаа 
болно (Зураг2-т харуулав).

Зураг1. Гэмт хэргийн байршлыг 
тэмдэглэсэн газрын зураг8

Зураг2. Виртуал дүрслэл бүхий 
тэмдэглэгээт газрын зураг9

Үүнийг илүү их нарийвчилсан байдлаар гэмт хэргийг мөрдөх явцад тухайн хэргийн 
олдсон эд мөрийн баримт, гэрчийн үзсэн харсан, хэрэгтэн аль байршилд харагдсан 
болон зугтсан гэх мэт олон үзүүлэлтүүдийг илүү дэлгэрэнгүй байдлаар дэлгэн гэмт 
хэргийн илрүүлэлтэнд ашиглах байдлаар бас өргөн түгээмэл хэрэглэгдэж ирсэн. 

Технологи өндөр хөгжсөн орнуудад газарзүйн томоохон өгөгдлийн нэг 
болох Geocoding буюу хаяг байршлын системд тулгуурлан хийгддэг нь гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх ажилд томоохон алхам болдгоороо тухайн салбарт томоохон 
түлхэцийг авчирах бүрэн боломжтой юм. 

ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН ИННОВАЦИ
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Судалгааны арга зүй

Тухайн судалгааны ажлыг гүйцэтгэхэд орчин үеийн томоохон салбар 
болон хөгжиж буй газарзүйн мэдээллийн систем, математик статистик өгөгдөл 
боловсруулах програм хангамжийг ашигласнаараа тус ажлын давуу талыг бий 
болгож байгаагаараа онцлог юм. Ялангуяа газарзүйн зураглалын олон арван 
аргуудыг ашигласан. Үүнд: Өнгөт дэвсгэрийн арга, Hotspot буюу халуун цэгийг 
тодорхойлох, график дүрслэлийн гэх мэт аргуудын хэрэглээг багтаасан. АНУ-
ийн ESRI –ийн бүтээгдэхүүн болох ArcGIS, МУ-ын цагдаагийн байгууллагын гэмт 
хэргийн газарзүйн мэдээллийн систем гэсэн програм хангамж дээр суурилан 
боловсруулсан болно.

Бас нэгэн давуу тал бол мэдээллийн санг удирдах системыг зохион 
байгуулах зарим оновчтой санаануудыг уг ажилд ашигласан нь өөрийн урьд өмнө 
судалж, хэвлүүлж байсан “Орон зайн өгөгдлийн сангийн дэд бүтэц, түүнийг зохион 
байгуулах зарим асуудлууд” судалгааны ажлын дараагийн практикт хэрэгжүүлж 
буй гол практик ач холбогдол нь болж байгаагаараа давуу юм [1].

Судалгааны ажлын гүйцэтгэлийн дэс дарааллыг доорхи дарааллын дагуу 
гүйцэтгэсэн болно. Үүнд: 

 
Схем1. Судалгааны ажлын ерөнхий дараалал, арга зүй

Судалгааны үр дүн 

Гэмт хэргийн зураглалын судалгааг хийхээс өмнө АНУ, Австрали, Европын 

 

Цагдаагийн тайлан 
бүртгэлийн 

мэдээллийн сан 

Орон зайн суурь 
өгөгдлүүд 

Цуглуулах, ангилан 
төрөлжүүлэх 

Гэмт хэргийн орон 
зайн мэдээллийн сан 

1. Хугацааны 
цувааны 

шинжилгээ 

2. Орон зайн 
шинжилгээ 

3. Hotspot 
шинжилгээ 

4. Хүчин зүйлийн 
шинжилгээ 

5. Магадлалын 
шинжилгээ 

6. Хамаарлын  
шинжилгээ 

Үр дүн 

Тухайн хэсгийн 
офицер 

ЦЕГ-ийн удирдах 
албан 

Хөрөнгө 
оруулагчдад 

Олон нийт 

ЦЕГ-ийн хариуцан ажиллах 
хэсэг 

Хамтын судалгааны багийн хариуцан ажиллах 
хэсэг 

Олон нийт Шинжилгээний аргазүйн хэсэг 
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орнуудын гэмт хэргийн зураглалын өөрийн гэсэн бие даасан салбар онол, 
практикийн ажлуудад дүн шинжилгээг өгөн өөрийн орны жишээн дээр тулгуурлан 
дараах байдлаар гаргасан болно.

Монгол улсын гэмт хэргийн мэдээллийн сангийн сүүлийн 3 жил буюу 2010-
2012 оны нийт 16000 гаруй хэргийг газарзүйн холболтонд нийт 7000 гаруйг нь 
оруулсан бөгөөд тус 7000 гаруй хэргийг гэмт хэргийн 3-н бүлэгт хувааж зураглалыг 
дараах байдлаар цэгэн хэлбэрт шилжүүлж чадсан болно. Улаанбаатар хотын 
хаягжилтийн систем тодорхой бус байдгаас үүдэн үлдсэн 9000 гаруй хэргийг 
оруулаагүй болно. 

Уг судалгааны ажлын хүрээнд Гэмт хэргийн газар зүйн мэдээллийн систем 
гэсэн нэртэй програм хангамжийг боловсруулан гаргасан бөгөөд тус програм 
хангамж нь цагдаагийн байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн системтэй харилцан 
холбоотой ажилладаг юм1. [2]

Зураг3. Гэмт хэргийн газарзүйн мэдээллийн систем боловсруулалтын програм 
хангамж

Дээрх програм хангамж дээр гэмт хэргийн мэдээллийн санг боловсруулж 
дууссаны үндсэн дээр гэмт хэргийн зураглалын боловсруулалтын доорхи зургийг 
гаргасан болно.

1 ЦЕГ, Мэдээлэл судалгааны хэлтэс, Гэмт хэргийн газарзүйн мэдээллийн систем программын гарын 
авлага

ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙН ИННОВАЦИ



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ LAW ENFORCEMENT POLICY STUDIES

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  111        110  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

Зураг4. Гэмт хэргүүдийг орон зайн хэлбэрт шилжүүлсэн байдал
АНУ-ын гэмт хэргийн зураглал нь хаягжилтийн системд тулгуурласан нь 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх стратеги бодлогод асар их ач холбогдолыг өгч 
байна2. 
Тус газарзүйн холболтонд оруулсан өгөгдөл мэдээлэлд Hotspot шинжилгээг хийж 
үзвэл: 

Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /91-107/

Зураг5. Хэрэг гарсан байршлын зураг    Зураг6.Hot spot шинжилгээ   
       хийгдсэн зураг

Хүний бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэргүүдийн хамгийн ихээр гарч буй 
байршлуудыг тодорхойлвол: 
- Баянгол дүүргийн 3,4-р хорооллын Өргөө кино театраас Max Mall их 
дэлгүүр хүртлэх хэсэг
- Чингэлтэй дүүргийн Бөмбөгөр худалдааны төв, Ялалтын талбай, Их дэлгүүр 
хүртлэх хэсэг
- Сүхбаатар дүүргийн 100 айл болон 11-р хороолол, МУИС-ийн хичээлийн 
2-р байр орчмын хэсэг
- Сонгинохайрхан дүүргийн Хархорин захын орчмын хэсэг
- Хан-Уул дүүргийн 120-ийн буудал орчмын хэсгүүдийн голомт бүс нутагт 
2 АНУ-ын гэмт хэргийн зураглалын систем болох http://www.crimemapping.com
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хамааруулж болох юм.
Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг /114-129/

Зураг7. Хэрэг гарсан байршлын зураг   Зураг8. Hot spot шинжилгээ   
       хийгдсэн зураг

Хүүхэд, гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэргүүдийн хамгийн 
ихээр гарч буй байршлуудыг тодорхойлвол: 

- Баянзүрх дүүргийн Батлан хамгаалахын сургууль орчмын хэсэг
- Чингэлтэй дүүргийн 7-н буудал орчмын хэсэг
- Сүхбаатар дүүргийн Монгол 3-р сургууль орчмын хэсэг
- Сонгинохайрхан дүүргийн Цамбагарав худалдааны төв орчмын хэсэг
- Хан-Уул дүүргийн 120-ийн буудал орчмын хэсгүүдийн голомт бүс нутагт 

хамааруулж болох юм.
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /145-155/

Зураг9. Хэрэг гарсан байршлын зураг Зураг10. Hot spot шинжилгээ хийгдсэн зураг

Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэргүүдийн хамгийн ихээр гарч буй байршлуудыг 
тодорхойлвол: 
- Баянгол дүүргийн 3,4-р хороолол орчмын хэсэг
- Чингэлтэй дүүргийн Бөмбөгөр худалдааны төвөөс Улсын их дэлгүүр хүртлэх 
хэсэг
- Сүхбаатар дүүргийн 100-н айл орчмын хэсэг
- Баянзүрх дүүргийн Нарантуул худалдааны төв орчмын хэсгүүдийн голомт 
бүс нутагт хамааруулж болох юм.
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Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /177-191/

Зураг11. Хэрэг гарсан байршлын зураг  Зураг12. Hot spot шинжилгээ   
       хийгдсэн зураг

Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргүүдийн хамгийн ихээр гарч буй 
байршлуудыг тодорхойлвол: 
- Баянгол дүүргийн 3,4-р хороолол, Вокзал орчмын хэсэг
- Чингэлтэй дүүргийн Бөмбөгөр худалдааны төвөөс Улсын их дэлгүүр хүртлэх 
хэсэг
- Сүхбаатар дүүргийн 11-р хороолол, оюутны хотхон, Чингисийн талбайн урд 
хэсэг
- Баянзүрх дүүргийн Нарантуул худалдааны төв, Сансарын тунел, Скай 
худалдааны төв орчмын хэсгүүд
- Сонгино хайрхан дүүргийн 1-р хороолол орчмын хэсэг
- Хан-Уул дүүргийн 120-ийн хэсгүүдийг голомт бүс нутагт хамааруулж болох 
юм.

УБ хотын хэмжээнд нийт гарч буй гэмт хэргүүдийн ерөнхий төлөв байдлыг 
харгалзан үзвэл дараах байдлаар зураглагдан гарах боломжтой бөгөөд газрын 
зургийн өнгөт дэвсгэрийн аргаар нийтдээ 16000 орчим гэмт хэргийн мэдээллийг 
сүүлийн 2010-2012 хүртэл 3-н жилээр тооцоолов.

Зураг13. УБ хотын нийт гэмт хэргийн орон зайн төлөв, хороогоор (2010-2012)

Гэмт хэргийн гаралтанд дараах төрлийн хүчин зүйлс тодорхой хэмжээгээр 
нөлөөлж байгааг ерөнхий байдлаар гарах боломжтой юм. Үүнд: 

- Хүн амын төвлөрөл
- Хүн амын амжиргааны түвшин
- Хүн амын боловсролын түвшин
- Тухайн нутаг дэвсгэр дэх ажил эрхлэлтийн байдал болон 

ажилгүйдлийн түвшин
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- Хүн амын насны бүтэц
Дараагийн хийх судалгааны алхам нь хугацааны цувааны шинжилгээний 

хүрээнд дараах зураглалын арга илүү их өргөн ач холбогдолтой байх боломжтой 
юм3. 

Зураг14. Хугацааны цувааны шинжилгээ

    Санал зөвлөмж, ач холбогдол   
 Гэмт хэргийн зураглал гэсэн ойлголт нь Монголд анхдагч бөгөөд тус 
системийг нэвтрүүлснээр гэмт хэргийн гаралтыг бууруулах, түүнчлэн гаралтаас 
урьдчилан сэргийлэх ач холбогдол өндөртэй юм. Тус ажлыг гүйцэтгэх явцад хэд 
хэдэн бэрхшээлүүд гарч байсан:

- Монголд хаягжилтын систем муугаас хамааран гэмт хэргүүдийг орон зайн 
хувьд байршуулах явдал нь нэлээд саад учруулсан болно. 

- Сүүлийн гурван жилийн мэдээ, материалуудтай тус бүрчлэн танилцсаны үр 
дүнд тухайн байршлыг барагцаалан байршуулсан ба нийт 16000 гаруй хэргийн 
мэдээллээс 7000 гаруйг нь л орон зайн хувьд байршуулж чадсан болно. 
•	 Дээрх бэрхшээлүүдээс үндэслэн дараах санал, зөвлөмжүүдийг гаргаж 

байна. Үүнд: 
- Хаягжилтийн системийг аль болох хурдан нэвтрүүлэх нь бүхий л салбарт 

өндөр ач холбогдолгоос гадна газарзүйн мэдээллийн системийн тусламжтайгаар 
энэ бүх асуудлыг шийдэх бүрэн боломжтой юм. 

- Хаягжилтийн систем нэвтрээгүйгээс үүдэн хууль хяналтыг сахиулагч цагдаа 
нарыг газарзүйн байршил тогтоогч систем болох GPS төхөөрөмжөөр хангаж 
гэмт хэргийн мэдээ тайлангуудыг орон зайн мэдээтэй холбох. 

- Гэмт хэргийн одоогийн байгаа мэдээллийн санд тулгуурлан Газарзүйн 
мэдээллийн системийн биеэ даасан санг тусад нь цогц байдлаар хөгжүүлэх

- Гэмт хэргийн зураглалын мэдээллийн санг ашиглалтын зориулалтаас 
хамааран гурван интерфэйс дүрслэл бүхий байдлаар хийх нь зохимжтой болно. 
Үүнд: 

o Цагдаагийн удирдлага буюу бодлого, стратеги боловсруулдаг албан 
хаагч нарт;

o Цагдаагийн бодлого хэрэгжүүлэгч ажилтан албан хаагч нарт;
o Ард иргэдэд (Монгол улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, 

орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй)

3 Австралийн Кримнологийн хүрээлэнгийн загвар,
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- Эдгээрээс үндэслэн орон зайн болон статистик боловсруулалтуудыг 
бүрэн хийх боломж бүрдэнэ. Үүнд аргазүйн хэсэгт дурьдсанаар 
хугацааны цуваа, орон зай, hot spot, магадлал, хүчин зүйл, хамаарлын 
шинжилгээнүүдээр тооцоолох боломжтой.    
Дүгнэлт

Гэмт хэргийн зураглалд орон зайн болон математик, статистик боловсруулалт 
хийснээр тухайн гэмт хэргийн гаралтанд ямар хүчин зүйлс нөлөөлж байгааг, гэмт 
хэргийн гаралтаас урьдчилан сэргийлэх ямар арга зам байна түүнийг тооны хувьд 
багасгах боломж, гарц байгаа эсэхийг тодорхойлох гэх мэт өндөр ач холбогдолтой 
болно. Гадаадын орнууд гэмт хэргийн зураглалын системийн өнөөгийн байдал 
болон аргазүйд нь дүгнэлт хийн Монгол улсад нэвтрүүлэх арга замыг тодорхойлон 
гаргаж ирж байгаа явдал нь хууль сахиулах байгууллагын хувьд хөгжлийн нэгэн 
гарц болж байна. Hotspot шинжилгээг хийснээр гэмт хэргийн хамгийн гардаг 
голомт цэгүүдийг тогтоож тухайн газар нутагт гэмт хэргийг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх бүхий аргуудыг хэрэгжүүлэх шаардлага бий болох ёстой. Тухайлбал: 
Хөдөлгөөнт эргүүлийг тус газарт ихээр ажиллуулах, гудамж талбайг нь камержуулах 
гэх мэт бодит ажлуудыг хийх боломжтой юм.      
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Товч агуулга: Дэлхийн өндөр хөгжилтэй болон хөгжингүй орнуудын цагдаа 
болон хууль сахиулах байгууллагын албаны үйл ажиллагаанд ашигладаг “Taser X-26” 
загварын цахилгаан бууг гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлын хүрээнд гэмт этгээдэд хэрхэн 
ямар байдлаар хэрэглэдэг, ач холбогдол, үр дүнг тодорхойлж, түүнийг хэрэгжүүлэх 
арга зам, хэрхэн ямар байдлаар дотоодын эрх зүйн зохицуулалтанд тусгах талаар 
өөрийн саналыг дэвшүүлсэн болно.

Abstract: The electroshock weapon “Taser X-26” is used in the official activities of 
police and law enforcement in the developed and developing countries in the world. I have 
proposed some of my ideas on how to use this weapon during the activities against crime 
and criminals, how to mention in the local legal regulations and which way to implement 
after identifying its results and importance. 

Шинэчлэлийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хууль сахиулах салбарын 
эрх зүйн шинэчлэлийн ажлын хүрээнд 2013 онд Цагдаагийн байгууллагын тухай 
хуулийг шинэчлэн найруулж “Цагдаагийн албаны тухай” 1хууль батлагдсан бөгөөд  
уг хуульд нийцүүлэн цагдаагийн байгууллага нь чиг үүргээ хэрэгжүүлэн ажилллаж 
байна. 

Тус хуулинд цагдаагийн байгууллага, алба хаагчийн албаны галт зэвсэг, 
тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх талаар дараах зохицуулалт тусгагджээ. 

Тухайлбал: Цагдаагийн байгууллага, алба хаагч албан үүргээ гүйцэтгэхдээ 
хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэнэ2 

, Алба хаагч үүрэг гүйцэтгэх үедээ гав, бороохой, цахилгаан гүйдлээр 
1 Цагдаагийн албаны тухай хууль 2013 оны 07-р сарын 05-нд батлагдсан 9 бүлэг, 42 зүйлтэй хууль 
юм. Энэ хууль 2014 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдсөн.
2 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 33-р зүйлийн 33.6 дахь заалт
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цохигч, нулимс асгаруулагч, амьсгал боогдуулагч, холбооны хэрэгсэл, 
гар чийдэн, дүрс, дуу бичлэгийн хэрэгсэл зэрэг иж бүрдэл бүхий 
агсамжаар хангагдах бөгөөд хууль тогтоомжид заасны дагуу хэрэглэнэ3 

, Цагдаагийн байгууллага гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам 
хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэг гүйцэтгэх алба 
хаагчид галт зэвсэг олгох, алба хаагч нь галт зэвсгийг биедээ авч явах эрхтэй 

 гэж тус тус заасан байна.4

 Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор, профессор С.Нарангэрэл “Агсамж гэж 
цэрэг, цагдаагийн албан хаагч бүрийн нэг бүрийн иж бүрэн хувцас, хэрэглэл, 
зэвсэглэл”-ийг хэлнэ5 гэж тодорхойлсон байна.  

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбогдуулж 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль6 

батлагдан гарсан юм. 
Тус хуулинд хууль сахиулагч албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ биеийн хүч, 

тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх харилцааг зохицуулах холбогдох хууль 
батлагдаж, хүчин төгөлдөр болох хүртэл хугацаанд цагдаагийн байгууллага, алба 
хаагч Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 33.6-д заасан биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, 
галт зэвсэг хэрэглэхдээ энэ хуулийн 17-21 дүгээр зүйлд заасныг баримтална7 

 гэжээ. 
Өөрөөр хэлбэл галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, биеийн хүчийг хэрэглэхдээ 

тус хуулийн 17-21 дүгээр зүйлд заасан үндэслэл журмыг цагдаагийн алба хаагч 
баримтлан ажиллахыг зүйл заалт бүрээр нарийвчлан тодотгож оруулсан байна.

Цагдаагийн албаны тухай хуулийг цагдаагийн байгууллага, алба хаагч нь  үйл 
ажиллагаандаа  баримтлан ажиллаж байгаатай холбогдуулан 2010 оны Цагдаагийн 
ерөнхий газрын дарга, Улсын Ерөнхий прокурортой зөвшилцөн баталсан “Галт зэвсэг, 
тусгай хэрэгсэл, мэх хэрэглэх заавар нь хүчингүй болсон бөгөөд одоо Хууль зүйн 
сайд, Улсын Ерөнхий прокурортой зөвшилцөн баталсан 2014 оны А/126 тоот тушаал8 

-ыг мөрдөн ажиллаж байна. 
Тус тушаалын хавсралтаар батлагдсан зааварт цагдаагийн байгууллагын 

үйл ажиллагаанд ашиглагдах албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн жагсаалт болон 
тэдгээрийг алба хаагч нь хэрхэн яаж ямар Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 28-р 
зүйлийн 28.1 дэх заал аргачлалаар хэрэглэхийг тусгайлан заасан ба Цагдаагийн 
албаны тухай болон Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын 
тухай хуулийн галт зэвсэг, тусгай хэрэгслийн заалтын үзэл баримтлалд нийцүүлсэн 
байна.

Тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх зааварт цагдаагийн алба хаагчаас  
цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг /“Taser X-26” загварын цахилгаан буу/ хэрхэн 
ямар аргаар ашиглах, анхаарвал зохих зүйлийн  талаар тусгаж өгсөн нь цагдаагийн 
албанд сүүлийн үеийн дэвшилтэт шинэ төрлийн тусгай хэрэгслийг хэрэглэх анхны 

3 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 28-р зүйлийн 28.1 дэх заалт
4 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 28-р зүйлийн 28.3 дахь заалт
5 С. Нарангэрэл  “Эрх зүйн толь бичиг”  2008 он
6 Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль нь 2014 оны 01-р сарын 16-нд                           
батлагдсан 22 зүйлтэй хууль юм.
7 Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 16-р зүйл
8 ХЗС-ын 2014 оны 07-р сарын 10-ны өдөр баталсан “Тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх заавар
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эхлэл болсон юм. Үүнийг тодруулбал:
	 Хуульд заасан үндэслэлээр цагдаагийн алба хаагч 

цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг хэрэглэх зорилгыг тодорхойлж 
цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг 4-5 метрийн зайд байгаа хүний биед 
чиглүүлэн хэрэглэх бөгөөд нэг газар 3 секундээс илүүгүй хугацаагаар 
үйлчилж байхаар байрлалыг сольж хэрэглэх ба энэ хугацаа нь араатан 
амьтанд 5 секундээс илүүгүй байхаар тооцогдоно.

1. Цахилгаан гүйдлээр цохигч болон цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг 
хүний биеийн цээж, нуруу, гар, хөл, гуяны хэсэгт хэрэглэхэд тохиромжтой 
бөгөөд нүүр, толгойн хэсэгт хэрэглэхийг хориглоно. Боломжтой бүх тохиолдолд 
хүний биеийн ил харагдах хэсэгт хэрэглэхийг хориглоно.

2. Цахилгаан гүйдлээр цохигч болон цахилгаан гүйдлээр цохигч бууны 
үйлчлэл нь хүний биеийн булчинлаг хэсэг зангирах, өвдөлт өгөх, мэдрэлийн 
систем түр сарних хэлбэрээр 5 минут үйлчлэх бөгөөд 20 минутын дараа үйлчлэл 
бүрэн арилна.

3. Цахилгаан гүйдлээр цохигч болон цахилгаан гүйдлээр цохигч бууны 
хэвийн ажиллагааг шалгаж, унтраалгыг ажиллуулсан байх бөгөөд бороо, 
устай газарт хэрэглэхээс зайлсхийх, чийгтэй газарт хадгалахыг хориглоно 

гэж9 тус тус тодорхойлсон байна.
Гадаадын өндөр хөгжилтэй болон хөгжингүй орнуудын цагдаа болон 

хууль сахиулах бусад байгууллага нь өөрийн хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ 
гүйцэтгэхдээ албаны үйл ажиллагаандаа цахилгаан гүйдлээр цохигч буу буюу 
“Taser X-26” загварын бууг өргөнөөр ашиглаж байна. 

Тухайлбал манай хойд, урд хөрш болох ОХУ, БНХАУ болон АНУ, Англи, 
Израль, Энэтхэг гэх зэрэг улс орны цэрэг, цагдаа болон хууль сахиулах салбарын 
алба хаагч нь гэмт этгээд болон зөрчил гаргасан хүний хууль бус үйлдлийг таслан 
зогсоох, саатуулах, баривчлах, аюулгүй байдлыг хангах үедээ “Taser X-26” загварын 
цахилгаан бууг ашиглаж байна. 

Тус цахилгаан бууны ажиллах зарчим, техникийн үзүүлэлт, хүний биед 
хэрхэн нөлөөлөл үзүүлдэг талаар товчхон авч үзье. 

Энэхүү цахилгаан буу нь цахилгаанаар цочрол өгөх замаар төв мэдрэлийн 
системд нөлөөлж, ингэснээр булчингийн үйл ажиллагааг түр зогсоох үйлчлэл 
үзүүлнэ. Тус буугаар буудуулсан этгээд нь ямар нэгэн үйлдэл хийх чадамжгүй, 
өөрийн биеийг хянаж чадахгүй болж, газарт шууд унадаг байна. Цахилгаан 
үйлчлэл нь тухайн хүнд үйлчлэхээс өөр хүнд үйлчлэхгүй. 

“Taser X-26” загвары цахилгаан бууны ерөнхий загвар байдал, 
бүтэц зохион байгуулалт, эд анги нь дараах байдалтай байна.10 

9 Тусгай хэрэгсэл, биеийн хүч хэрэглэх заавар”-ын 3.6.3 дахь хэсэг. 2014 он
10 www.taser.com
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Тус “Taser X-26” загварын цахилгаан бууг ашиглаж байгаа тухайн алба 
хаагч нь бууг дараах байдлаар ашиглаж болно. Үүнд:

	 Цахилгаан бороохой байдлаар тулгаж хэрэглэх
	 Цахилгаан буу байдлаар тодорхой зайнаас хэрэглэх

“Taser X-26” загварын цахилгаан бууны техникийн өгөгдөхүүн

	 2 цахилгаан дамжуулах шон нь 48м/1 сек хурдтайгаар 
гардаг. 

	 Буудах холын зай нь 4,6 м–7.6 м 
	 Хараа болон лазерыг ашиглах боломжтой. 
	 2 цахилгаан шонгийн хооронд 8 градусын өнцгөөр 30 см 

зайтай байхаар тооцож буудна. 
	 Нүүр, хоолой, хэвлийн тус газар буудахаас сэргийлэх 

хэрэгтэй.
	 2 цахилгаан шонгийн хоорондын зай хол байх тусмаа 

үзүүлэх нөлөөлөл сайн байна. 
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“Taser X-26” загварын цахилгаан бууны 2 шон байнд зоогдсоны дараагаар 
1 удаагийн цохилтоор  5 секундын давтамжтай хугацаанд шонгийн утсаар дамжин 
цахилгаан цохино.

 

Хүний биед дараах  нөлөөллүүд үзүүлнэ. 

Буудуулсан даруйд газарт унана. /Хөдөлгөөн хязгаарлана. Явах чадваргүй болгоно.
/Хашгирна, орилно./Бие организмд тодорхой өөрчлөлт орж өвдөлт мэдрэнэ./                                                                                
 
 

•	
•	
•	 Булчингуудыг хүчээр зангируулна. /Хүний биеийн булчингийн үйл 
ажиллагааг саармагжуулж зогсооно./

 

(m)                           1.5m         2.1m        3m           4.5m        6.4m      7.6m 

Target Distance (ft)            2′                    5'          7'   10'            15′         21′           
25′       
Spread (in)    4″                    9"           13"         18"             26"        36″          
38″ 
(cm)               10cm        23cm       33cm       46cm        66cm      91cm      
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•	 Байсан газар дээрээ хөдөлгөөнгүй болно. /Эсэргүүцэл үзүүлэх чадваргүй 
болгож илүү хөдөлгөөн хийхгүй байх нөхцлийг бүрдүүлнэ./
•	 Хэдэн секунд/минут толгой эргэнэ. /Тодорхой хугацаанд толгой эргэх, 
дотор муухай оргих, огиулах шинж тэмдэг илэрнэ./
Хүний биед дараах сөрөг нөлөөллийг үзүүлнэ.

 

 Арьсанд гүнзгий орсноос арьсанд шархлаа үүсгэж, удаан эдгэхгүй 
байх боломжтой. /Гоо сайхан, гадаад үзэмжинд нөлөөлөх, шарх сорвитой болох 
 Нүдэнд гэмтэл учруулж болзошгүй. / Хараа муудах, нүд сохрох, бусад 
эрсдэл дагуулах/
•	 Шатамхай шингэнд гал авалцуулна./Бензин, шатахуун болон шатах 
тослох материалтай газар орчин нөхцөлд аль болох хэрэглэхгүй байх, шаардлагатай 
тохиолдолд аюулгүй ажиллагааны дүрэм журмыг нарийн чанд мөрдөж ажиллах/ 
•	 Унаснаас болж дагалдах гэмтэл учруулж болзошгүй. /Хүний биеийн 
хүндийн төв  хаашаа хазайна тэр  талруу буудуулсан  этгээд унадаг тул тухайн 
унаж байгаа газар, орчин нөхцөлд хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюул учруулах 
магадлал өндөр байна. Жишээ нь: Хурц ирмэгтэй эд зүйл, хутга мэс гэх мэт/
•	 Өвдөлт үүсгэж, стрессд оруулж болзошгүй. /Тухайн этгээд цахилгаан 
буугаар буудуулснаар бие организм тодорхой өвдөлт мэдрэх , сэтгэл санаа 
цочирдох ингэснээр айдас хүйдэст автагдах/
 Мөн тус цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг ашиглаж байгаа алба  хаагч 
нь өөрийн аюулгүй байдлаа хангаж ажиллах зорилгоор албан үүргээ гүйцэтгэх 
үедээ  тусгай зориулалтын хувцас, хэрэглэлийг ашигладаг байна.Тухайлбал: Тусгай 
зориулалтын малгай, подволька, бээлий, борооны цув, хантааз гэх мэт.
Ингэснээр гэмт этгэээд тус цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг алба хаагчийн эсрэг 
хэрэглэсэн тохиолдолд аливаа нэг эрсдэл, хохирол учруулахгүй бөгөөд амь 
нас, эрүүл мэндийг нь хамгаалаад зогсохгүй бусад сөрөг нөлөөллөөс хамгаалж 
чаддаг байна. Тус хувцас, хэрэглэл нь тусгай зориулалтын материаллаар хийгдсэн 
байдаг бөгөөд хэрхэн яаж хэрэглэх, анхаарах зүйлийн талаар сургагч багш нар 
нь тусгайлсан кабинет, өрөө тасалгаа, талбайд алба хаагчдад сургалтыг зохион 
байгуулан явуулж улмаар мэдлэг, ур чадвар, дадал олгодог байна. 
Цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд нэвтрүүлж 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам сахиулах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах шууд чиг үүрэг бүхий алба хаагчдад тавьж олгосноор гэмт этгээд болон 
зөрчил гаргасан хүний хууль бус үйлдлийг таслан зогсоох, саатуулах, баривчлах 
ажиллагааг шуурхай явуулах таатай нөхцөл бүрдэж үр дүнтэй алхам болох юм.
Нөгөө талаас үүргээ гүйцэтгэж байгаа алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангаж  
учирч болох эрсдлээс хамгаалахад онцгой ач холбогдолтой үр дүнтэй арга хэмжээ 
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болно. 
 Тухайлбал: 2011 онд Баянзүрх дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Нарантуул 
зах”-ын замын уулзар дээр албан үүргээ гүйцэтгэж байсан замын  цагдаагийн алба 
хаагчийн хууль ёсны тавьсан шаардлагыг үл биелүүлэн улмаар эсэргүүцэл үзүүлэн 
зодож биед нь гэмтэл учруулсан үйл явдлыг  жишээ болгон авч үзье.
Дээрхи нөхцөл байдалд цагдаагийн алба хаагч нь албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ 
цахилгаан гүйдлээр цохигч бууг биедээ авч явсан бол гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчил гаргасан этгээдийн хууль бус үйлдлийг богино хугацаанд хязгаарлаж 
улмаар өөрийнхөө аюулгүй байдлыг бүрэн хангах боломжтой байхаар байсан 
байна. 
 Учир нь “Taser X-26” загварын цахилгаан бууг гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчил гаргасан хүнд хэрэглэснээр тухайн этгээдийн бие бялдар, тусгай бэлтгэл, 
албаны мэргэжлийн үйл ажиллагаанаас үл хамааран булчингийн үйл ажиллагааг түр 
зогсоох үйлчлэл үзүүлэн ямар нэгэн үйлдэл хийх чадамжгүй болгон хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг байна.
 Өнөөдөр цагдаагийн байгууллага, алба хаагч нь дотоодын холбогдох 
хууль тогтоомжинд заасны дагуу шаардлагатай тохиолдолд галт зэвсэг хэрэглэх 
эрх нээлттэй байгаа боловч үүнээс аль болох түдгэлзэх, боломжтой бүх тохиолдолд 
олон улсын жишигт нийцсэн орчин үеийн дэвшилтэт техник, тусгай хэрэгслийг 
/“Taser X-26” загварын цахилгаан буу буюу аминд халгүй зэвсэг/ албаны үйл 
ажиллагаандаа ашиглах хэрэгцээ, шаардлага байна.
 “Taser X-26” загварын цахилгаан бууг цагдаагийн албанд нэвтрүүлж 
холбогдох зааврын дагуу хэрэглэснээр хүний амь насанд шууд хохирол учруулахгүй, 
алба хаагч хүчийг зөв тохируулан хэрэглэх, ингэснээр эрхээ хэтрүүлэхгүй байх 
үндсэн нөхцлийг бүрдүүлж хүний эрх, эрх чөлөө, аюулгүй байдлыг баталгаатай 
хангах цогц арга хэмжээ болох юм. 
 Санал:
“Taser X-26” загварын цахилгаан бууг  цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд 
ашиглахад дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 
 - Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд холбогдох 
хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах, ашиглах аргачлалыг эрх бүхий байгууллага, 
албан тушаалтнаар батлуулан хууль, эрх зүйн таатай орчин бий болгох 
 - “Taser X-26” загварын цахилгаан бууг  ашиглах стандарт, журмыг 
мэргэжлийн байгууллагаар батлуулан гаргаж албанд мөрдлөг болгон 
ашиглах- 
 - “Taser X-26” загварын цахилгаан буугашиглах талаар тэргүүн туршлага 
хуримтлуулсан хөгжингүй зарим улс болох ОХУ, Энэтхэг, АНУ-ын аль нэгэнд 2-3 
алба хаагч явуулж туршлага судлуулах
 - Гадаад улсаас энэ чиглэлээр тусгайлсан албаны сургалт явуулдаг 
сургагч  багш нарыг урьж авчиран сургалт зохион байгуулах
 - Гадаадын сургагч багш, мэргэжилтнүүдийн оролцоотойгоор “Taser 
X-26” загварын цахилгаан буун дээр ажиллах 25-30 сургагч багш бэлтгэх, ингэснээр 
нийт бие бүрэлдэхүүнд бэлтгэгдсэн сургагч багш нар сургалтыг зохион байгуулах
 - Сүүлийн үеийн дэвшилтэт шинэ төрлийн тусгай хэрэгсэл болох “Tas-
er X-26” загварын цахилгаан бууг цагдаагийн төв байгууллагаас худалдаж авах 
ажил зохион байгуулж,алба хаагчид цагдаагийн албаны үйл ажиллагаанд ашиглах 
боломжийг бүрдүүлэх.
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Товч агуулга: Хэдийнээс манай ард түмэн газар шилгээх, гал усны гашуун зовлон 
болж байсан гэдгийг амнаас ам дамжин ярьж, газар хөдлөлтийн аюулыг мэдэх л 
болсон ард түмэн. Газар хөдлөлтийг маш энгийн ойлголтоор тайлбарлахад “Чулуун 
мандлын хавтан”-гийн харилцан шилжилт хөдөлгөөн юм, тэдгээр нь холдон салах, 
ойртон нийлэх, дээгүүр доогуур шурган орох, нөгөө нь түүний дээгүүр тохогдохзэрэг 
хөдөлгөөнөөр үүсдэг. Харин газар хөдлөлтийн хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, 
бэлтгэл бэлэн байдлыг хангахад дан ганц улс орны хэмжээнд шийдвэрлэх асуудал биш 
юм.

Abstract: : Earthquakes happen as large blocks of the Earth’s crust move suddenly past 
one another because of the force of plate tectonics. 

Түлхүүр үг: 
1. Номхон далай дахь АНУ-ын Хуурай замын цэрэг
2. Чулуун мандлын хавтан
3. Даян дэлхийн аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа зүтгье

Key words: 
1. United States’ Army Force in the Pacific Ocean 
2. Board of Stone Layer 
3. Lets’ endeavor together to secure the whole world

Удиртгал:

 Хэдийгээр шинжлэх ухаан нотлож, батлаагүй ч онолоор хүнд зургаан 
мэдрэхүй эрхтэн байх боломжтой  талаар сүүлийн үед судлаачид өгүүлэх болсон, 
харин миний хувьд ёстой л алаг хоёроороо харж, алгаараа тэмтэрч гурван 
мэдрэхүйгээрээ мэдэрснээ өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд маш тодоор санадаг. 

 2011 оны 8 дугаар сарын 27-нд Улаанбатар хотын цагаар өглөөний 8 
цаг 29 минутад Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын төвөөс зүүн хойш 28 км, 
Даланзадгад хотын төвөөс 58 км “УЛААН ТОЛГОЙ” гэдэг эзгүй тал хээр газарт 5,8 
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магнитудын хүчтэй газар хөдлөлт1 болсон юм.
 Тус аймгийн Засаг даргын дэмжлэг, хамт олныхоо идэвхи санаачлага, 
дотоод нөөц боломж, албан хаагчдынхаа ур чадварт тулгуурлан Онцгой байдлын  
албаны хэмжээнд бүсийн анхны Гамшгаас хамгаалах сургалтын төвийг барьж 
байгуулах ажил ид дундаа явагдаж 250-ын диаметрын төмөр хийцтэй 6 тулгуур 
труба баганыг 2,20 метр тутамд гагнуураар бэхлэж газрын гүнд 2,8 метрийг нь 
суулгаж бетондон 12 метрийн өндөртэй цамхагийн2 орой нүүж байгаа үүлний эсрэг 
хөдөлгөөн хийгдэж маш богино хугацаанд дайвалзан төмөр, модон материал 
харшин чихрах чимээнээр газар хөдлөлт боллоо гэдгийг амьдралдаа анх удаа 
мэдэрч, сонсож, харсан.
        ОРШИЛ

Судлагаа шинжилгээний байгууллагуудаас гаргасан тоо баримтаар жилд 
дунджаар дэлхий дээр 500 000 удаагийн газар хөдлөлт болж байдаг, үүнээс 100 
000 орчим нь хүнд мэдрэгдэх буюу 3 магнитудаас дээш хэмжээний, харин эдгээрээс 
100 гаруй нь хор уршиг, хохирол сүйрлийг дагуулсан гамшиг осол болдог гэсэн 
бүртгэл байна. Түүхэнд болж байсан хамгийн хүчтэй 10 удаагийн газар хөдлөлтөөр  
нийт 2 526 898 нас барж, хэдэн сая хүн ор сураггүй алга болж, бэртэж гэмтэн, 
орон гэргүй болсон3 юм билээ. Энэхүү тоо баримтад 2010 оны Гайти 316 000, 2011 
оны Японы 15 883 хүнийг хамруулаагүй болно.

Тэгвэл Монгол улсад бүртгэгдсэн 1905 оны Говь-Алтай аймгийн Булнайн 
нуруунд 370 км урт хагарал үүсгэсэн 8 магнитуд, 1957 оны Баянхонгор аймгийн 
Богдын 8,1 магнитудыг өтгөс буурал маань “ Газар шилгээх, гал усны гашуун 
зовлон” болсон гэж амнаас ам дамжин ярьж, бид газар хөдлөлт гэдгийг мэдэх л 
болсон ард түмний нэг.

Маш энгийнээр газар хөдлөлтийг тайлбарлахад “Чулуун мандлын хавтан”-
гийн харилцан шилжилт хөдөлгөөн юм, тэдгээр нь холдон салах, ойртон нийлэх, 
дээгүүр доогуур шурган орох, нөгөө нь түүний дээгүүр тохогдох хөдөлгөөнөөр 
үүсдэг4 гэдгийг Германы эрдэмтэн, цаг уурч Альфред Вегенер  1912 онд тив шилжин 
нүүх таамаглалаа дэвшүүлж олон судлаач, эрдэмтдийг хамарсан бүх судалгааны үр 
дүнд 1968 онд “Чулуун мандлын хавтангийн онол”-оор батлагдсан.

Монгол улсын Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн Газар хөдлөлт 
судлалын секторын төвөөс сүүлийн жилүүдэд гаргасан судалгаагаар магнитуд нь 
7-оос дээш хүчтэй газар хөдлөлт 30 гаруй удаа, магнитуд нь 8 дээш хүчтэй газар 
хөдлөлт 4 удаа өдөрт дунджаар 100 гаруй их, бага хэмжээний газар хөдлөлт 
бүртгэгдсэн ба зөвхөн 2015 он гарсаар эхний 3 сард 328 удаагийн тохиолдол, 
эдгээрээс улсын хүн амын 47% оршин суудаг бүсээс энүүхэн Эмээлтийн орчимд 
188 удаа, Гүнтийн даваа орчимд газар хөдлөлтийн шинэ идэвхжил бүртгэгдэж 35 
удаагийн чичирхийлэл, газар хөдлөлт бүртгэгдсэн тоо давтамж нь харангын дуу 
ойртож сонсогдон, хаалга нээгдэхгүй болоход бид яах ёстой вэ гэж сэтгэл чилээж, 
санаа зовоосон олон асуудлууд холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудад тулгарах 
боллоо...

Дээрхи тоо баримтаас харахад аливаа улсын хөгжил, дэвшил дандаа ч 
дардан замаар санасан бодсоноор болдоггүйг түүхэн эх сурвалж,  мөн амьдрал 
1 ОБХ-ийн Гамшгийн дүн бүртгэл,  Өм.2011
2 Гал унтраах олон төрөлт спортын стандарт УБ, 2010
3 Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн Газар хөдлөлт судлалын секторын төвийн тайлан УБ. 2014
4 Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй. УБ, 2010
Одон орон, геофизикийн хүрээлэнгийн Газар хөдлөлт судлалын секторын төвийн тайлан УБ. 2014
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өөрөө харуулж байдагтай  та санал нийлэх биз.      
Энэхүү нийтлэлд дурьдагдсан эх сурвалж, тоо баримтаар олныг 

хирдхийлгэж, айлгах, сүрдүүлэх бодол  миний хувьд байсангүй харин өнөөгийн 
уур амьсгалын хувьсан өөрчлөлт, техник технологийн хөгжил, хүний буруутай үйл 
ажиллагаа, экологийн тэнцвэрт байдал алдагдаж байгаа зэргээс нөхцөл байдал 
үүсэх, хамгийн сонирхолтой бас аюултай нь бид бүхэн үнэн хэнэггүй аливаа зүйлд 
төдийлэн ач холбогдол өгдөггүй байдал нь учирч болзошгүй эрсдэл, тааж баршгүй 
хэмжээний хохиролыг нэмэгдүүлэх магадлалтайг өгүүлэхэд илүүц болохгүй болов 
уу. 

Амьдрал, ахуй дээр эрсдэлийг бүр ч үгүйсгэдэггүй юм билээ, тодорхой  
зөвшөөрөгдөх, “Хүлцэх хэмжээ” гэж байдаг тэгвэл бидний ойлгож,  хүлцэх хэмжээ 
ямар түвшинд байгаад дүгнэлт хийцгээе.

БИД ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД БЭЛЭН ҮҮ?
Япон улсын Сэндай хотод НҮБ-ын Гамшгийн аюулыг бууруулах газраас 

2015 оны 3 дугаар сард зохион байгуулсан Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Олон 
улсын  хурлаас дэлхийн улс орнууд тэр дундаа Ази-Номхон далайн орнууд 
санаачлага гарган “Гамшгийн аюулгүй байдлын төлөө хамтдаа тэмцэх” уриалга5 
гарган ажиллах боллоо.

Энэ нь дэлхий дахинаа тохиолдож болзошгүй гамшиг ослын хор уршгийг 
бууруулах, арилгах ажиллагаа даяаршлагдаж байгааг харуулсан үйл явдал юм.   

Уг дээд хэмжээний хуралдааны үеэр байгуулагдсан  түншлэл хамтын 
ажиллагааны баримт бичигт үзэглэсэн гарын үсэгний бэх хатаж ч амжаагүй 
шахуу байх хугацаанд Монгол улсын ОБЕГ, Номхон далай дахь АНУ-ын Хуурай 
замын цэрэг хамтран Олон улсын болон төр захиргаа, төрийн бус байгууллагын 
төлөөллийг хамруулан нийт 32 цагийн багтаамжтайгаар онол, практик ажиллагаанд 
тулгуурлан батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу дасгал сургуулийг 3 сарын 24-27-ны 
өрдүүдэд амжилттай зохион байгуулсныг цохон тэмдэглэхэд таатай байна. 

Туршлага солилцох дасгал сургууль нь гамшгийн өмнөх үеийн төлөвлөлт, 
аврах, хор уршгийг арилгах үеийн хүндрэл, цэрэг, хууль сахиулах - иргэний 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг хүлээн 
авах үеийн зохицуулалтыг хангах ажиллагааг удирдлага болгон Чингис хаан Олон 
улсын нисэх онгоцны буудал, Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг дээр Үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах тусгай чиг үүрэг хүлээсэн байгууллага, салбар дундын 
харилцан ажиллагааг харуулах, боловсронгуй болгох зорилго, зорилтод чиглэгдсэн 
үзүүлэх сургууль болж өнгөрлөө. 

Туршлага солилцох сургуулийн явцад  болзошгүй гамшиг, осол түүнчлэн 
газар хөдлөлтийн хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, бэлтгэл бэлэн байдал, 
урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, сэргээн босгох ажиллагаа нь 
дан ганц улс орны хэмжээнд шийдвэрлэж, аливаа улс гүрэн аюулгүй байдлаа бүрэн 
хангах асуудал биш гэдгийг энэхүү дасгал сургуулилтаас мэдээллийг хангалттай 
ойлгож авлаа.

ҮР ДҮНГИЙН ТАЛААР
Мэдээж аливаа арга хэмжээ, үйл ажиллагааны ололт, учир дутагдлыг олж 

илрүүлэхийг шинжлэх ухаан онолоор баталжээ, иймд судлаачийн байр сууринаас 
ажиглалт, харьцуулалт, задлан шинжлэх, дедукцын гэх мэт аргаар тодорхойлон 
дасгал сургуулилтын явцаас давуу болон сул талыг харж үнэлэлт, дүгнэлт өгч 
чухамхүү үнэнийг цөөхөн хэдэн үгээр илэрхийлж байгаа нь дараа дараагийн 

5 МУ-ын Шадар сайдын илтгэл. Япон 2015
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зохион байгуулалтын арга хэмжээг боловсронгуй болгоход чиглэгдсэн гэдгийг 
уншигч авхай та тунгаах биз ээ.

Олон улсын төрөлжсөн байгууллагуудын сургагч багш, мэргэжилтнүүд 
хүрэлцэн ирж сургалтад Аюулгүй байдлыг хангах тусгай чиг үүрэгтэй байгууллагуудын 
албан хаагчид олноор хамрагдаж гамшгаас хамгаалах ажиллагаанд үүрэг, 
чиглэлийн дагуу багаар хамтран ажиллах ойлголт авсан. 

Зохион байгуулагч хоёр талын сургууль удирдагч нар ажил алба, 
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай, заах арга зүйн арга хэлбэрийг төгс эзэмшсэн, 
сургалтын  хөтөлбөр, танхимын хичээлийн хэлбэрийг аль ч байгууллагын үйл 
ажиллагаанд тусгаж болохуйц шинэлэг, сонирхолтой үр дүнд хүрэх хэмжээнд 
зохион байгуулсан.

НҮБ-ын ложистикийн 12 төрлийн кластерын систем6 Монгол улсад нэвтэрч 
сургалтад хамрагдсан яам, агентлегийн суралцагч бүрэлдэхүүн нэгдсэн ойлголтод 
хүрч салбар дундын харилцан түншлэл, хамтын ажиллагааны хүрээнд гамшгийн 
голомтод багаар ажиллах зарчмыг сайтар ойлгосон бөлгөө.

Бусад улс орны ижил төстэй байгууллагуудын үйл ажиллагаатай хэрхэн 
уялдуулах, түүнчлэн Олон улсын байгууллагуудаас хүмүүнлэгийн тусламж авах 
талаар боломжийн түвшинд ойлголт авсан гэх мэт төрөөс ард иргэдэд шуурхай 
хүргэх ажил, үйлчилгээнд тусгах давуутай олон асуудлууд оршиж байв.                                                      

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Гамшиг ослын үед аврах, хор уршгийг арилгах арга хэмжээг тэргүүлэх чиг 

үүрэгтэйгээр оролцох Онцгой байдлын алба болон дэмжлэг үзүүлэх яам, агентлаг, 
“Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудал зэрэг нь “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-
нд сургуулийн өгөгдсөн цагийн байдалтай холбогдуулан ашиглах мэдээллүүдийг 
бүрэн тусгаагүй, сургалтад хамрагдсан бүрэлдэхүүн нь төлөвлөгөөгөө үйл 
ажиллагаанд удирдлага болгон ашиглаж хэвшээгүй;

Сургуульд оролцож байгаа бүрэлдэхүүн нь өөр өөрийн салбарын холбогдох 
хууль, журмыг сайтар судлаагүй нь багаар ажиллахад хүндрэл учруулж байсан ба 
тэдгээрийн оролцоо, идэвхи хангалтгүй. Тухайлбал: Бодлого боловсруулах хоёр 
яамнаас оролцсон төлөөлөл бүрэн хамрагдсангүй;

Улс орны дотоодын нөөц боломжоос давсан гамшиг ослын үед  Олон 
улсын тусламжийг хүлээн авах үеийн үнэлгээ хийх, хилийн боомтоор гаалийн 
түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийх журмыг боловсруулаагүй;   

 “Чингис хаан” ОУНБ–ын Онцгой комиссын хурал зохион байгуулагдаж 
үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан цагийн байдлыг үнэлэх, асуудлыг 
боловсруулах, шийдвэр гаргах ажиллагааг мэргэжлийн удирдлагаар хангах 
ажиллагаа оновчтой бус;

Улс орны хэмжээнд дотоодын нөөц боломжоос давсан гамшиг ослын үед  
Олон улсын тусламжийг хүлээн авах үед үнэлгээ хийх, хилийн боомтоор гаалийн 
түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийх журмыг боловсруулаагүй;

Нийслэл хотод учирч болзошгүй гамшгийн хор уршгийг арилгах, сэргээн 
босгох үйл ажиллагааны боломжоос давсан нөхцөл байдлын үед орон нутгаас 
мэргэжлийн байгууллагуудын хүч хэрэгслийг татан оролцуулах талаар Улаанбаатар 
хотын “Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө”-нд тодорхой тусгаагүй;

Хан-Уул дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг дээр явагдсан үзүүлэх сургууль 
удирдлага, зохион байгуулалт хангалтгүй явагдсан зэрэг энд дурьдагдсан зүйлүүд 
6 Гамшгийн менежмент. Үржин.О, Алтанчимэг. УБ 2005 он
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нь бодлого төлөвлөлт, зохион байгуулалтын  асуудлууд ба гамшгаас хамгаалах 
чиг үүрэгтэй мэргэжлийн байгууллагаас хэрэгжүүлдэг хяналт шалгалт, дасгал 
сургуулилт хэрхэн, ямар түвшинд, ямар хэмжээнд зохион байгуулж явагдагт 
тавьсан  дүн, үнэлэлт гэж би хувьдаа үзлээ.

Харин Гамшгийн эрсдэлийг  бууруулах, арилгах үйл ажиллагааг судалгаа 
шинжилгээнд тулгуурлан Гамшиг судлалыг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, 
шийдвэрлэх арга зам руу хөлгийн жолоог залж, төдийлэн дөрөө харшуулан 
давхиж чадахгүй байна уу гэсэн асуултын хариулт одоохондоо үлдлээ. 

Мөн дасгал сургуулилтын явцад тухайн тухайн сул бас алдаа оноотой  
асуудлууд байгаагаас үзэхэд бид болзошгүй гамшиг, осол түүнчлэн газар хөдлөлтийн 
хариу арга хэмжээний төлөвлөлт, бэлтгэл бэлэн байдлыг хангах асуудлаа төдийлэн 
хангаж чадахгүй байна гэсэн хариулт дээрх байдлуудаас  урган гарч байгаа юм.
            Хамгийн сонирхолтой нь ийм асуудлууд оршсоор байхад л санхүүжүүлэгч, 
зохион байгуулагч тал “Усыг нь уувал ёсыг нь дага” гэдэг үндэстний зан заншилд 
хөтлөгдөн “ОК, ОК” гэж үнэлгээ өгсөнд ажиглагчаар оролцсон миний хувьд 
дурамжхан л хоцорлоо.

ШИЙДВЭРЛЭХ АСУУДАЛ, АРГА ЗАМ
 Оролцогсдыг сонгож сургалтад хамруулахдаа өмнөх зохион байгуулагдсан 
сургуулиудад оролцож байсан ажилтан, албан хаагчдыг ажил албаны дадлага 
туршлага, хэлний мэдлэг, улс орон, тухайн салбарынхаа нөхцөл байдлыг бусдад 
ойлгуулж чадах бүрэлдэхүүнийг хамруулах,
 Туршлага солилцох “Говийн чоно” дасгал сургуулийг цаашид зохион 
байгуулагч, санхүүжүүлэгч талын сургалтын төв болон бодит нөхцөл байдлыг 
тулгуурлан явуулах боломжтой эсэхийг судлаж, харилцан хоёр талд зохион 
байгуулж байх асуудлыг тавих,
 Сургалтын явцад ажиглалт хийхэд бодит нөхцөл байдал үүссэн үеийн 
хамгийн хүндрэлтэй асуудлуудаас сэтгэл зүйч нарын ажиллагаа дутагдаж байгааг 
мэдэрсэн тул Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг 
сэтгэл судлаач  мэргэжлээр  бэлтгэх асуудлыг судлаж үзэх,
 Гамшиг судлалын хүрээлэн, Стратегийн хүрээлэн, ХСИС, БХИС зэрэг 
судалгаа шинжилгээ, боловсролын байгууллага болон эрсдэлтэй үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг хувийн хэвшлийн томоохон аж ахуйн нэгжийн төлөөллийг оролцуулах, 
 Нийгэм эдийн засгийн тогтвортой хөгжилд нөлөөлөхүйц, нөхцөл байдал 
үүсч хохирол, хор уршиг ихээр учирч болзошгүй эрсдэлтэй объектод суурилсан 
хяналт шалгалтыг зохион байгуулж, үр дүнг тодорхойлох гүйцэтгэлийн хяналт 
шалгалтад бусад мэргэжлийн холбогдох байгууллагуудын дэмжлэгийг авч 
хэрэгжүүлэх,
 Улс орны хэмжээнд үүссэн нөхцөл байдлын тоог зөвхөн төвлөрүүлэн 10 
гаруй жилийн хугацаанд хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудыг мэдээ мэдээлэлээр 
тогтмол хангаж, тэд дурьдаад өнгөрч байгаа байдалд бид дүгнэлт хийх цаг болжээ,  
харин цаашид гамшгийн эрсдэл, эмзэг байдлыг хэрхэн, ямар арга зам хэлбэрээр, 
ямар бүтэц, удирдлага зохион байгуулалтайгаар бууруулах хамгийн оновчтой 
хувилбар, асуудлыг ОБЕГ-ын харьяа Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн эрдэмтэн, 
судлаач нарын судалгаа шинжилгээний ажил, зөвлөмжид тулгуурлан онол арга 
зүйтэй нь уялдуулах талаар анхаарал хандуулах шаардлага байгааг нийтлэлд 
тусгая. 
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ДАЯН ДЭЛХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА
 Энэхүү туршлага солилцох, бэлэн байдлын чадавхийг үнэлэх дадлага 
сургуульд оролцож байгаа бүрэлдэхүүнд багахан хэмжээний мэдлэг, ур чадвар 
дутуу байлаа ч бидэнд болгоё, бүтээе гэсэн чин эрмэлзэл сэтгэлд минь гал мэт 
дүрэлзэж байхад л Үндэсний хэмжээнд аюулгүй байдал бүрэн хангагдах болно 
гэдэгт найдая.
 Төгсгөлд нь судлаач миний дүгнэлтээр Монгол улсын төр захиргааны 
байгууллага болон  хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжийн хэмжээнд Гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагааны чиглэлийн хяналтын систем,  хариуцлага тооцох бодит 
тогтолцоо ус,агаар мэт дутагдаж байгааг хэлж дуусгая. 
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1.	 Гамшгийн менежмент. ба дэвтэр. Үржин.О, Алтанчимэг.Ш нар УБ 2005 он

2.	 Монгол  Улсын Их хурлын тогтоол  2010 оны 48 дугаар тогтоол. Монгол  

Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал.

3.	 Гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх арга зүй. УБ, 2010

4.	 С.Хүрэлсүх нар “Цацрагийн ослын үеийн эрсдэлийн үнэлгээ ба шуурхай 

хариу арга хэмжээ” гарын авлага УБ. 2013.
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МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ 
АРГАЧЛАЛ, ЗАРИМ АСУУДАЛ

ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL 
TRAINING, AND SOME ISSUES

С.БАТТӨМӨР  
ХСИС-ийн Онцгой байдлын сургуулийн Гал түймэртэй 
тэмцэх албаны тэнхимийн багш,  онцгой байдлын дэд 
хурандаа  

BATTUMUR S. 
Lecturer of the Emergency Management School, Law 
Enforcement University, Lieutenant Colonel

Товч агуулга: Аврах, гал унтраах үйл ажиллагааг оновчтой, ухаалаг, шуурхай 
гүйцэтгэхэд аврагч, гал сөнөөгчийн сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын бэлтгэл чухал 
нөлөөтэй байдаг. Мэргэжлийн сургалт бэлтгэл нь маш олон хүчин зүйлсээс хамааралтай, 
олон хэсэг бүхий нарийн төвөгтэй үйл явц бөгөөд судалгаанд сургалт бэлтгэлийн 
онцлог, шаардлагыг судалж, бэлтгэлийн арга замуудыг тодорхойлж, тэдгээр нь авран 
хамгаалах үйл ажиллагаанд хэрхэн нөлөөлж болохыг судалсан болно.

Absract: Psychological, physical and skill training of rescuers and firefighters is a crucial 
to perform rescue and firefighting operations rationally, intelligently and efficiently. This 
training depending upon many factors, is a complex process with many components. This 
research studies the characteristics and requirements of psychological, physical and profes-
sional skills training and as well as the ways of training-preparation and shows their effect  
for the rescue and firefighting operations.

Аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, бие бялдар, мэргэжлийн ур чадварын 
бэлтгэлийн үндэс нь биеийн хүчний сургалт, дасгалжуулалт байдаг. Сургалт 
дасгалжуулалтын үндэс нь биеийн хүчний дасгалжилтанд сургах - сурах үйл 
явцын салшгүй хэсэг байдаг бөгөөд дараахи үйл ажиллагааны суурь болж өгнө.1 
Үүнд: зайлшгүй мэдлэг дамжуулах, тодорхой чадвар, дадал бий болгох, тодорхой 
чадварыг хөгжүүлэх явдал юм. 

Сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын сургалт дасгалжуулалт нь багаар 
ажиллах, хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж үр дүнд хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай 
боловсронгуй болгох үйл явц юм. Сургалт, дасгалжуулалт нь сэтгэл зүйтэй холбоо 
бүхий дараах хүчин зүйлүүдээс хамааралтай байдаг. Тухайлбал: мэдлэг эзэмших 
чадвар, ажигч байдал, биеийн хүчээ дайчлах чадвар, багаж зэвсэглэмж ашиглах 
техникт суралцах явдал гэж үздэг.

Сургалт дасгалжуулалт нь хүмүүжүүлэх ач холбогдолтой бөгөөд сургалт 

1 Т.Лхамжав . “Гал унтраах сэтгэл зүйн бэлтгэл”  УБ. 2001. 32 тал
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дасгалжуулалтын үр дүнд тухайн хүний сэтгэл зүйтэй холбоо бүхий санаачилгатай, 
шаардлагатай, эр зоригтой, сахилга баттай, нөхөрсөг, хамт олонч, эх оронч гэх мэт 
шинжүүд хөгжиж төлөвшинө. Сургалт нь багшаас үлгэр үзүүлэх, шавиас ойлгон 
хүлээн авч дууриах үйл явцын нэгдэл байдаг бөгөөд үлгэр, дуурайлалын нэгдэл  
бүрдэх нь сургалтанд нэн чухал ач холбогдолтой байдаг. Хүлээн авч , төсөөлөлдөө 
үндэслэн хөдөлгөөн давтахыг дууриах гэнэ.2

Дууриах үйл нь онол, практикийн сургалт, хөдөлмөрт хандах хандлага, 
албаны мэргэжлийн сургалтанд аль алинд нь илэрч байдаг. Дууриах нь хоёр 
хэлбэрээр амьдралд тохиолддог. 

- Урьдчилан төлөвлөгөөгүй, зориуд  механикаар дууриах
- Урьдчилан төлөвлөж, ухамсартайгаар идэвхитэй дууриах.

Албаны төрөл мэргэжлийн сургалтын нарийн нийлмэл хөдөлгөөнийг 
механикаар хуулбарлаж болохгүй тул  түүнийг дээд зэргээр анхаарч, ухамсарлан 
мэдэрч, идэвхитэй суралцахыг зайлшгүй шаарддаг. Албаны төрөл мэргэжлийн 
нарийн нийлмэл хөдөлгөөнийг шинээр хийж сурахад урд нь хийж сурсан, 
дадсан хөдөлгөөн их нөлөөтэй. Хэрвээ хөдөлгөөн нь буруу хэвшиж тогтсон бол 
муугаар нөлөөлдөг. Нарийн нийлмэл хөдөлгөөнийг шинээр хийж сурах нь олдмол 
хөдөлгөөн бөгөөд төрөлхийн хөдөлгөөний чадварт (явах, зогсох, суух, гүйх гэх 
мэт) үндэслэн хөгждөг.

Хөдөлгөөнийг дууриахад аврагч, гал сөнөөгчдийн хувь хүний онцлог 
ихээхэн чухал ач холбогдолтой байдаг ба түүнийг гүйцэтгэхэд нэн түрүүнд биеийн 
галбир, дээд мэдрэлийн ажиллагааны хэв шинж, авир араншин зэрэг хувь хүний 
онцлогууд нөлөөлнө. Сургалт дасгалжуулалт нь нэг талаараа мэдлэг дамжуулах үйл 
явц бөгөөд мэдлэг дамжуулах үйл явц нь дараах гурван зүйлтэй нягт холбоотой 
байдаг. Үүнд: сурч буй хөдөлгөөний техникийн онцлогийн талаархи төсөөлөлтэй 
байх, хөдөлгөөнийг зөв хийх зүй тогтолтой байх, хөдөлгөөний зөв хэвшилтэй 
байх.3

Хөдөлгөөний төсөөллийн тухай мэдлэгийг хамгийн үр ашигтай дамжуулахын 
тулд  хөдөлгөөн ойлгомжтой байх, хөдөлгөөн алдаагүй байх, хөдөлгөөнийг сайн 
ажигласан байх гэсэн гурван зарчмыг баримтлана. Хөдөлгөөний зүй тогтлыг 
зөв сургахын тулд сэтгэл зүйн талаасаа дараах зүйлийг бодолцох ёстой байдаг. 
Үүнд: тухайн аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэцийн үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх, 
хөдөлгөөнийг тооцоотой зөв хийх явдал юм.

Хөдөлгөөний хэвшил нь практик чадвар, дадлаар илрэн гардаг .Чадвар 
дадал олгох физиологийн үндэс нь давтах үйл явцтай салшгүй холбоотой. Давталт 
нь физиологийн талаасаа нөхцөлт рефлекс тогтоох зүй тогтлын салшгүй нэг хэсэг 
билээ. Давталтаар хөдөлгөөний үр дүн тооноос чанарт шилжих, улмаар энэ нь 
практикт хөдөлгөөний хэвшлээр илэрдэг. Хөдөлгөөний хэвшил тогтоох үйл явц 
хөдөлгөөнийг тайлбарлах, мэдрүүлэхээс эхэлнэ. Хөдөлгөөний талаар нэн түрүүнд 
зөв төсөөлөл бий болгох хэрэгтэй.Үүний тулд:

- Хөдөлгөөнийг удаан ойлгомжтой хийж харуулна
- Хөдөлгөөнийг янз бүрийн ачаалалтай хийж гүйцэтгэнэ
- Сурч буй хөдөлгөөнөө сонгон, хэсэг хэсгээр гүйцэтгэж сурах 
- Хөдөлгөөнийг тайлбарлахдаа дохионы тогтолцоог үр ашигтай 

хослуулан хэрэглэх (дасгал хийж байхдаа түүнийг тайлбарлах хэрэгтэй 
2 Ч.Хатанбаатар “Тамирчны эрхэм ёс” УБ. 2000 он
3 Д.Ганболд “Сургалт дасгалжуулалтын арга  техник” илтгэл 2008 он
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гэсэн үг)
- Хөдөлгөөнийг тайлбарлах нэр томъёог оновчтой хэрэглэх

Сургалт дасгалжуулалт. Сургалт дасгалжуулалт хоёр нь өөр хоорондоо 
салшгүй холбоотой. Сургалт дасгалжуулалт нь хөдөлгөөний хэвшил тогтооход 
баримтлах ерөнхий үндэс болохын зэрэгцээ аврагч, гал сөнөөгчдөд эр зориг, 
ёс суртахууний хүмүүжил олгоход нэн чухал үүрэгтэй. Сургалтын гол зорилго нь 
биеийн хүчний дасгалыг зөв гүйцэтгэх арга барилд сургана. Дасгалжуулалтын гол 
зорилго нь тухайн төрлөөр техник тактикаа боловсронгуй болгож амжилт гаргах, 
бие бялдараа хөгжүүлэх, зайлшгүй шаардлагатай чанарыг эзэмшүүлэхэд чиглэнэ. 
Сургалтаар мэдлэг чадвар, дадал эзэмшиж, дасгалжуулалтаар эдгээрийгээ цаашид 
улам боловсронгуй болгодог.

Сургалтыг ойлгомжтой байлгах сэтгэл зүйн үндэс. Сургалт ойлгомжтой 
байх сэтгэл зүйн үндэс нь нэн түрүүнд тодорхой төсөөлөлд үндэслэдэг. Нөгөө 
талаар сургах үйл явц хэрхэн зөв илэрхийлэгдэж байгаагаас хамаарна. Сургалтанд 
илэрхийллийг хөдөлгөөнөөр, үгээр хослон үзүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. 
Сургалтыг ойлгомжтой байлгахын тулд мэдрэхүйн эрхтний бүх боломжийг ашиглах 
хэрэгтэй. Албаны ур чадварын сургалтыг ойлгомжтой явуулахад хөдөлгөөний 
үзүүлбэр шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг бөгөөд үүнээс үүдэн дасгал хөдөлгөөнийг 
алдаагүй зөв үзүүлэх шаардлага тавигддаг. 

Энэ нь сургагч, дасгалжуулагч багш, суралцагч, аврагч, гал сөнөөгчдийн 
нүдэн дээр тухайн хөдөлгөөнийг зөв чадмаг хийж үзүүлэхийг зүй ёсоор шаарддаг. 
Хөдөлгөөнийг хийж гүйцэтгэхэд дараах шаардлага тавигдана: 

- Аврагч гал сөнөөгчдөд зааж буй хөдөлгөөнийхөө онцлогыг 
ухамсарлуулах хэрэгтэй. Үүний тулд сургагч, дасгалжуулагч, багш 
хөдөлгөөнөө үзүүлэхийн өмнө түүнийг ярьж тайлбарлана.

- Сургалтанд хамрагдаж байгаа аврагч, гал сөнөөгч нарын анхаарлыг 
татаж төвлөрүүлэх ёстой. Энэ нь багшийн хийж буй хөдөлгөөний үзүүлбэр 
суралцагчдын сонирхлыг өөрийн эрхгүй татаж байх ёстой гэсэн үг.

- Үзүүлсэн хөдөлгөөнийхөө онцлогыг үгээр бататгах ёстой.

Албаны мэргэжлийн уралдаан тэмцээний үед илрэх, сэтгэл зүй, бие 
бялдар, мэргэжлийн ур чадварын тухай ерөнхий ойлголт.

Сургалт тэмцээн нь аврагч, гал сөнөөгчдийн үйл ажиллагааны хамгийн 
чухал салшгүй хэсэг юм. Ажил мэргэжлийн уралдаан тэмцээнгүйгээр аврагч, гал 
сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварыг хөгжүүлэн  , аврах, гал унтраах 
үйл ажиллагаанд бэлтгэгдсэн боловсон хүчнийг бэлтгэх, баг бүрдүүлэн ажиллах 
гэсэн ойлголт байж болохгүй юм. Мэргэжлийн чиглэлийн уралдаан тэмцээн нь 
сургалт хүмүүжлийн нэн чухал ач холбогдолтой. Мэргэжлийн сургалт тэмцээн нь 
аврагч, гал сөнөөгчдөд хөдөлгөөний хэвшил тогтох , эерэг зан төлөв, эр зориг 
хөгжихөд асар их нөлөөлдөг.Мэргэжлийн сургалт тэмцээний хүмүүжлийн ач 
холбогдол бүхий сэтгэл зүйн онцлогууд 

- Мэргэжлийн сургалт тэмцээний оролцогч бүр ялахыг эрмэлздэг .
- Мэргэжлийн сургалт тэмцээн нь аврагч, гал сөнөөгчдөөс бие 

сэтгэлийн дээд зэргийн ачаалал ,чадвар шаардана. Иймд мэргэжлийн 
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сургалт тэмцээний үед анхаарал, хүртэхүй, эр зориг, хурд хүчээ дайчлах 
чадвар нэмэгдэнэ.

- Сэтгэл хөдлөл дээд зэргээр хүчтэй илэрнэ.
- Өөртөө итгэлтэй байх чадвар бий болно.

Аврагч, гал сөнөөгчдийн тактик, арга зүйн бэлгэлийн сэтгэл зүйн үндэс. 
Мэргэжлийн сургалт тэмцээнд амжилт гаргахад чиглэсэн тодорхой арга барил 
хэрэглэхийг тактик, арга зүй гэнэ. Тактикийн үндэс нь: мэдлэг, чадвар, дадалд 
тулгуурлана. Мэдлэг гэдэг нь: 

- Тактикийн чадварын тухай мэдлэг (хүчээ зөв хувиарлах г.м.)
- Өөрийн хувийн онцлогийн тухай мэдлэг (биеийн онцлогт тулгуурлан 

тухайн тактикаа ашиглан амжилт гаргах боломж )
- Өрсөлдөгчийн онцлогийг мэдэх  (Техник, тактик, алдаа )
- Болох гэж буй мэргэжлийн сургалт тэмцээний нөхцөлийг мэдэх 

(зам, зай талбайтай урьдчилан танилцах)
- Дүрэм зааврын мэдлэг 
- Мэргэжлийн сургалт тэмцээний өвөрмөц онцлогийн мэдлэг 

Дээр дурдсан мэдлэгийг амьдралд хэрэгжүүлж байвал чадвар болох бөгөөд 
хэвшил болсон тохиолдолд дадал болж хувирна.

Мэдлэгт тулгуурлан гүйцэтгэх үйлдлийг эзэмших үйл явц нь чадвар,дадал 
гэсэн хоёр шаттай явагдана: Чадвар нь: олж авсан мэдлэгээ практикт ашиглан 
тухайн үйл ажиллагаагаар амжилтад хүргэх үйл явц. Мэргэжлийн сургалт бол 
биеийн хүчний аль нэгэн дасгалыг амжилттай гүйцэтгэхтэй холбоотой (сэлэх, гүйх, 
харайх г.м) илэрнэ. Дадал нь: тоо чанарын хувьд дээд зэргийн үр дүнтэй хурдан, 
зөв хэмнэлттэй гүйцэтгэж буй боловсронгуй үйл юм. Дадлын гол шинж нь: 4

- Гүйцэтгэж буй үйл нь иж бүрэн байх 
- Гүйцэтгэлээ ухамсарлах 
- Сургалт, хүмүүжлийн ажил, амьралын туршлагын явцад үүсч 

хөгждөг 
- Хөдөлгөөн нь автомат болно.

Энэ бүх шинжийн физиологийн үндэс нь мэдрэлийн динамик холбоотой 
бөгөөд хөдөлгөөний дадал бий болгож хөгжүүлэх үйл явц түүний техникээс 
ихээхэн шалтгаална. Тухайлбал:

- Хөдөлгөөний техник зөв байх 
- Хөдөлгөөний техник тогтвортой байх 
- Хөдөлгөөний техник янз бүрийн аргаар хийх бололцоотой байх 
- Хөдөлгөөний техник нөхцөл базорилго өөрчлөгдөж байгаатай 

холбоотойгоор хувиргах чадвартай байх.
Хөдөлгөөний техник дээрхи байдлаар төгөлдөржсөн тохиолдолд жинхэнэ 

аврагч, гал сөнөөгч болно. Хүний амьдралын явцад үүсч хадгалагдсан ямар нэг 
үйлийг боловсронгуй болоход чиглэсэн хандлагыг зуршил гэж нэрлэдэг. Тухайлбал 
өглөө бүр биеийн тамирын дасгал хийдэг зуршил тогтсон хүнд дадлын хөгжил 
төлөвшихөд цаашдаа гурван үндсэн хувилбар байж болдог. Үүнд: 

- Урьд нь олж авсан дадал шинийг эзэмшихэд таатай нөлөөлөх 
- Урьд нь олж авсан дадал шинийг эзэмшихэд эсрэгээр нөлөөлөх
- Урьд сурсан хөдөлгөөний бүтэц шинээр эзэмшиж буй хөдөлгөөний 

4 Д.Тунгалаг “Ёс зүй” мэргэжлийн ёс суртахуун ба мэргэжлийн ёс зүйн онцлог УБ.2002. 131 тал
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эсрэг байвал сурцыг удаашруулах
Хөдөлгөөний техникийг урьд нь буруу эзэмшсэн байвал хөдөлгөөний дадал 

саармагжих ба үгүй болох, бий болсон автомат үйл ажиллагаа сулрах, эсвэл бүр 
мөсөн алга болох магадлал өндөр байдаг. Тухайлбал удаан хугацаагаар дасгал 
сургууль хийхгүй завсарлах, хэт ядрах, ачаалал хэтрэх, хойрогшин хандах, гадны 
хэт хүчтэй ер бусын цочролын нөлөө зэргээс хөдөлгөөний техник алдагддаг.5

Аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын 
онцлог. Аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын онцлог 
нь мэргэжилдээ амжилт гаргах чухал хүчин зүйл болдог бөгөөд тактикийн сэтгэл 
зүйн үндэс болно. Гал түймэр унтраах арга зүй, тактикт нөлөөлөх аврагч, гал 
сөнөөгчдийн сэтгэл зүй , бие бялдар, ур чадварын онцлог  болох ажигч байдал, 
ухаарах чадвар, санаачилгатай байдал, урьдчилан харах чадвар зэргийг  хамгийн 
түрүүнд авч үздэг. 

Ажигч байдал нь гал түймэр, гамшгийн голомтод үүрэг гүйцэтгэх явцад 
эгзэгтэй агшинуудийг хурдан, зөв үнэлэх чадвартай байх, ухаарах чадвар нь баримт 
сэлтийг хурдан зөв үнэлж, ач холбогдол үр дагаварыг нь тооцоолох чадвартай 
байх, санаачилгатай байдал нь тактикийг хурдан шийдвэртэй хэрэгжүүлэх, хамгийн 
ашигтай үйл ажиллагааны арга барилыг бие даан сонгон хэрэглэх чадвартай байх, 
урьдчилан харах чадвар нь тактик, арга зүйн төлөв байдлыг урьдчилан тааж 
өөрийнхөө үр дүн , үйлдлийг урьдчилан харах чадвар гэж ойлгож болно.

Тактик нь мэргэжлийн сургалт бэлтгэлээс ихээхэн хэмжээгээр хамаарна. 
Тактикийн бэлтгэл нь удаан хугацааны зорилго чиглэлтэй , сурган хүмүүжүүлэх 
үйл явц юм. Тактикийн бэлтгэлийг техникийн бэлтгэлтэй хамт явуулна.Тактикийн 
бэлтгэлийн зорилго нь тухайн мэргэжлийн тактикийн онцлог, үр ашигтай тактикийн 
арга барилыг хэрэглэх нөхцөл эзэмших, энэ арга барилаа практикт хэрэглэж чадах 
дадлагатай болох явдал юм.Тактикийн бэлтгэлийн сэтгэл зүйд хамгийн чухал 
нөлөөтэй нь сэтгэлгээ юм.

Тактикийн зорилгыг хэрэгжүүлэх аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэлгээний 
онцлог тактикийн чадвар нь цагийн байдал, тасралтгүй өөрчлөгдөх нөхцөл байдалд 
зөв хурдан үнэлгээ өгч, үүнтэйгээ уялдуулан өөрийнхөө тактикийг боловсруулж 
тухайн нөхцөлд хурдан, үр ашигтай хэрэглэхэд оршино.Үүнд чухамхүү тухайн 
аврагч гал сөнөөгчдийн сэтгэлгээний онцлог хэрэг болдог. Тактикт нөлөөлөх 
аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэлгээний онцлог, тактикийн төлөвлөгөөтэй байх ба 
энэ төлөвлөгөөг гаргахын тулд: 

- Гамшгийн хүч, сэтгэл зүйн онцлог тактикийн боломжийг мэдэх 
- Цагийн байдалд өөрчлөгдөх үйлдлийг урьдчилан мэдэх
- Өөрийнхөө боломжийг зөв үнэлэх 
- Багаж зэвсэглэмж, хэрэгслэлийг зөв сонгох,техниктэй дадсан байх 
- Хийх үйлдэл тодорхой , ойлгомжтой байх 
- Шийдэмгий, анхааралтай байх
- Хурдан сэтгэх, шургуу байх
- Сэтгэлийн эр зоригтой байх
- Өөртэйгөө ярих, өөртөө тушаах

Тактикийн сэтгэлгээ нь их тархины гадрын идэвхитэй үйл ажиллагаа бөгөөд 
өвөрмөц дасгалаар тактикийн сэтгэлгээг сайжруулна. 

Аврах, гал унтраах үйлдлээ төлөвлөх. Үйлдлээ төлөвлөх нь дараах зүйлд 
5 “Сургалтын сэтгэл зүйн зарим асуудлууд” илтгэл УБ.2014
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чиглэнэ. Тохиолдож болох бэрхшээлийг урьдчилан харж ухамсарлах, бэрхшээлийг 
давж туулах арга хэрэгслэлийг сонгох, аврах, гал унтраах арга зүйн төлөвлөгөө нь 
дараах гурван хэлбэртэй байж болно.

- Аврах гал унтраах арга зүйн энгийн төлөвлөгөө (туулах замыг 
тооцсон)

- Аврах гал унтраах арга зүйн нийлмэл төлөвлөгөө (олон зүйлийг 
тооцсон)

- Аврах гал унтраах арга зүйн илүү нормт төлөвлөгөө (болзошгүй 
зүйлүүдийг нэмж төлөвлөнө)

Гал унтраах удирдагчийн төлөвлөгөө нь нэн түрүүнд дараах гурван 
шаардлагыг хангасан байна Үүнд: цагийн байдлыг бодитой тооцоолох, бүтээлч 
арга барилын хувьд баян байх , баримжаалсан байх шаардлагатай.

Өөртөө тушаал өгөх. Энэ үйл нь нэг дохионы тогтолцоотой нягт холбоотой 
бөгөөд энэ байдал нь хөдөлгөөнөөр илэрнэ. Нөгөө талаар өөртөө тушаал өгөх нь 
сэтгэл хөдлөл ихтэй байдаг, иймээс хурдан оновчтой хөдөлгөөн хийх бололцоо 
олгоно.

Аврагч гал сөнөөгчдийн бие бялдарын бэлтгэлийн  онцлог: Бие 
бялдарын бэлтгэл аврагч, гал сөнөөгчдийн зоригийн чанарыг хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаа юм. Мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагааны гол онцлог нь бэрхшээлийг 
даван туулахдаа холбоотой эр зоригийн бэлтгэл нь санаачилгатай , шийдэмгий, 
эрэлхэг, эр зоригтойгоор бэрхшээлийг сөрөн зогсож  даван туулах онцгой чадварт 
үндэслэнэ. 

Бие бялдарын чанарын сэтгэл зүйн онцлогууд нь эерэг, сөрөг шинжүүдийн 
харилцан уялдаанд илэрнэ. Үүнд: эрэлхэг-аймхай, итгэлтэй- хувирамтгай, шургуу-
сул, тэвчээртэй-тэвчээргүй гэх мэт.  Эдгээр шинжийн эерэг талыг хөгжүүлэхэд сургалт 
дасгалжуулалтын зорилго оршино. Бие бялдарын чанарын сэтгэл зүйн онцлогууд 
нь дээд мэдрэлийн үйл ажиллагаатай хамааралтай,  тухайлбал эрэлхэг шийдэмгий 
, туйлбартай байх нь  хүчтэй тэнцвэртэй, хөдөлгөөнтэй байх физиологийн үндэстэй 
, бие бялдар ур чадварын сул шинж үйл ажиллагаа нөхцөлт рефлексийн замаар 
гэнэт хямрах , булчин сулрах, зүрх дэлсэх гэх мэт шинжээр илэрнэ. 

Дээд мэдрэлийн үйл ажиллагааны талаас самуурч анхаарлаа төвлөрүүлж 
чадахгүй байх, гаж буруу мэдрэмж төсөөлөл бий болох, буруу ойлгох улмаар 
сааталд орох зэрэг нь үндэслэлгүй шийдвэр гаргахад хүргэнэ. Тодорхой хугацаанд 
цочрох эсвэл саатсанаас болж өөрийн хүчиндээ итгэхгүй болж хүч нь суларч хийж 
байгаа үйлдлээ үргэлжлүүлэх сониорхолгүй болно. Бие бялдар, ур чадварын 
сөрөг,сул шинжтэй тэмцэх хоёр үндсэн арга зам байж болох юм.6

- Урьд нь тохиолдсон сэтгэлийн хүнд цохилтыг мартагнуулж , 
бэрхшээлийг даван туулахад нь идэвхитэй туслах 

- Бие бялдарт сөрөг илрэлийн саатлын үйл явцыг бэхжүүлэх замаар 
ухамсартай дарангуйлах явдал юм. Үүний тулд: эр зоригийн дасгалжилт 
хийх, сөрөг нөхцөлийг арилгах , өөртөө итгэх, урам хайрлах

Бие бялда р, ур чадварын бэлтгэл түүний ач холбогдол нь ухамсартайгаар 
бэрхшээлийг даван туулахад чиглэнэ. Бие бялдар ур чадварын хэлбэрүүд нь 
дараах байдлаар илэрдэг. Биеийн хүчний ачааллыг тэсвэрлэх, анхаарлыг дээд 
зэргээр төвлөрүүлэх, ядралтыг тэсвэрлэх, айдас бэрхшээлийг давах, тухайн цаг 
үеийн сэтгэл түгшилтийг даван туулах гэсэн үндсэн зарчмууд дээр тулгуулагддаг 
6 Д.Эрдэнэчулуун “Сурагчдын сэтгэцийн онцлогийг судлах арга зүй” Мөрөн. 1995
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Эр зоригийн чанарыг бий болгох аргад бага зэргийн саатлаас эхэлж тавьсан 
зорилгыг гүйцэтгэх хүсэл төрүүлэн гүйцэтгэж чадна гэдэгтээ итгэхээр хүндхэн 
даалгавар өгөх, хурдан эрчимтэй гүйцэтгүүлэх, анхаарал нь төвлөрөхөөр даалгавар 
гүйцэтгүүлэх, эр зоригийн чанарыг удаан үргэлжлүүлэх чадвар суулгах аргачлал 
байж болно. 

Аврах гал унтраах үйл ажиллагаанд тохиолдох бэрхшээл түүний 
онцлог. Аврах, гал унтраах үйл ажиллагаанд тохиолдох бэрхшээлийг объектив, 
субьектив гэж хоёр хувааж болох юм. Объектив бэрхшээл нь тухайн үүрэг гүйцэтгэх 
үед тохиолдож болох өвөрмөц бэрхшээл бөгөөд түүнийг даван туулахгүйгээр 
аврах, гал унтраах үйл ажиллагааг бүрэн төгс явуулж чадахгүй. Жишээлбэл: 
биеийн хүч, хурд оновчтой байдал, хөдөлгөөний дээд зэргийн тэнцвэртэй байдал. 
Энэ бэрхшээлийг даван туулах арга нь зөв байх учиртай.

Субьектив бэрхшээл нь тухайн аврагч, гал сөнөөгчийн үүрэг гүйцэтгэх 
обьектив онцлог сургалт дадлагын нөхцөлд аврагчдын хувийн харьцаанаас 
хамаарч гарч ирнэ. Жишээлбэл гэмтэл авахаас айх, хамтран үүрэг гүйцэтгэж буй 
нөхдөө болон өөрийгөө хэт үнэлэх гэх мэт. Энэ бэрхшээлийг даван туулах гол арга 
нь итгүүлж, үнэмшүүлж, зөв ойлгуулахад оршино. Аврах, гал унтраах үед илрэх 
сэтгэл хөдлөлийн онцлог шинжид сэтгэл хөдлөл хурц, хүчтэй илэрнэ. Сэтгэл хөдлөл 
аврагч, гал сөнөөгч нарын үйл ажиллагаанд мэдэгдэхүйц нөлөөлөхийн зэрэгцээ 
сэтгэл хөдлөлөө жолоодохыг шаардана. Сэтгэл хөдлөл янз бүрийн хэлбэрээр тод 
илрэх бөгөөд сэтгэл хөдлөл хурдан хувирна.

Сэтгэлийн хямрал, хөөрөл, эсвэл уналт ихэвчлэн хэт ачааллаас илэрнэ. 
Сэтгэлийн хямрал хүнд хэцүү, аюултай үүрэг гүйцэтгэхтэй холбоотой үүсдэг. 
Гэхдээ энэ нь ерөнхий ажиллах чадварыг нэмэгдүүлж, эрэлхэг тэвчээртэй өөрийн 
хүчинд итгэдэг, бэрхшээлийг даван туулах чадвартай болгодог сайн талтай. Харин 
амжилтгүй байвал эсрэгээр нөлөөлдөг. Удаан хугацаагаар эрчимтэй үргэлжлэх гал 
түймэр, гамшиг ослын голомтод тодорхой агшинд үүсдэг өвөрмөц байдлыг үхэлд 
хүргэх мөч гэж нэрлэж болно. Энэ үед сэтгэл зүйн дараах онцлог илэрдэг: 

- Ухаан балартаж, бие баларч, сэтгэхүй, ой ухаан суларна.
- Анхаарал сарнина, аврагч нарын тогтвортой байдал эрс буурна.
- Амьсгал давхцаж, зүрх зогсох мэт мэдрэмжтэй холбоотой сэтгэлийн 

хүнд байдалд орно.
- Хөдөлгөөний идэвх буурч, хөл хүндэрч, цааш нь үргэлжлүүж 

чадмааргүй болж, байрлалаа орхин гарах хүсэл төрнө.
Хүний үндсэн үйл ажиллагааны сэтгэл зүйн онцлог. Хүний үндсэн 

үйл ажиллагаа хөдөлмөрлөх, сурах, тоглох гэсэн гурван цуврал үйлээр илрэнэ.  
Хөдөлмөрлөх үйл нь хүн бий болгосон анхны нөхцлийн нэг гэдэгт хэн ч эргэлзэхгүй 
биз ээ. Энэ үйл нь хүсэл, чиглэсэн зорилго, үйлдэл хэмээх гурван цуврал үйл 
ажиллагааны нэгдэл юм. Хүсэл нь хүний хэрэгцээн дээр үндэслэн бий болж, 
чиглэсэн зорилгыг төрүүлнэ. Чиглэсэн зорилго тавьж үр дүнд хүрэх үйл нь зорилгоо 
хэрэгжүүлж үр дүнд хүрэхийн тулд хийж буй үйлдэл. Хөдөлмөрлөх үйлийн нэг тод 
жишээ нь төрөл мэргэжлийн алба гэж ойлгож болно. Хөдөлмөрлөх үйлийн явцад 
ажигч байж тухайн хийх ажлын дэс дарааллыг гүн гүнзгий ойлгох, арга техникт 
маш сайн суралцах, шургуу хөдөлмөрлөх явдал юм. Сурах үйл ньхүн төрөлхтний 
хуримтлуулсан мэдлэгийг эзэмших үйл явцад мэдлэг, чадвар, дадал гэсэн гурван 
шаттай болж амьдралд хэрэгжинэ.7
7 Т.Соронзонболд, П.Цэдэв “Аврагчдын сургалтын мөн чанар, тогтолцоог боловсронгуй болгох арга 
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Техникийн бэлтгэлийн үеийн сэтгэл зүйн үндэс. Биеийн хүчний дасгалын 
техник нь тухайн дасгалыг дээд зэргээр үр ашигтай гүйцэтгэх аргуудын нийлбэр 
юм. Хөдөлгөөний дээд зэргийн дадал хөгжүүлэх нь биеийн хүчний дасгалыг 
зөв хийх техникт сургах зорилготой. Албаны сургалтын бэлтгэлийн өвөрмөц 
хувилбарыг техникийн бэлтгэл хэмээн нэрлэдэг. Биеийн хүчний дасгал гүйцэтгэхэд 
мэдрэмжийн үүрэг, хөдөлгөөний тэнцвэрийн, хүрэлцэх мэдрэмж гэж хуваан үздэг 
бөгөөд өөрийн өвөрмөц үүрэгтэй. 

Хөдөлгөөний мэдрэмж нь хөдөлгөөний уялдаа холбоог хангахад чухал үүрэгтэй 
дараах зүйлүүдийг мэдрэх онцлогтой байдаг Үүнд: хүчийг мэдрэх, эсэргүүцлийг 
мэдрэх, хүчдэлийн үргэлжлэх хугацаа, өөрчлөлтийг мэдрэх, хөдөлгөөний хурдыг 
мэдрэх, уян хатан далайцыг мэдрэх хэрэгтэй байдаг. Тэнцвэрийн мэдрэмж нь 
огцом эргэлттэй, хурдтай хөдөлгөөн шаардах, мөн шүхрээр буух үеийн эргэлдэх 
хурд орж болох ба хүрэлцэх мэдрэмж нь аливаа зүйлийн хэлбэр, хэмжээ хатуу 
зөөлөнг мэдрэх үүрэгтэй. Органик мэдрэмжийн ачаар өвдөлтийг мэдэрч, гэмтэж 
бэртэхээс сэргийлж, амь насаа хамгаалах боломж бүрдэнэ.

Биеийн хүчний дасгалыг гүйцэтгэхэд хөдөлгөөний хүртэхүйн үүрэг. 
Өөрийнхөө хөдөлгөөнийг дасгалын үед хүртэх нь нарийн нийлмэл үйл бөгөөд 
дараах зүйлүүдийг хүртэж байдаг. Биеийн болон түүний хэсгийн байрлалыг хүртэх, 
хөдөлгөөнийг идэвхийг хүртэх, хийж буй хөдөлгөөний хэмжээг хүртэж төсөөлөх. 
Энэ хүртэхүй нь дараах мэдрэмжинд тулгуурладаг: Анхны барилтай холбоотой 
мэдрэмж,  хөдөлгөөн хийхэд хөдөлгөөн хийж буй эрхтэн өөрчлөгдөж буй мэдрэмж, 
булчингийн ширхэгийн уртын өөрчлөлттэй холбоотой гарах булчингийн мэдрэмж, 
тодорхой өндөрт өргөхөд эрхтэнд хүнд нь мэдрэгдэх, хөдөлгөөний чиглэлийг 
хүртэх харааны мэдрэмж чухал.

Хөдөлгөөний хурдыг хүртэх гэдэг нь биеийн хүчний дасгалын үед хугацааг 
төсөөлөх төсөөлөл нь тодорхой хугацаанд гүйцэтгэх ёстойг аль болох богино 
хугацаанд хийх хугацааг мэдэж, хүчээ зөв хувиарлахад тусална. Биеийн хүчний 
дасгалын үед хугацааг төсөөлөх нь дараах зүйлд үндэслэнэ: Тодорхой  зайн 
дахь алхалтын тоогоор, энерги зарцуулалтаар,  дохиогоор  хөдөлгөөний хурдыг 
тооцоолдог. 

 Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас хамгаалах гол арга бол урьдчилан 
сэргийлэх, үе шаттай сургалтыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу системтэй 
зохион байгуулах явдал бөгөөд аврах арга хэмжээг аль болох шуурхай гүйцэтгэх 
шаардлага тавигдаж байна. Гамшиг, ослын аюулаас иргэдээ хамгаалах гол арга, 
хэлбэр бол аврагч нарыг болон иргэдийг аврах үйл ажиллагаанд сургасан байх 
явдал юм. Чухам юунд сургагдах ёстойг аврах ажиллагаанд оролцсон туршлага, 
сургамжаар тодотгож, аврагчдын сургалтын онол, практикийг тодорхойлж болно.  
Тийм  учраас аврагч нарын үндсэн хөдөлмөр бол аврах ажиллагаанд  суралцах 
явдал гэж томьёолж болно. Өөрийн амь биеийг золиослон байж, иргэдийн амь 
насыг аврахад суралцах явдал бол хүнд хөдөлмөрийн нэг гэж дэлхий нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн байдаг  учраас дэлхий хамгийн хүнд мэргэжилд гал сөнөөгч 
нарыг оруулсан байна.

Олон улсын хэмжээнд онцгой байдлын  мэргэжилтэнг гүйцэтгэх үүрэгтэй 
нь уялдуулан чадамж эзэмшүүлэх, гал сөнөөгч, аврагч мэргэжлийг эрчимтэй, 
мэдээлэлжсэн технологиор богино хугацаанд , чанартай суурь боловсрол олгохын  
зэрэгцээ онцгой байдлын албаны ажилтаны мэдлэгийг гүйцэтгэх үүргийн хэмжээнд 
зам” илгтэл, 2013 он
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эзэмшүүлэхэд анхаарах болжээ. 
Судалгаанаас үзэхэд төв, орон нутгийн аврах, гал унтраах анги, салбарын 

захирагч нар нь бүлэг, салаа, салбарын түвшинд боловсрол эзэмшсэн байгаа ч  
аюул осол, байгалын гамшиг тохиолдсон үед тухайн салбарыг өргөтгөн зохион 
байгуулахад бэлтгэгдээгүй байгаа зэргээс харагдаж байна. Дээрх байдлаас үзвэл, 
мэргэжлийн аврагч нарыг бэлтгэх, түүний тогтолцоо, сургалтын агуулга, арга зүйг 
боловсронгуй болгох шаардлага зүй ёсоор тулгарч байна.

Дүгнэлт
Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн сургалтын 

хөтөлбөрт биеийн хүчний болон албаны спорт, хавсарсан мэргэжлээр практик 
сургалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, үр дүнд хүрэх хамгийн  дөхөм арга бол сургалтын 
үйл ажиллагааг бодит байдалд ойртуулж гал унтраах бэлтгэл сургалт болон 
албаны сургалтын арга техник хичээлийн явцад нь спорт болон биеийн тамирын 
төрөл, дасгалуудыг нийцүүлэх замаар загварчлал боловсруулах явдал юм. Энэхүү 
загварчлалын үндэс нь мэргэжлийн програмчилсан норматив хугацааны тооцоо 
байх юм.

Норматив хугацааны тооцоололд сургалтын нөхцлийн дэлгэрэнгүй тайлбар, 
түүний онцлог шинж чанарууд, мөн хувь хүний зан чанар, сэтгэлзүйн болон биеийн 
хүчний гол ач холбогдолтой чанаруудыг дэлгэрэнгүй тайлбарласан бичилтүүд байх. 

“Онцгой байдлын ажил-эрх зүй” мэргэжлээр бэлтгэгдэж буй 
мэргэжилтэнгүүдийн мэргэжлийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуурлан мэргэжлийн програмчлал тооцоог гаргаж, зөвхөн гал түймрийг унраах 
төдий биш аюулгүй байдлын бүрдэлт, урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий 
ажлуудыг зохион байгуулах дараахь мэргэжилтэнгүүдийг бэлтгэх хэрэгтэй гэж 
үзэж байна. Үүнд: 

Төрөл мэргэжлийн аврагч, гал сөнөөгч, инженер - зохион байгуулагч, 
байгаль орчин хамгаалагч, төрөл мэргэжлийн удирдагч гэсэн чиглэлээр байж 
болох юм. Эдгээр мэргэжлийн сургалтанд хамрагдаж байгаа хүний биеийн хүчний 
онцлог чадваруудын дотроос хамгийн чухал нь:

- Ачаалал даах чадвар
- Анхаарал төвлөрүүлэх чадвар
- Онцгой байдалд бэлтгэлтэй байх чадвар
- Цаг агаарын болон газар зүйн ямар ч нөхцөлд сэтгэл зүйн, биеийн 

хүчний бэлтгэлтэй ба ачаалал даах чадварууд юм.
“Онцгой байдлын ажил - эрх зүй” мэргэжлээр суралцаж байгаа сонсогчдын 

сургалтын үйл ажиллагаанд дараахь бие сэтгэлийн шинж чанаруудын үзүүлэлтийг 
зайлшгүй шаарддаг байх ёстой. Тухайлбал: харааны болон сонсголын, ой 
тогтоолтын хүрээ, харааны хэмжээ, хуваарилалт, анхаарлын тогтоц, төвлөрөл, 
сэтгэл зүй, шаламгай байдлын тогтоц зэргүүд болно. 

Мөн энэхүү мэргэжлийн чиглэлд хувь хүний чанарууд маш чухал. Үүнд: 
өндөр сахилга бат, дэг журам, зориг, шийдвэртэй байх, зорилготой, овсгоо 
самбаа, хатуужилтай байх ёстой. Зохион байгуулах чадваруудад өөрийгөө 
удирдах, бие дааж шийдвэр гаргах, бусдыг удирдах, удирдагч хүнд байх ёстой 
бүхий л зан чанаруудыг агуулна. Суралцагч оюутнууд хөдөлгөөний чадварыг 
эзэмших, хавсарсан хэлбэртэй аврах ажиллагаанд суралцах, эд зүйлс болон эд 
зүйлсгүй аюулд орсон хүнийг зөөх, өгсөх, уруудах алхмаар яаравчилсан шилжих 
хөдөлгөөн хийх, мөлхөө хөдөлгөөн, олс бусад багаж зэвсэглэмж ашиглан ханаар 
авирах, тусгайлсан төхөөрөмжүүд дээр яаравчилсан шилжих хөдөлгөөнүүдийн 
хийх, хоёроос гурван метрийн өндөрт хөдөлгөөн хийх, багаар ажиллах чадвар 
суулгах сургалтуудыг зайлшгүй зохион байгуулах, сургалтын материаллаг баазыг 
бий болгох хэрэгтэй байна.
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SOME ISSUES ON REVIEWING OF FIRE FIGHTENING
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Товч агуулга: АМонгол улсын эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжих 
хандлага бий болж, өндөр барилга, үйлдвэр, уул уурхай, барилга байгууламж олноор 
баригдаж, хот суурин газарт хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж байна.

Энэ бүхнийг дагаад гамшиг осол, гал түймрийн тоо, хохирол өсөн нэмэгдэх 
хандлагатай байгааг сүүлийн 5 жилийн байдал тухайлбал Улаанбаатар хотод гарч 
байгаа гал түймрийн тоо жилд дунджаар 12-15 хувиар нэмэгдэж байгаа баримт харуулж 
байна.

Absract: Psychological, physical and skill training of rescuers and firefighters is a crucial 
to perform rescue and firefighting operations rationally, intelligently and efficiently. This 
training depending upon many factors, is a complex process with many components. This 
research studies the characteristics and requirements of psychological, physical and profes-
sional skills training and as well as the ways of training-preparation and shows their effect  
for the rescue and firefighting operations.

Монгол улсын Үндсэн хуульд заасан Монгол улсын иргэний аюулгүй 
амьдрах эрхийг хангах талаар төрийн хүлээх үүргийн нэг болсон гамшиг осол, 
гал түймрийн болзошгүй аюулаас ард иргэдийн амь бие, эд хөрөнгийг хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аюулгүй байдлыг хангуулах шаардлага зүй ёсоор 
тавигддаг.

Монгол улсын эдийн засаг сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжих хандлага 
бий болж, өндөр барилга, үйлдвэр, уул уурхай, барилга байгууламж олноор 
баригдаж, хот суурин газарт хүн амын төвлөрөл нэмэгдэж байна.

Энэ бүхнийг дагаад гамшиг осол, гал түймрийн тоо, хохирол өсөн нэмэгдэх 
хандлагатай байгааг сүүлийн 5 жилийн байдал тухайлбал Улаанбаатар хотод гарч 
байгаа гал түймрийн тоо жилд дунджаар 12-15 хувиар нэмэгдэж байгаа баримт 
харуулж байна.

Өнөөгийн энэ нөхцөл байдал ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангуулах 
хууль тогтоомж, дүрэм норм, стандартыг улам боловсронгуй болгож, хүчин чадлыг 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛ СУДЛАЛ
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нэмэгдүүлэх, түүний хэрэгжилтийг хангуулахад илүү анхаарах шаардлагатай байна. 
Дэлхийн  уур амьсгалын өөрчлөлт, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжил 

дэвшил, хотжилт, хүн амын нягтрал, барилгажилт, өндөр барилга байгууламж, 
үйлдвэржилт, уул уурхайн техник технологийн хөгжил, ядуурал зэрэгтэй холбогдон 
гамшиг осол, гал түймрийн эрсдэл жил тутам өсөн нэмэгдэж байна. Зөвхөн сүүлийн 
3 жилд объектын гал түймэр 9105 удаа гарч төр, аж ахуйн нэгж байгууллага, 
иргэдийн өмчинд 18,7 тэрбум төгрөгний хохирол учирч, гал түймрийн улмаас 
224 хүн амь насаа алдаж, 155 хүн түлэгдэж гэмтэн, 2298 барилга, орон байр, 
гэр галтүймэрт өртөн шатсан байна. Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангуулах талаархи эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгожгамшиг осол, 
гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг оновчтой зохион 
байгуулах шаардлага бидний өмнө бий болоод байна.

Улсын хэмжээнд гамшиг, гал түймрийн хяналтын ажлыг Гамшгаас 
хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Захиргааны хариуцлагын тухай 
хууль, Засгийн газрын 1999 оны 209, 2006 оны 105 дугаар тогтоол, /Гал түймрийн 
улсын хяналтын дүрэм, Гамшгаас хамгаалах улсын хяналтын дүрэм/ ОБАЭС-ын 
2006 оны 52 дугаар тушаалын хүрээнд аж ахуй нэгж, байгууллага, ард иргэдэд 
гамшиг болон галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтуудыг зохион 
явуулж байна.  

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дээрх хууль тогтоомж, 
дүрэм нь өнөөгийн нөхцөлд хяналтын эрх зүйн орчинг бүрдүүлж чадахгүй байна. 
Цаашид бидний дагаж мөрдөж байгаа хууль тогтоомжууд болон дүрэм журам, 
норм стандартуудыг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн дахин боловсруулж 
бүх нийтээр дагаж мөрдүүлэх шаардлагатай. Энэхүү эрх зүйн орчинг сайжруулж 
өгснөөр гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хяналтын ажлыг бүрэн утгаар 
нь явуулах эрх зүйн орчин бүрдэнэ.

Улсын хэмжээнд хяналтын чиглэлээр нийт 116 албан хаагч ажиллаж байна. 
Үүнээс Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагч-27 /нийслэлд/, Гамшгаас хамгаалах 
улсын хяналтын байцаагч-89 / орон нутагт/ ажиллаж байна.

ОБЕГ-ын Гал түймэртэй тэмцэх газрын Хяналтын хэлтэс нь 21 аймагт 
хяналтын тасагтайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. 

1-р бүсэд 4-5 байцаагчийн орон тоотойгоор явуулж байгаа боловч 
нийслэлийн дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсүүдэд гамшгийн хяналтын 
байцаагчтай нийлээд 3 алба хаагч хяналт шалгалтыг явуулж байгаа нь нийт аж 
ахуй нэгж, байгууллагад хяналт шалгалтыг явуулахад нэг хүнд ноогдох ажлын 
ачаалал их байна. Тийм учраас дүүргүүдэд хяналтын тасагтай болгож байцаагчийн 
орон тоог нэмэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.

Хяналтын болон урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ажиллаж байгаа алба 
хаагчдын тоо болон зарцуулж байгаа төсөв харьцангуй бага байна. Онцгой байдлын 
байгууллагын хэмжээнд зарцуулах төсөвт урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр зарцуулах 
төсвийг 20%-д, хяналтын байцаагч нарын тоог 20%-д хүргэж ажиллулснаар нийт 
байцаагч нарын ажлын ачаалал багасаж аж ахуй нэгж, байгууллагуудад тавих 
хяналт шалгалтын ажил сайжирна.

Гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хийгдэж байгаа ажил 
нь зөвхөн нэг байгууллагын, нэг газар, хэлтсийн ажил биш тул түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх мэдээлэл, сурталчилгааны үндэсний хөтөлбөр боловсруулснаар энэ 
чиглэлээр бүх шатны байгууллага, иргэдийн хүлээх үүрэг тодорхой болж түүнийг 

DISASTER RISK STUDIES
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дагаж төсөв хөрөнгө нь шийдэгдсэнээр гал түймрийн тоо хохирол буурна.
Гал түймрийн хяналт шалгалтыг хөнгөвчлөхийн тулд хороо, багт урьдчилан 

сэргийлэх, тусламж үзүүлэх  төв байгуулж тус төвд ажиллаж байгаа ажилчид 
хороо, багаар үйлчлүүлж байгаа ард иргэдэд гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх талаар сургалт сурталчилгааг зохион байгуулах боломж нь бүрдэж өгнө.

Онцгой байдлын байгууллагын хэрэгжүүлэх чиг үүргээс төрийн бус 
байгууллагад зарим нэг чиг үүргийн шилжүүлэн хэрэгжүүлэх. Жишээ нь: /Улсын 
хэмжээнд бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд гамшиг, гал түймрээс хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх сургалт, сурталчилгааны ажил явуулах/

Гал түймэр ихээхэн гарч байгаа гэр хорооллын хороодын судалгааг үндэслэн 
хяналт шалгалт явуулах хуваарь гаргаж нэгдсэн байдлаар шалгалт явуулах, 
иргэдийн идэвхийг өрнүүлэх, анхаарлыг татах арга хэмжээ зохион явуулах нь гал 
түймрийн тоо хохирлыг бууруулах шндэс болох бөгөөд гал унтраах ангийн бие 
бүрэлдэхүүн айл өрхөд галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийж илэрсэн 
зөрчлийг хариуцсан байцаагчид мэдэгдэн ажиллаж байгаа боловч гал сөнөөгч 
айл өрхөд нэвтрэн орох хууль эрх зүйн орчин байхгүй байгаа нь учир дутагдалтай 
байна.

Гал түймэр их гарч байгаа гэр хорооллын хороодын судалгааг үндэслэн 
урьдчилан сэргийлэх өдөрлөг, хяналт шалгалт явуулах хуваарь гаргаж хяналт 
шалгалт явуулж, хөдөлгөөнт машинт ухуулга сурталчилгааг хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгсэлтэй уялдуулан өдөр тутам зохион байгуулах нь иргэдийн аюулгүй байдлыг 
хангах нэг чухал үзүүлэлт болно.

Олон хүн үйлчлүүлдэг газруудад телевизийн сэрэмжлүүлэг, заавар, 
зөвлөгөөг өгөх бичлэгийг холбогдох өгч, тэдгээрт хяналт тавьж ажиллах хэрэгтэй 
байна.

Сургуулийн өмнөх болон, ЕБС-ийн сурагчдад гамшиг осол, гал түймрийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг тусгай хөтөлбөр боловсруулан шат 
дараалсан сургалтуудыг зохион байгуулах нь хүүхэд багачуудыг багаас нь 
гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гарсны дараа өөрийгөө хамгаалах чадвар 
чадамжтай болох эхлэл тавигдана.

Дүгнэлт
Гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх болон хяналт 

шалгалтыг байцаагч бүр иргэд болон аж ахуй нэгж, байгууллагад ойлгомжтой, 
шаардлагын тогтолцоо бий болгох үүднээс аж ахуй нэгж байгууллагуудын гал, 
хөдөлмөр хамгаалал хариуцсан ажилтнаар бөглүүлдэг хяналт шалгалтын хуудас 
бий болгох ингэснээр Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчдийн ажлын ачаалал 
буурах, аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтан, албан хаагчид өөрсдөө аюулгүй 
байдлаа хангах үндэс нь бий болж өгнө.

Даатгалын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж галын аюулаас хамгаалах 
заавал даатгалын систем бий болгож төр, аж ахуй нэгж, байгууллага, ард иргэд 
өөрсдийн өмч хөрөнгийг заавал даатгуулснаар гал түймэр гарсан тохиолдолд 
өөрсдийн хохирлыг нөхөн төлүүлэх нөхцөл боломж нь бүрдэж өгнө. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын  гал, хөдөлмөр хамгаалал хариуцсан 
ажилтныг Хууль сахиулахын их сургууль болон Онцгой байдлын ерөнхий газарт 
гамшиг, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тусгай сургалтанд хамруулж,  
тухайн байгууллагын аюулгүй байдалд хяналт таввж илэрсэн зөрчил дутагдлыг 
тухай бүрд нь арилгснаар гал түймэр гарах нөхцөл байдлыг таслан зогсоох боломж 
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бүрдэж өгнө.
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ДАЯАРШЛАЛЫН ЭРИНД МОНГОЛ УЛС ТУСГААР ТОГТНОЛОО 
ХАДГАЛАН ҮЛДЭХ НЬ: ГЕОПОЛИТИКИЙН АСУУДАЛ

MONGOLIA’S SURVIVAL IN GLOBALIZATION: GEOPOLITICS
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Австрали Улсын Квенслэндийн Их сургуулийн магистрант 

Товч агуулга: Мөнхийн хөрш болсон хоёр том гүрний дунд оршдог, далайд гарцгүй 
улсын хувьд геополитикийн асуудал яригдах нь зайлшгүй бөгөөд Глобалчлалын эринд 
Монгол Улсын тусгаар тогтнол, нүүдлийн соёл иргэншил, үндэсний онцлогоо хадгалж 
үлдэх нь монголчууд бидний үүргийн хувьд энэхүү өгүүлэл Монгол Улс глобалчлалд 
тэсч үлдэх арга замыг хөндсөн болно.

Abstract: In the globalization, Mongolia has been trying to establish itself within the 
international community as a “real independent” actor with strong national icons and cul-
tural identity.

Түлхүүр үгс: Даяарчилал, газар зүйн хил хязгаар, соёлын онцлог, тусгаал тогтнол, 
байгалийн баялаг- геополитикийн бодлого

 Key words: Globalization, geographical dimensions, cultural identity and sover-
eignty natural resource – geopolitics. 

In the 21st century period  of globalization, Mongolia needs to be a   “real independent” 
nation state and have an “exit” to the world without intervention   from neighbours, 
Russia (the Russian Federation) and China (the People’s Republic of China), because 
its geographical position makes Mongolia dependent on its neighbours. Mongolia has 
been a territorial buffer for centuries since the Manchus conquered China and estab-
lished the Qing empire that they swept Mongolia into their realm. However, when the 
Qing collapsed due to China’s revolution and the independence of Mongolia, then Rus-
sia sucked Mongolia into its own expanding domain from the 1921 where it remained 
until the democratic revolution in 1989. 
 In the globalization, Mongolia has been trying to establish itself within the 
international community as an independent actor. Mongolia cannot escape from its 
geographical landlocked location between Russia and China. Mongolia is bound by the 

ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ LAW ENFORCEMENT POLICY STUDIES

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  143        142  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

history of relations with each of our neighbours and to the history of relations with 
one another that interests arising from geography. Therefore, it is inevitable to discuss 
the geographic and political tensions in such depth. 
 This vast landlocked central Asian territory has some inherent geopolitical is-
sues such as sovereignty, political and cultural burdens. Also, in the last few decades, 
Mongolian cultural identity-nomadic heritage lifestyle has weakened due to modern-
ization.  Originally, Mongolians were a nomadic people that pastured their five kinds 
of domestic animals such as horse, camel, cow goat and sheep in the open steppe and 
benefitted from the productivity of the livestock throughout its known history.  How-
ever, Mongolian nomadic cultural identity is in danger of assimilating into its southern 
neighbour as many of the cultural custom, clothes and traditional icons have been 
replaced by the Chinese made products and ideology.  
In addition, Mongolia is seeking the “crutch” neighbour through the “third neighbour” 
policy for balancing neighbours relationship and seeing the further exit the world.   
According to the Mongolian government, this policy seeks support from the other 
developed countries such as the United States and Japan. Particularly, Mongolia has 
looked to the United States’ comparative power, wealth democracy and security as a 
much valued source of support.   
Recently, this geographical position has increased economic weakness as a result of 
poor mineral resource distribution challenges which cause sovereignty to be more vul-
nerable. It should be noted that Mongolia is in danger of suffering from a “natural 
resource curse” if not properly managed. Therefore, it is important for the Mongolian 
government to have better policy on allocating its resources so that these could con-
tribute to the social development of Mongolia and its sovereignty in the future. 

Geographical dimensions of Mongolian identity
 How geographical-landlocked position makes Mongolia threatened with dom-
ination by their neighbours
 Geography is a dominant influence on Mongolian national security matter. 
Before this time when almost the whole known world came under the influence of the 
Mongolia,  for the past over six centuries Mongolian security has been intertwined in 
its relation with Russia and China and their relation with one another. 1

 Mongolia’s geographical position on the Eurasian landmass between China and 
Russia defines many of the countries asset and liabilities. Due to its neighbour-relation-
ship to the great continental powers, Mongolia was a permanent object of attention 
of its two giant neighbours Russia and China and other nomadic empires2.During its 
history, Mongolia was the focus of political and military power within the vast territory 
at certain times, for example, Chinggis Khan’s steppe warriors conquered the half of 
the known world of that time3, remain vivid memory to the neighbours of Mongolia. 
 Moreover, Mongolia’s landlocked position has subjected it to nearly continuous 
manipulation by its neighbours and made it a pawn in the geopolitical fetch of Russia, 
China, and Japan before World War II. However, Mongolia’s harsh continental climate 

1 Alan Watchman, ‘Mongolia’s Geopolitical Gambit: Preserving a Precarious Independence While Resiting 
“Soft Colonialism”,( 2009), East Asia Institute.
2 Tsedendamba Batbayar, ‘Geopolitics and Mongolia’s Search for Post-Soviet Identity’,( 10 May 2013), 
(43),  Eurasian Geography and Economics, Routledge, 324.
3 Chamber Games, ‘Devil’s  Horsemen: The Mongol Invasion of Europe’, London, UK: Phoenix Press, 2001
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and vast semi-desert land make it unwelcoming to all schemers except the indigenous  
nomadic   people, and its essentially these conditions which have saved the territory 
and left Mongolia  as a ”safe place” for  nomads. (and  yet consider what China has 
done in Tibet)
 Historically, Mongolia sought ways of getting along with their neighbours, 
especially the strong ones. Thus, Mongolia’s friendship interactions with its neighbours 
and hostilities among them are determined by geostrategic realties.4

 Mongolia has always been threatened with domination by their neighbours 
due to its geography. Therefore, leaders of Mongolia confronted the centuries-lasting 
dilemmas, particularly in 1691 and in 1911 during its history. In 1691 Mongolia confront-
ed the hard choice of either becoming a part of the Manchu or seek alliance with 
Russia. At that time, Mongolian rulers decided to follow Manchu empire for the reason 
of cultural and religious matters- both the same Tibetan Lamaism faith and had near-
ly similar customs and traditional costumes. 5 However, Russian Mongolian tradition, 
custom, language and religious practices, adopted after 1911, were totally different. 
Nowadays, as a result of the westernization some similarities can be seen within soci-
ety particularly, the ordinary clothes and lifestyle of people who obtained education in 
Russia are almost the same.   
 Admittedly, a certain question arises about why Mongolians were not assim-
ilated during the over 200 years of Manchu-Chinese rule. Besides such geographical 
factors as harsh climate and remoteness of Mongolia, one worth noting that the cul-
tural and religious matter.  Mongolians culturally, consider themselves as more part of 
the Indi-Tibetan cultural world than with the Confucian world of the majority Chinese 
(Han). 6 Another important factor which saved Mongolians from assimilating into Chi-
nese culture was that Manchus were interested in promoting the Mongolian territory 
as a nomadic homeland so they introduced and implemented several anti-Chinese laws. 
Those regulations might have   prohibited the ethnic Chinese people from entering 
Mongolian border, using pasture land and marrying Mongolian women. 7

 After the Manchu empire collapsed Mongolia faced another crossroad in 1911, 
and needed to seek Russian assistance, proclaiming its independence as a sovereign 
state. This revolutionary reform was significant to the recent Mongolian history and 
appears to have been a response first to Mongolian recognition of its exposed geo-
graphical position and foreign affairs.8

 For over 70 years, Mongolia was a part of the Soviet bloc, after the People’s 
Revolution of 1921 until the democratic revolution of 1990. Moscow’s policy during 
that period was in a large part closely related to the geographical and strategic matter. 
From a military strategic point of view, in 1930s Russia faced the threat of war in two 
fronts with Germany in the west and Japan in the east so that geopolitical significance 
of Mongolia was most important.9

4 Batbayar, above n, 324.
5 Tsedendamba Batbayar, ‘Modern Mongolia: Concise History’, (1996).  Ulaanbaatar, Mongolian Centre for 
Scientific and Technological Information.
6 Batbayar above n.
7 Ibid.
8 Ewing T, ‘Between the Hammer and Anvil? Chinese and Russian Policies in Outer Mongolia 1911-1921’,  
(1980), Bloomington, IN, Indiana University.
9 Batbayar above n. 325.
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 Therefore, the Soviets were vulnerable through Mongolia, because an enemy 
could conquer the entire Soviet Far East by invading the Trans-Siberian Railway. Russia 
understood the importance of Mongolia as a natural extension of Siberian security and 
signed a defence protocol with Mongolia in 1936. This unity joined two countries forc-
es in defeating the military of Japan in the significant battle of Khalkhin-Gol in 1939, 
preventing the Japanese occupation of Central Asia.10 This railway is still crucial both to 
Mongolia and Russia because of the political, economic and also sovereignty matters 
of each states and later in this paper it will be mentioned more detailed. 
 Moreover, in the Sino-Soviet conflicts in the 1960s and 1970s, Mongolia played 
an influential role. The Soviet rulers emphasized Mongolia’s role as a strategic buffer 
against China, and accommodated troops into Mongolia. Regarding the troops, in 1966 
Russia and Mongolia contracted the “Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual 
Assistance” that enacted the transfer of 100,000 Russian troops, tanks, and missiles 
to Mongolian territory to take all “necessary measures” including military measures to  
defend the territorial integrity of both states 11 In my opinion, that transfer of troops 
to Mongolia might have been only  advantageous to Mongolia otherwise our country  
could have faced more troubles  from the south. 
 The Soviet qualified Mongolia either as a buffer or as “suspension territory” 
against China.  12 At that time, from the strategic point of view, the Soviet was offered 
both offensive and defensive advantages by Mongolia.  From the Chinese view, Mon-
golia probably was not strategic buffer between the Soviet and China; rather Beijing 
perceived the as the military threat from the northern part of its country. 13

 This may impress the readers that Mongolia itself threatened China by forming 
the military alliance with the Soviet; however, the following fact reveals that Mongo-
lian geographical position and territory constantly had been a passion of China and 
explains why now Mongolia fears assimilating into China in relation to  geographical 
matter? 
 In Chinese eyes, Mongolia was always a part of China. In the time period 
between 1949 and 1991, rulers of China repeatedly expressed to Soviet officials their 
disturbance at China’s loss of Mongolia, although China has not formally contested 
Mongolia’s independent status. Even the Chinese leader Deng Xiaoping stated in his 
dialogue with former the United States President George H.W Bush; according to Bush, 
Deng said that: 

I hope you will look at the map to see what happened after 
the Soviets took Outer Mongolia from China. What kind of 
strategic situation did we find ourselves in? Over fifty years 
China remembers that shape of China was like a maple leaf. 
Now, if you look at a map, you see a huge chunk of the north 
cut away.14

10 Ibid.
11 Dittmer Lowell, ‘Sino-Soviet Normalization and its International Implications: 1945-1990’, (1992),Wash-
ington University Press,
12 Elleman, B. A,  ‘Russian Foreign Policy in the Chinese Context” in the Stephen J Blank and Alvin Z 
Rubinstein, eds, Imperial Decline: Russia’s Changing Role in Asia, (1997),Durham, NC and London, Duke 
University Press, , 99-116.
13 Ibid.
14 Alan Watchman, ‘ Mongolia’s Geopolitical Gambit: Preserving a Precarious Independence While Resiting 
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 Moreover, in 1989 Deng told Romanian Ambassador to China that Russia used 
unequal treaties, including the Yalta Accords 15, to take from China about three million 
square kilometres of territory, including the territory now known as the Mongolia, that 
is rightfully China’s.16

 These facts illustrate China’s illusion of Mongolia as China’s lost territory, and 
after 1949, Chinese leaders sought to press Russia to return Mongolia, however, the 
Russian leader Stalin refused to renegotiate the status of Mongolia. 17

 However, I argue that Mongolia was never part of China nor Russia con-
trarily, both countries   were a part of Mongolia. From the historic perspective, from 
the ancient time Mongolian territory never belonged to any country. Historically, the 
first powerful state of mankind Khunnu existed in our territory and Great Empire 
had existence in the 13th century, so that Mongolia was a powerful empire which had 
conquered half of the known world at that time. In addition, Chinese have historically 
proven that Mongolia had a unique identity by building a wall to keep them out. Thus, 
the wall is an enduring legacy to the Chinese acknowledgement of Mongolian sover-
eignty. 
 Centuries later, in 1990 Mongolia declared itself a democracy and since that 
time has consciously repositioned itself in the international arena. Meanwhile, our 
country managed to return to a neutral role between two neighbours by the adopting 
of the new constitution in 1992 and by the removal of the Soviet-Russian troops from 
Mongolia.  Interestingly, I do remember participating in the meeting of see-off Russian 
troops that were going back to their country. My colleagues gifted the flowers to the 
soldiers and thanked for them saving our country from the enemy (Japanese military 
and Chinese border aggression). Personally, I had some anxiety about losing the de-
fence security of Russian troops. 
 Nowadays, however, particularly, China’s pretention of possession of Mon-
golia may come to fulfilment under the cultural and economic circumstances if the 
Mongolian   government cannot administer the country wisely and properly. 
Cultural dimensions of Mongolian identity
 Is there any mystery that Mongolian nomads still exist reserving their tradition-
al way of life between giants?
 There are several features of national identity: an historic territory and memo-
ries, common myths, a mass culture, a common economy and legal rights and obliga-
tions of all members. The historic territory can be implied as a narrative of conquest, 
defence, liberation, and loss in that certain others played a role.National identity can-
not be imagined without feelings of loss and pride that arises from external relations. 18  
In this regard, it is difficult to separate the feeling of national identity and geopolitical 
visions.  
Mongolian identity as evidence of survival despite globalization that Mongolians  are 
one of the few nomadic people who have been able to preserve their traditional way 

“Soft Colonialism”, East Asia Institute, 2009.
15 In 1945 at Yalta, illusions of Chinese sovereignty over Mongolia collapsed that so that it was stated that             
“The status quo in Outer Mongolia(the Mongolian People’s Republic)shall be preserved’.
16 Cold War International Project.
17 Dittmer Lowell, ‘Sino-Soviet Normalization and its International Implications: 1945-1990’, (1992) Wash-
ington University Press.
18 Anthony Smith D, ‘The Ethnic Revival in the Modern World, Cambridge University Press, (1981), 231.
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of life in the modern world.19 Mongolian cultural identity can be revealed as nomadic 
heritage and nomads who have to adapt to their ever-changing and severe climate to 
survive. 20  The Mongolian nomadic life is best practiced in the domestication and con-
trol of a large number of animals in the vast steppe. Also they manage great tracts of 
semi-arid land for providing food and water for the family and livestock. The nomad 
had meat and milk form the five kinds of domestic animals for food and their skins 
and productivity for clothing and ger covering.  The ger is Mongolian traditional dwell-
ing that is built by the products of the livestock and wood and easy to collapse and 
construct when to move.  Thus nomads are free from restraints of walled cities and 
duties to feudal rulers and free to live as they wanted. 21 This manner tended to create 
an independence, nearly a fervour, in the nomads’ outlook. Mongolians acknowledged 
no “master” as the Chinese do, but would be ready accept to follow a strong lead-
er and they are more like the Scots than the Brits. 22 Due to their nomad behaviour, 
Mongols were successful in gaining and occupying a vaster territory than any other 
nomadic Asiatic nations.  23

 Another contributing factor for this success lies in the existence of a highly 
developed code of law by which Mongol nomads lived. Like other nomad law, Mon-
gol law had generality its roots in the organization, administration and court of clan. 
The law developed from the fundamental needs of the nomadic hunters and livestock 
breeders, that relatively few inherited traditions or written records. The oldest one is 
the Yasa of Chinggis Khan was the most well-known and the important Mongol code 
of laws. 24  That law of code was engrossment between 1206 and 1218, the first couple 
years of the empire of Chinggis Khan as Emperor of the Steppe, consequence of the 
recording of a series of careful examination of Chinggis Khan and his supreme judge 
Shihi-Khutughu.  The code is combination of criminal law and establishment of legal 
precedent through the recording of other many law suits. 25  Also the work included a 
record of certain regulations or decisions in relation to local administration or govern-
ment. 26  Thus Mongolians could reserve the sovereignty and cultural identity through 
obeying the codes of laws and traditional custom for long time. 
 To what extent will modernization affect nomadic identity of Mongols in the 
21st century in the globalization era?
 This should be noted that globalization is not really a unique modern phe-
nomenon since nations have been influencing each other for years – Mongolization, 
Sinification, Russification – all of these were movements involving cultural pressure 
from one to others. Were any of them ‘wrong’ or evil in the way that globalization is 
seen as being evil? 

Mongolia has always striven to retain Mongolian identity and will continue to do so 

19 Huntington, above n, 1;
20 Tsedendamba Batbayar, ‘Geopolitics and Mongolia’s Search for Post-Soviet Identity, Eurasian Geography 
and Economics, (2013) 43,  Routledge,  326.
21 Ibid, 327
22 Macpherson C, ‘Nomads or Barbarians?’ Ulaanbaatar Post, 7 December 2000.
23 Batbayar, above n, 1;
24 Batbayar, above n, 1;
25 Ibid.
26 Jagchid S, P Hyer, Mongolia’s Culture and Society,( 1979) Westview Press.
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despite the influence of globalization. Ken Robinson makes the point in his famous 
TED talk on education that countries use education to prepare people for the economic 
imperatives yet also to maintain cultural identity.

 In my opinion, regarding of keeping our nomadic cultural heritage Mongolians 
have polarized on the issue of whether Mongolians have to stay as nomads or fully 
become like westernized nations in the modern world.  Some influential nationalistic 
writers and former parliament member such as M. Zenee and O. Dashbalbar (unfor-
tunately both passed away prematurely- people suspect that they were poisoned) 
strongly advocated to  “ Let Mongols Remain Mongols” which emphasized the “ purity” 
of the Mongols as nomads and opposed excessive westernization  which is believed 
to easily collapse the basic characteristics of nomadic identity. However, others such 
as B.Baabar argued that western civilization has already affected strongly Mongolian 
nomadic life through the Soviet dominance for over 70 years and that Mongols have 
to abandon their nomadic identity in order to survive in the 21st century. 
 However, I argue that Mongolians do not have to sacrifice their precious 
cultural  identity to survive in the new era and that Mongols should not abandon 
their culture as it is that identity that makes Mongolians as Mongols. I wonder why 
we cannot live harmonizing and balancing the two different ways of life nomad and 
westernization in the integration period. 
 Many herders prefer to live in a city due to the difficulties in relation to land 
possession problems and mining resulted environment pollution. However, it is my 
belief that there are many ways to keep our cultural nomadic lifestyle through proper 
government policy with the assistance of the institutions and community encouraging 
many to stay as nomads.  Firstly, government needs to introduce the land owner law 
and regulations which allow herders to live peacefully in their possessed land. Second-
ly, encourage community using traditional items such as deel (Mongolian traditional 
clothes). It is true that youths feel ashamed to wear deel in special occasions.  Lastly, 
Mongolian script should be used in the official business documentation, particularly in 
the national state affairs. At least, these traditional aspects of cultural heritage reveal 
Mongolian independent and strengthen national identity in the globalized world.  
“Third neighbour” policy
 How Mongolia is seeking a way to be not over-dependant on her two neigh-
bours through the balanced political policy 
 Geopolitical perspective may be described as the many factors within a foreign 
policy belief-system. Generally, it is described as an all-purpose set of lenses through 
which decision makers understand their environment.27

 In 1991, well-known Mongolian historian Ch.Dalai published an article entitled 
“Do not forget the fact that we have only two big neighbours” by emphasizing that 
“Mongolian independence was sold twice when in 1260 and in 1691. 28 What do these 
years refer to? In 1260, Khubilai Khan (son of Chinggis Khan) moved the capital city 
of Mongol Empire from Kharkhorum (the site of the ancient capital city that is located 
in the central part of the present Mongolia) to Shandu in China, hence the Professor 
Ch.Dalai and the other historians perceive that transforming the heart of the Mongol 

27 Holsti O. R, ‘The Belief System and National Images’, (1964) Journal of Conflict Resolution,  229.
28 Ch. Dalai, ‘ Do not Forget the Fact that We Have Only Two Big Neighbours’, Unen Newspaper, 25 June, 
1991, vol,151.
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Empire from Mongolia proper to China. Moreover, as mentioned above, in 1691, the 
Khalkha Mongol (dominant ethnic of Mongolia who lived in the central part of the 
territory) joined to the Manchus, thus the Qing dynasty dominated Mongolia over 
the 200 years. These bitter experience are emblematic of deep-rooted feelings of the 
Mongolian elite that Mongolia is sandwiched between two giants.  
 Therefore, Mongolia has struggled to declare “true” independence for the 
entire 20th century. At that time, a western historian Ewing described that situation as 
being “between the hammer and anvil”.  29

 These political constraints coloured by geographical determining causes con-
temporary Mongolia to have strong thinking of foreign and security policy. Therefore, 
during the 1990s, a political debate was waged over type of policy that Mongolia 
should adopt with respect to its two neighbours. Eventually, in 1994 Mongolian par-
liament adopted the Concept of National Security, a strategy of taking into account 
geopolitical reality and the interests of Mongolia’s neighbours without compromising 
the country’s sovereignty. The “balanced relationship” concept was adopted.  Also, 
that strategy meant that developing all good neighbourly-relationships and mutually 
beneficial cooperation and strengthening trust both of the neighbours. 30

 In addition, in the discussion of the common theme of foreign policy, Mon-
golian authors agreed to the “third neighbour” policy due to the lack of necessary 
political and economic power to implement its national security policy, Mongolia needs 
a third strong balance of power to the neighbours. 31 At that time, in 2001, former 
Prime Minister Enkhbayar interviewed in the Far Eastern Economic Review, noted that 
“ ties with countries such as  the US and Japan will make Mongolians feel more secure 
economically, technologically and even psychologically” 32

 Since the Mongolia and the US established relations in 1987, in the two de-
cades, the US has showed much attention to Mongolia. In 2005, the US former 
President George W. Bush visited Mongolia but before his visit many political and 
military officials passed through Ulaanbaatar. 33Consequently, from the US, Mongo-
lia has received considerable economic and military assistance aimed at encouraging 
development. Also, the US established a collaborative military-to military relationship 
with the Mongolian Army and have had annual peacekeeping exercise involving troops 
from both states.  34 Moreover, more than 600 Peace Corps volunteers have served in 
Mongolia and Mongolia has contributed troops about ten times in Iraq and had dis-
patched soldiers to Afghanistan although domestic sensitivities and political pressure 
on the Mongolian government caused this to discontinue. 
 Admittedly, while Mongolia is seeking the balanced relationship with their two 
neighbours they perceived the “third neighbour” policy through the role of the US and 
Japan from a different angle. For example, one Chinese author wrote that: 

The US took advantage of Russia’s departure to fill the geopolitical vacuum, 

29 Ewing T, ‘Between the Hammer and Anvil” Chinese and Russian Policies in Outer Mongolia 1911-1921, 
(1980)  Bloomington, Indiana Press.
30 Elleman, above n, 1;
31 Erdenchuluun L, ‘Mongolia’s Strategic Options: Independence and Conflict?, in Kyongsoo Lho and Kay 
Moller, eds, North –east Asia Towards 2000,Baden Baden, Germany, 1999, 98.
32 Murphy, above n.
33 Watchman, above n.
10 Ibid.
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rapidly develop relations with Mongolia, and sustaining “Mongolia indepen-
dence” separate forces. This must arouse us to be on guard against the pene-
tration of the US forces that threaten the security of Inner Mongolia.  35

 Clearly, many Chinese analysts have published expression of the same concern 
toward relations with Mongolia and the US such noting that the US aims “to use Mon-
golia as a base to watch and deter Russia and China.  36

 Also, Chinese concern about Japan is implicated in their worries about Mongo-
lia. Deputy Director of the Department for Information and Contingencies Analysis of 
the China Institute of the International Studies, deputy director Zhang Lijun, stated that 
Japan’s interest in developing relations with Mongolia derives from Tokyo’s geostrate-
gic ambition, moreover, Mongolia is the best place for Tokyo to carry out its “Tanaka 
Memorial”- imperialist plan to conquer Mongolia, China and whole of Asia. 37

 In addition, Mongolia has experienced some taste of hegemony from its neigh-
bours, for instance, when Dalai Lama visited Mongolia, in November 2002, the railway 
link between Mongolia and China closed for what Chinese described as ‘a technical 
problem’. During the Dalai Lama’s three days visit, trains stopped at Erliang (Chinese 
border crossing city).  However, the Associated Press reported that an unnamed exec-
utive of China’s copper industry told that Beijing ordered to suspend all shipment from 
Mongolia because of the Dalia Lama’s visit. 38

 As to Russia, when the US announced to give $285 million in loans from the 
Millennium Challenge Account(MCA), $188 million of which were projected to renew 
the railway system in Mongolia. Due to the Russian objection the project stopped. 39 
Regarding the railway, Russia is the co-ownership of the Ulaanbaatar Railway Joint 
Stock Company- that was established during the Soviet era. Personally, I assume that 
Russian block was due to the USMCA involvement.   
 On the other hand, however, Mongolia has been an appreciative and cooper-
ative partner, sending soldiers to Iraq and Afghanistan, generally, the US has no vital 
interest in Mongolia, measured in terms of security, survival, and economic well-being 
despite providing $285 million through MCA, military training and Peace Corp vol-
unteers. 40 In Washington, much is at stake concerning its credibility, relevance and 
integrity toward Mongolia. 41

Therefore, in my opinion, changing these relations would not be easy for Mongolia and 
the independence of our country appears to be vulnerable to any fundamental shift in 
relations among the three giant powers to balance. 

Sovereignty and natural resource
 Is it the best way to put the mining sector at the forefront of the state’s de-
velopment?

35 Shen Weilie,  Zhongguo guojia anquan dili, [The Geography of China’s National Security], 403.
36 Hsin wan Pao, “New US Moves Toward China and Its Northern Neighbours”, Hong Kong Hsin, 1992,
37 Zhang Lijun, ‘Strategic Nuances: Mongolians bask in the spotlight and cement their bonds with Japanese 
“neighbours”, Beijing Review, 21 September,vol 38,  2006.
38 McDonald Joe, ‘China Restores Mongolia Rail Service, Associated Press Online, 7 November, 2002, 
LexisNexus.
39 Sumiyabazar Ch, ‘Mongolia, Russia to Discuss Rail Upgrade’, UB Post, 10 April, 2008.
40 Watcman Alan, ‘Don’t Forsake Mongolia’ Asia Policy, National Bureau of Asian Research, January 2009, 
vol 7, p 57.
41 Ibid.
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 For developing states, rich natural resource have the potential to be a curse 
or blessing.  Consequently, each state has to decide how to manage the wealth its 
resources generate. 42 In theory, if a state has a strong sovereignty it can exercise 
control over all state matters if a state has weak sovereignty and its political system is 
also not strong it leads more unacceptable outcome that feed corruption and reduce 
accountability. 43 Thus effective governance is essential in relation to the natural re-
source sector so that if our government cannot properly manage it could contribute to 
a “natural resource curse”.
 The revenue generated from natural resources has the potential to be signif-
icant to the conversion of the state and society of Mongolia.  Actually, investment in 
mining has already brought much development throughout the entire country. After 
the democratic changes, Mongolia has put the mining sector as fundamental   to 
development plan. This policy has proven successful in many ways. For example, GDP 
was doubled (6%-13%) between 1999and 2008 just under 80 million tonnes of coal 
production. 44 Interestingly, a significant percentage of the foreign direct investment 
(FDI) goes into the only mining industry (60%) compared to the other sectors such as 
manufacturing and construction. 45

 As regarding the international legal sovereignty, Mongolia has become eco-
nomically, socially, militarily and environmentally- integrated as a regional actor. Also, 
it is almost unlikely that any state would overtly act against the Mongolian government 
to undermine its legal sovereignty. 
 However, it has been clear that Mongolian government has neglected other 
domestic industries and overemphasis on the mining sector has raised many issues such 
as sovereignty and corruption. For instance, Chinese investment has led Mongolia to be 
over-dependent because Mongolian regulations do not discriminate against investors 
regarding nationality and foreigners thus such legislation allowed Chinese businesses to 
dominate the country’s mines. A majority of active mining companies are either party 
or totally  financed by the Chinese and China’s state-owned enterprises also takes a 
major role in the strategic deposits such as Oyu-Tolgoi (the biggest copper mine in the 
world) and Tavan Tolgoi-coalmine. 46 In addition, loopholes in the present legislation 
enabled corrupt officials to skirt the laws that contributed to environmental destruc-
tion. 
 Therefore, it should be noted that Chinese dominance of the Mongolian min-
ing, and also construction industry, may affect our country’s independence sover-
eignties that puts limits on the government’s ability to manage its domestic affairs. 
Personally, I believe that Mongolia is at the edge of losing their sovereignty unless we 
manage it properly so that we have to understand that weak independent sovereignty 
allows for overdependence of the foreign.  
 In relation to Russia, Mongolia imports 76% of its gasoline and diesel fuel and 
some electric power from Russia. Bilateral trade has reached approximately $1.6 billion 

42 Jeffrey Reeves, ‘Resource, Sovereignty, and Governance: Can Mongolia Avoid the ‘Resource Curse , 
Asian Journal of Political Science, vol 19,No 2, August  2011, p170.
43 Collier P, Elliot V L, ‘Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy’, Washington, World 
Bank Publication, 2003.
44 Mongolia National Statistical Office, www.en.nso.mn.
45 Ibid.
46 Asia Foundation and Sant Maral, Trends in Corruption Attitudes, 2012.
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in 2013 and Russia plays an important role in extracting our country’s minerals such 
as silver, coal, and uranium mining sector.  However, this is minimal compared with 
China whose bilateral trade has reached $6 billion. 47 Obviously, despite these figures, 
Mongolians are eager to avoid circumstances in which both neighbours engage in what 
may be termed “soft colonialism”.48

 Therefore, our government needs to focus on strengthening the policy, strat-
egy and legal system to check and balance security and sovereignty surrounding the 
mining industry. Also, Mongolian state have to enhance the corruption watchdog 
system that operates independent from the authorities. Eventually, government should 
scrutinize and revisit the practice and pay attention to lessons learned from the past 
post-Cold War transitions and to understand that pandering to the international com-
munity is not always best for Mongolia. 
Future of Mongolia
 How the two recent leaders’ visit will impact the future of Mongolia?  
 Recently, Mongolia has been refocusing its foreign policy on its neighbours. 
Hence, leaders of both China and Russia have visited Mongolia in turns in August and 
September 2014.  Both countries are seeking to benefit from our country’s globally 
significant mineral resources and seem likely to extend their trade and financial support 
to Mongolia. Also, they are interested in investing in infrastructure mainly, the railway 
links and oil and gas pipeline from Russia to China that strategically important for all 
countries. 
 In my opinion, if Mongolia gets much financial support from them it will again 
deepen our overdependence  on both neighbours so that we should find the better 
solution and policy to develop our country to escape ‘’soft colonialism”.  

Conclusion
 Mongolia has succeeded in establishing and reserving its independence without 
dissolving into either of her two giant neighbours although Mongolia has had a share 
of wins and failures in the history. Nonetheless, a democratic and prosperous Mongolia 
can play an important role as the link of stability between Asia and Europe using its 
geographical position between giants. 
 In globalization, as Huntington stated that the sovereignty might be weakened 
and lost not by the war but by the “changing and clashing” cultural identity thus in 
order to survive in the international community  as active sovereignty  nation state, 
therefore, for  Mongolia it is better  to preserve their cultural identity that with strong 
national icons.  Regarding the “third neighbour” policy, Mongolia needs to balance the 
influence of its two neighbours while broadening the relationships with other coun-
tries such as Canada, Australia and South Korea and not relying on the two dominant 
countries, the US and Japan. 
It is my belief that the mining industry is not the only key to Mongolian development 
as the Mongolian officials say, however, it is essential for the Mongolian people’s na-
tional intelligence to develop the country as a sovereign national state and thereby to 
save Mongolia now and into the future.

47 http://www.dw.de/dw-akademie/media-development/s-12120
48 Watchman, above n.
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ШҮҮХ ЭРХ МЭДЭЛ БА ШҮҮХИЙН ЗАХИРГАА (1921-1960)

JUDICIARY AND COURT ADMINISTRATION (1921-1960)

Б.ӨЛЗИЙСАЙХАН 
ХУИС-ийн харъяа Билиг дээд сургуулийн  Сургалтын 
албаны дарга, докторант

ULZIISAIKHAN B. 
Dean of Study Board at Bilig Institute, University of 
Humanities, Ph.D student

Аливаа юмны эхлэл гэдэг уг ажлын тэн хагас гэсэн үг. 
Пифагор

Товч агуулга: 1924, 1940 оны Үндсэн хуулиуд дахь шүүх эрх мэдлийн талаарх үзэл 
баримтлал, ардчилсан шүүхийн анхны тогтолцоо түүний удирдлага зохион байгуулалтын 
эрх зүйн үндсийн хэлбэржилт, шүүхийн тогтолцоо, эрх үүргийн хуваарилалтыг дагаад 
шүүхийн захиргааны тухай ухагдахуун бий болж улмаар шүүхийн захиргаа нь 
удирдлагын түвшинд анхан шатны шүүн таслах нэгж буюу Ардын хэсгийн шүүхийн 
удирдлагаас Улсын дээд шүүхийн мэргэшсэн удирдлагын бүтэц хүртлэх шатлал бүхий 
тогтолцоонд шүүхийн захиргааны байгууллага гэсэн бие даасан нэгжийн эрх үүрэг 
эрх зүйн актанд тодорхой тусгагдаагүй боловч тухайн шатны шүүхийн даргад хуульд 
тусгайлан зааж өгсөн удирдлагын эрх үүргийн зохицуулалтыг зарчмын шинжтэй 
тусгасныг тоймлон үзэв.

Abstract: : There is studied the basic concepts in judiciary in the constitutions of 1924 
and 1940, the first democratic judicial system and its management and organizational legal 
formation, the creation of basic concepts of the Court Administration according to the 
juridical structure and distribution of rights and obligations. There is also overviewed reg-
ulations of management rights and obligations of the head of the court specially covered 
in law even there is not mentioned rights and obligations of the independent unit – court 
administrative organization from a primary procession unit-court management of the peo-
ple to the professional management structure of the State High Court system

 1921 онд Ардын хувьсгал ялж,  улс орны хөгжлийн шинэ хуудас нээсэн 
нь Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын тогтолцоо бүрэлдэн тогтох үндэс суурь 
болсон.  Ардын төрийн шүүх таслах байгууллага: шүүхүүдийн гүйцэтгэсэн үүрэг 
хүндтэй байр эзэлж, нийгэм төрийн байгууламжийн үндсүүд, хөдөлмөрчин ард 
иргэдийн ардчилсан эрх үндсэн ашиг сонирхолыг аливаа гэмт халдлага, зөрчлөөс 
найдвартай хамгаалагч шүүн таслах байгууллагын бүхэл системийг бүрэлдүүлж 
шинэ шинэ шатаар хөгжүүлсэн явдал мөн.1 Шүүхүүдийг удирдах удирдлагын арга 

1 Б.Чимид  нар (1977) БНМАУ-ын Ардчилсан шүүн таслах байгууллагын систем үүсэж хөгжсөн нь. 
Р.Гүнсэн (ред.) БНМАУ-ын шүүх, социалист ололтыг хамгаалах манаанд. Уб: Улсын хэвлэлийн газар, 
27 дахь тал
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барилыг боловсронгуй болгон сайжруулах хойшлуулшгүй зорилт нийт шүүхийн 
байгууллагын өмнө тавигдсан. Шүүхийн “систем”2 гэсэн тодорхой хүрээ бүхий 
ухагдахууныг баримтлан удирдлага зохион байгуулалтын хөгжлийн асуудлыг 
үечлэлээр товчлон харуулвал: БНМАУ-ын 1924 оны үндсэн хуулиар бэхжүүлсэн 
социалист ардчилсан ёсны нэгдмэл “зарчим”3 дээр зохион байгуулагдаж төрийн 
шүүн таслах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бүх шатны шүүхийн байгууллагын 
нийлбэр цогцыг тус улсын шүүхийн систем гэж ойлгох юм. Энэ систем нь Улсын 
дээд Шүүх, аймаг, хотын болон тусгай шүүхүүд, ардын (хэсэг, район, орон нутгийн 
хотын) шүүхүүдээс бүрдэж зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны нэг маягийн 
зарчимд үндэслэн төрийн шүүх эрх мэдлийн үйл ажиллагааг эрхлэн хэрэгжүүлдэг 
нэгэн бүхэл систем мөн. 

Доктор, профессор Б.Чимид 1977 онд бичсэн номондоо шүүхийн хөгжлийн 
үе шатыг дараах гурван үндсэн үед хуваасан байна. 

1.	 Хувьсгалын ардчилсан шатан дахь шүүх (1921-1940)
2.	 БНМАУ-д социализмын үндэс байгуулахын төлөө тэмцлийн үеийн 

шүүх (1940-1960)
3.	 Социализм байгуулж дуусгах үеийн шүүх (1960-аад оноос хойшхи)
Шүүхийн хөгжлийг нарийвчлан үечлэх нь улс орны  хөгжлийн үндсэн 

өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор хууль зүйн хамгаалалтыг систем хувьсан 
өөрчлөгдөж байсантай холбоотой. 

 Хувьсгалт “ардчилал”4-ын шатан дахь шүүхийг байгуулснаар хуулийн 
өмнө тэгш эрхтэй байх үндсэн зарчмын тухай ойлголтууд бий болж эхэлсэн бөгөөд 
ардын хувьсгал ялж төрийн оршин бэхжихийн зайлшгүй нэг хүч хэрэгсэл нь 
феодалын эсрэг  чиглэсэн ардчилсан дэг журам хувьсгалт хууль ёс тогтоож түүнийг 
хууль хамгаалах байгууллагын үйл ажиллагаагаар хангах явдал байсан.  Шүүх эрх 
мэдлийн байгууллагын үндэс суурийг Ардын журамт цэрэг хиагтыг чөлөөлсний 
дараа 1921 оны 3 дугаар сарын 24-нд Ардын Намын Төв Хороо, Түр засгийн газрын 
хамтарсан хурлаасТүр засгийн газрын харьяа 3 яам байгуулж, түүний Дотоод 
яамны аппаратын бүтцэд Шүүх таслах хэлтсийг байгуулснаас гадна, цэргийн шүүх 
таслах газар байгуулахыг цэргийн яаманд даалгаж, 1921 оны 7 дугаар сарын 10-ны 
өдөр Хүрээний хуучин засгийн газрыг татан буулгаж засгийн дээд эрхийг Ардын 
засгийн газарт шилжүүлэх цагт таван яам түүний дотор Шүүх Яамыг байгуулжээ. 

Нэг.БНМАУ-ын Үндсэн хууль (1924), Ардчилсан шүүхийн нэгдсэн 
тогтолцоо бэхжсэн нь 

 БНМАУ-ын Үндсэн хуулийн (1924) Хоёрдугаар бүлэг. Улсын дээд 
эрхийг барих газрын тухай, 11 дүгээр зүйл “Улсын шүүх таслах газруудын 

2 Систем гэж аливаа үйл явдал, юмны тодорхой горим, тогтолоо. Я.Цэвэл  (1966) Монгол хэлний товч 
тайлбар толь. Уб: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 475 дахь тал.
3 Зарчим гэж үйл ажиллагаандаа удирдлага болгодог үндсэн эхлэл. Түүнийг хэр авч явах нь үе 
үеийнхний мэргэн оюун, мэрийлт чармайлтаас үлэмжхэн шалтгаана. Б.Чимид (2002) Үндсэн хуулийн 
үзэл баримтлал. Тэргүүн дэвтэр. УБ., 130 дахь  тал.
4 Ардчилал гэж засгийн эрхийг ард түмэн өөрсдөө шууд буюу төлөөлөх байгууллагаараа дамжуулан 
барих төрийн хэлбэр. Я.Цэвэл (1966) Монгол хэлний товч тайлбар толь. Уб: Улсын хэвлэлийн хэрэг 
эрхлэх хороо, 51 дэх тал.
Ардчилал (англ.democracy) орчин үеийн ойлголтоор үндсэн хууль ба хуулийг дээдлэх, засгийн эрх 
ард түмний мэдэлд байх ба улс төрийн ургальч үзэл, иргэний эрх чөлөө ба тэгш эрх, хүний жам ёсны 
эрх зэрэг зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн төрийн байгууламжийн хэлбэр. С.Нарангэрэл  (2011) Эрх зүйн 
эх толь бичиг. Уб: Admon хэвлэлийн компани, 36 дахь тал.
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ба хэргийг явуулах дүрэм хэмжээ, мөн иргэний ба эрүүгийн хууль зүйлийг 
тогтоох”5 гэсэн үзэл баримтлал нь шүүхийн зохион байгуулалтын хууль 
тогтоомжийг батлах, цаашид боловсронгуй болгон хөгжүүлэхэд нөлөөлсөн 
байна. Анхдугаар Үндсэн хууль нь ардын төрийн гол хууль болохын хувьд 
хувьсгалт ардчилсан эрхийн үзэл систем бүрэлдэх түүний дотор шүүн таслах 
ажиллагаанд баримтлах нэгдсэн журам тогтоох хууль зүйн гол тулгуур 
нь болжээ6. Үндсэн хуулинд нийцүүлэн шүүхийн зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны ардчилсан зарчим, журмыг бүхэлд нь тодорхойлсон хоёр 
тогтоол, дүрмийг онцлон дурьдвал:
1924 он гэхэд шүүн таслах ажлыг бүхэлд нь ардын төрийн эрх мэдэлд 

авч шүүхийн байгууллагын бие даасан системийг бий болгож шүүн таслах үйл 
ажиллагааг дагнан эрхлэсэн байгууллага байгуулахад боловсон хүчний болон 
төрийн эрх барих дээд байгууллагын төлөөллийн эрх хэмжээг эрх зүйн актаар 
баталгаажуулах шаардлага тулгарсан нь БНМАУ-ын Улсын хурлын дүрэм 
хоёрдугаар бүлэг: Эрхлэх хэрэг зүйлийн товчоо 5 дугаар зүйлд “Зарга шийтгэх 
газруудыг байгуулахыг, заргыг хэрхэн байцаан шийтгэх тухай хэрэг зүйлийг хянан 
хэлэлцэж таслан тогтооно”7 гэж тусгасан. Ардын засгийн газрын 1925 оны 10 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 38 дугаар хурлын тогтоолын 3 дугаар зүйлд “Шүүх явдлын 
яамны дүрэм”8 -ийг хэлэлцэж батлажээ. 

Шүүх явдлын яам нь тус улсын доторхи аливаа . . . эрүүгийн ба иргэний 
шүүн таслахад холбогдсон хамаг хэргийг захиран шийтгэхээс гадна аливаа зохих 
газруудад шүүх таслах газруудыг байгуулах, асуух, дүрэм, заавар, гаргахыг хянан 
байцаах зэрэг явдлыг бүрэн эрхэлж шийтгэнэ.9 Шүүх яам нь шүүхийн байгууллагын 
бие даасан систем бүрэлдэх хүртэлх хугацаанд тус улсын шүүхүүдийн үйл 
ажиллагааг хянах төрийн захиргааны байгууллага болохын дээр шүүн таслах дээд 
байгууллагын үүрэг гүйцэтгэсэн түүхтэй. 

Шүүх яам нь :
1.	 Ерөнхий хэлтэс (шүүх таслах ажлыг удирдах болон хорих газар, 

нотариатын хэргийг эрхлэх)
2.	 Дотоод хэлтэс
3.	 Гадаад хэлтэс

4.	 Тус яаманд харьяалах бүх улсын шүүх таслах хэргийг 
жолоодон удирдах зөвлөл гэж  Шүүх явдлын яамны дүрэмд хуваасан 
нь чиг үүргийн хувьд эрх зүйн актаар зохицуулах нөхцөл үүссэн. 1926 
онд Шүүх явдлын яамны бүх хэргийг жолоодон удирдах зөвлөлийн 
дүрмийг батлан тус дүрмийн 5 дугаар зүйлд “Энэхүү зөвлөлөөр бүх улсын 
зарга шийтгэх олон газрын хамаг хэргийг жолоодон удирдуулахаас 
гадна үүнд хянах байцаах шүүмжлэх заргын хэргийг бүрнээ олговол 
зохино”, 10 дугаар зүйлийн 1-д “Тус улсын шүүх таслах олон газарт 
албан хаагчдын орон тоо зэргийг шинэчлэн байгуулах нэмэх хасах 

5 1924, 1940, 1960, 1992 оны Үндсэн хуулиуд., 2007. 12 дахь тал.
6 А.Түвшинтулга нар (2011) Ардын хувьсгал ялж Монголын тусгаар тогтнолыг бататгасан үеийн 
шүүхийн тогтолцоо (1921-1940). ///  Монголын шүүхийн товчоон. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд. 
Уб: Мөнхийн үсэг хэвлэлийн газар, 136 дахь тал.
7 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть II(1911-1926.V сар). 2010. 497 дахь тал.
8 Мөн тэнд. 575 дахь тал.
9 С.Жанцан (1999) Шүүх засаглал. Уб: 55 дахь тал

POINTS OF VIEWS OF SCIENTISTS AND RESEARCHERS



ХУУЛЬ САХИУЛАХУЙ БОДЛОГО СУДЛАЛ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL QUARTERLY JOURNAL   |  159        158  |   ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН УЛИРАЛ ТУТМЫН СЭТГҮҮЛ

зэргийг хянан хэлэлцэж төлөвлөн тогтооно”10 гэж  тусгасан нь яамны 
газрын хэмжээнд  шүүхийн дээд байгууллага, шүүхийг удирдах төрийн 
захиргааны төв байгууллага болох хоёрдмол хэв шинжит зохион 
байгуулалтын бүтцийг тохируулан тогтоосныг дурьдаж болно. Ардын 
хувьсгалын өмнөх үеийн шүүхээс ялгагдах зарчмын ялгаа нь хувьсгалт 
шүүн таслах эрхийг хэрэгжүүлэн орон нутаг дахь феодал түшмэдийн 
аппаратын  үйл ажиллагаанд ард түмэн Ардын хувьсгалт нам, засгийн 
болон шүүхийн захиргааны төв байгууллагын хяналт тогтоож эхэлсэнд 
оршино. Шүүхийн системийг бүрэлдүүлэх зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны ардчилсан зарчим, журмыг бүхэлд нь тодорхойлсон хоёр 
чухал тогтоол, дүрмийг дурьдвал: 

1.	 1925 оны 11 дүгээр сард хуралдсан Улсын II их хурал Ардын 
эрхийг хүндэтгэсэн ёсонд захируулан шүүх таслах газруудыг үндсээр нь 
шинэтгэн байгуулахыг Засгийн газар ба Шүүх яаманд даалгахын хамт 
“Шүүн таслах хэргийг шинэтгэн байгуулах тухай” тогтоол баталсан. 
Хувьсгалт ардчилсан шүүхийн мөн чанарыг тодорхойлон зохион 
байгуулалт үйл ажиллагааных талаархи Үндсэн хуульд тусгагдаагүй 
асуудлыг төрийн эрх барих дээд байгууллагаас анхлан тодорхойлсон 
нь үндсэн хуулийн зарчмыг тогтоосон хэрэг мөн. Доктор, профессор 
Б.Чимид
1) Шүүн таслах газар бол ардын шүүх байна.
2) Ардын шүүхийг ард олны сонгуулиар байгуулна.
3) Хэрэг маргааныг нээлттэй таслан шийдвэрлэнэ.
4) Хэрэг маргаан шийдвэрлэхдээ хууль цаазыг буцаан хэрэглэхгүй.
5) Хэрэг маргааныг нотлох баримтад үндэслэн шийдвэрлэнэ.
6) Ял шийтгэлийн төрийн бодлого нь хүмүүжүүлэх зорилтыг үндэс 

болгоно.
7) Доод шатны шүүхийн шийдвэрт дээд шатанд давж заалдна.

8) Шүүгдэгч нь шүүгч, ардын төлөөлөгчийг татгалзах 
эрхтэй байна гэсэн зарчмуудыг тууштай үндэс болгосноор Улсын 
их хурлын тогтоол хэрэгжих ардчилсан шүүхийн систем бэхжих 
суурь тавигдсан гэж үзжээ. Дээрх зарчмууд нь тус их хурлын 
дараа боловсруулан баталсан эрүү, иргэний хууль болон байцаан 
шийтгэх хууль шүүхийн зохион байгуулалтын холбогдолтой хууль 
тогтоомжид тусгагдсан байна.

2.	 БНМАУ-ын Бага хурлын Тэргүүлэгчдээс 1926 оны 4 
дүгээр сарын 16-ны өдөр “Аливаа шүүх таслах газруудыг байгуулах 
тухай дүрэм”-ийг батлажээ.  Энэхүү дүрэм нь шүүх байгууллагыг 
төрийн байгууллагын бие даасан систем болгон төлөвшүүлэх зохион 
байгуулалтын үндэс журмыг системтэйгээр нэгтгэн тодорхойлсон 
анхны хууль11 юм. Энэхүү дүрэм нь ерөнхий анги, ардын шүүх таслах 
газруудын түшмэдийг сонгох ба шилжүүлэх, ардын төлөөлөгчдийг 

10 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть II(1911-1926.V сар). 2010. 583-584 дахь тал.
11 Төрийн дээд байгууллагаас баталсан тул хууль зүйн хүч чадлаар нь хууль гэж үзэж болох юм. 
Б.Чимид  нар (1977) БНМАУ-ын Ардчилсан шүүн таслах байгууллагын систем үүсэж хөгжсөн нь. /// 
Р.Гүнсэн (ред.) БНМАУ-ын шүүх, социалист ололтыг хамгаалах манаанд. Уб: Улсын хэвлэлийн газар, 
43 дахь тал.
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сонгох ба тэдний алба тушаалыг явуулах тухай гэсэн 3 бүлэг, 24 
зүйлтэй.12 Дүрмийн 1 дүгээр зүйлд “Тус улсын дотор аливаа хэргийг 
таслан шийтгэхэд нэгэн адил хууль дүрмийг баримтлах шүүх таслах 
газрууд нь: 

1. Хошуудын жинхэнэ ардын шүүх таслах газар (Нэг түшмэл ба ард 
олноор сонгосон 2 төлөөлөгчөөр шийтгүүлбэл зохино.)  

2. Аймгууд ба хотын шүүх таслах газар (Нэг түшмэл ба ард олноор 
сонгосон 2 төлөөлөгчид шийтгэнэ.)  

3. Дээд шүүх таслах газрын хэргийг ерөнхий ба цэргийн хэмээх 
хоёр анги гишүүд шийтгэнэ. Аливаа шүүх таслах газруудын албан хаагчдын 
орон тоог Шүүх явдлын яамнаас хянан тогтоож, Засгийн газраар батлуулна. 
1928 оны 01 дүгээр сарын 13-ны “БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын түр 
дагаж явах дүрэм”13-ийн агуулгад Дээд шүүх таслах газар нь ардын болон 
цэргийн шүүх таслах газруудыг ерөнхийлөн захирч аливаа хэрэгт хууль 
цаазыг баримтлан таслан шийтгэх бүрэн эрх бүхий дээд байгууллага мөн 
бөгөөд бүтцийн хувьд анх дарга, 4 гишүүнээс бүрэлдэж, дарга, ардыг 
төлөөлсөн 2 гишүүнийг Улсын бага хурлаас сонгож, цэргийг төлөөлсөн 
2 гишүүнийг Бүх цэргийн зөвлөлөөс томилон бага хурлаар батлуулахаас 
гадна нарийн бичгийн даргын орон тоо нэгийг тус газрын бүгд хурлаар 
сонгон томилж, Засгийн газраа мэдүүлэн батлуулахаар зааж өгчээ. 2 дугаар 
зүйлд “Аливаа онц чухал ба улс төрд аюултай, жич улсын эдийн засгийг 
хөгжүүлэхэд хорлолтой болох хэргүүдийг шийтгүүлэхээр тусгай дүрмийн 
ёсоор байгуулах шүүх таслах газрууд: Цэргийн шүүх таслах газар, Түр зуурын 
шүүх таслах газар. Түр зуурын шүүх нь дарга, 2 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй 
Засгийн газраас томилогдон түүнд шууд харьяалагдан ажиллаж байсан 
нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд 
шууд оролцож байсны тод жишээ юм14. Ийнхүү шүүх байгууллагын анхны 
тогтолцоог тус дүрмээр тогтоожээ. Мөн Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 
54 дүгээр хурлаас “цэргийн шүүх таслах” газрын дүрмийг 7 бүлэг 37 зүйлтэй 
батласан нь шүүн таслах ажлыг дагнан эрхлэх байгууллагыг захиргааны 
байгууллагаас бие даасан систем болгож бүрэлдүүлсэн нь ардын төрийн 
шүүн таслах ажлыг төлөвшүүлж тууштай ардчилах хэрэгт хийсэн эргэлт 
болсон гэж үзэж болно.

Дүрмийн 7 дугаар зүйлд “Шүүх таслах газруудын түшмэдийг 
сонгохдоо Үндсэн хуулийн 34 дүгээр зүйл: ... тус улсын харьяат эр, эм 
ялгаваргүй хэн боловч сонголт үйлдэх өдөр арван найман нас хүрэгсэд 
нь (нэг) өөрийн хүчнийг үнэлэх буюу хувийн ажил хийж амьдрагчид, 
(хоёр) ардын хувьсгалт цэрэг болно.” –ийн ёсоор болох боловч, улсын 
ба нам эвлэлийн газруудад 2 жилээс доошгүй албан хаасан ба үсэг бичигт 
боловсорсон хүмүүсийг сонговол зохино.” гэж дүрэм заасан нь шүүгчид 
тавих болзол, шаардлагыг анхны хэлбэрийг хуульчилсанд оршино. 

БНМАУ-ын Дээд шүүх таслах газрын түр дагаж явах дүрмийн 

12 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть II(1911-1926.V сар). 2010. 610 дахь тал.
13 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть III (1926.VI сар-1936). 2010. 105 дахь тал.
14 А.Түвшинтулга  нар (2011) Ардын хувьсгал ялж Монголын тусгаар тогтнолыг бататгасан үеийн 
шүүхийн тогтолцоо (1921-1940). ///  Монголын шүүхийн товчоон. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлүүд. 
Уб: Мөнхийн үсэг хэвлэлийн газар, 141 дэх тал.
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“7дугаар зүйл.Тус газрын даргын эрхлэх хэргүүд: 7.5-д Тус газрын албан 
хаагчдыг томилон авах, шилжүүлэх, чөлөө олгох, албанаас халах зэрэгт 
тушаал гаргаж гүйцэтгэнэ; 7.6-д Тус газрын орлого, зарлагын дансыг улсын 
орлого зарлагыг төсөвлөх комисст оруулахын төлөвлүүлэн хянан гүйцэтгэж 
байна; 9 дүгээр зүйл. Тус газрын нарийн бичгийн даргын гүйцэтгэх хэргүүд 
нь: 9.3-т Бичээчийн зэрэг албан хаагчдыг томилон авах ба халах зэргийг 
эрхлэж болно. Тайлбарлах нь Урьдаар гишүүдтэй зөвлөн хэлэлцэн тогтоон 
гүйцэтгэвэл зохино; 9.5-д Тус газрын орлого зарлагыг уг төлөвлөсөн ёсоор 
гүйцэтгэн буй үгүйг хянаж, дарга, гишүүдэд мэдүүлбэл зохино; 9.7-д Тус 
газрын явуулж буй хэрэг зүйлд яахийн сайжруулбал зохих арга зэргийг 
төлөвлөн дарга гишүүдэд илтгэж болно”. Энэхүү дүрмийн агуулгыг цөөн 
үгээр илэрхийлбэл: Шүүн таслах газрын бүтэц зохион байгуулалт түүнийг 
хэрэгжүүлэгч субъектын хувьд энгийнээс тусгайд чиглэсэн удирдахуйн арга 
зүйн үндсийг бүрдүүлсэнд оршино.

 Шүүхийн байгууллага удирдлага зохион байгуулалтын хувьд: 1921-1926 
онуудад феодалын төрийн шүүхийн хуучин системийг халах, ардын шинэ шүүхийг 
байгуулах бэлтгэл хийгдэж, 1927-1928 онуудад орон нутгийн шүүхийн ажилтныг 
курс сургуулиар бэлтгэх, мэргэжин дадлагажсан ажилтныг тогтвортой ажиллуулах, 
тэдний үүргийг бусад газрын тушаалтнаар хавсаргахыг болиулах, шүүх ба хуулийн 
бодлого, ардач чанарыг олон түмэнд тайлбарлан таниулах ажил хэлбэржин, 1929 
оноос жил бүр төв хөдөөд шүүгч, шүүхийн ажилтны зөвлөгөөн хийж ажил дүгнэх, 
туршлага солилцуулах, шүүхийн тогтоолыг БНМАУ-ын нэрийн өмнөөс гаргах 
болсон. Мөн Шүүх яам, Дээд шүүх таслах газраас орон нутгийн ажилтан нарт 
зориулан хуулийг хэрхэн биелүүлэх, хэрэглэх тухайн заавар, захидал, шүүхийн бичиг 
баримтын загвар зэргийг боловсруулан тараах болсноор шүүхийн үйл ажиллагааг 
ард олонд таниулан шүүн таслах ажлыг ардын төрийн гарт авч ардчилсан шүүхийн 
нэгдсэн системийг бэхжүүлсэн үе (1921-1930) гэж тоймлон үзэж болох юм.

Монгол Ард Улсын 1930 оны 10 дугаар сарын 22-ны “Шүүх явдлын яамны 
дүрэм” - ийн 9.3-т “Шүүх таслах газруудын ажил явуулгыг удирдах ба эл газруудыг 
эмх цэгцтэй болгох хийгээд байгуулалтын явдлыг сайжруулах; 10.1-д Ерөнхий шүүх 
таслах газар (Шүүх явдлын яамны байгуулалт ба хэргүүдийг эрхлэх газарт орно.)” 
шүүхийн захиргааны төв байгууллагаас зохих удирдамж чиглэл тусгай заавар 
гаргаж, шүүхийн тогтолцоог засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн байгууламжийн 
шинэтгэлийн дагуу өөрчилсөн.                          

1930-1932 оны өөрчлөлтийн дүнд шүүхийн систем нь 38 ангийн шүүх 
(Хошууны шүүхийн эрхийг эдлэнэ. Ангийн шүүх байгуулсныг шүүхийн зохион 
байгуулалтын дүрэмд тусгаж 1931 оны 4 сард шинэчлэн батласан. Гэвч ангийн 
шүүхийг жил гаруйн дараа татан буулгасан.) 13 аймаг, Улаанбаатар хотын шүүх: 
цэргийн тусгай шүүх, улсын ерөнхий шүүх таслах газраас бүрдэх болов. 

Ардын Сайд нарын зөвлөл төрийн аппаратад арвич гамч байдлыг нэвтрүүлж 
захиргааны байгууллагын ролийг дээшлүүлэх, шүүхийг олон түмэнд ойртуулах 
зорилгоор 1933 оны 01 дүгээр сарын 06-ны тусгай тогтоолоор сумын гүйцэтгэх 
захиргаадын эрхийг өргөтгөж жижиг хэрэг маргааныг захиргааны журмаар (дарга 
нь дангаар) шийдвэрлэх болгосны дээр сумын даргад шүүхийн даргын үүргийг 
хавсарган гүйцэтгүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байж улмаар ангийн шүүхийг татан 
буулгаж сум бүрд ардын шүүх байгуулахаар тогтоожээ.  Улаанбаатар хотын ангийн 
шүүхийг 1934 оны 01 дүгээр сард татан буулгаж хорооны захиргааны эрхийг 
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өргөтгөж даргад шүүгчийн үүргийг хавсаргаж тусгай дүрэмтэй ажиллуулснаар 
хорооны шүүх бий болов. Сум, хорооны шүүх байгуулсан болон бусад өөрчлөлттэй 
уялдуулан 1934 оны 06 дугаар сарын 11-ны Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн 15 дугаар 
тогтоол, Улсын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн  19 дүгээр тогтоолоор “Шүүх таслах 
ба прокурорын газруудын дагаж явах дүрэм”15-ийг батласан нь шүүхийн зохион 
байгуулалтын хөгжлийн шинэ үеийг бэхжүүлсэн 4 дэх дүрэм болж 1941 он хүртэл 
үйлчилсэн. Дүрмийн 5 дугаар зүйл. Тус улсын хязгаарын дотор ажиллаж байх шүүх 
таслах газрууд нь: 

1.	 Тусгай хуулийн ёсоор шүүх таслахын эрх олгогдсон олон сумын 
захиргаад болно.

2.	Аймгийн шүүх таслах газар ба Улаанбаатар хотод 
бол Хотын шүүх таслах газар, үүнд хотын шүүх таслах газар нь 
аймгийн шүүх таслах газрын нэгэн адил эрхтэйгээр ажиллана. 
Аймгийн шүүх таслах газрыг аймаг бүрд зохих аймгийн яамны 
зардлаар байгуулан орон тоог Шүүх явдлын яамнаас төлөвлөж 
нийтийн тогтоосон ёсоор батлуулан явуулна.

3.	Дээд шүүх таслах газар – Улсын дотор шүүхийн 
нэгтгэсэн бодлогыг шууд эрхлэн гүйцэтгэн явуулах ба олон 
шүүхийн ажил явууллагыг шүүх таслахын хувиар хянан 
харгалзаж удирдах, захирах зэрэг явдлыг эрхлэх дээд 
байгууллага мөн. 

 Дүрмийн гол онцлог нь шүүхийн шүүн таслах хийгээд захиргааны үүргийг 
өмнөх 3-н дүрмээс нэлээд тод заагласанд оршино. Шүүх нь нэгдсэн систем болох 
тул аливаа системийн адил “дотоод” удирдлагатай байдаг үүнийг шүүн таслах 
ажлаас зааглан үзэх нь чухал билээ.16 Дээрх дүрмээр шүүхийн шүүн таслах үүргээс 
тодорхой ялгасан заалтаас дурьдвал: 26 дугаар зүйлд “Аймгийн шүүх таслах 
газрын дарга бол аймгийн шүүх таслах эрхүүдийг гүйцэтгэх зэрэг ажлыг удирдах 
явдлыг биелүүлэх”; 32 дугаар зүйлд “Дээд шүүх таслах газрын дарга бол шүүх 
таслах газруудыг ерөнхийлөн удирдах явдлыг биелүүлнэ.” Удирдлагын энэ үүргийг 
гагцхүү шүүхийн нэр дээр шүүн таслах ажилтай нь хамтатган зааж байсан бол 
тус дүрмээр шүүхийн дарга нь шүүгч болохын хамт захиргааны үүрэгтэй удирдах 
албан тушаалтан болохыг тусгайлан зааснаар шүүн таслах ажлыг хянан удирдахаас 
шүүхийг зохион байгуулалтын талаар удирдах үүргийг ялгаж өгсөн.   Шүүгч нарын 
халдашгүй эрхийн тухай, шүүхийн ардын төлөөлөгчдийн нийгмийн бүрэлдэхүүнийг 
сайжруулах тухай зэрэг шинэ заалтууд нь шүүхийн зохион байгуулалтын хууль 
тогтоомж үргэлж хөгжиж ирсний чухал илрэл, зүй ёсны үр дүн гэж үзэж болно.  

 Хоёр.БНМАУ-ын 1940 оны Үндсэн хуулиар шүүхийн удирдлага зохион 
байгуулалтын үндсэн зарчмыг бэхжүүлсэн нь

БНМАУ-ын Үндсэн хууль (1940)-ийн 7 дугаар бүлэгт “Шүүхийн тогтолцоонд 
Улсын дээд шүүх таслах газар, аймаг, Улаанбаатар хотын, хотын шүүх таслах газар, 
аймгийн шүүх анги, нутгуудад ардын шүүх таслах газар. Дээд шүүх ба тусгай шүүх 
таслах газруудын дарга, гишүүдийг Улсын Бага Хурлаас 4-н жилийн хугацаагаар, 
хот, аймаг, анги, нутгийн ардын шүүх таслах газруудыг хот ба аймгийн бага 

15 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть III (1926.VI сар-1936). 2010. 613 дахь тал.
16 Б.Чимид  нар (1977) БНМАУ-ын Ардчилсан шүүн таслах байгууллагын систем үүсэж хөгжсөн нь. 
/// Р. Гүнсэн (ред.) БНМАУ-ын шүүх, социалист ололтыг хамгаалах манаанд. Уб: Улсын хэвлэлийн 
газар, 64 дэх тал.
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хурлуудаар 3-н жилийн хугацаагаар тус тус сонгож байгуулна.” Мөн хуулийн 49-56 
дугаар зүйлд “Шүүн таслах хэргийг шүүх гүйцэтгэнэ; шүүхээс хэрэг таслахдаа хуульд 
тусгайлан заагаагүй бол шүүгчээс ардын төлөөлөгчдийг оролцуулан гүйцэтгэнэ; 
хэргийг монгол хэл дээр таслах ба хэл мэдэхгүй хүнд орчуулагчаар туслуулж 
эрхийг хангана; хэргийг илээр таслана; хэрэгтэнд өмгөөлүүлэх эрхийг эдлүүлнэ; 
шүүгч хэрэг таслахдаа бусдын нөлөөнд орохгүй, гагцхүү хуульд захирагдана гэсэн 
зарчмуудыг анх удаа Үндсэн хуулиар бэхжүүлж өгсөн. 

Мөн шүүх төрийн захиргааны байгууллагаас удирдлага зохион байгуулалтын 
томилгооны хувьд зарим талаар хараат байсныг устгаж шүүхийн бие даасан онцгой 
эрхийг бэхжүүлсэн. Хувьсгалын ардчилсан шатнаа хийсэн нийгэм, эдийн засгийн 
гүн гүнзгий өөрчлөлтийн үрээр “ . . . монголын хөдөлмөрчин ард түмний хувьсгалт 
ардчилсан диктатурын төр аажмаар ажилчин ангийн диктатур болон хувирав.”17 
Нийгэм улс төрийн бүхий л салбарт гарсан өөрчлөлт шүүхийн байгууллагыг шинэ 
үед шилжүүлэн социалист төрийн шүүн таслах үүргийг хэрэгжүүлэхэд дэвшил 
болов. БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1943 оны 3 дугаар сарын 15-ны 
20 дугаар тогтоолоор “ Сум, хороодын дарга нараас шүүх таслах үүргийг хавсран 
ажиллаж буй явдал тохиромжгүй . . .”18 гэж үзэн тухайн оны 5 дугаар сарын 1-нээс 
эхлэн сумдын ба Улаанбаатар хотын хороодын дарга нарыг шүүх таслах үүргээс 
чөлөөлж, сум хорооны шүүхийн таслан шийдвэрлэх хэргийг зохих аймаг хотын 
шүүхэд харьяалуулан мөн Эрүүгийн хариуцлагад татагдах явдалгүй ялимгүй жижиг 
аар саар хэргийг таслан барагдуулж байхын тулд сумдад олон нийтийн шүүхийг 
байгуулан дүрмийг батласан. 

БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1943 оны 08 дугаар сарын 02-ны 
56 дугаар тогтоолоор БНМАУ-ын Ардын шүүх таслах газрууд ба прокурорын 
байгууллагын дүрмийн 5 дугаар бүлгийг өөрчлөн Улсын дээд шүүхийн эрх хэмжээг 
улам тодруулж, зохион байгуулалтын бүтцийг өргөтгөн сайжруулсан нь дүрмийн 
өөрчлөлтийн гол зүйл байв. Дүрмээр дээд шүүхэд анхан шатны болон давж 
заалдах хийгээд хяналтын шатны эрх бүхий: а) эрүүгийн хэрэг эрхэлсэн шүүхийн 
“коллеги”19, б) иргэний хэрэг эрхэлсэн шүүхийн коллеги, в) цэргийн коллегитой 
байхаар өргөтгөжээ. Энэ онд сумын шүүхийг татан буулгасны дараа аймгийн шүүх 
дангаар нүүдэллэн ажиллаж бүх хэргийг шийдвэрлэх явдал практик ажиллагаанаас 
харагдаж, Улсын бага хурлын тэргүүлэгчдийн 1945 оны 04 дүгээр сарын 23-ны 18 
дугаар тогтоолоор шүүхийг ард түмэнд ойртуулж шуурхай болгохын тулд аймгийн 
шүүхийн харьяанд хэд хэдэн сум харьяалсан ангийн (ардын хэсгийн) шүүх 
байгуулав.     Тухайлбал: 1945 онд Архангай, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Хөвсгөл 
аймаг, 1946 онд Баянхонгор, Завхан, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймагт, 
1947 онд Булган, Говь-Алтай, Увс, Ховд аймгуудад хэсгийн шүүхийг байгуулсан. 
Ийнхүү 1940 оноос эхэлсэн шүүхийн шинэтгэл 1947 гарахад үндсэндээ хэрэгжиж 
шүүн таслах байгууллага нэгдмэл төдийгүй, бүх талаар бие даасан систем болж 
хөгжсөн. 

Энэ үеэс шүүхийн систем нь :
1.	  Ардын хэсгийн шүүх 

17 БНМАУ-ын программ. Уб., 1966. 10 дахь тал
18 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть IV (1937 -1958.X сар). 2010. 230 дахь тал.
19 Коллеги гэж тусгай тогтоосон хэсэг хүмүүсээр бүрэлдсэн захирч тушаах, зөвлөх байгууллага. 
Я.Цэвэл (1966) Монгол хэлний товч тайлбар толь. Уб: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо, 314 дэх 
тал.
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2.	 Аймаг, хотын шүүх
3.	 Тусгай шүүх
4.	 Улсын дээд шүүхээс бүрдэж байв.
Ардын хэсгийн шүүх сонгуулийн шинэ систем, зарчмын үндсэн дээр шууд 

ард түмнээс сонгогдож тэдэнд ажлаа хариуцан тайлагнаж, харин аймаг, хотын 
шүүх, тусгай шүүх, улсын дээд шүүх төрийн эрх барих төлөөлөгчдийн зохих шатны 
байгууллага хөдөлмөрчдийн депутатуудын хурлаас сонгогдож, ажлаа хариуцах 
болсон. 

БНМАУ-ын Бага Хурлын Тэргүүлэгчдийн зарлиг 1949 оны 08 дугаар сарын 06-
нд батласан “БНМАУ-ын Шүүхийн зохион байгуулалтын тухай хууль”20-д шүүхийн 
ардчиллын хөгжлийн нэг шинэ үеийг 1940 оны Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг 
тусган бэхжүүлсэн. БНМАУ-ын шүүх таслах явдлыг Улсын дээд шүүх, аймаг, хотын 
шүүхүүд, тусгай шүүхүүд, түүнчлэн ардын шүүхүүдээр гүйцэтгэнэ. Шүүхийн зорилго 
нь Төрийн байгууламж, улсын болон хоршооллын өмч, иргэдийн эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалах явдал мөн.21 Шүүхүүд нь бүх үйл ажиллагаагаараа БНМАУ-ын ард 
иргэдийг эх орон ба ардчиллын үйл хэргийн төлөө үнэнчээр зүтгэх болон улсын 
хуулиудыг нарийн чанд бөгөөд гажуудуулахгүйгээр ёсчлон биелүүлэхэд сурган 
хүмүүжүүлэх, улс ба хоршоолол, бусад олон нийтийн өмчийг хайрлан хамгаалж 
үзэх, хөдөлмөрийн сахилга бат, улсын ба олон нийтийн үүрэгт ажилд үнэнчээр 
хандах, нийтийн ардчилсан ёс журмыг хүндэтгэн үзэх үзэлд сурган хүмүүжүүлэх 
зорилготой байгууллага болохыг тодорхойлсон. Энэ нь хувьсгалт ардчиллаас урган 
дэвжсэн социалист ардчиллын хөгжлийн гол хандлага шаардлагыг тусгасны үндсэн 
дээр шүүх таслах байгууллага нь социалист эрхийн хэм хэмжээг хамгаалан хангах 
хөдөлмөрчин олныг хүмүүжүүлэх 2 үндсэн чиг үүрэгтэй болохыг тодорхойлжээ.

Энэ үеийн шүүхийн систем, зохион байгуулалтын үндсийг тоймлон үзвэл: 
1. Ардын хэсгийн шүүх - аймаг, сумын ард иргэд нууцаар санал гаргаж 

нийт, тэгш, шууд сонгуулийн эрхийг үндэслэж гурван жилийн хугацаагаар сонгон 
байгуулж, сонгуулийн бүрэн эрхийн хугацаа дууссанаас хойш 2 сарын дотор 
шинэчлэн сонгоно. Мөн БНМАУ-ын 1953 оны 08 дугаар сарын 24-ны “Ардын 
хэсгийн шүүхүүдийн сонгуулийн тухай дүрэм”-д “шүүгч ба ардын төлөөлөгчид 23 
насанд хүрсэн бөгөөд шүүхээр ял шийтгэгдээгүй, БНМАУ-ын харьяат иргэнийг 
сонгож болох тухай шинэ болзлыг тогтоосон нь”22 нийт шүүхийн бүрэлдэхүүнийг 
сайжруулах шүүгчдэд тавих шаардлагыг өндөржүүлэх ач холбогдолтой. Дээрх 
сонгуулийн дүрэмд ардын хэсгийн шүүхийг тойрог бүрээс нэг шүүгч, 30-аас 70 
хүнийг ардын төлөөлөгчөөр сонгон, ард түмнээсээ шууд сонгогдож тэдний өмнө 
ажлаа шууд хариуцан тайлагнаж ажилладаг шүүх болсныг илтгэсэн. Шүүхийн 
ардчилал ийнхүү хөгжлийнхөө шинэ зурвас үед орсон нь төрийн ардчиллын 
хөгжлийн үйл явцаар бэлтгэгдсэн зүй тогтолт үр дүн, шүүн таслах байгууллагын 
зохион байгуулалт дахь социалист ардчилсан ёсны  бодит биелэлт мөн. Түүнчлэн 
шүүх ард түмний холбоог улам бэхжүүлж шүүхээс иргэдэд байнга шуурхай үйлчлэх, 
хөдөлмөрчдөөс шүүхийн ажилд улам өргөн оролцох, үр нөлөөтэй хяналт тавих 
боломжийг нэмэгдүүлсэн. 

2. Аймаг хотын ардын шүүхүүд – аймаг, хотын хөдөлмөрчдийн депудатуудын 
хурлаас 3 жилийн хугацаагаар сонгон, дарга ба даргын орлогч, ардын төлөөлөгчдийн 
20 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть IV (1937 -1958.X сар). 2010. 371дэх тал.
21 С.Жанцан  (1999) Шүүх засаглал. Уб: 71 дэх тал
22 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть IV (1937 -1958.X сар). 2010. 461дэх тал.
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бүрэлдэхүүнтэйгээр шүүн таслах үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байв. Энэ үеийн систем 
дэх нэг онцлог бол аймаг хотын шүүх хэрэг таслан шийдвэрлэх эрх хэмжээний 
хувьд ардын хэсгийн шүүхийн адил анхан шатны шүүхийн эрхтэй байсан явдал 
юм. Аймаг хотын шүүхийн дарга нь аймгийн хэмжээнд “ахмад”23 шүүгч нар мөн 
бөгөөд ардын хэсгийн шүүхээс нутаг дэсгэрийн талаар харьяалах ямар ч хэргийг 
өөрөө татан авч даргалан таслах эрхтэй, мөн хэсгийн шүүхийн ажлыг шалган үзэж 
туслах, энэ талаараа шүүх яаманд хариуцан тайлагнах үүрэгтэй байсан нь ардын 
хэсгийн шүүхээс эрх хэмжээгээр нь ялгах гол ялгаа байсан. 

Аймаг хотын шүүх анхан шатны шүүхийн эрхтэй болсон нь:
a)	  1941-1943 онд сумын захиргааны даргыг шүүн таслах үүргээс 

чөлөөлснөөр Сүхбаатар, Дорнод аймгаас бусад газар ардын хэсгийн 
шүүх байгуулаагүй байсан нь аймаг хотын шүүхийг түр өргөтгөн орон 
тоог нэмж, нутгийн шүүхийн бүх эрх үүргийг тэдгээрт шилжүүлсэнтэй 
холбоотой.

b)	  Нийт аймаг хотод ардын шүүх байгуулж жигдлэх ажил 
үндсэндээ 1956 он хүртэл үргэлжилсэнтэй холбоотой гэж үзэж болно. 
1941-1947 онд ажлын хэмжээ мэргэжилтэй боловсон хүчний хүрэлцээг 
харгалзах үндсэн дээр аймгуудад цөөн тооны хэсгийн шүүх байгуулсан 
бөгөөд цаашид жигдлэх нөхцөл боломжийг бүрдүүлж байсан болно. 
Ардын хэсгийн шүүхийг анх шинэ системээр сонгох үе 1953 оны 10 
дугаар сард хэд хэдэн аймагт хэсгийн шүүхийн тоог олшруулсны дээр 
Баян-Өлгий, аймагт 2 ардын хэсгийн шүүх анхлан байгуулав. Мөн 1954 
оны 10 дугаар сард Сэлэнгэ аймагт ардын хэсгийн шүүх 1, 1956 оны 03 
дугаар сард Улаанбаатар хотод 5-ыг үүсгэн байгуулав.24 Ийнхүү нийт 
аймаг хотод шүүхийн байгуулал жигдэрч, орон нутгийн шүүх нь ардын 
хэсгийн аймаг хотын гэсэн шатны байгууллагаас бүрэлдэх болов. Энэхүү 
зохион байгуулалтын хувьд  үр дүнд ардын хэсгийн ба аймаг хотын 
шүүхийн  хооронд шүүн таслах эрх хэмжээг зааглан дахин хуваарилах 
нөхцөл шаардлага бий болсон байна.

3.	  Тусгай (цэргийн) шүүх – цэргийн ангиуд ба цэрэгжүүлсэн 
албан газруудын дэргэд байгуулах бөгөөд дарга гишүүд ба ардын 
төлөөлөгчдийг БНМАУ-ын Их Хурлаас 4 жилийн хугацаагаар сонгоно. 
1951 оны 09 дүгээр сард Цэргийн анги нэгдлүүдийн (Чойбалсан, 
Өндөрхан, Улаанбаатарын гарнизоны) шүүхийг татан буулгаж Батлан 
Хамгаалах яамны дэргэд Цэргийн шүүхийг төвлөрүүлэн байгуулав. 
1953 оны 09 дүгээр сард Хязгаарын Газрын дэргэдэх цэргийн шүүхийг 
1954 оны 04 дүгээр сард Улсын дээд шүүхийн Цэргийн коллегийг тус 
тус татан буулгаж зэвсэгт хүчний ба цэрэгжүүлсэн бусад байгууллагын 
хэмжээнд Ардын цэргийн шүүх байгуулж анхан шатны журмаар, Улсын 
Дээд Шүүхийн  эрүүгийн хэрэг эрхэлсэн шүүх коллеги давж заалдах 
болон хяналтын журмаар хянан үздэг болсон. Тусгай шүүхийн системд 
гарсан нэг шинэ зүйл нь 1955 онд МАХН-ын Төв Хорооны зохих 
удирдамжийн дагуу Улаанбаатар төмөр замын газрыг түшиглүүлэн 

23 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть IV (1937 -1958.X сар). 2010. 373 дахь тал.
24 Б.Чимид  нар (1977) БНМАУ-ын Ардчилсан шүүн таслах байгууллагын систем үүсэж хөгжсөн нь. 
/// Р. Гүнсэн (ред.) БНМАУ-ын шүүх, социалист ололтыг хамгаалах манаанд. Уб: Улсын хэвлэлийн 
газар, 77 дах тал.
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Төмөр замын шугамын шүүх байгуулсан явдал болно. Төмөр замын 
шугамын шүүхийг анх УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1955 оны 11 дүгээр сарын 
03-ны 99 дүгээр зарлигаар дарга, гишүүн ардын 50 төлөөлөгчийн 
бүрэлдэхүүнтэй сонгон баталж, төмөр замын ажиллагаа, түүний 
ажилчин албан хаагчидтай холбогдсон Улсын дээд шүүх харьяалахаас 
бусад эрүү, иргэний хэргийг анхан шатны журмаар шийдвэрлэнэ. Тус 
шүүхийн тогтоол, шийдвэрийг Улсын дээд шүүх давж заалдах болон 
хяналтын шатны журмаар хянан хэлэлцэнэ. Ийнхүү байгуулагдах 
журам хэргийн харьяалал зэргээрээ тусгай шүүх байв. Төмөр замын 
шугамын шүүхийг УИХ-ын тэргүүлэгчдийн 1961 оны 09 дүгээр сарын 15-
ны 249 дүгээр зарлигаар татан буулгаж харьяалагдах хэргийг нь нутаг 
дэвсгэрийн харьяалалын дагуу зохих аймаг, хотын шүүхэд шилжүүлжээ. 

4.	 Улсын дээд шүүх - шүүхийн дээд байгууллага мөн бөгөөд 
УИХ-аас 4 жилийн хугацаагаар сонгоно. Дээд шүүх нь шүүхийн бүх 
байгууллагын шүүх таслах ажиллагааг байцаан хянах ба тус улсын 
дотор, шүүхийн нэгдсэн бодлогыг явуулах үүргийг гүйцэтгэнэ. Шүүхийн 
зохион байгуулалтын тухай 1949 оны хуулиар Улсын дээд шүүхийн 
эрх хэмжээг коллегиор нь ялган тодорхойлсноороо 1943 оны хуулиас 
онцлог болсон. “БНМАУ-ын Шүүхийн зохион байгуулалтын тухай 
хууль”-ийн  37 дугаар зүйлд “Коллегиуд харъяаллынхаа хэргийг 1 
гишүүн, 2 ардын төлөөлөгчтэй, 2 дугаар шатны журмаар бол хэргийг  
3 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй шийдвэрлэнэ”25 гэж хамтран шийдвэрлэх 
хэлбэрийг тодруулан тогтоов. 

Дээд шүүх бүх шүүхүүдээс гаргасан хууль ёсоор хүчин төгөлдөр 
болсон шийтгэх тогтоол, шийдвэр, магадлалуудын талаар улсын прокурор 
ба дээд шүүхийн дарга, Шүүх яамны сайд нараас бичсэн эсэргүүцлүүдийг 
хянаж үзэх, хэсгийн ба аймаг хот, цэргийн шүүхүүдээс тасалсан хэргийн 
шийтгэсэн тогтоол, шийдвэр, магадлалууд дээр эсэргүүцэл ба давж 
заалдсан гомдлуудыг хяналтын журмаар хэлэлцэж байсан нь шүүхийн 
хяналтын ганц байгууллага болж байв. 1951-1953 онд нийт шүүхийг 
сонгуулийн шинэ системийн дагуу өөрчлөн байгуулснаас хойш 60-аад 
он хүртэл ардын хэсгийн шүүхийг бүх аймагт жигдэлхийн хамт ажлын 
шаарлагаар нэмж байгуулж, татан буулгаж ирсэн нь энэ үеийн шүүхийн 
системийн гол өөрчлөлт байв. 

Шүүхийн зохион байгуулалтын шинэ (1949) хуулийн хэрэгжилтийг 
хангах, шүүхийн байгууллагын ажлыг сайжруулах талаар МАХН-ын Төв 
Хорооны Улс төрийн Товчооны 1955 оны “БНМАУ-ын шүүх прокурорын 
байгууллагын ажил байдлын тухай” 187 дугаар тогтоолд шүүхийн 
байгууллагын ажилд ардчилал, хууль ёсны шаардлагыг тууштай биелүүлэх 
гэмт хэрэг ялангуяа социалист өмч ашиглан завших явдалтай тэмцэхэд 
олон түмнийг өргөнөөр оролцуулах шүүн таслах ажлын хүмүүжүүлэх 
үүргийг дээшлүүлэх, шүүхээс хэрэг шийдвэрлэлтийг шуурхай болгож 
тогтоол шийдвэрийн гүйцэтгэлийг сайжруулах, Бүгд хурал, коллегиудын 
ажлыг сайжруулж шүүн таслах ажилд Улсын дээд Шүүхийн хяналтыг хүчтэй 
болгон түүнийг хуулийн заалт гажуудуулах явдлыг цаг тухайд илрүүлэн 
засах ба хуулийн улс төрийн бодлогыг тууштай биелүүлэхэд чиглүүлэх зэрэг 

25 Монголын хууль тогтоомжийн түүхэн эмхтгэл. Боть IV (1937 -1958.X сар). 2010. 374 дэх тал.
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шүүхийн байгууллагын хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлсон.
БНМАУ-ын Улсын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1958 оны 09 

дүгээр сарын 22-ны 130 дугаар зарлигаар “БНМАУ-ын шүүхийн зохион 
байгуулалтын хууль”-ийг шинэчлэн баталж, 1949 оноос хойшхи шүүхийн 
системд гарсан ололт, өөрчлөлтийг (тусгай шүүх болон нийт аймаг хотод 
хэсгийн шүүх жигдлэн байгуулагдсан) зэргийг тусган бэхжүүлжээ. Энэхүү 
хууль нь 1949 оны хуулийн олонхи заалтыг агуулж байсан боловч шүүхийн 
систем, ардчиллын хөгжлийн 10 шахам жилийн ололт, цаашдын зорилтыг 
бэхжүүлж тодорхойлсон зарчмын шинэ заалтуудаар баяжсан байна.26

 Дараах хэдэн зүйлийг онцлон тэмдэглэвэл:
1.	  Шүүхийн байгууллагын нийгмийн үүрэг зорилт, үүсгэл 

зарчмын талаарх заалтууд хамаарна. Шүүхийн үүрэг зорилтыг заахдаа 
ард иргэдийг социализмын төлөө үнэнч тэмцэгч, социалист ёс журмыг 
хүндэтгэн сахигч үзлээр хүмүүжүүлэх зэрэг чанарын шинэ агуулга бүхий 
ойлголтыг нэмж оруулсан. (1949, 1958 оны хоёр хуулийн 3, 3 дугаар 
зүйл) Шүүгчийн нэр дэвшүүлэх журам зэрэг процессын чанартай 
заалтыг хуучин хуулиас хасаж, сонгон байгуулах зарчмын чухал тал 
болдог сонгосон байгууллага, сонгогчдын өмнө ажлаа хариуцан 
тайлагнах ёсыг нэмж заажээ. Түүнчлэн ардын төлөөлөгчөөр шүүгчийгs 
цалинтайгаар орлуулж байх, цалин хөлс авдаггүй ардын төлөөлөгч 
шүүхэд үүргээ гүйцэтгэхэд зохих хөлсийг улсаас олгох зэрэг заалтыг 
нэмж оруулжээ. 

2.	  Хэсгийн шүүх нийт аймаг, хотод байгуулагдсаныг харгалзан 
орон нутгийн шүүхийн хоёр шатны байгууллагын эрх хэмжээг шинээр 
зааглаж тогтоосон нь зарчмын өөрчлөлт юм. “БНМАУ-ын Шүүхийн 
зохион байгуулалтын тухай хууль”-иар (1949) ардын хэсгийн ба аймаг, 
хотын шүүх нь харьяалах хэрэг адил, хоёул анхан шатны шүүхийн 
эрхтэй байсан бол шинэ (1958) хуулиар аймаг, хотын шүүхэд ардын 
хэсгийн шүүхийн тогтоол, шийдвэр, магадлалыг давж заалдах гомдол 
эсэргүүцлээр хянан үзэж хуулийн хүчин төгөлдөр (давах эрхгүй) 
магадлал гаргах эрх олгожээ. Давж заалдах шатны журмаар хэргийг 
хянахдаа байнгын гурван шүүгч, эсвэл байнгын хоёр шүүгч, байнгын 
бус нэг гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хэлэлцэхээр хуульчлав.

3.	  Тусгай шүүхийн системд төмөр замын шугамын шүүхийг 
нэмэн оруулж, хэргийн харъяалалыг тогтоосон, Цэргийн коллеги татан 
буугдсантай холбогдон Улсын дээд шүүхийн зохион байгуулалтын шинэ 
бүтцийг бэхжүүлсэн, бүгд хурлын эрх үүргийг системчлэн тодруулсан 
зэрэг нэмэлт, оруулж хуулийн найруулга томъёоллын хувьд нилээд 
сайжруулжээ. Мөн шүүхийн зохион байгуулалт удирдлагын талаар 
БНМАУ-ын Шүүх яамны эдлэх эрх хэмжээний тухай заалтуудыг хуучин 
хуулиас нийтэд нь хасч, шүүхийн зохион байгуулалтын удирдлагыг 
өөрчлөн байгуулах зорилтыг тавьсан.

26 Б.Чимид  нар (1977) БНМАУ-ын Ардчилсан шүүн таслах байгууллагын систем үүсэж хөгжсөн нь. 
/// Р. Гүнсэн (ред.) БНМАУ-ын шүүх, социалист ололтыг хамгаалах манаанд. Уб: Улсын хэвлэлийн 
газар, 81-83 дахь тал.
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ДҮГНЭЛТ
Шүүх эрх мэдэл ба шүүхийн захиргаа сэдвийн хүрээнд:

1.	  1921 оны ардын хувьсгалын ялалтын үр дүнд феодалын 
ёсны шүүхийн тогтолцоог өөрчилж, шүүн таслах ажлыг ард түмний 
гарт авснаар шүүхийн тогтолцоо, шүүн таслах ажлын шатлал зэргийг 
хэлбэржүүлсэн бүтцийг бий болгосон нь 1924 оны Үндсэн хууль, БНМАУ-
ын Бага хурлын Тэргүүлэгчдээс 1926 оны 4 дүгээр сарын 16-ны “Аливаа 
шүүх таслах газруудыг байгуулах тухай дүрэм” зэрэг илтгэлд дурдсан 
олон хууль тогтоомжоор хэлбэржсэн гэж үзэж болно.

2.	   1940 оны Үндсэн хуулинд “Шүүх ба прокурорын газар” 
гэсэн бие даасан бүлэг батласан нь 1949, 1958 оны  “БНМАУ-ын шүүхийн 
зохион байгуулалтын хууль”-д баримтлах зарчмыг тусгаж бэхжүүлснээр 
шүүн таслах ажлыг дагнан эрхлэх байгууллагыг захиргааны байгууллагаас 
бие даасан зохион байгуулалтад оруулах, ардын төрийн шүүн таслах 
ажлыг төлөвшүүлэх,  шүүн таслах үйл ажиллагааг хэвийн явуулах нөхцөл 
бололцоог бүрдүүлэх зэрэг удирдлага зохион байгуулалтын дэвшилтэт 
өөрчлөлтийг хийсэн байна.

 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд (1921-1960) оны шүүхийн тогтолцоог хэрхэн 
бүрдүүлсэн, голлох үзэл баримтлал нь хэрхэн хэлбэржсэнийг тоймлон үзэв. 
Шүүхийн тогтолцоо, эрх үүргийн хуваарилалтыг дагаад шүүхийн захиргааны тухай 
ухагдахуун бий болж улмаар шүүхийн захиргаа нь удирдлагын түвшинд анхан 
шатны шүүн таслах нэгж буюу Ардын хэсгийн шүүхийн удирдлагаас Улсын дээд 
шүүхийн мэргэшсэн удирдлагын бүтэц хүртлэх шатлал бүхий тогтолцоонд шүүхийн 
захиргааны байгууллага гэсэн бие даасан нэгжийн эрх үүрэг эрх зүйн актанд 
тодорхой тусгагдаагүй боловч тухайн шатны шүүхийн даргад хуульд тусгайлан 
зааж өгсөн удирдлагын эрх үүргийн зохицуулалтыг зарчмын шинжтэй тусгасныг 
тэмдэглэх нь зүйтэй. 
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Товч агуулга: Тогтвортой худалдааны дэг журмыг тогтооход олон талт худалдааны 
систем хэрэгцээ шаардлагатай байна. Орчин цагт олон талт худалдааны систем нь 
зөвхөн Дэлхийн Худалдааны Байгууллага (ДХБ)-ын Хэлэлцээрт тулгуурладаггүй бөгөөд 
олон талт худалдааны эрх зүйн бусад хэлбэрт ч бий. Бүс нутгийн эдийн засгийн худалдаа 
болон олон талт худалдааны систем нь харилцан хамааралтай. Эдүгээ бүс нутгийн 
эдийн засаг, худалдаа улам бүр өргөжин нээлттэй бүсийн эдийн засгийн үр дүнд олон 
талт худалдаа хөгжиж байна. Ялангуяа, сүүлийн жилүүдэд бүс нутгийн эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны цар хүрээ улам бүр тэлэх боллоо. 

ДХБ-ын бодлогын тэргүүн чиглэл болдог чөлөөт худалдааны ойлголт нь дэлхийн 
олон талт худалдааны үндсэн суурь баримтлал боловч дэлхийн эдийн засгийн болон 
худалдааны тэгш бус байдлыг шийдвэрлэж чадахгүй байна. Иймээс бүс нутгийн 
худалдаанд зах зээлээ нээж эхэлсэн улс орнууд төдийгүй тэнцвэргүй олон талт 
худалдааны системтэй бүс нутагт хэрхэн улс орнуудын зах зээлийг нээх, хөгжүүлэх 
асуудлаар судалгаа хийх шаардлагатай байна. 

Энэхүү өгүүлэлд олон талт худалдааны систем нь глобал худалдааны асуудал бүхий 
эрх зүйн хэм хэмжээгээр шийдвэрлэгддэг учраас өргөн хүрээтэй ДХБ-ын системийг 
бүсийн худалдааны дүрмээр зохицуулах боломжгүй гэсэн санааг илэрхийллээ. 

Өнөөгийн байдлаар олон талт худалдааны системийн хөгжил бүс нутгийн 
худалдаанд нөлөөлдөг хэвээрээ байгаа юм. Энэ хугацаанд бүс нутгийн эдийн засгийн 
болон худалдааны хамтын ажиллагааны эрх зүйн механизм нь олон талт худалдааны 
хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн байх зорилт тавигдаж байна.
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1.Introduce
Stable trade order still needs the adjustment of multilateral trading system. Due 

to the extensive influence of WTO Agreement, it is actually the important content of 
multilateral trading system at present. Multilateral trading system is not just composed 
by WTO Agreement, in fact, there are some other multilateral trading legal forms. 
Although WTO had no comprehensive, concrete and standard regional trade system, it 
admitted the reality of trade regionalization in agreement documents, which exerted 
important influence on the operation of multilateral trade system. Regional economic 
trade and multilateral trade process accompany each other at present. Therefore, mul-
tilateral trade system and regional economic cooperation system coexist and interact 
with each other. 

Although global economic process has economic statuses including rapid eco-
nomic development or economic crisis, multilateral trading system is still the adjust-
ment mode of stable trade order, and also the legal requirements of multilateral trade 
and economy of international community. Regional economic trade opening up and 
multilateral trade process accompany and interact with each other at present. It is 
worth noticing that in such interaction, the tendency of achieving trade multilateralism 
with regionalization rule has already formed. 

In fact, regional economy and trade is developing more and more obviously, and 
multilateral trade is in fact promoted by open regional economy. Especially in recent 
years, the scope of regional economic activity is further expanded. It not only includes 
goods trade, service trade, intellectual property right, but also includes the contents of 
different fields such as environment, investment, agriculture, and competition policy. 
Basing on trade multilateralism, global economy is conducting the transnational flow 
of commodity, service, production factors, and information, and continuously trans-
forming resources allocation within worldwide scope. Therefore, the discussed eco-
nomic globalization can be said scale economy and economic form increasingly relied 
upon by various economies. As the mainstream of world economic development, it has 
influenced the reconstruction of legal rules system corresponding to it. [1]

Global economic cooperation and regional economic opening up have certain 
conformity in basic form. Meanwhile, it inevitably requires fairly resolving the issue 
of multilateral trading system and regional opening up in system. Thus regional open 
multilateralism does not reject and needs the adjustment of multilateral trading system. 

2.As is known to all, WTO regards trade liberalization as its tenet. In fact, trade 
liberalization has become the basic tenet of global multilateral trade. However, it has 
not resolved the inequality problem of world economy and trade. Therefore, research 
should be conducted on countries implementing regional trade opening up, as well as 
on how to seek development and open up economy in regional environment targeting 
at unbalanced multilateral trade system. 

Although multilateral trade system is not just solely composed by WTO Agree-
ment, and there are some other multilateral trade legal forms and trade mechanisms 
in reality, it is the most important content of multilateral trading system in effect at 
present due to the extensive influence of WTO Agreement. World Trade Organization 
(hereinafter referred to as WTO) had established multiple system arrangements on 
multilateral economy and trade. However, it failed to formulate comprehensive system 
norms on regional economic opening up and cooperation. Meanwhile, the trade nego-
tiations of WTO had experienced very difficult and complex process in topic setting, 
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progressing process and concrete results in most of the circumstances. For instance, it 
had numerous topics and difficult negotiations in Cancun Meeting, Doha Agenda, and 
Hong Kong Meeting; and the interests and contradictions of various parties not only 
had consultation compromise, but also had sharp contrast, fully reflecting the dilemma 
of WTO as the negotiation mechanism of multilateral system. Just due to the enor-
mous divergence of different interests, it doomed that it was not easy to reach con-
sensus and resolve various economic problems in WTO within a short period of time. 

Although WTO had no comprehensive, concrete and normalized regional open-
ing up system, mainly regional trade system, it admitted the reality of economic trade 
regionalization, which exerted important influence on the operation of multilateral 
trade system in law. The document Memorandum Concerning the Explanation on Arti-
cle 24 of 1994 General Agreement on Tariffs and Trade of WTO not only fully affirmed 
economic trade regionalization and confirmed the right of membership policy on re-
gional economic and trade arrangement, but also made important supplementation on 
legal deficiency 1[1]of Article 24 of General Agreement on Tariffs and Trade, facilitating 
regional cooperation to have development space in international law. 

The reality of multilateral trade showed that once trade protectionism has no 
market, various countries may mostly adopt measures to circumvent unbeneficial trade 
system. For instance, the purpose of measures including technical trade barrier was for 
breaking away from the restriction of multilateral trade system and adopting various 
new trade protectionism measures. It needs to be particularly noticed that developed 
countries expect to open the distance with economic development of developing coun-
tries, so as to maintain long-term developed advantageous position. 

Under general circumstances, when regional trade has certain opening extent, 
trade protectionism should have no transaction market under normal conditions of 
economic exchange among countries. Therefore, pure trade protectionism at present 
has no more activity space. However, lots of countries, no matter developed countries 
or developing countries, or no matter countries of various different regions shall adopt 
different forms of protective trade in reality. For instance, America, as one developed 
country, except technical policy, the implemented strategic trade policy is moving to-
wards one new turning point, changing free trade policy into “fair trade” policy. In 
fact, it would also occur and implement new trade protectionism. Targeting at this sta-
tus, although WTO had conducted incessant coordination activity (for instance, Doha 
Ministerial Declaration specially regulated on “Emphasizing on implementing WTO 
Agreement and promoting implementation measures”), there exists multiple funda-
mental reasons resulting in that WTO Agreement cannot be effectively implemented in 
international community,2[2] resulting in that it is not the problem that can be resolved 
within a short period of time. It also makes that global multilateral trade system tem-

1 In fact, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) firstly established international law documents 
on regional system, its item 8 of article 24 of (C) regulated regional arrangements: “member countries 
should cancel product tariffs and other trade barrier regulations restricting free trade, and above two 
countries or regions can achieve free trade”. It admitted customs union and expressed the contents of free 
trade area, which provided legal support for the cooperation alliance, or organization and mechanism of 
regional economic trade opening up. WTO is still continuously developing in understanding and application.
2 No effective implementation of WTO Agreement is the important issue involving WTO, and there are 
different opinions on the cause of its no implementation, such as economic cause, political cause, and 
cultural cause, or the cause of state security; and there are different opinions on the fundamental cause. 
This paper only emphasizes the different contents in fundamental cause.
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porarily cannot get rid of the legal dilemma faced in formation and implementation. 
Under such circumstance, maintaining common prosperity and stable trade order 

indeed needs multilateral trade system to adjust the status of global resources optimi-
zation and allocation. However, as the interest of various economic trade regions had 
obviously prominent situation in reality, interest adjustment and balancing mechanism 
in multilateral trade system was obviously weakened, and the adjustment direction of 
trade system was gradually developed towards respective interest direction of countries 
within different interest regions. The most obvious is the various package agreement 
mechanisms of WTO. Although it is the most representative world multilateral trade 
system, it is also one strengthened system of multilateral trade system. However, it 
is still influenced by different interests at present. Once possessing advantage in eco-
nomic strength, it shall often directly promote new trade protection or maintain the 
enjoyed protective interests. 

Thus the economy and trade of various countries continuously seek regional 
legal protection norm, it shall result in economic trade conflict between multilateral 
trade system and the trade system of different regions. For instance, developed coun-
tries expect developing countries to open up economy, but they are also worried that 
the products of developing country may enter domestic market. The most typical was 
Agreement on Agricultural Product and Agreement on Textile Products and Clothing 
beneficial for developing countries, while developed countries did not carry out effec-
tive implementation. 

Moreover, different countries in multilateral system often have different eco-
nomic development field. Concretely speaking, in technology trade field, international 
technology transfer market is controlled by minority countries, and the technical aid 
offered by technologically developed countriesto some developing countries was often 
trivial, and developing countries mainly purchased technology at high price via trade. 
Technologically developed countries often transfer high-new technology at high price, 
and regulate some harsh restrictive clauses and irrational conditions. It possibly let legal 
position in technology transfer trade field become extremely unequal. Therefore, it 
seems that multilateral trading system tries to fairly resolve the issue of fair trade of 
some developing countries, the fact is that in multilateral trading practice, the price 
difference formed among countries due to the difference in nature and production 
cost is difficult to be comprehensively and completely resolved or coordinated in mul-
tilateral trading rules.

Therefore, on the one hand, the developing countries in multilateral trading sys-
tem needs to accelerate domestic economic development, reform foreign trade system 
as per international conventions, perfect domestic legislations and policies, and reduce 
incongruity with international multilateral rules in system, policy and laws. On the other 
hand, they need to strengthen cooperation with regional and peer countries, improve 
regional group development capacity, and exploit more international cooperation op-
portunities and conditions. As far as reality is concerned, improving the individual and 
group development capacity of countries in regional trade and economy within region-
al rule framework is believed to be the most feasible measure. Various countries can 
apply regional protection rule to accelerate trade growth rate under regional coopera-
tion conditions; while developing countries can apply internal trade norms and rules of 
regional trade to obtain more benefits. 

3.As joining regional trade and economic organization often has legality, coun-
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tries can turn to regional economic organization, which shall not only be able to give 
consideration to national interest, but also more consider regional economic and trade 
development. 

Now, regional trade system gradually restricts international economic and trade 
relations. Regional economic and trade cooperation has been further deepened and 
expanded since 1990s, and the most prominent is EU (European Union) and NAFTA 
(North American Free Trade Area). Such two different areas have respectively different 
economic cooperation and protection relations, and theoretically, they conform to tra-
ditional economic integration theory, exhibiting strong close characteristics. European 
Union (hereinafter referred to as EU) is the biggest export subsidy area in the world. 
One earlier statistics showed that its annual export subsidy expenditure was about 
USD 6 billion dollars from 1995 to 1998 during 1990s, accounting for 90% of world 
export subsidy. Because it was the most obvious years of its export subsidy, now such 
situation has no greater change. Therefore, this paper believes that such phenomenon 
undoubtedly would cause regional economic alliance, and regional interest growth shall 
be higher than that of non-regional interest growth. Thus it may possibly form regional 
free trade and common market, especially offering regional general preferences and 
promoting the continuous strengthening of internal economic and trade links. Mean-
while, the normal system of multilateral economic and trade laws is invisibly integrated 
into regional interest balance. Economic organizations in multiple areas had adopted 
regional preferential alliance mode, and the response of nonmembers on the differ-
ential treatment was not strong. Thus it should be admitted that regional economic 
cooperation may exist certain relatively closed development mode. Currently, the posi-
tive role of such mode on trade liberalization shall predominate, but the contradiction 
between such development mode and multilateral trading system has not been elimi-
nated. Therefore, the basic condition of regional trade cooperation is to establish one 
non-discriminatory open trade mechanism. 

As to regional economic cooperation, there are different expectations and evalu-
ations in theory. However, in reality, no matter regional economic alliance or the rapid 
development of regional economic integration, new legal system arises with economic 
change. For instance, the basic legal form restricting regional economy: i.e. “regional 
trade agreement”. This paper defines “regional trade agreement” as trade norms for-
mulated targeting at regional economic and trade behavior, and it is the results of bi-
lateral or regional negotiations. Under world economic conditions, as such category of 
regional trade agreement restricts regional economic and trade activities, the problem 
of relationship with multilateral trade system had occurred. “Regional trade agreement 
plays important role in promoting trade liberalization and economic development, but 
it needs to coordinate the relationship between multilateral trading system and regional 
trading system.” 

Rash conclusion cannot be made on whether the tendency of regional trade 
cooperation is beneficial for the requirements of multilateral trading system. Howev-
er, it can be affirmed that any legal form of differential treatment shall result in the 
change of relative position in economic and trade competition. Various countries shall 
be bound to respond to differential treatment for respective economic benefit, adopt-
ing trade protection measure shall be inevitable, and the rule of multilateral trading 
system shall be subject to certain impact. Concerning the offering of mutual benefit 
and reciprocity treatment in region, it is often firstly considered the practical situation 
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of economic development of various countries within region, thereby formulating con-
crete regional economic rule. In this respect, the General Agreement on Tariffs and 
Trade (hereinafter referred to as GATT) had particular regulations on underdeveloped 
country members in trade and development, allowing them to adopt special measures 
to promote domestic trade development, and developed countries should give priority 
to reducing or eliminating the customs duties and other trade barriers on exported 
products of underdeveloped countries with major significance. Meanwhile, GATT al-
lows customs union and free trade area as the exception of the principle of equality. 
In essence, it has become the measure of regional trade protection. Such tradition is 
acknowledged by WTO, thus forming one special situation at present, i.e. the coexis-
tence between multilateral trading system and regional economic cooperation system. 

However, if regarding regional trade opening up as the basic condition of region-
al cooperation, targeting at unbalanced multilateral trading system, various countries 
should adhere to the basic system principle of open economy in regional environment. 

4.Although GATT designed special preferential system targeting at border cus-
toms duties of neighboring countries, resulting in adopting deviating general most-fa-
vored-nation-treatment special system3[3], multilateral trading system provided system 
conditions for such regional mechanism.4[4]Such design emphasized geographical loca-
tion contents of economic and trade relations. As to the reason of rapid development 
of regional economic and trade mode, it cannot just obtain the conclusion that it is 
rooted in close regional geographical location. 

The cause of close geographical location can become one traditional concept. 
At the beginning stage of regional economy, due to emphasizing and resolving on the 
difficulty of economic link generated due to close market resources, regional economic 
development shall benefit from the advantage of traffic conditions among neighboring 
countries or regions. However, regional economic trade, economic and trade area or 
customs union of neighboring country or adjacent region is just of its representations. 
Free trade area of cross-geographical relation continuously appeared, for instance, 
trade relations between America and ASEAN, economic and trade relations among 
America, Japan and South Korea, as well as the trade relations between EU and Mex-
ico, sufficiently showing that regional opening up pattern has exceeded adjacent geo-
graphical concept. It let regional economic and trade mode occur important change, 
which is also the basic condition of regional economic trade. 

In terms of economic significance, the important factor deciding such regional 
link lies on different national interest and economic interest. Promoting economic and 
trade growth via regional cooperation, regions can ensure to strengthen the space of 
market competition, become the condition restricting non-regional benefit, and acquire 
regional economic dominant right. Of course, it includes political and cultural factors, 
etc. Some special influence generated by regional cooperation or alliance transcending 
geographical location significance on multilateral trading system should be paid partic-
ular attention to. Geopolitics is also the important consideration of signing free trade 
3 Although there are different cognitions on the interpretation of regional preferential treatment, its 
deviation to most-favored-nation-treatment is consistently identified. The so-called dispute is just targeted 
at the scope of application. Different cognitions can refer to: WTO secretariat Synopsis of “Systemic” 
Issues Related to Regional Trade Agreements, 2002.
4 Article 24 of WTO presented the basic mode of regional economy, including customs union, free trade 
area, and interim agreement. The work of Zhao Weitian can be referred to in this regard: Legal System of 
WTO, Jilin People’s Publishing House, 2004 Edition.
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agreement by government, regional trade agreement can be regarded as the strategic 
tool for protecting regional interest or some different national interests within the 
region. Of course, the legal system of regional cooperation may have various conflicts 
with multilateral trading system. Therefore, some negative problems in the interaction 
between multilateral and regional trading system should be analyzed and resolved. 

Firstly, there exists unequal opening problem. Although the opening target and 
basic principle of regional and multilateral trading system is basically consistent, there 
indeed exists passive problem in actual development. Of course, the most important is 
the behavior of acquiring benefit from other countries or regions under the conditions 
of not paying any cost. For instance, as the biggest regional alliance, EU is always 
viewed as the biggest beneficiary of promoting regional opening by APEC. EU rarely 
or never offers reciprocal treatment in essence to the counter part of economic trade; 
it is the embodiment of non-equivalence in economic cooperation. Multilateral trading 
system and international law has no more perfect solution on it. In essence, ASEAN, 
Northeast Asian Region, APEC in Asia, and even NAFTA had implemented regional 
opening more or less, but EU rarely provided its regional opening to the development 
content and target of multilateral trading cooperation. 

Secondly, there exists different domestic law restriction requirement. Multilateral 
trading system had facilitated the interaction of economic activities of more and more 
countries within worldwide scope, and the economic activity of various countries and 
regions became more and more interdependent. However, different countries have 
different domestic law contents, and the trade policy of some countries may subject 
to the influence of relevant interest. It may influence the development of multilater-
al trading. Trade cooperation contents in global multilateral trading system may not 
derive from the power of trade negotiations in some circumstances. In some circum-
stances, multilateral trading system and new trade protectionism make the position 
of developing country in multilateral trade cannot be maintained under certain market 
competition. In addition, in incomplete world market, some countries can establish 
economic cooperation criterion within region. For instance, in Free Trade Area of the 
Americas (FTAA) and US-Central America FTA Negotiations, America let negotiation 
opponents accept more strict topics including investment, government procurement 
and competition policy. Meanwhile, America is promoting stricter IPR protection rules, 
while it was not active in the problems such as agricultural subsidy and domestic sup-
port concerned by developing countries. Developed countries generally hope to obtain 
some more preferential conditions exceeding multilateral trading system from regional 
developing countries and non-regional countries. 

At present, regional cooperation has become one of the key modes of regional 
economic and trade development, while the interaction between multilateral and re-
gional trade system has direct influence on regional economic cooperation. Therefore, 
the research on international issues, regional issues, and state relations need to pay 
particular attention to such important content. In international law, multilateral trading 
system and regional trading system should become the important content. In addition, 
the interaction between regional and multilateral trading system should conform to the 
standard of international law. Therefore, some viewpoints believe that the relationship 
between multilateral trading system and regional trading system should comply with 
the principle of progressing under the restriction of multilateral rules. [5]
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4.Conclusion
This paper believes that multilateral trading system tries to resolve global trade 

issues via rules, especially legal rules, and the universality and effectiveness of WTO 
system cannot be replaced by regional trade rules. However, regional trade mechanism 
can promote regional cooperation, and regional trade cooperation and coordination is 
probably more beneficial for economic reciprocity and system construction than global 
multilateral coordination. Maybe it is another new development mode of multilateral 
economic trade. However, several points need to be paid particular attention to: (1) 
regional economic system indeed transformed the globalization pattern of multilater-
al economic trade marked by WTO; (2) regional economic cooperation is maybe the 
development stage and form of multilateral economic trade, and two systems are not 
completely opposed legal mechanisms; (3) regional trade system and multilateral trade 
system should be based on similarities, which shall provide certain economic and legal 
accumulation for globalization transformation. Seen from a long time, regional eco-
nomic cooperation and global economic cooperation are not completely opposite, while 
common development; it is decided by the reality of regional and multilateral trading 
system. At present, the development of multilateral trading system shall still influence 
or restrict regional trade. Meanwhile, regional economic and trade cooperation and 
legal mechanism can provide more system targets conforming to the coordinated de-
velopment of multilateral trade. 
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INTERNET USAGE IN POLITICS
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Товч агуулга: Шилжилтийн үеийн өнөөгийн нийгэмд иргэдийн улс төрийн оролцоо 
маш ихээр сулардаг. Ийм нөхцөлд иргэдийн энэхүү идэвхгүй байдлыг интернет 
сүлжээний тусламжтайгаар өөрчлөх боломжтойг олон улсын туршлага дээр тулгуурлан 
тайлбарлахыг оролдлоо.

Abstract: : Today, in a transitional period the political participation of citizens in society 
weakens dramatically. Based on international experience, our report is focused on the ref-
ormation of how to change citizens’ inactivity with the help of the internet usage.

Мэдээлэл харилцааны асуудал нь улс төрийн амьдралд чухал байр суурь 
эзэлдэг бөгөөд сонин хэвлэл, зурагт радио гэх мэт мэдээллийн хэрэгслээр улс 
төрийн өөрчлөлтийг мэдээлсээр ирсэн билээ. Өнөөдрийн нийгэмд интернет 
нь нийгмийн амьдралын зарим асуудлыг шийдэж чадахгүй байгаа ч бидний 
амьдралыг эрс өөрчилж байгааг дурдах хэрэгтэй. Интернетийн сүлжээ нь хэн, 
хэзээ ч төсөөлж байгаагүйгээр хурдацтай хөгжиж байгаа бөгөөд техникийн ололт 
амжилт гэхээс илүүтэйгээр хүн төрөлхтний бүхий л амьдралын туршид нөлөөлөх 
нэгэн том хүчин зүйл болоод байна. 

Интернет нь нийгмийн болон бусад шинжлэх ухааны салбарын хэтийн 
төлөв ирээдүйг нь төлөвлөхөд ихээхэн нөлөөлж байна. Үүний зэрэгцээ Интернет нь 
улс төрд чухал байр суурь эзэлж байгаа гэдгийг харгалзан үзэх хэрэгтэй.  Интернет 
нь 2 үе шаттайгаар улс төрийн амьдралд нөлөөлж байна. 

Одоогийн байдлаар интернетийг улс төрийн мэдээлэл дамжуулах 
зорилгоор ашиглаж байгаа ба гол зорилго нь сүлжээнд улс төрийн мэдээллийг 
байрлуулахад оршино. Үүнд голдуу улс төрийн намууд болон олон нийтийн 
байгууллагууд, биеэ даасан улс төрчдийн веб хуудаснууд болон сонин сэтгүүл, 
судалгааны байгууллагуудын сайтууд ордог. 

Өнөөдөр интернет ашиглахгүйгээр засгийн эрхийн төлөөх тэмцэлд ялна 
гэдэг нь харьцангуйгаар боломжгүй болоод байгаа бөгөөд энэ явц нь ирээдүйд 
улам л их болж, улс төрийн нам, хөдөлгөөнүүдийн сайтууд улам нэмэгдэж, 
интернэтийн мэдээллийн үүрэг өссөөр байх болно. Иймээс интернэт нь хэзээ нэгэн 
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цагт мэдээллийн гол эх сурвалж болно гэдгийг харуулж байна. 
Компьютерийн технологи нь олон талын харилцааны боломжийг нээдэг. 

Сүлжээнд нэвтрэгч хэн бүхэн мэдээлэл авахын зэрэгцээ мөн мэдээллийг цацаж 
байдаг. 

Интернэт нь сонгуулийн кампанит ажлын үеэр социологийн судалгааны 
хүрээг өргөжүүлж, үйл ажиллагааг чанаржуулдаг. Энд зөвхөн нэр дэвшигчдийн 
рэйтингийг өсгөх асуудлын тухай, социологийн асуулгын тухай л ярьж байгаа 
гэсэн үг биш юм. 

Хэрэглэгчид нь интернэтэд нэвтрэн орсноор нэр дэвшигчдийн тухай видео 
файлаас бүрэн бүтэн мэдээллийг олж авдаг. Үүний зэрэгцээ интернэтэд улс төрийн 
үйл ажиллагааны сурталчилгааг голлон төвлөрүүлсэн байдаг. Зурагтаар гарч 
байгаа реклам нь хэдхэн секунд, хэвлэлийн хуудаснаа хэдхэн өдөр байдаг бол 
интернэтийн сүлжээн дэх видео файлууд нь сар, жилүүдээр ч байрладгаараа маш 
их давуу талыг олгож байдаг. 

Интернэт нь засгийн эрх баригч болон иргэд хоорондын нийгэм улс төрийн 
маргаан, мэтгэлцээний байнгын талбар болж байдаг. Өөрөөр хэлбэл, Засгийн эрх 
баригчдыг жирийн иргэдтэй ойртох бодит боломж бий болж байна гэсэн үг юм. 
Иргэд болон төр засгийн хоорондох шууд холбоог энгийн болгосноор улс төрд 
оролцохгүй байх гэсэн хандлагыг багасгаж, үүний дотор ялангуяа залуучуудыг улс 
төрд татан оролцуулах тал дээр их нөлөөлж байна.1 Интернэт нь бодит амьдрал 
дээр нэг үзэл бодолтой хувь хүмүүсийн хоорондох улс төрийн шууд харилцаа 
болон тэдний хооронд холбоо тогтооход туслалцаа үзүүлдэг.2 Тэдгээр нь газарзүйн 
орчны нөхцөл байдал, хол ойроос үл хамааран бие биендээ туслан мэдээллээ 
солилцож, цаашдын үйл ажиллагааныхаа тактикийг боловсруулан ажилладаг. 

Интернет нь дэлхийн улс орны ард иргэдийн даярчлалыг бий болгоход, 
мөн тэднийг нэгдэж нягтрахад тус дөхөм болдог. Дэлхий дээр өнөөдөр 30 гаруй 
мянган төрийн бус олон нийтийн байгууллагууд байдаг гэсэн тоо баримт байдаг 
бөгөөд энэ нь интернетийн тусламжтайгаар улам бүр өсөх хандлагатай байна. 

1995 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа болон хөгжлийн асуудал 
хариуцсан байгууллага нь “Олон улсын эдийн засгийн асуудлыг тогтмолжуулах” 
гэрээнд гарын үсэг зурах хэлэлцээрээ эхлэх үед үүнийг эсэргүүцэн холбоо 
байгуулагджээ.  Дэлхийн 70 орны тэс өөр зорилго бүхий “Amnesty International” 
болон “Oxfam” аас авахуулаад “Sierra Club” хүртэл багтсан 600 гаруй байгууллагууд 
уг гэрээг эсэргүүцэж байгаагаа дуу нэгтэйгээр илэрхийлж, 1998 онд интернетээр уг 
зорилгоосоо татгалзахыг засгийн газраас шаардсан байна. Мөн 1300 гаруй төрийн 
бус байгууллагууд “Цэргийн мин буюу дэлбэрэх бөмбөгийг эсэргүүцсэн акт”-
ыг дэмжсэн хөдөлгөөн өрнүүлсэн бөгөөд тэдний тэмцлийн үр дүнд уг дэлбэрэх 
бөмбөгийг хориглох тухай гэрээ нь хүчин төгөлдөр болж, энэ ажиллагаа нь 
дэлхийн хэмжээний Нобелийн шагнал авсан дуулиант хэрэг болж байжээ.

Интернетийг сүүлийн үед нь олон улсын хэмжээнд чухал чухал бага 
хурлуудыг явуулахтай холбогдсон эсэргүүцсэн мэдээлэл цацахад ихээхэн 
ашиглаж байна. Үүний нэг тод жишээ бол Сиэтлэд болсон Дэлхийн худалдааны 
байгууллагуудын бага хурал, Вашингтон болон Прагт болсон олон улсын валютын 

1 Херманн М. К. Политическая коммуникация: воздействие средств массовой информациина общество в 
современных государствах .// www.NetHistory.Ru/biblio/1043179735.html
2 Рот К-Х. Глобализация. Новые классовые отношения и перспективы левых. 
www.avtonom.org/lib/index.html
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фонд болон Дэлхийн банкны бага хурлууд зэрэг юм.
Ер нь нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн эсрэг эсэргүүцэл гаргах нь нийгэмд 

зайлшгүй байдаг үзэгдлийн нэг юм. Үүнд л Интернет нь олон улсын болон 
даярчлалын хүчин зүйлийг агуулж байдаг маш хүчирхэг зэмсэг болдгоороо 
онцлогтой. Уг хүчин зүйл нь аливаа орны засаг төрд шахалт үзүүлж тэдгээрийн зүй 
бус ажиллагааг зогсоох эсвэл улс төрийн үйл ажиллагаагаа зөв явуулахад нь тус 
нэмэр болох тал дээр гол анхааарлаа төвлөрүүлж байдаг. 

Интернетэд шинэ улс төрийн намыг үүсгэн бий болгох, нэг үзэл бодол, 
нэг зорилго бүхий улс төрийн ажиллагаанд нэгдэхэд зориулагдсан тусгай  
сайтууд байдаг. Жишээ нь Украинд улс төрийн нэг шинэ намыг3 интернетийн 
тусламжтайгаар байгуулсан байна. 

Өнөөдөр ардчилсан сонгуулийн тогтолцооны хямралын талаар, залуу 
үеийн сонгуульд оролцох тал дээр хайнга хандаж байгаа талаар их ярьцгааж 
байна. Энэ асуудлыг шинэ технологийн хүчээр шийдэж чадна гэж үзэж байна. 
Ирээдүйд сонгуулийг сонгогчдийн болон нэр дэвшигчдийн аль алиныхыг нь 
таашаалд нийцүүлсэн маягаар явуулах, сонгуулийн явцыг хурдасгах дээр анхаарах 
юм бол үр дүн нь яв цав байх юм. Гол нь Интернетээр дамжуулж саналаа өгөх 
технологийг л хөгжүүлэх хэрэгтэй юм. Анхны туршилтыг /Federal Voting Assistance 
Program/ 2000 оны 11 сард хэрэгжүүлсэн бөгөөд  үүнд гадаадад амьдардаг 84 
иргэн саналаа өгсөн байх жишээтэй. 2003 онд Швейцарын нэгэн орон нутгийн 
сонгууль нь онлайнаар явагджээ. Германд интернетээр сонгууль явуулна гэдгээ 
2006 онд зарлаж байжээ. 

Сүүлийн үед электрон засаг /e-Goverment/ гэсэн технологи буюу төрийн 
удирдлагын нэгэн шинэ загвар гараад байгаа бөгөөд Интернетийн тусламжтайгаар 
төр болон нийгэм харилцан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Гол зорилго нь 
иргэдэд засгийн газраас үзүүлэх үйлчилгээг сайжруулах, улс орныг удирдах явцад 
сонгогчдыг оролцуулахад оршиж байгаа юм. Электрон засгийн газар нь уламжлал 
ёсоор 3 төрөлд хуваагдана. 

1. Засгийн газар – иргэд /G2C/: Интернетийн тусламжаар мэдээлэл олж 
авах, санал асуулганд оролцох; 

2. Засгийн газар – хувийн бизнес /G2B/: бараа материалаар  хангах болон 
үйлчилгээ; 

3. Засгийн газар - Засгийн газар /G2G/: мэдээллийг хамтранашиглах 
төрийн байгууллагын дотоод хамтын ажиллагааг явуулдаг байна. 

GOL төсөл нь 1998 оныг дуустал хэрэглэгдэж, захиргааны болон төрийн эрх 
барих байгууллага нь иргэдтэйгээ орчин үеийн ямар харилцааны арга хэрэгслийн 
тусламжтайгаар холбоотой байх вэ гэсэн туршлага хураах зорилготойгоор 
байгуулагдсан. Уг төсөлд дэлхийн 20 гаруй орны  байгууллагууд болон нэр хүнд 
бүхий олон улсын байгууллагууд оролцжээ. 

2000 оны 9 сард АНУ-д “FirstGov”4 буюу “АНУ-ын засгийн газар руу 
хийх эхний алхам” нэртэй төсөлт ажлаа эхэлсэн. Ийм маягийн төслүүд дэлхийн 
бусад орнуудад хэрэгжсээр байна. Өнөөдөр дэлхийн зарим орнуудад машинаа 
бүртгүүлэх, жолооны эрхээ сунгуулах, урт дараалалд зогсож татвараа төлөх гэсэн 
асуудлуудыг интернетээр шийдэж байна. Интернетийн технологийн хөгжлийг 
дэмжиж чадвал:
3 www.vpu.org.ua
4 http5//www.firstgov.gov

ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧДЫН ҮЗЭЛ БОДОЛ
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o Нийгэм дэх хүнд суртал болон авилга багасна. 
o Засгийн газраас гарах бүх үйлчилгээ нь онлайн системд орж засаг 

захиргааны үйл ажиллагаа нь электрон хэлбэрээр явагдаж, цаасны ажил 
багасна.

Интернетийг улс төр, засгийн газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэж чадсанаар 
засгийн газарт үзүүлэх давуу тал :

•	Олон нийт нь улс төрийн төсөл санаачлагад бодитойгоор оролцох 
боломжтой болно. Олон нийтийн санал бодлын тухай бодит мэдээллийг 
маш түргэн шуурхай бөгөөд элдэв зардалгүйгээр олж авах боломжтой.

•	Засгийн газрын төлөвлөгөөг хурдан шуурхай хэрэгжүүлэх боломж. 
Орон нутгийн эрх барих байгууллагуудтай үр дүнтэй холбоо тогтоох.

•	Ард түмэн болон засгийн газар хоорондын идэвхгүй харилцааны 
асуудлыг шийдэх 

•	Ардчилсан нийгмийн гол асуудал болсон засгийн газрын 
төлөвлөгөөг ард түмэнд танилцуулах 

Интернетийг улс төр, засгийн газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэжчадсанаар 
олон нийтэд үзүүлэх давуу тал:

•	Хүмүүсийн саналыг сонсоно
•	Хэрэгжүүлж байгаа төслүүд нь зөвхөн засгийн газар дээр   бус 

тодорхой хүмүүсийн санал дээр тулгуурласан байна.
•	Төслийг хэрэгжүүлэхийг хурдасгах
•	Ил тод байсны үндсэн дээр төсөл хэрэгжих хугацаа болон зардлыг 

багасгана
•	Засгийн газартай харилцах харьцаа нь энгийн болох учраас ард 

түмний амьдралд хөнгөн болно
•	Өргөдөл гомдлыг хянан үзэх ажиллагаа нь түргэн шуурхай болоод 

шудрага болно
•	Мэдээллийг олж авснаар ард түмэн өөрт байгаа боломжийг 

ашиглаж чадна   
•	Ил тод байснаар ард түмэн засгийн газрын үйл ажиллагаанд хяналт 

тавих боломжтой болох бөгөөд авилгыг бууруулах хандлагатай
•	Хилийн чандад байгаа хүмүүс өөрийн эх оронд болж буй үйл 

хэрэгт оролцох боломж бий болно. 
•	Үүгээр өөрийн яс үндсийн хамаарлыг улам сайн мэдрэх
•	Маш олон төлбөргүй сургалтын хөтөлбөрүүдтэй танилцаж болно

2010 оны сүүлээр америкийн төрийн удирдлагын нийгэмлэг нь (APSA) 
төрийн эдийн засаг болон удирдлагын хэлтэстэй (UNDPEPA) 
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