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ӨМНӨХ ҮГ

   

    Монгол Улсын Хууль сахиулахын 
их сургууль эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлыг үйл ажиллагааны 
тэргүүлэх чиглэл болгон судалгааны 
цахим их сургууль болох, сургалтын 
хөтөлбөр, агуулгыг олон улсын 
жишигт нийцүүлэх, сургалтын 
орчин, дэд бүтцийг цогцолбор 
хотхон хэлбэрээр хөгжүүлэх, гадаад 
харилцааг өргөжүүлэх зорилтыг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. 

Хууль сахиулахын их сургууль 
нь 2011 онд байгуулагдсанаас 
хойш Улсын Их Хурлын Хууль 
зүйн байнгын хороо, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн яам, ХБНГУ-ын 
Ханнс-Зайделийн сантай хамтран 
жил бүр тодорхой сэдвээр эрдэм 
шинжилгээний хурлыг амжилттай 
зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай 
билээ. 

2012 онд “Үндэстэн дамнасан 
зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал”, 
“Хилийн аюулгүй байдал ба хамтын 
ажиллагаа”, 2013 онд “Гэмт явдалтай 
тэмцэх төрийн бодлогын хэрэгжилт, 
чиг хандлага”, 2014 онд “Хууль 
сахиулахуйн инноваци”, 2015 онд 
“Хууль сахиулах байгууллагуудын 
хамтын ажиллагаа” сэдэвт олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 
зохион байгуулж, хурлаас гарсан 
санал, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд хууль сахиулах 

байгууллагуудын гадаад, дотоод 
хамтын ажиллагаа сайжирч, хууль 
сахиулах үйл ажиллагааны онол, 
практикийн тулгамдсан зарим 
асуудлыг судалгаа, шинжилгээний 
ажлын үр дүнд тулгуурлан шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй шийдвэрлэх 
хандлага төлөвшин тодорхой үр дүн 
гарч байна. 

Тухайлбал, Хууль сахиулах 
салбарын инновацийн дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
тус их сургуулиас жилд дунджаар 
20 гаруй суурь болон хэрэглээний 
судалгааны ажил гүйцэтгэж практик 
байгууллагад зөвлөмж хүргүүлж, 
оюуны бүтээлийн хамгаалалт 
хийгдсэн ашигтай загварын 5 
гэрчилгээ авч, инновацийн шинэ 
бүтээгдэхүүн туршилтын журмаар 
үйлдвэрлэж эхлэн, гарааны компани 
байгуулах журам боловсруулж, 
БСШУСЯ-аас 2016 онд зарласан 
сонгон шалгаруулалтад ХСИС-
ийн багийн боловсруулсан төсөл 
шалгаран Шинжлэх ухаан, 
технологийн сангаас санхүүжилт авч, 
шинжлэх ухаан, технологийн төсөл 
хэрэгжүүлж байна.

Энэ жил олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлыг 2016 оны 09 
дүгээр сарын 29-30-ны өдрүүдэд 
“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: 
онол, практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдвээр зохион байгуулж 
байна. Бидний шинжилгээ, 
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судалгааны ажлыг дэмжиж, олон 
улсын эрдэм шинжилгээний хурал 
хамтран зохион байгуулж буй Улсын 
Их Хурлын Хууль зүйн байнгын 
хороо, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яам, ХБНГУ-ын Ханнс-Зайделийн 
сангийн удирдлага, хамт олон 
болон хуралд оролцогчдод Хууль 
сахиулахын их сургуулийн эрдмийн 
хамт олны нэрийн өмнөөс талархал 
илэрхийлье!

Энэ удаагийн олон улсын 
эрдэм шинжилгээний хуралд 
төрийн байгууллага, яамд, хууль 
сахиулах байгууллага, их, дээд 
сургууль, хүрээлэн, төв, төрийн бус 
байгууллагын 250 гаруй эрдэмтэн, 
судлаач, мэргэжилтэн, ажилтан, 
алба хаагчид, ХБНГУ, ОХУ, БНСУ, 
БНХАУ, Беларусь, Унгар улсын 30 
гаруй эрдэмтэн, судлаач, хүндэт 
зочин, төлөөлөгчид, Монгол Улсад 
суугаа дипломат байгууллага, олон 
улсын байгууллагын төлөөлөгчид 
оролцож байна. 

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: 
онол, практикийн тулгамдсан 
асуудал” сэдэвт олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлаар хууль 

сахиулах үйл ажиллагааны ойлголт, 
өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг 
хандлага, эрх зүйн зохицуулалт, 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, 
хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 
хүний эрхийг хамгаалах, хууль 
сахиулахуйн боловсрол, инноваци, 
тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд тулгамдаж буй асуудал, 
тэдгээрийг шийдвэрлэсэн гадаад, 
дотоодын туршлага зэрэг онол, 
практикийн асуудлыг гадаад, 
дотоодын эрдэмтэн, судлаачид 
хэлэлцэх, эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажлын үр дүнг 
судалгааны эргэлтэд оруулах, 
практик үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх 
чиглэлээр зөвлөмж гаргана. 

Олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хурлын хүрээнд дотоод, гадаадын 
эрдэмтэн, судлаачдаас ирүүлсэн 90 
гаруй илтгэлийг нэгтгэн эмхтгэл 
болгон Та бүхэнд толилуулж байна. 

Энэ эмхтгэл нь хууль сахиулах 
байгууллагын үйл ажиллагаа, 
салбарын эрдэмтэн, судлаач, 
ажилтан, алба хаагчдын эрдэм 
судлалын ажилд зохих хувь нэмрээ 
өгнө гэдэгт итгэж байна. 

Хүндэтгэсэн; 
ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ПРОФЕССОР,
ТЭРГҮҮН КОМИССАР                       С.БААТАРЖАВ
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FOREWORD

The Law Enforcement University 
of Mongolia is systematically working 
to achieve such tasks as becoming 
an e-university by prioritizing 
research work; by aligning its 
academic curriculum and content 
with international standards; by 
developing its academic environment 
and infrastructure as a campus; and by 
expanding its foreign relations. 

Since 2011, the Law Enforcement 
University has established a tradition 
of organizing annual international 
scientific conferences with the Standing 
Committee of the Mongolian State 
Great Khural; the Ministry of Justice 
and Internal Affairs; and the Hanns 
Seidel Foundation of Germany.

In 2012, two conferences on 
“Transnational Organized Crime” and 
“Border Security and Cooperation” 
were organized. In 2013, a 
conference on the “Implementation 
of the Government’s Policies and its 
Tendencies on Combating Crime” was 
organized. The following year, in 2014 
a conference on “Law Enforcement 
Innovations” was organized at the 
Parliament House and in 2015 a 
conference on the “Cooperation 
between Law Enforcement Agencies” 
was organized at Khuvsgul Lake. 
Within the framework of implementing 
the recommendations that were 
proposed during these conferences, 
the internal and external cooperation 
between law enforcement agencies 

improved, and a tendency to solve 
theoretical and practical problems based 
on scientific approaches began to take 
shape.

For instance, the Program on 
Developing the Law Enforcement 
Sector’s Innovation Infrastructure 
was initiated; the University began 
conducting basic and applied research 
for practical organizations (on 
average 20 each year); 5 certificates 
for utility models were granted by 
the Intellectual Property Office of 
Mongolia, the University began to 
manufacture innovative products 
for experimentation; guidelines on 
establishing startup companies were 
developed; and for the first time 
in history, the Law Enforcement 
University was granted funding by the 
Science and Technology Foundation 
for their project registered in the project 
selection process of the Ministry of 
Education, Culture, Science and Sports.

This year, the Law Enforcement 
University plans to organize its annual 
international conference on the 29th and 
30th of September, 2016 at its newly 
constructed building. The topic for this 
year is “Law Enforcement Operations: 
Theoretical and Practical Issues”. 
On behalf of the Law Enforcement 
University of Mongolia, I would like 
to express my gratitude to the Standing 
Committee of the Mongolian State 
Great Khural; the Ministry of Justice 
and Internal Affairs; the Hanns Seidel 
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Foundation of Germany and the 
participants for supporting our academic 
work and for co-organizing this event 
with us!

Over 250 participants including 
intellectuals, researchers and 
professionals from internal state 
organizations, ministries, law 
enforcement agencies, universities, 
research institutes, centers and non-
governmental organizations will be 
in attendance; and over 30 foreign 
delegates including intellectuals, 
researchers, honorary guests, 
representatives and emissaries from 
countries such as the Federal Republic 
of Germany, Russia, South Korea, 
China, Belarus and Hungary will be 
present at this conference.

The main directive of this 
conference on “Law Enforcement 
Operations: Theoretical and Practical 
issues” will be focused towards 
discussing the traditions of the 

law enforcement sector, its current 
conditions, development trends, its 
regulations, and the theoretical and 
practical issues related to national 
security, law enforcement innovation 
and human rights. Moreover, the 
conference shall also grant foreign and 
domestic scholars the chance to discuss 
about their experiences in overcoming 
such problems. Accordingly, 
recommendations for implementing 
the outcomes of the research papers 
presented will be proposed.

We present to you the 90 research 
articles that were sent by domestic and 
foreign scholars within the scope of this 
international scientific conference.

I am sure that this compilation will 
benefit many intellectuals, researchers 
and professionals who work in the 
law enforcement sector and that it 
will contribute to improving law 
enforcement operations.

Sincerely; 
PRESIDENT OF THE LAW ENFORCEMENT UNIVERSITY, PROFESSOR,
FIRST COMMISSIONER         S.BAATARJAV
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 
ЧИГ ХАНДЛАГА

LAW ENFORCEMENT - INTRODUCTION AND PERSPECTIVE

Д.ЭРДЭНЭБААТАР
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн 
захирал, дэд комиссар 
ERDENEBAATAR D.
Director of Police School of the Law Enforcement University, Deputy 
Commissioner 

Товч агуулга: Энэ илтгэлээр хуулийг сахиулдаг уу, тийм бол хэрхэн сахиулдаг, 
хуулийг сахиулах шаардлага нь юу болох, онолын үндэслэл, орос хэлнээ 
правоохранительные, англи хэлэнд law enforcement гэх тогтолцоо, үйл ажиллагааг 
бид хэрхэн ойлгож хэрэгжүүлэх талаар судлаач эрдэмтэд хэрхэн үздэг талаар судалж 
үр дүнг нь танилцуулна.

Судалгаагаар хууль сахиулах гэдэг нь эрх зүйн хэм хэмжээг хамгаалахад чиглэсэн 
өөр хоорондоо харилцан холбоотой үйл ажиллагааны хэсгүүдийн олонлог буюу 
систем болох тухай, түүний мөн чанарыг эрх зүйн ерөнхий онол, криминологийн 
шинжлэх ухааны тулгуур ойлголтуудад түшиглэн тайлбарлаж болохыг олж мэдсэн 
болно.

Abstract: This speech will introduce the results of the study asked the following 
questions: Is law enforced? If so, what is a need to enforce law? and how do researchers 
and scientists see regarding that how would we understand and implement the system 
called law enforcement and its operations? 

The study found out that the law enforcement is a system of parts of operations 
related with one another, which intend to protect legal principles, as well as the essence 
of law enforcement could be defined based on general theory of law and basic concept of 
criminology.

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах, цагдаа, кримнологи, эрүүгийн хууль тогтоомж, 
Keywords: Law enforcement, police, criminology, criminal justice system

Оршил
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эх 

баригч Б.Чимэд гуай 1999 онд Цалин 
тавихын төлөө биш хууль биелүүлэхийн 
тулд Засгийн газар байдаг (Эрх 
зүйн шинэтгэлийн тухайд) гэсэн 
ярилцлагадаа1 эрх зүйн шинэтгэлийг 
таван чиглэлээр явуулах санал гаргасны 
нэг нь хууль зүйн шинжлэх ухааныг 

1 Өдрийн сонин, УБ., 1999, №168. 4 дэх тал.

шинэтгэх асуудал юм. Мөн тэрээр “...
нэр томьёог зөв оноох, хэрэглэх нь чухал 
үүрэгтэй. Нэр томьёог жигдрүүлэх ажил 
байнга хийгдэж байх ёстой” гэжээ.2

Энэхүү өгүүллээр хөндөж байгаа 
асуудлын талаар манай судлаачдын 
бүтээлүүдээс үзэхэд тухайлан сонгон авч 
судалсан нь бага байх бөгөөд судалж буй 
асуудлыг хууль хяналтын байгууллага, 

2 Legis сэтгүүл, УБ., 2003, №3(4), 42-47 дахь тал.
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хууль хамгаалах байгууллага гэх 
зэргээр нэрлэж хэрэглэж байсан бол 
1992 оны Үндсэн хуулиар төрийн эрх 
мэдлийн хуваарилалтыг хуульчилсантай 
холбогдуулан шүүх эрх мэдлийн 
байгууллага болон хууль сахиулах 
байгууллага гэж зааглан нэрлэдэг болсон 
байна. Тухайлбал, 2003 онд Шүүх 
эрх мэдлийн стратеги төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн байдал, цаашдын 
зорилтын тухай шүүх эрх мэдлийн 
болон хууль сахиулах байгууллагуудын 
зөвлөгөөн гэж зохион байгуулж байсан 
бол хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор 
С.Жанцан “Шүүх эрх мэдлийн болон 
хууль сахиулах байгууллагуудын 
тогтолцоо” гэсэн бүтээлдээ “энэ номыг 
1996, 2000 онд хэвлүүлсэн Шүүх 
засаглал номоо орчин үеийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцүүлэн шүүх эрх 
мэдлийн байгууллагын тогтолцооноос 
хууль сахиулах байгууллагын 
тогтолцоог тусад нь авч үзэн шинэчлэн 
гаргаж байгаа тухай дурдаад түүндээ 
хууль сахиулах байгууллагыг хууль 
зүй, дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагуудын 
тогтолцоо, тэдгээр нь гэмт хэрэг, 
эрх зүйн зөрчлийн талаар гомдол, 
мэдээллээр үйл ажиллагаагаа эхэлдэг, 
тэрхүү чиг үүргээ зөвхөн хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу хэрэгжүүлдэг” 
гэжээ. (С.Жанцан, 2005).

УИХ-аас баталсан 16 хуульд 
“хууль сахиулах байгууллага” гэсэн 
нэр томьёог хэрэглэсэн байх бөгөөд 
анхных нь 1993 оны Монгол Улсын 
иргэн гадаадад хувийн хэргээр зорчих, 
цагаачлах тухай хууль, удаах нь 1997 
оны Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль байна.

Монгол Улс 1984-1994 оны хооронд 
нэгдэн орж хуулиар баталсан Монгол 
Улсын олон улсын 3 гэрээнд “хууль 
сахиулах арга хэмжээ, хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа, хууль сахиулах 

байгууллага” гэсэн нэр томьёог 
хэрэглэжээ.3

Ийнхүү нэр томьёог хэрэглэж 
ирсэн хэдий боловч хууль сахиулах 
байгууллага гэдэгт ямар чиг үүрэг 
гүйцэтгэдэг байгууллага багтахыг, хууль 
сахиулагч гэж ямар албан тушаалтныг, 
хууль сахиулах үйл ажиллагаа гэж юу 
болох талаар нэг мөр ойлголт бий болж 
тогтсон зүйл ажиглагдахгүй байгаа учир 
энэ талаар дүгнэлт дэвшүүлж эрдэмтэн 
судлаачдаар хэлэлцүүлэхийг зорилоо.

Нэг. Хуулийг сахиулах тухай 
ойлголт

Хууль сахиулах тухай
Орос хэлээр “правоохранительные 

органы”, англи хэлнээ “law enforcement” 
гэснийг бид хууль хамгаалах, хууль 
сахиулах гэх зэргээр орчуулдаг. 
“Охранительные” гэх нь англи хэл рүү 
буухдаа “enforcement” гэж бууж тэд нэг 
ойлголттой байгаа нь харагдаж байна. 
Харин орос хэлнээс энэ үгийг хууль 
хамгаалах гэж хэрэглэж ирснийг Г.Совд, 
Б.Чимэд багш үгийн утга дээр үндэслэн 
тайлбарлаж “хуулийг сахиулах” ёстой 
гэж ярилцаж байсан байдаг. 

Хамгаалах гэдэг үг нь дайсан, аюул 
занал, эрсдэлээс хамгаалах гэсэн үндсэн 
утгатай ба хаацайлж өмгөөлөх, эрдмийн 
зэрэг горилох бүтээлээ хамгаалах гэсэн 
утга давхар илэрхийлдэг байна.4 Харин 
сахиулах гэдэг нь “дагаж мөрдүүлэх: 
сахилга журмыг сахиулах (дүрэм 
журмыг дагаж мөрдүүлэх)” гэсэн 
утгатай.5

3 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон 
харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенц, 1984.
Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөлөх бодисын 
хууль бус эргэлтийн эсрэг нэгдсэн үндэстний 
байгууллагын конвенц. 1988.
Импортын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын тухай 
хэлэлцээр. 1994
4 Монгол хэлний их тайлбар толь. https://mongoltoli.
mn
5 Мөн тэнд
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Тэгэхээр бид дээрх үгүүдийг монгол 
хэлэнд буулгахдаа нэг мөр ойлголттой 
болохоос гадна хамгийн гол нь хуулийг 
“хамгаалдаг юм уу сахиулдаг юм уу” 
гэдэг дээр нэг мөр ойлголттой болох 
нь чухал. Эрх зүйн онолоор эрх зүйн 
хэм хэмжээ нь төрийн албадлагаар 
хамгаалагдсан байх үндсэн шинжтэй. 
Үүнийг хамгаалах хэм хэмжээ гэх 
бөгөөд үндсэндээ нийгмийн амьдралд 
тогтсон хууль, горим, дүрэм журмыг 
зөрчвөл гэсгээл, цээрлэл үзүүлэх тухай 
хуулиуд юм. 

Хууль өөрөө хэрэгждэггүй, хэн 
нэгэн хүн, байгууллага хариуцаж 
биелүүлдэг, биелэлтийг нь хангуулдаг.6 
Тэгвэл ямар хуулийг нь “биелүүлдэг”, 
ямар хуулийг нь “сахиулдаг” вэ? гэсэн 
асуудал зүй ёсоор гарч ирнэ. 

Эрх зүйн онолын бүтээлүүдэд эрх 
зүйг хэрэгжүүлэх хэлбэрийн нэг нь 
эрх зүйг сахих (хариуцлага) бөгөөд 
сахих гэдэг нь эрх зүйн үр дагавар 
бүхий хариуцлагыг хүлээх, гуйвалтгүй 
мөрдөхийг хэлнэ гэжээ.7 Сахиулах нь 
сахих гэсэн үйлийн бусдаар үйлдүүлэх 
хэв бөгөөд үүнд бусдаар хийлгэх, 
ингэхдээ албадлага хэрэглэх гэсэн утгыг 
агуулж байгаа тул эрх зүйн горим журам 
тогтоосон норматив хэм хэмжээг сахин 
биелүүлэх явдлыг төрийн албадлагаар 
баталгаатай хангах үйл ажиллагааг 
ойлгоно. Өөрөөр хэлбэл, аливаа субьект 
эрх зүйн хориглосон хэм хэмжээг дагаж 
мөрдөх замаар эрх зүйг хэрэгжүүлэх 
ёстой бөгөөд түүнийг биелүүлээгүй бол 
хариуцлага хүлээлгэхээр гэмт хэрэг, 
зөрчил гэж тогтоосон хуулийг бол 
сахиулдаг юм байна.

Хууль сахиулах гэдэг нь өргөн 
утгаараа хууль зүйн хариуцлагыг 
тогтоосон хуулиудыг зөрчсөн үйлдэл, 
түүнийг үйлдсэн хүнийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, шийтгэл хүлээлгэх, 

6 Б.Чимэд, Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: нийтлэг 
асуудал УБ., 2004, 280 дахь тал.
7 Д.Баярсайхан, Эрх зүйн онол, УБ., 2010, 3 дахь 
хэвлэл, 189 дэх тал.

хохирогчийн зөрчигдсөн эрхийг 
сэргээхэд чиглэсэн албадлагын 
шинжтэй үйл ажиллагаа явуулах 
тогтолцоог8, явцуу утгаараа хууль, 
шүүхийн шийдвэрийг сахин биелүүлж 
байгаа эсэхэд хяналт тавих үйл 
ажиллагааг хэлнэ.9

Хууль сахиулах ажиллагааны тухай
Хорьдугаар зууны гэмт явдал 

судлалын түүхэнд хамгийн их нөлөө 
үзүүлсэн эрдэмтэн социологич 
Эдвин Садерланд гэмт явдал судлал 
(криминологи) нь хуулийг бүтээх, 
хуулийг зөрчих, хуулийг сахиулах 
үйл явцыг бүхэлд нь судалдаг гэж 
1947 онд тодорхойлсон нь олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. Түүний 
энэхүү тодорхойлолт дээр үндэслэн 
криминологч Роналд Акерс, Кристин 
Селлерс нар криминологийн онолыг 
ангилсан байх бөгөөд үүнд нэгдүгээрт, 
бид яагаад хуультай байх ёстой буюу 
ямрыг нь гэмт хэрэг гэж хуульчлах 
ёстой, яагаад эрүү, захиргааны 
хариуцлагын тогтолцоог10 бий болгодог, 
тэр тогтолцооны хүрээнд юу хийгддэг 
болох талаас нь судалж байгаа тул 
хуулийг бүтээх, хуулийг сахиулах 
хоёрыг нь нэгтгэн авч үзэж Эрүүгийн 
хуулийг бүтээх ба сахиулах онолууд 
буюу эрүүгийн тогтолцооны онол; 
хоёрдугаарт, гэмт хэрэгтэн бие хүн, 
гэмт хэрэгтэн ба хууль зөрчигчийн зан 
үйлийг судалж яагаад хууль зөрчигддөг 
талаас нь тайлбарладаг онолуудыг Гэмт 
хэрэгтэн бие хүн, сөрөг зан үйлийн 
онол гэж ангилжээ.

Эрүүгийн хуулийг бүтээх ба 
сахиулах онолуудыг товчлон эрүүгийн 
тогтолцооны онол гэж нэрлэдэг. Энэ 

8 Систем гэдэг нь нэгтгэх, хамтад нь авч үзэх гэсэн 
утгатай латин үг бөгөөд өөр хоорондоо харилцан 
холбоотой хэсгүүдийн олонлогыг систем буюу 
тогтолцоо гэнэ. http://www.gogo.mn/
9 Хууль зүйн англи хэлний толь Black’s Dictionary
10 Criminal Justice System гэснийг Хууль 
сахиулагчийн эрх зүйн байдал, Цагдаагийн алба, 
мөрдөх алба, маршалын албаны тухай хуулийн 
төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан тухай 
тайланд Эрүүгийн тогтолцоо гэж томьёолсноор 
авсан болно. Хууль сахиулахын их сургууль, 2013.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

онол нь нийгэмд ямар тодорхой зан 
үйл, тодорхой үйлдлийг яагаад, хэрхэн 
гэмт хэрэг гэж тодорхойлох вэ гэдэгт 
хариулт өгөх, ийм үзэгдэлтэй хэрхэн 
тэмцэх вэ гэсэн асуултад хариулт 
өгөхөд чиглэгддэг. Эдгээр асуудлыг 
судалж олсон үр дүнгээ хууль тогтоогч, 
засаг захиргаанаас нийгэм, улс төр, 
эдийн засгийн талаар авах арга хэмжээ, 
хууль, дүрэм журмыг тогтооход болон 
эрүүгийн тогтолцоон дахь хуулийн 
биелэлт, үр нөлөөний талаар санал 
болгодог.

Хууль зүйн хариуцлагын төрөл нь 
эрүүгийн зөрчил ба захиргааны зөрчил, 
ийм зөрчил гаргасных нь төлөө зохих 
журмын дагуу эрхийг нь хязгаарлах, 
цээрлэл үзүүлэх төрийн албадлага-
нөлөөллийн арга хэмжээ, тэдгээрийн 
уялдан холбогдсон систем.11 Энд 
яригдаж байгаа “зохих журам” гэж 
процедурын тухай асуудал бий.

Эрх зүйн хэм хэмжээг нийгмийн 
харилцааг зохицуулах шинжээр нь хэд 
хэдэн төрөлд ангилж авч үздэгийн нэг 
нь нийгмийн харилцааг хамгаалах хэм 
хэмжээ байдаг. Хамгаалах хэм хэмжээ 
нь зохицуулсан хэм хэмжээг хамгаалах, 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, 
зөрчигдсөн тохиолдолд мөрдөн мөшгөх, 
хянан шийдвэрлэх, төрийн албадлагын 
арга хэмжээ авах, хууль зүйн хариуцлага 
ногдуулах, биелүүлэх, хяналт тавих 
ажиллагааг тодорхойлсон шинжтэй 
байна.12

Хамгаалах хэм хэмжээг нийгмийн 
харилцаанд үйлчлэх шинжээр нь 
хариуцлага тусгасан болон процедур 
тусгасан гэж ангилдаг бол Эрүүгийн 
хууль, Захиргааны хариуцлагын 
тухай хуулиуд нь Монгол Улсын 
Үндсэн хуулиар заасан нийгэм 
төрийн байгуулал, хүний эрх, эрх 
чөлөөг баталгаажуулах, зөрчигдсөн 

11 Д.Баярсайхан., Эрх зүйн онол, 2010, 183-184 дахь 
тал
12 Ч.Нямсүрэн., Эрх зүйн ерөнхий онол, 2010 он, 176 
дахь тал.

тохиолдолд оногдуулах хариуцлагын 
талаар тусгасан. 

Харин тэдгээр хамгаалах хэм 
хэмжээг сахиулж зөрчигдөхөөс 
урьдчилан сэргийлэх, зөрчигдсөн 
тохиолдолд мөрдөн шалгах, хянан 
шийдвэрлэх, албадлага хэрэглэх, хууль 
зүйн хариуцлага оногдуулах, биелүүлэх, 
хяналт тавих ажиллагааг зохицуулах 
процедурын хуулиуд гэж байдаг. 
ХБНГУ-д эрүүгийн хуулиар гэмт 
хэргийг тогтоохоос гадна захиргааны 
хэргийн хууль13 гэж байдаг. Тэнд 
эрүүгийн хуульд болон захиргааны 
хэргийн хуульд заасан гэм буруутай 
хууль бус үйлдэл, эс үйлдэхүйг адилхан 
гэмт хэрэг буюу offence гэсэн үгээр 
томьёолсон байна. Мөн захиргааны 
хэргийн тухай хуульд заасан хэргийг 
шалгаж шийдвэрлэхдээ эрүүгийн 
процедурын хуулиар буюу Code of 
Criminal procedure хуулиар зохицуулна 
гэж заасан байна.14 Захиргааны хэргийн 
хуульд заасан хэрэгт захиргааны 
байгууллагаас торгууль оногдуулахаар 
заасан үйлдэл, эс үйлдэхүй хамаарахаар 
зааснаараа Эрүүгийн хуульд заасан 
хэргээс ялгагдаж байна.

Эрүүгийн процедурын хуулиас 
гадна эрүүгийн хариуцлагыг тогтоосон 
хуулийг сахиулах талаар улс орнууд 
Цагдаагийн хуулиндаа тусгаж үйл 
ажиллагааг нь зохицуулж ирсэн бол 
1980-аад оноос бие даасан хуулиар 
зохицуулах хандлагатай болжээ. 
Гадаадын орнуудын туршлагаас үзэхэд 
хууль сахиулах ажиллагааг ихэвчлэн 
төрөлжсөн хуулиар зохицуулж, 
үүгээрээ эрх зүйн бодлогоо хөгжүүлж 

13 Code of Regulatory offence., http://www.gesetze-im-
internet.de
14 Section 46. Application of the Provisions Regarding 
Criminal Proceedings (1) Unless otherwise provided by 
this Act, the provisions of general statutes concerning 
criminal proceedings, particularly those of the Code of 
Criminal Procedure, of the Courts Constitution Act and 
of the Youth Court Act, shall apply mutatis mutandis to 
the regulatory fining proceedings.



11

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

байна. Тухайлбал, Япон, Австрали, 
БНСУ, Швед зэрэг улсууд нь хууль 
сахиулах бие даасан хуулийг батлан, 
гэмт хэрэг, зөрчлийг бүртгэх, шалгах 
эрх бүхий цагдаа, мөрдөх болон 
хилийн алба, татвар, гааль зэрэг 
хууль сахиулах байгууллага, албан 
тушаалтны үйл ажиллагааг хүний эрх, 
эрх чөлөөг дээдэлсэн, ашиг сонирхлын 
зөрчил, авилгаас ангид нэгдсэн зарчим, 
журмаар хэрэгжих эрх зүйн баталгааг 
бүрдүүлсэн байна.15

Эдгээрээс гадна Англи улсад Цагдаа 
ба эрүүгийн нотлох баримтын тухай 
хууль 1984 (PACE), Эрүүгийн хууль 
ба нийгмийн хэв журмыг сахиулах 
тухай хууль 1994, Австралийн Law 
Enforcement Act 2002, Police Powers 
and Responsibilities Act 2000, Terrorism 
(Police Powers) Act 2002, АНУ-ын Violent 
Crime Control and Law Enforcement Act 
of 1994 зэргийг дурдаж болох бөгөөд 
НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд зөвлөл, 
Гэмт хэрэг, хар тамхитай тэмцэх 
хорооны санаачлагаар Цагдаагийн эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлэх тухай загвар 
хууль боловсруулж байна.16

Эдгээрээс үзэхэд, Хууль сахиулах 
ажиллагааны тухай, Цагдаагийн эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлэх тухай хуулиуд 
нь эрх бүхий албан тушаалтан нь гэмт 
хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
тэдгээрийг илрүүлэх, мөрдөн шалгах 
үүргээ биелүүлэх үндэслэл, журмыг нь 
тогтоосон байдаг байна.

Манай улсад хууль сахиулах 
ажиллагааны үндэслэл, журмыг 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 
Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, 
Захиргааны хариуцлагын тухай, Төрийн 
хяналт шалгалтын тухай, Байгаль 
орчны хамгаалах тухай хууль болон 

15 Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалаас
16 Эрүүгийн процедурын хуулийн загварын 51 дүгээр 
зүйлийн тайлбар хэсэг. http://www.usip.org

Гаалийн тухай хууль, Өрсөлдөөний 
тухай, Цөмийн энергийн тухай зэрэг 
байгууллагын хэм хэмжээг тогтоосон 
салбарын 10 орчим хуулиар зохицуулж 
байна.17

Үүнээс гадна эрүүгийн хэрэг 
үүсгэх эсэхийг шийдвэрлэхийн тулд 
хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах 
эрх бүхий албан тушаалтнууд болон 
Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх 
эрх бүхий албан тушаалтнууд, нийтдээ 
хорь гаруй субьектүүд тус тусын 
салбарын хуулиар18 зарим эрх хэмжээ 
олгогдсон, хэрэгжүүлэх журмыг 
нь агентлаг, байгууллагын даргын 
шийдвэрээр тогтоох зэргээр зохицуулж 
байна.

Төрийн үйл ажиллагааны зарим 
салбарт, тухайлбал, хууль сахиулах 
салбарт “due process” буюу “зохих 
ёсны процедур” нь өөрийн бие даасан 
утгатай төдийгүй сайн засаглалын гол 
элемент болно.19

Иймд эрх бүхий албан тушаалтан 
нь хууль сахиулах үйл ажиллагааг 
зөвхөн хуульд заасан үндэслэл, арга 
хэрэгслээр, зохих хяналтын доор, хуульд 
заасан журмын дагуу хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай болох нь харагдаж байна.

Хууль сахиулах байгууллага, алба 
хаагчийн тухай

Хуулийг сахиулах, хуулийг сахиулах 

17 Хууль сахиулах үйл ажиллагааны тухай хуулийн 
төслийн үзэл баримтлалаас
18 Хууль сахиулах ажиллагааны тухай хуулийн 
үзэл баримтлалд “Манай улсад хууль сахиулах 
ажиллагааны үндэслэл, журмыг Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хууль, Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль, 
Захиргааны хариуцлагын тухай, Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай, Байгаль орчны хамгаалах тухай 
хууль болон Гаалийн тухай хууль, Өрсөлдөөний 
тухай, Цөмийн энергийн тухай зэрэг байгууллагын 
хэм хэмжээг тогтоосон салбарын 10 орчим хуулиар 
зохицуулж байна” гэжээ.
19 S. Schiavo-Campo and P. S. A. Sundaram., To Serve 
and to Preserve: Improving Public Administration in 
a Competitive World Ц.Даваадулам., Засаглалын 
үзэл баримтлал, нэр томьёоны тайлбар толь бичиг, 
Glossary of concepts and terms in governance, 2010, 77 
дахь тал.
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эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
үйл ажиллагаа, тэдгээр нь хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу явагдах бөгөөд 
энэ эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгч нь хэн 
байх талаар авч үзье.

Бид өмнө нь хууль сахиулах 
гэдэг нь хууль зүйн хариуцлагыг 
тогтоосон хуулиудыг зөрчсөн үйлдэл, 
түүнийг үйлдсэн хүнийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, шийтгэл хүлээлгэх, 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд чиглэсэн 
албадлагын шинжтэй үйл ажиллагаа 
явуулах тогтолцоог хэлнэ20 гэж үзсэн. 
Тэгэхээр энэхүү тогтолцоог бүрдүүлж 
байгаа байгууллагуудыг хууль сахиулах 
байгууллага, тэдгээрийн алба хаагчдыг 
хууль сахиулагч гэж үзэж болно. 

Хууль сахиулах байгууллагын гол 
төлөөлөгч бол цагдаагийн байгууллага 
байдаг. Цаашлаад тодорхой төрлийн 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх, тодорхой төрлийн 
зөрчилтэй тэмцэх байгууллагууд, 
шийтгэл оногдуулсан болон зөрчигдсөн 
эрхийг сэргээн эдлүүлэх талаар гарсан 
шийдвэрийг биелүүлэх үүрэг бүхий 
байгууллагууд байдаг.

Гадаад улс орнууд хууль сахиулагч 
гэдэгт оруулан авч үзэж байгаа байдлыг 
судлахад цагдаа, гааль, дотоодын цэрэг, 
хилийн хамгаалалт, цагаачлалын алба, 
шүүхийн цагдаа (тахар), пробаци, 
хорих байгууллага, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх, байгаль хамгаалах албаны 
алба хаагчдыг хуулийг сахиулагч гэж 
тодорхойлсон байна. Зарим орнуудад 
гэрээт харуул, хувийн хамгаалалтын 
аж ахуйн нэгж, ажилтныг хууль 
сахиулах тогтолцооны бүлд авч үздэг 
бол зарим орнуудад гэрээт болон 
хувийн хамгаалагч нь тодорхой хуулийг 
сахиулахаар эрх хэмжээ олгогдсон 
байдаг боловч зөвхөн төрийн үүргийг 
хуулиар хүлээсэн байгууллага, алба 
хаагч нь хууль сахиулагч гэж үздэг.

20 Хууль зүйн англи хэлний толь Black’s Dictionary

Жишээ нь Канад улс Эрүүгийн 
хуулиараа хууль сахиулагчид хэн 
багтахыг 9 бүлэгт ангилж тодорхойлсон 
байх бөгөөд дээр дурдсан албан 
тушаалтнуудаас гадна загасчдыг 
хамгаалах алба, загас агнуурын 
хяналтын байцаагч, түүнчлэн нисэх 
онгоцны ахмад, цэргийн цагдаагийн 
алба хаагчдыг тодорхой тохиолдлуудад 
хууль сахиулагчийн эрх хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр заажээ. АНУ-ын нийт 
мужуудад нийтлэг 26 алба, тэдгээрийн 
алба хаагчдыг хууль сахиулагч гэж үздэг 
бөгөөд дээр дурдагдаагүй нь дипломат 
төлөөлөгчийн газрын хамгаалалтын 
товчооны ажилтан, прокурор, 
согтууруулах ундаа, тамхи, галт зэвсэг, 
тэсрэх бодисын хяналтын албаны 
ажилтан, байгаль хамгаалагч, дотоод 
аюулгүй байдлын албаны ажилтан, 
дархан цаазтай газрын хяналтын 
байцаагч, сэтгэцийн эрүүл мэндийн 
албаны аюулгүй байдлын ажилтан, 
шуудангийн албаны байцаагч, нууц 
албаны дүрэмт хувцастай ажилтнууд 
зэрэг байна.

ХБНГУ-д холбооны цагдаа, 
холбооны мөрдөх алба болон 
холбооны тагнуулын алба, холбооны 
үндсэн хуулийн хамгаалалтын 
албаны ажилтнуудыг хууль сахиулагч 
гэнэ. Мужуудад бол мужийн 
цагдаа, хотын цагдаа болон муж 
улсаас тогтоосон хуулийг сахиулах 
үүрэгтэй, цагдаагийн алба хаагчийн 
эрх хэмжээг хязгаарлалтайгаар 
хэрэгжүүлдэг Ordnungsamt, 
Kommunaler Ordnungsdienst, Stдdtischer 
Ordnungsdienst гэдэг албад байдаг. 
Мөн Герман улсын ихэнх муж улсууд 
хэрэгжүүлдэг гудамж талбай, сургууль, 
цэцэрлэгийн орчимд үйлдэгддэг гэмт 
хэргийг илрүүлэхээр явган эргүүл хийх, 
хохирогч болсон насанд хүрсэн хүн, 
хүүхдэд туслах зэргээр гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх хөтөлбөрийн сайн 
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дурын ажилтнуудыг хууль сахиулагчид 
хамааруулан үзэж нулимс асгаруулагч 
зэрэг тусгай хэрэгслээр хангадаг 
байна.21

Франц улсын хувьд МЭӨ 570 оны 
үеэс нийтийн эзэмшлийн газарт шөнийн 
харуулын алба ажиллаж эхэлснээс 
хууль сахиулах үйл ажиллагааны 
түүхийг авч үздэг ба орчин цагт 
үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 
үйл ажиллагаа явуулдаг гэж ангилан 
үздэг байна. Үндэсний түвшинд 
үндэсний цагдаагийн алба (хилийн 
цагдаа багтана), үндэсний жандармын 
алба (нисэх буудлын аюулгүй байдал, 
цэргийн цагдаа, далайн цагдаа, төрийн 
тусгай хамгаалалтын үйл ажиллагаа 
тус тус багтана), гаалийн байгууллага, 
иргэний хамгаалалтын алба, гал 
түймэртэй тэмцэх, уулын аврах албыг 
хууль сахиулах байгууллага гэж үздэг 
бол орон нутгийн түвшинд Парис хотын 
цагдаагийн газар, байгаль хамгаалах 
алба, Номхон далайд байх Францын 
харьяа нутаг Wallis and Futuna-гийн 
хааны хамгаалалтын алба багтана. 
Мөн хотын захирагч нар тухайн нутаг 
дэвсгэртээ мөрдүүлэхээр гаргасан 
эрх зүйн актыг сахиулах шийдвэр 
гаргадаг утгаараа хууль сахиулагчийн 
эрх хэмжээг хэрэгжүүлэгч гэж тооцдог 
бол шүүгч нь шүүх хуралдааны дэгийг 
зөрчигчийг шүүхийн танхимаас хөөх 
шийдвэр гаргах нь хууль сахиулах 
үйл ажиллагаанд хамаардаг гэсэн 
сонирхолтой жишээ байна.22

Хятад улсад нийгмийн аюулгүй 
байдлыг хангах тогтолцоо гэж байх 
бөгөөд үүнд Нийгмийн аюулгүй 
байдлын яам, Төрийн аюулгүй байдлын 
яам, тэдгээрийн харьяа байгууллага, 
товчоо, салбарууд, Ардын зэвсэгт цагдаа, 

21 https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_
Germany
22 https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement_in_
France

Ардын чөлөөлөх арми, төрийн шүүгч, 
прокурор, ял эдлүүлэх алба багтах 
ба Хонконг, Макаод бие даасан хууль 
сахиулах агентлагууд ажилладаг. Мөн 
орон нутагт "Chengguan" гэх “Хотын 
удирдлага, хууль сахиулах товчоо”23 
ажиллах ба алба хаагчдыг нь байцаагч 
гэж нэрлэн байгаль орчин, ариун 
цэвэр, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
агаарын бохирдол, эрүүл ахуйн, хотын 
төлөвлөлтийн, үйлдвэрлэл, худалдааны, 
усны хяналтыг хэрэгжүүлэх, байгаль 
хамгаалах үүрэгтэй ажилладаг орон 
нутгийн хууль сахиулагчид байдаг.

ОХУ-д төрийн албыг иргэний, 
цэргийн болон хууль сахиулах алба гэж 
ангилж байгаад 2003 оноос иргэний, 
цэргийн, бусад гэж 3 ангилаад бусад 
албанд хууль сахиулах салбарыг багтаан 
үзэх болжээ.24

ОХУ-ын хууль сахиулах тогтолцоонд 
Дотоод хэргийн яам (цагдаа, дотоодын 
цэрэг, хар тамхитай тэмцэх газар), 
Мөрдөх байцаах хороо, Хууль зүйн 
яамны харьяа шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх (хорих, засан хүмүүжүүлэх) 
газар, терроризмтой тэмцэх үүрэгтэй 
Холбооны аюулгүй байдлын алба, 
Холбооны хилийн хамгаалалтын алба, 
Холбооны цагаачлалын алба, Холбооны 
гаалийн алба, Иргэний хамгаалалтын 
яам25, батлан хамгаалах яамны 
цэргийн цагдаа, Оросын төрийн тусгай 
хамгаалалтын алба тус тус багтана.

Энэ ташрамд тусгаар тогтносон 
бүрэн эрхт улсын хувьд хамтын 
ажиллагаа явуулдаг улс орнууд, 
ялангуяа хөрш орнуудын хууль сахиулах 
тогтолцоо, тэдгээрийн зэрэг зиндаа, 
эрэмбийг сайтар ойлгож, адил түвшинд 
харилцах, хамтран ажиллах, хамтын 

23 City Urban Administrative and Law Enforcement 
Bureau
24 Федеральный закон "О системе государственной 
службы Российской Федерации" 
25 emergecom of russia: http://www.mchs.gov.ru/index.
php?lang=eng
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ажиллагааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх 
учраас тэдгээрийн төрийн болон хууль 
сахиулах тогтолцоог гүнзгий судлахыг 
уриалж байна.

Дээрхээс үзэхэд Эрүүгийн хууль, 
Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд 
заасан, хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт 
явуулах, захиргааны зөрчилд хэрэг 
бүртгэлт явуулах, зөрчлийг шалган 
шийдвэрлэх, шийдвэрийг гүйцэтгэх 
эрх бүхий байгууллага, тэдгээрийн 
албан тушаалтнуудыг “хууль сахиулах 
байгууллага, хууль сахиулагч” гэж 
болно.

Энэ шалгуураар авч үзвэл манай 
улсад Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 26, 27 дугаар зүйлд зааснаар 
Цагдаагийн байгууллага, Авлигатай 
тэмцэх газрын эрх бүхий албан 
тушаалтан, Тагнуулын байгууллагын 
мөрдөн байцаагч хууль сахиулагчид 
бөгөөд мөн хуулийн 172 дугаар зүйлд 
заасан хойшлуулшгүй ажиллагаа 
явуулах эрх бүхий албан тушаалтнууд 
буюу Монгол Улсын хилийн гадна 
байгаа тус улсын төрийн далбаа 
мандуулсан усан онгоцны ахмад, 
агаарын хөлгийн багийн дарга; Монгол 
Улсаас гадаад улсад суугаа Дипломат 
төлөөлөгчийн газрын консулын асуудал 
эрхэлсэн ажилтан; хорих ангийн дарга, 
дэд дарга; хилийн тагнуулын албаны 
эрх бүхий албан тушаалтан; тагнуулын 
байгууллагын гүйцэтгэх ажилтан; 
энхийг сахиулах, олон улсын бусад 
ажиллагаанд оролцож байгаа цэрэг, 
цагдаагийн багийн эрх бүхий албан 
тушаалтан; гал түймэртэй тэмцэх 
байгууллагын эрх бүхий албан хаагч, 
гаалийн улсын байцаагч нар тодорхой 
тохиолдлуудад хууль сахиулагчийн эрх 
хэмжээг хэрэгжүүлж байна.26 

Мөн Захиргааны хариуцлагын 
тухай хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан 

26 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, 2002, Төрийн 
мэдээлэл сэтгүүл №2

болон захиргааны хариуцлагыг 
тогтоосон 220 гаруй хуулиудад зааснаар 
захиргааны хариуцлага хүлээлгэх эрх 
бүхий албан тушаалтнууд болох шүүгч; 
сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга; 
цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий 
ажилтан; хилийн төлөөлөгч, түүний 
орлогч, туслах; хууль тогтоомжоор 
тусгайлан эрх олгосон улсын байцаагч; 
хорих ангийн дарга, жинхэнэ гүйцэтгэх 
ажилтан; консулын эрх бүхий албан 
тушаалтан; төрийн тусгай хамгаалалтын 
газрын гадуур хамгаалалтын алба хаагч, 
харуулын захирал; байгаль хамгаалагч; 
олон нийтийн цагдаагийн ажилтан, 
аймаг, нийслэл, дүүргийн цэргийн 
штабын дарга нарыг хууль сахиулах эрх 
хэмжээг хэрэгжүүлэгч гэж болно.27

2015 оны Эрүүгийн хуулийн 
Баривчлах, таслан зогсоох зорилгоор 
халдах гэсэн 4.2 дугаар зүйл, Зөрчлийн 
тухай хуулийн Төрийн албан тушаалтны 
шийдвэрийг үл биелүүлэх, үйл 
ажиллагаанд нь саад учруулах гэсэн 15.3 
дугаар зүйлийн тайлбар хэсэгт “хууль 
сахиулагч” гэж цагдаа, тагнуул, тахар, 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, төрийн 
тусгай хамгаалалтын албаны алба хаагч, 
хуулиар тусгайлан эрх олгосон эрх 
бүхий этгээд, байгаль хамгаалагчийг 
ойлгохоор тус тус тодорхойлсон байна:

Хоёр. Дүгнэлт
Эрх зүйн хэм хэмжээг хориглосон 

хэм хэмжээгээр хамгаалдаг. Хамгаалсан 
хэм хэмжээг албадан мөрдүүлэх 
замаар сахиулдаг. Хуулийг сахиулахад 
процедурын хэм хэмжээг хэрэглэдэг 
байна.

Эрүү, захиргааны хариуцлагыг 
тогтоосон хуулийг зөрчсөн үйлдэл, 
түүнийг үйлдсэн этгээдийг илрүүлэх, 
таслан зогсоох, шийтгэл хүлээлгэх, 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээхэд чиглэсэн 

27 Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, 1992, 
Зөрчлийн тухай хуулийн үзэл баримтлал, 
танилцуулга
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албадлагын шинжтэй үйл ажиллагаа 
явуулах тогтолцооны дэд хэсгүүдийг 
хууль сахиулах байгууллага, хууль 
сахиулагч гэж тодорхойлж болно. 
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Товч агуулга: Хууль сахиулах үйл ажиллагаанд Хууль сахиулахын их 
сургуулийн үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд Их сургуулиас зохион байгуулж 
буй ажил, арга хэмжээ, үр дүн, цаашид хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй хөгжлийн 
бодлогын талаар дурдсан.

Abstract: This article talks about the current activities, actions, outcomes and strategic 
planning for development that were considered by the Law Enforcement University to 
increase its role and participation in resolving issues that challenge law enforcement 
operations. 

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах үйл ажиллагаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажил, хөтөлбөрийн чанарын шинэчлэл, багшийн хөгжил, сургалтын орчин, 
хөгжлийн стратеги. 
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strategy.

Хурдацтай хөгжиж буй энэ зуунд 
дээд боловсролын салбар нь нийгмийн 
хэрэгцээ, шаардлагыг соргогоор мэдэрч, 
шаардагдаж буй чиглэлээр өндөр 
мэдлэгтэй, өрсөлдөх чадвартай, хөрвөх 
чадамжтай хүний нөөцийг бэлтгэх, 
шинэ мэдлэг бүтээх, түүнийг хэрэглээнд 
нэвтрүүлэх, судалгаанд тулгуурласан 
бодлого, шийдвэр боловсруулах, 
шинжлэх ухаанд суурилсан хөгжлийн 
үндсийг бэхжүүлэхэд төрд дэмжлэг 
үзүүлж, улс орны хөгжилд хувь нэмэр 
оруулах үүрэгтэй.

Хууль сахиулахын их сургууль 

үүсэн байгуулагдсанаас хойш 80 гаруй 
жилийн хугацаанд нийгмийг аюулаас 
хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах, хууль сахиулах салбарын 18 
мянга гаруй дээд боловсролтой эрх 
зүйч, 39 мянга орчим мэргэжлийн албан 
хаагчийг бэлтгэж1, хууль сахиулах 
салбарын бодлого боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх, энэхүү үйл 
ажиллагаанд тулгамдсан асуудлыг 

1 Хууль зүйн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-
ны өдрийн А/119 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль 
сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр (2016-2025)”
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шийдвэрлэх арга замын талаар санал-
зөвлөмж боловсруулж, холбогдох 
байгууллагад хүргүүлэх, гэмт явдалтай 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тактик, 
арга зүй, энэ ажилд техник технологийн 
дэвшлийг ашиглах талаар эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажил хийх 
зэргээр үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж 
ирлээ.

Эдгээр мянга мянган төгсөгчид 
маань эх орныхоо өнцөг булан бүрт 
тушаал өвөртлөн очиж, нэр хүндтэй, 
хариуцлага өндөртэй үйл хэрэг, 
тухайлбал, үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн 
хэв журам хамгаалах, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, улсын 
хил хамгаалах, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх, шинжлэн магадлах, гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, аврах ажиллагааг 
гардан хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Хууль сахиулах үйл ажиллагааг 
хуулийн дагуу явуулж, иргэдийн эрх, 
хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, 
зөрчигдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх 
нь хууль сахиулагчийн мэдлэг, чадвар, 
хандлагаас шууд шалтгаална. Ийм ч 
учраас нийгмийн эрэлт, захиалагчийн 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан цогц 
чадамж бүхий мэргэжилтэнг бэлтгэхэд 
Хууль сахиулахын их сургууль анхаарч, 
төрөөс тус сургуулийг хөгжүүлэхэд 
бодлогын дэмжлэг үзүүлж ирлээ. 
Тухайлбал, Монгол Улсын Засгийн 
газрын 2011 оны 229 дүгээр тогтоолоор 
Цагдаагийн академитай, Хилийн 
цэргийн дээд сургуулийн нэгтгэн Дотоод 
хэргийн их сургууль болгон өргөтгөж, 
2012 оны 87 дугаар тогтоолоор 
Дотоод хэргийн их сургуулийг Хууль 
сахиулахын их сургууль болгон зохион 
байгуулсан билээ.

2015 онд Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай Монгол Улсын 
хууль, Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
бодлогын баримт бичиг мөрдөгдөж 
эхэлсэнтэй холбоотойгоор “Хууль 

сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөр (2016-2025)”-ийг 
боловсруулж, Хууль зүйн сайдын 
2016 оны 04 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн А/119 дүгээр тушаалаар батлан 
хэрэгжүүлж байна.

Энэхүү баримт бичигт заасны 
дагуу бид хууль сахиулах салбарын 
шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжилд 
тэргүүлэх байр суурьтай, олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн, үндэсний болон 
бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулагч мэдлэг 
оюуны төв байхаар алсын хараагаа 
тодорхойлж, хууль сахиулах салбарын 
сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, 
инновацийн хөгжлийн гол түшиц 
байгууллага болохоор зорьж ажиллаж 
байна. 

Энэ ч үүднээс эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил, сургалт, практик 
үйл ажиллагааны нэгдэл, харилцан 
уялдаа холбоог хангаж, эргэх холбоог 
сайжруулах чиглэлд ихээхэн анхаарал 
хандуулж, нийт судалгааны ажилд 
хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг 
хангах үйл ажиллагааг шинэ шатанд 
гарган, боловсронгуй болгоход чиглэсэн 
асуудалд суурилсан хавсарга буюу 
хэрэглээний судалгааны эзлэх хувийг 
нэмэгдүүлэх, практик байгууллагуудтай 
хамтарсан судалгаа, төсөл хэрэгжүүлэх 
ажлыг тогтмол зохион байгуулах, хууль 
сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагаанд судалгааны үр дүнг 
ашиглах, турших, нэвтрүүлэх ажлыг 
зохион байгуулж байна. Тухайлбал, 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
хурал, Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газар, Нийслэлийн цагдаагийн 
газартай хамтран “Гэмт хэрэггүй 
хороо”, “Архидан согтуурах явдал 
ба гэмт хэрэг” сэдэвт судалгааг 
хийж, нийслэлийн хэд хэдэн хороонд 
судалгааны үр дүнг туршсанаар тухайн 
хороодод гэмт хэргийн гаралт 5-40 
хүртэл хувиар буурсан эерэг үзүүлэлт 
гарсан.
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Хууль сахиулахын их сургуулийн 
дэргэд клиник сургалтын төв байгуулах, 
сургалтын түшиц газрыг хууль сахиулах 
байгууллагуудад байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. Ингэснээр сургалтын 
чанар дээшлэх, хөрвөх чадвар, цогц 
чадамж бүхий төгсөгч бэлтгэгдэх, 
суралцагч суралцах хугацаандаа хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд оролцох 
зэрэг ач холбогдолтой.

Хууль сахиулах, аюулгүй байдлыг 
хангах бодлого боловсруулах, 
судалгаанд үндэслэсэн шийдвэр гаргах, 
хууль сахиулах үйл ажиллагаанд 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, 
хууль сахиулах үйл ажиллагааг удирдан 
зохион байгуулах арга зүй боловсруулах, 
инновацийг нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулах зорилгоор Хууль сахиулахын 
их сургуулиас санаачлан жил бүр 
уламжлал болгон олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурал зохион байгуулж, 
хурлаас гаргасан санал-зөвлөмжийг 
шийдвэр гаргагчид хүргүүлж ирсэн.

Бидний өмнөх жилүүдэд зохион 
байгуулсан олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлаас гаргасан 
санал-зөвлөмж ажил хэрэг болж, хууль 
сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах 
төрийн бодлогод тусч, салбарын 
тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэсэн 
явдалд манай эрдмийн хамт олон 
баяртай байдаг. Тухайлбал, 2014 онд 
Хууль сахиулахын их сургуулиас 
санаачлан зохион байгуулсан “Хууль 
сахиулахуйн инноваци” олон улсын 
эрдэм шинжилгээний хурлаас гаргасан 
санал-зөвлөмжийн дагуу Хууль 
зүйн сайдын 2015 оны А/210 дугаар 
тушаалаар “Хууль сахиулах салбарын 
инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр” батлагдан одоо хэрэгжиж, 
хууль сахиулах салбарын инновацийн 
дэд бүтцийн эрх зүйн орчин бүрдэж, 
үйл ажиллагааны тодорхой чиглэлээр 
инновацийг нэвтрүүлэх ажил хийгдэж 
байна.

Цаашид бид инновацийн чиглэлээр 

их сургуулийн болон салбарын 
хэмжээнд мэдээлэл түгээх, зөвлөгөө 
өгөх, сургалт зохион байгуулах 
ажлыг эрхлэн гүйцэтгэх, инновацийг 
хөгжүүлэхэд их, дээд сургууль, 
эрдэм шинжилгээний байгууллагатай 
хамтран ажиллах, хууль сахиулах 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
полиграф, теле хяналтын систем, 
электрон гав, аминд үл хүрэх зэвсэг, 
дрон, нисгэгчгүй нисэх төхөөрөмж, бага 
оврын нисдэг тэрэг зэрэг орчин үеийн 
шинэ техник, технологийг нэвтрүүлэх 
төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 
байна.

Манай сургуулийн эрдэмтэн 
судлаачид, багш нарын олон жилийн 
судалгааны үр дүнд бий болсон патент, 
зохиогчийн эрх авсан бүтээлийг бодит 
ажил болгож, салбарын инновацийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр төлөвлөн 
Их сургуулийн дэргэд гарааны 
компани байгуулах, гарааны компанийг 
технологийн инкубатораар дамжуулан 
бойжуулахаар ажиллаж байна. 

Тус Их сургуулийн Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэнгийн 
Хууль сахиулахуйн инновацийн төвийн 
эрдэмтэд цус мөн эсэхийг урьдчилан 
тодорхойлох люминолын уусмал, 
гарын мөр тодруулах соронзон бус 
хар нунтгийг шахмал хэвд оруулах 
арга, чийгтэй гадаргуугаас гарын мөр 
тодруулах соронзон бус хар нунтаг ба 
түүнийг хэрэглэх аргыг тус тус Оюуны 
өмчийн газар бүртгүүлж, ашигтай 
загварын гэрчилгээ авсан. Цаашид 
гарааны компаниар дамжуулан хууль 
сахиулах салбарт хэрэгцээтэй боловч 
олдоц хангалтгүй, үнэтэй гарын мөр 
илрүүлэх хар нунтаг, БНСУ-д улсад 
үйлдвэрлэдэг хар пудр болон бусад 
бодис, урвалжууд, үхрийн шир, сур 
ашиглан хийсэн “Монгол гав”, хэргийн 
газрын үзлэгийн болон өнгөлөн 
далдлалтын хувцас, цэвэрлэгээний 
автомат машин, онцгой байдлын албаны 
гал унтраах хэрэгслийн шланк эвхэгч 
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зэргийг эрдэм шинжилгээ, сургалт, 
туршилт үйлдвэрлэлийн лабораторид 
үйлдвэрлэж, хууль сахиулах 
байгууллагуудад нийлүүлэхээр шаргуу 
ажиллаж байна.

Цаашид Хууль сахиулахын их 
сургууль эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
ажлын чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ, 
туршилт-боловсруулалтын ажлын 
орчин, дэд бүтцийг бий болгож, 
тоо, чанар, практик үр өгөөжийг 
нэмэгдүүлэх, судалгааны орон зай, 
инновацийн соёл, интерпренер нээлттэй 
орчин бий болгож, хөгжүүлэх, судалгаа, 
шинжилгээний ажлын эдийн засгийн 
хөшүүргийг сайжруулж, тодорхой 
болгох, “Хууль сахиулах салбарын 
инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөр”-ийг үе шаттай хэрэгжүүлэх, 
онол, практикт тулгамдсан асуудлаар 
эрдэм шинжилгээний хурал, зөвлөгөөн, 
хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, гадаад, 
дотоодын эрдэм шинжилгээний хурал, 
зөвлөгөөнд идэвхтэй оролцох, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны ажлын төсвийн 
санхүүжилтийг үе шаттай нэмэгдүүлэх, 
үр ашигтай зарцуулах зэрэг бодлого 
баримтлан ажиллах болно.

Их сургуулийн хөгжлийн тулгын 
гурван чулуу нь шилдэг хөтөлбөр, 
чадвартай багш, судлаач, сургалтын 
таатай орчин байдаг. Энэ ч үүднээс 
Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яам, Их сургуулийн зүгээс 
дараах чиглэлээр бодлого боловсруулж, 
амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж 
байна. Үүнд:

Нэг. Хөтөлбөрийн 
шинэчлэлийн талаар:

Сургалтын хөтөлбөр бол их, дээд 
сургуулийн түвшинд үйл ажиллагааны 
үндэс2 тул “Хууль сахиулахын их 
сургуулийн хөгжлийн стратеги 

2 Н.Оюунцэцэг. Монгол Улсын дээд боловсролын 
салбарт “Хөтөлбөрийн удирдлага”-ын оновчтой 
тогтолцоог нэвтрүүлэх асуудалд. “Монголын 
боловсрол-инноваци” сэтгүүл. 2015. №1. 39 дэх тал

хөтөлбөр (2016-2025)”-т орчин үеийн 
их сургуулийн жишиг, нийгмийн 
хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн 
сургалтын хөтөлбөр, багшийн заах арга 
зүйг сайжруулах, зарим мэргэжлийн 
сургалтын хөтөлбөрийг хөгжингүй 
орнуудын загвар туршлагаар шинэчлэх 
талаар тусгасан бөгөөд энэхүү зорилтыг 
хэрэгжүүлэх ажил хийгдэж байна. 
Тухайлбал, Цагдаагийн сургуулийн 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэх, 
олон улсын жишигт нийцүүлэх ажилд 
ХБНГУ-ын мэргэжилтэнг хөтөлбөрийн 
зөвлөхөөр урьж ажиллуулж байна. 
Хөтөлбөрийн зөвлөх, цагдаагийн ахмад 
ажилтан Манфред Эрнст Шмидт нь 
ХБНГУ-ын Эрүүгийн цагдаагийн алба, 
Мөрдөх алба, Эдийн засгийн гэмт 
хэрэг, Авлигын гэмт хэрэгтэй тэмцэх 
хэлтэс, Босни-Герцоговин, Косово зэрэг 
улсад НҮБ-ын цагдаагийн ажилтнаар 
ажиллаж байсан туршлагатай 
мэргэжилтэн бөгөөд шилдэг сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулахад ихээхэн тус 
болж байна.

Хөтөлбөрийг шинэчлэхдээ 
уламжлалдаа тулгуурлан өндөр 
хөгжилтэй гадаадын зарим орны 
туршлагыг судалж, өөрийн орны онцлогт 
тохируулан нэвтрүүлэх, ингэхдээ 
монгол оюутан, сонсогчдын онцлогийг 
харгалзан хөтөлбөрийг боловсруулахад 
анхаарч ажиллаж байна. Бид дэлхийн 
жишигт хүрсэн мэргэжилтэнг бэлтгэж 
төгсгөхийн тулд монгол хүнд тохирсон 
гэсэн ойлголт байж болохгүй мэт боловч 
сэтгэхүй, сэтгэлгээ гэсэн ойлголтыг 
ялгаж ойлгох нь зүйтэй байна. Сэтгэхүй 
бол хүн төрөлхтний шинжтэй, сэтгэлгээ 
бол тодорхой үндэстний шинжтэй. 
Ингэхээр сэтгэхүйн ерөнхий хуулийг 
дагаж, харин үндэстний сэтгэлгээний 
онцлог, ёс уламжлал, соёлд нийцсэн 
сургалтын арга, хөтөлбөр боловсруулж 
байна.

Боловсрол гэдэг бол мэдлэг, 
чадвар, хандлага гэсэн 3 тулгууртай. 
Энэ бүхнийг тэгш эзэмшсэн хүнийг 
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л боловсролтой хүн гэнэ. Бид өнөөг 
хүртэл зөвхөн хэлбэрт хөтлөгдөж ирсэн. 
Өөрөөр хэлбэл, боловсролыг зөвхөн 
мэдлэг олгох гэж ойлгодог байсан. 
Сүүлийн үед чадварыг харгалздаг 
болсон ч гурав дахь хүчин зүйл болох 
хандлага төлөвшүүлэх асуудлыг 
орхигдуулаад байна. Тиймээс бид Их 
сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийг 
шинэчлэхдээ энэ 3 зүйлийг тэгш 
багтаасан хөтөлбөрийг боловсруулахад 
илүүтэй анхаарч ажиллаж байна.

“Сэтгэл судлал”, “Нийгмийн ажил”, 
“Аюулгүй байдал”, “Эдийн засаг”, “Олон 
улсын харилцаа” зэрэг бакалаврын, 
“Хууль сахиулах удирдлага”, “Цагдаа 
судлал”, “Мөрдөх алба”, “Мэдээллийн 
аюулгүй байдал”, “Эдийн засгийн 
аюулгүй байдал” зэрэг магистрын, 
“Хууль сахиулах удирдлага”, “Цагдаа 
судлал”, “Шинжлэн магадлах ухаан” 
зэрэг докторын сургалтын хөтөлбөрөөр 
сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авах, 
сургалтыг эхлүүлэхээр ажилласны 
үр дүнд 2016-2017 онд хичээлийн 
жилд Их сургуулийн Ахисан шатны 
боловсролын сургууль “Цагдаа судлал”, 
“Мэдээллийн аюулгүй байдал”, “Эдийн 
засгийн аюулгүй байдал” сургалтын 
хөтөлбөрөөр магистрын сургалт элсэлт 
авч, сургалтаа эхэллээ.

Мөн хөтөлбөрийн хороо, 
хөтөлбөрийн дэд хороог байгуулж, 
үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн чанарын 
баталгаажуулалт хийж, хөгжүүлэхэд 
чиглүүлж, сургалтын хөтөлбөрийг 
үндэсний хэмжээнд болон олон улсад 
магадлан итгэмжлүүлэхээр уйгагүй 
ажилласны үр дүн эхнээсээ гарч байна. 
Тухайлбал, 2016 онд Цагдаагийн 
сургуулийн “Шинжлэн магадлахуй” 
сургалтын хөтөлбөрийг магадлан 
итгэмжлүүлэхээр Боловсролын 
магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлд 
хүргүүлээд байна. 

Бид сургалтын хөтөлбөрийн 
агуулгыг шинжлэх ухаан, технологийн 
ололт, төрийн бодлоготой уялдуулан 

тогтмол шинэчлэн баяжуулж, үндэсний 
болон олон улсын түвшинд магадлан 
итгэмжлүүлэх; мэргэжил олгох 
шаталсан сургалтын тогтолцоонд 
шилжиж, төгсөгчийн цогц чадамжийг 
шат дараатайгаар эзэмшүүлэхэд 
чиглэсэн залгамж холбоо бүхий 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж 
хэрэгжүүлэхээр зорьж, энэхүү ажлын 
хүрээнд дараах ажлыг гүйцэтгэхээр 
төлөвлөж байна. Үүнд:
• Хичээлийн болон сургалтын 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд чанарын 
үнэлгээ хийж, ахиц, дэвшлийг 
тодорхойлох аргачлалыг үйл 
ажиллагаандаа бүрэн нэвтрүүлэх;

• Хөтөлбөрийн ерөнхий хороо, 
хөтөлбөрийн дэд хороог байгуулж, 
үйл ажиллагааг хөтөлбөрийн чанарын 
баталгаажуулалт хийж, хөгжүүлэхэд 
чиглүүлснээр 2024 онд 20-оос 
доошгүй сургалтын хөтөлбөрийг 
үндэсний хэмжээнд, 2025 онд 2-оос 
доошгүй сургалтын хөтөлбөрийг 
олон улсын хэмжээнд магадлан 
итгэмжлүүлэх;

• Бакалаврын “Эрх зүй” хөтөлбөрийн 
сургалтыг өргөжүүлж, Хууль зүйн 
яамны харьяа болон бусад агентлаг, 
байгууллагын захиалгаар төрийн 
захиргааны чиглэлээр мэргэжилтэн 
бэлтгэх сургалт явуулах;

• Хууль сахиулах байгууллагуудын 
удирдах албан тушаалын шаталсан 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх;

• Хууль сахиулахуйн гүнзгийрүүлсэн 
сургалттай дунд болон ахлах сургууль 
байгуулах бэлтгэл ажлыг хангаж, 
үйл ажиллагааг эхлүүлэхээр тус тус 
төлөвлөн ажиллаж байна.
Их сургуулийн мэргэжлийн 

боловсрол, бакалавр, магистр, докторын 
сургалтад чадамжид суурилсан, үйл 
ажиллагаанд суурилсан, асуудалд 
суурилсан, судалгаанд суурилсан 
сургалтын өвөрмөц технологийг 
туршиж, нэвтрүүлэх ажил хийгдэж 
байна. 

Их сургууль, төгсөгчдийн эргэх 
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холбоо үүсгэх, хууль сахиулах 
байгууллагын ялангуяа алслагдсан 
нутаг дэвсгэрт үүрэг гүйцэтгэж буй 
албан хаагчдыг ажлын байранд нь 
давтан болон мэргэшүүлэн сургах 
үүднээс зайн сургалтын лаборатори, 
бүсийн сургалтын төвүүдийг тус 
тус байгуулахаар ажиллаж байна. 
Ингэснээр бага зардлаар, хугацаа 
хэмнэж хууль сахиулагчдын мэдлэг, 
чадвар, хандлагыг нэмэгдүүлэх боломж 
бүрдэх юм. Иймд бүсийн сургалтын төв, 
зайн сургалтын лаборатори байгуулах 
хөрөнгө, дэд бүтэц, багшлах боловсон 
хүчний асуудлыг шийдвэрлэхэд 
дэмжлэг шаардлагатай байна.

Хоёр. Багш, судлаачдыг 
хөгжүүлэх, чадавхжуулах чиглэлээр:

Бидний амьдарч, ажиллаж буй 
нийгэм хурдацтай хөгжиж, мэдлэг, 
мэдээлэл хурдтай өөрчлөгдөж, үндэстэн 
дамнасан, зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг үйлдэгдэх болж, хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд орчин үеийн 
дэвшилтэт техник, технологи ашиглах, 
шинэ арга тактикаар тэмцэх шаардлага 
тулгарч байна. 

Иймээс багш, судлаачдыг 
хөгжүүлэх, мэргэжлийг дээшлүүлэх, 
чадавхжуулах чиглэлээр Их сургуулиас 
ихээхэн анхаарч, дотоод нөөц 
бололцоо болон хамтран ажилладаг 
гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, 
судалгааны байгууллагын санхүүгийн 
дэмжлэг, хамтын ажиллагааны хүрээнд 
дэлхийн өндөр хөгжилтэй улсуудад 
багш, судлаачдыг богино хугацааны 
болон магистр, докторын, докторын 
дараах сургалтад хамруулж ирсэн. 
Тухайлбал, зөвхөн сүүлийн 3 жилд 
гадаад, дотоодын их, дээд сургуульд 
манай 8 багш, судлаач докторын зэргээ 
амжилттай хамгааллаа. 

Бид “ИХ СУРГУУЛЬ ЗӨВХӨН 
ЭРДЭМ ТҮГЭЭХ БУС БҮТЭЭЛ 
ТУУРВИДАГ ТАЛБАР БАЙХ ЁСТОЙ” 
гэсэн уриаг дэвшүүлж, зөвхөн төсвийн 

хөрөнгө оруулалтыг харалгүй, олон 
улсын төсөлт хөтөлбөр, бизнесийн 
түншлэл үүсгэх, захиалгат судалгааны 
ажлыг бусад байгууллагатай 
хамтран гүйцэтгэх зэргээр хөрөнгө, 
санхүүжилтийн олон эх үүсвэрийг бий 
болгож, Их сургуулийг хөгжүүлэх, багш, 
судлаачдын мэргэжил дээшлүүлэх, 
чадавхжуулах ажилд зарцуулж байна. 
Тухайлбал, Их сургуулийн Эрдэм 
шинжилгээ, хөгжлийн хүрээлэн 
БСШУСЯ-ны Шинжлэх ухаан, 
технологийн сангаас “Гэмт хэргийн 
статистикийг боловсронгуй болгох 
асуудал” сэдэвт төсөл хэрэгжүүлэхээр 
шалгарч, 69.900.000 төгрөгийн 
санхүүжилт авч, ажилдаа ороод байна. 

Багшлах бүрэлдэхүүний 
мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварыг 
сайжруулах зорилгоор Их сургуулийн 
захирлын 2016 оны 03 дугаар сарын 
28-ны өдрийн А/49 дүгээр тушаалаар 
“Багшийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр 
(2016-2020 он)”, 2015 оны А/196 
дугаар тушаалаар “Хууль сахиулахын 
их сургуулийн багш, албан хаагчдын 
сургалтын хөтөлбөр”, 2015 оны А/197 
дугаар тушаалаар “Хууль сахиулахын 
их сургуулийн албан хаагч, ажилтны 
нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”, 
2015 оны А/207 дугаар тушаалаар 
“Хууль сахиулах салбарын албан 
хаагчдад гадаад хэлний боловсрол олгох 
TRIO 2015-2020 хөтөлбөр”-ийг тус тус 
баталж, багш, судлаачдын мэргэжлийг 
дээшлүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлд байнга 
анхаарч ажиллаж ирлээ. 

“Гадаад хэлний сургалтын 
хөтөлбөр” боловсруулж, хэрэгжүүлэн 
багш, судлаач, ажилтны 40-өөс доошгүй 
хувийг гадаад хэлний дундаас дээш 
түвшний мэдлэгтэй болгож, гадаад 
орнуудад мэргэжлийн сургалтад 
хамрагдах шалгуурыг хангахуйц 
болгохоор төлөвлөн ажиллаж байна. 
Энэхүү ажлын хүрээнд, Их сургуулийн 
захирлын 2016 оны 9 дүгээр сарын 6-ны 
өдрийн Б/435 дугаар тушаалаар яг одоо 
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52 багш, ажилтан ажлаас чөлөөлөгдөж, 
Гүнжийн хоолой дахь Сургалт дадлагын 
төв болон их сургуулийн байрлалд англи 
хэлний эрчимжүүлсэн, вакум сургалтад 
хамрагдаж байна.

Мөн Их сургуулийн зүгээс багш, 
судлаачдыг гадаад улсад эрдмийн зэрэг 
хамгаалуулах явдлыг бүх талаар дэмжих 
бодлого баримталж байгаагийн үр дүнд, 
2015 онд 2 багш, судлаач эрдмийн зэргээ 
амжилттай хамгаалж ирсэн бөгөөд одоо 
ОХУ, БНХАУ, БНСУ-д тус бүр 1 багш, 
ажилтан гэрээгээр докторын сургалтад 
суралцаж байна. 

“Их сургуулийн хөгжлийн 
стратегийн хөтөлбөр (2016-2025)”-
т багш, судлаачдыг хөгжүүлэх, 
чадавхжуулах чиглэлээр хэд хэдэн 
стратегийн зорилт дэвшүүлж, зорилтыг 
хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 
тодорхойлж өгсөн. Энэхүү хөгжлийн 
баримт бичигт тодорхойлсон стратеги 
зорилт, үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн. Үүнд: 
• Их сургуулийн эрдэмтдийн эгнээг 

өргөжүүлэх, багш, судлаачдыг 
хөгжүүлэх, эрдэмжүүлэх зорилгоор 
“Судлаач-2025” зорилтот хөтөлбөр 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх;

• Судалгааны тэргүүлэх чиглэлүүдээр 
мэргэшиж, хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
шинжлэх ухааны докторын зэрэгтэй 
эрдэмтэдтэй болох, их сургуулийн 
хүрээнд шинжлэх ухааны дэг 
сургаалуудыг бий болгох;

• Докторантуудыг үндсэн ажлаас нь 
бүрэн чөлөөлж, судалгааны ажлаа 
чанартай гүйцэтгэх боломжийг 
бүрдүүлэх;

• Гадаад, дотоодын их, дээд 
сургуулиудтай хамтран багш, оюутан 
солилцооны хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх;

• Бакалавр, магистр, докторын 
тэтгэлэгт хөтөлбөрт багш, судлаач, 
сонсогчийг хамруулах;

• Судалгааны профессор, сургалтын 

профессор чиглэлийг салгаж 
мэргэшүүлэх бодлого хэрэгжүүлж 
эхлэх;

• “Оюуны хөгжил сан”-ийн үйл 
ажиллагааг жигдрүүлэх;

• Хууль зүйн болон нийгмийн салбарын 
оюуны өндөр чадамжтай иргэдийг 
Их сургуульд ажиллуулах бодлого 
хэрэгжүүлж, байгаль, техникийн 
салбарын судлаач эрдэмтдийн тоог 
нэмэгдүүлэх;

• Судлаач албан тушаалын карьерын 
шатлалыг тодорхой болгох, дэвшүүлэх 
зарчмыг хэрэгжүүлэх;

• Хүний нөөцийн төлөвлөлтийн дунд, 
урт хугацааны бодлого боловсруулж 
хэрэгжүүлэх;

• НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаа, 
Хууль сахиулах, энхийг дэмжих 
олон улсын ажиллагаанд багш, албан 
хаагчийг хамруулах-зэрэг болно.

Дээр дурдсан арга хэмжээг 
хэрэгжүүлснээр:

• Багшийн цогц чадамжийн хөгжлийг 
дэмжих тогтолцоо бүрэлдэн 
төлөвшиж, олон улсын болон 
үндэсний хэмжээнд мэдлэг, чадвар, 
бүтээлээрээ хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
багш, профессоруудтай болох;

• “Дээд боловсролын сургалтын 
байгууллагын ангилал тогтоох 
журам”-д заасан нийтлэг шаардлага 
хангагдаж, профессор, багшлах 
бүрэлдэхүүний 30-аас доошгүй 
хувь нь эрдмийн зэрэгтэй (эрдмийн 
зэрэгтэй албан хаагчдын тоо 2016 
онд 31, 2017 онд 35, 2018 онд 38 
гэх мэтээр 2025 онд 65 хүрэх)3, 
судлаач, багшлах бүрэлдэхүүний 
5-аас доошгүй хувь нь шинжлэх 
ухааны докторын зэрэгтэй болсон 
байх;

• Импакт фактор бүхий эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүлүүдэд 

3 Хууль зүйн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-
ны өдрийн А/119 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль 
сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр (2016-2025)” 
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нийтлүүлэх өгүүлэл, патентлагдсан 
шинэ болон ашигтай загвар, 
нийтлэлийн тоо нэмэгдэх;

•	 НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаа, 
хууль сахиулах, энхийг дэмжих олон 
улсын ажиллагаанд багш, албан 
хаагчид хамрагдаж, Их сургуулийн 
гадаад нэр хүнд өсөх зэрэг эерэг үр 
дүн гарна гэж үзэж байна. 
Хүлээж буй үр дүн эхнээсээ 

гарч, хэдхэн хоногийн өмнө тус Их 
сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн ухааны 
сургуулийн ахлах багш, цагдаагийн 
хошууч Н.Мөнхзул Хууль сахиулахын 
их сургуулийн докторын зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөлд “Төрийн тусгай 
алба хаагчид хүлээлгэх сахилгын 
хариуцлагын эрх зүйн зохицуулалт” 
сэдвээр хууль зүйн ухааны докторын 
зэрэг амжилттай хамгаалсан бөгөөд 
эрдэмтдийн эгнээ өргөжиж байгаад 
баяртай байна. 

Мөн Их сургуулийн Ахлагчийн 
сургуулийн дотоод ажил хариуцсан 
мэргэжилтэн, цагдаагийн ахлах дэслэгч 
Т.Баясгалан БНХАУ-ын Засгийн газрын 
тэтгэлэгт шалгарч, нэр хүнд бүхий 
Вухоны их сургуулийн мастерын 
сургалтад суралцахаар, Их сургуулийн 
Ахисан шатны боловсролын сургуулийн 
Гадаад хэлний сургалтын төвийн дарга, 
доктор, дэд профессор, цагдаагийн дэд 
хурандаа Д.Энхжаргал, Хүн эмнэлгийн 
албаны дарга, ахмад П.Сэлэнгэ нар 
Бүгд Найрамдах Судан улсад НҮБ-ын 
энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг 
гүйцэтгэхээр тус тус мордсон бөгөөд 
цаашид олон багш, албан хаагчид 
явахаар бэлтгэж байна.

Олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, нийгмийн шинжлэх 
ухааны салбарт ишлэл авах эрх 
бүхий импакт фактор бүхий эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүлүүдэд 
нийтлүүлэх өгүүлэл, патентлагдсан 
шинэ болон ашигтай загвар, нийтлэлийн 
тоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 
Эрдмийн зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн 

ажлын алба, Эрдэм шинжилгээ, 
хөгжлийн хүрээлэн, Хэвлэл, редакцийн 
хэлтэс, ахмад эрдэмтэдтэй хамтран 2016 
онд “Хууль сахиулахын их сургуулийн 
багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний 
өгүүллийн чанарын судалгаа”-г хийж, 
санал-зөвлөмж боловсруулан, багш, 
судлаачдад сургалт зохион байгуулахаар 
төлөвлөжээ. 

Гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй 
судлаачид болон тухайн чиглэлийн 
эрдэмтэд хамтран хууль сахиулах 
салбарын зангилаа асуудлаар бодлогын 
чанартай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 
бичиж, олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн, нийгмийн шинжлэх 
ухааны салбарт ишлэл авах эрх 
бүхий импакт фактор бүхий эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүлд өгүүлэл 
нийтлүүлэхээр зорилт тавин ажиллаж 
байгаа бөгөөд Их сургуулийн хөгжлийн 
стратеги хөтөлбөрт заасны дагуу 2017 
оноос импакт фактор бүхий эрдэм 
шинжилгээний сэтгүүлд их сургуулийг 
төлөөлсөн эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл нийтлэгдэж, олноор ишлэгдэж, 
Их сургуулийн нэр хүнд өснө гэдэгт 
эргэлзэхгүй байна.

2014 онд Хууль сахиулахын их 
сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг 
хамгаалуулах зөвлөл байгуулагдсан нь 
хууль сахиулах салбарын тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх, Их сургуулийн 
хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой 
үйл явдал болсон. 

2015 онд Их сургуулийн эрдэм 
шинжилгээ, сургалт, үйлдвэрлэлийн 
холбоог уялдуулах, төсөлт болон 
захиалгат эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил явуулах, үр дүнг 
сургалт, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, 
багш, судлаачдын судалгааны арга зүйг 
дээшлүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий 
17 профессорын судалгааны багийг 
сонгодог их сургуулийн жишгээр 
мэдлэгийн тодорхой салбараар 
төрөлжүүлэн байгуулсан. 

Энэ хугацаанд Их сургуулийн 
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профессорын судалгааны багууд 
үйл ажиллагааны зорилго, зорилт, 
судалгааны тэргүүлэх болон үндсэн 
чиглэлээ Их сургуулийн эрхэм 
зорилго, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
нэгдсэн бодлогод нийцүүлэн оновчтой 
тодорхойлж, олон ажил хэрэгч 
санал, санаачлага гарган хэрэгжүүлж 
байгаагаас үзэхэд, энэхүү судалгааны 
багуудыг байгуулсан нь цаг үеэ олсон, 
Их сургууль, багш, судлаачдын хөгжилд 
тодорхой хувь нэмэр оруулах, дэлхийн 
тэргүүлэх их сургуулиудын жишигт 
нийцсэн алхам болжээ гэж дүгнэж 
болохоор байна. Цаашид, профессорын 
судалгааны багийн үйл ажиллагааг 
тогтворжуулж, үйл ажиллагааны хүрээг 
өргөжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна.

Энэ мэт Их сургуулийн үнэт зүйл 
болох багш, судлаачдыг хөгжүүлэх, 
чадавхжуулах чиглэлээр нэлээдгүй 
хийж, эхнээсээ үр дүн харагдаж байгаа 
бөгөөд цаашид ч олон ажил хийхээр 
төлөвлөж байна.

Гурав. Суралцах орчны 
тохижилтын талаар: 

Суралцах орчинг баялаг номын сан, 
сургалт, дадлагын төв, хичээлийн анги, 
танхим бүрдүүлдэг бөгөөд захиалагчийн 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан цогц 
чадамж бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд 
зайлшгүй шаардлагатай суралцах таатай 
орчин бий болгоход төрөөс ихээхэн 
дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Тухайлбал, 
төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 
онд 850 оюутны дотуур байр, 2016 
онд 3000 сонсогч, оюутан хичээллэх 
158 анги, танхим, 400 хүний суудалтай 
хоолны заал, 680 хүний суудалтай 
хурлын танхим, 500 хүний суудалтай 
номын сан, 90-120 хүний суудалтай 12 
лекцийн танхим бүхий 6 давхар, 33.156 
мкв ашигтай талбайтай хичээлийн 
шинэ байр баригдаж, ашиглалтад 
орсноор сургалт, судалгааны орчин эрс 
сайжирлаа.

Их сургуулийн номын сан цахим 
8141, нийт 73655 номтой бөгөөд нэг 
суралцагчид ногдох мэргэжлийн ном, 
сурах бичгийн тоо 13.5 байна.4 Их 
сургуулийн зүгээс номын фондод 
баяжилт хийх, мэргэжлийн ном, 
үндсэн сурах бичгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, гадаад, дотоодын 
тогтмол хэвлэл, сүлжээнд холбогдсон 
комьютерийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлд 
анхаарч ажиллаж ирсэн. Тухайлбал, 
2016 онд Хэвлэл, редакцийн хэлтсээс 
“Хууль сахиулахын их сургуулийн 
сургалтад ашиглагдаж буй ном, сурах 
бичгийн чанар, ашиглалт, хүртээмжийн 
судалгаа”-г хийж, Захирлын 
зөвлөлөөс Их сургуулийн сургалтад 
нэн шаардлагатай 95 үндсэн сурах 
бичиг бичих, орчуулах ажлыг зохион 
байгуулах шийдвэр гарган ажиллаж 
байна.

Бид энэхүү сургалтын орчин, 
нөхцөлөө илүү сайжруулах үүднээс Их 
сургуулийг хотхон хэлбэрээр хөгжүүлэх; 
сургалтын орчин нөхцөл, материаллаг 
баазыг олон улсын жишиг, үндэсний 
тэргүүлэх сургуулийн түвшинд хүргэх; 
албан хаагч, ажилтан, суралцагчдад 
хүргэх үйлчилгээг өргөжүүлэх, чанарыг 
шаардлагын түвшинд хүргэхээр зорьж, 
ойрын хугацаанд дараах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж 
байна. Үүнд:
• Баянзүрх дүүргийн 20 дугаар хороо, 

Гүнжийн хоолой дахь 40 га талбай 
бүхий хээрийн сургалтын төвд 
сургалтын бичил хотхон байгуулах, 
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутагт 
сургалт-дадлагын цогцолбор 
байгуулах;

• Гадаад хэлний лингафоны 
лаборатори, компьютерийн болон 
цахим шалгалт авах лаборатори, 
сэтгэл судлал, автомашин 

4 Хууль зүйн сайдын 2016 оны 04 дүгээр сарын 20-
ны өдрийн А/119 дүгээр тушаалаар баталсан “Хууль 
сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөр (2016-2025)” 
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жолоодлогын сургалтын суурийн 
3D төхөөрөмж бүхий лаборатори, 
криминалистикийн лабораториуд, 
полиграфын лаборатори, шуурхай 
удирдлагын төв тус тус шинээр 
байгуулах, ашиглалтыг сайжруулах;

• Номын сангийн үйлчилгээ, үйл 
ажиллагааг стандартад нийцүүлэн 
өргөжүүлэх;

• Их сургуулийн үйл ажиллагаанд 
Gloud unimis удирдлага мэдээллийн 
системийг бүрэн нэвтрүүлж, зайны 
сургалтын технологи нэвтрүүлэх 
замаар цахим сургууль болох ажлыг 
үе шаттай хэрэгжүүлэх;

• Их сургуулийн эрүүл мэнд, хүнс, 
хувцасны хангалт үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулах, өргөжүүлэх-
зэрэг болно.
Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 

“Их сургуулиудыг хотхоноор хөгжүүлэх 
чиглэл батлах тухай” 2010 оны 139 
дүгээр тогтоол, Хууль зүйн сайдын 2016 
оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 
А/119 дүгээр тушаалаар баталсан 
“Хууль сахиулахын их сургуулийн 
хөгжлийн стратеги хөтөлбөр (2016-
2025)”-ийг тус тус үндэслэн Хууль 
сахиулахын их сургуулийн байршилд 
олон улсын жишигт нийцсэн спорт 
цогцолбор-усан бассейн байгуулахаар 
төсөл боловсруулж, гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдад хандаад байна.

Их сургуулийн хөгжлийн тулгын 
чулуу болох хөтөлбөр, багш, судлаач, 
сургалтыг орчинг сайжруулж, “Хууль 
сахиулахын их сургуулийн хөгжлийн 

стратеги хөтөлбөр (2016-2025)”-ийг 
хэрэгжүүлснээр Хууль сахиулахын их 
сургууль хөгжинө. 

Их сургууль хөгжсөнөөр хууль 
сахиулах, аюулгүй байдлыг хангах 
бодлого боловсруулах, судалгаанд 
үндэслэсэн шийдвэр гаргах, хууль 
сахиулах үйл ажиллагаанд тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх, хууль сахиулах 
үйл ажиллагааг удирдан зохион 
байгуулах арга зүй боловсруулах, 
инновацийг нэвтрүүлэхэд ихээхэн хувь 
нэмэр оруулж, захиалагч байгууллагын 
хэрэгцээ, шаардлагыг хангасан цогц 
чадамж бүхий мэргэжилтэн, хууль 
сахиулагч бэлтгэгдэн төгсч, хуулийг 
хэлбэрэлтгүй сахиулснаар иргэд амар 
тайван амьдрах нөхцөл бүрдэх юм.

Иймд Монгол Улсын Их Хурал, 
Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод 
хэргийн яамнаас Хууль сахиулахын их 
сургуулийг хөгжүүлэх, Их сургуулийн 
хөгжлийн стратеги хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд бодлогын дэмжлэг 
үзүүлэх, хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэж 
өгөх, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх-зэргээр улам их дэмжиж 
ажиллахыг хүсье.

Бид хууль сахиулах салбарын 
шинжлэх ухаан, 

боловсролын төв, та бүхний сайн 
түнш байх болно.

Та бүхэнд амжилт хүсье.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
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АРГА ЗАМ

CONSTITUTIONAL JUSTICE: STRUCTURE, ORGANIZATION, PRESENT 
SITUATION, METHODS AND WAYS OF SOLUTION

АКАДЕМИЧ Ж.АМАРСАНАА 
Хууль зүйн академи
ACADEMICIAN J.AMARSANAA 
Legal Academy 

Товч агуулга: Үндсэн хуулийг эрх зүйн талаас нь хамгаалах механизмыг 
юуны өмнө цогц байдлаар бий болгох, зөв төлөвшүүлэх хэрэгтэй бөгөөд Үндсэн 
хуулийг хамгаалах хамгийн гол, хамгийн чухал хүчин зүйл нь Үндсэн хуулийн хэм 
хэмжээг холбогдох байгууллага, албан тушаалтан үйл ажиллагаандаа хэрхэн сахин 
мөрдөж буйг хянах явдал юм. Учир нь Үндсэн хуулийн хяналт нь төрийн эрх мэдэл 
хуваарилах зарчмаас үүдэлтэй болохоор эрх мэдлийн субьектууд энэ зарчмыг хэрхэн 
сахин мөрдөж байгааг хянах нь Үндсэн хуулийн шүүхийн чухал үүрэг юм.

Abstract: The first and foremost task at hand is the establishment of a proper 
legal framework for comprehensive protection of the constitution of Mongolia and 
its harmonization. However, the most important factor in protecting the constitution 
effectively is the constitutional control or review of organizations and officials. This is 
because constitutional controls originated from the principle of distributing state power 
amongst subjects, and thus the review of how each subject is abiding to these principles is 
the most important responsibility of the constitutional court.

Түлхүүр үгс: Үндсэн хууль, Үндсэн хуулийн хяналт, Үндсэн хуулийн шүүх, 
Үндсэн хуулийн цэц, Үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа.

Keywords: Constitution, constitutional control, constitutional court, constitutional 
tribunal, dispute resolution in the constitutional tribunal.

1. Монгол Улсын төр ёсны хөгжилд 
гарсан шинэ үзэгдэл бол Үндсэн 
хуулийн хяналтын бие даасан 
институт бүрэлдэж бий болсон 
явдал юм. Ардын Их Хурлаас 1990 
онд баталсан Үндсэн хуулийн 
нэмэлтийн тухай хуульд Үндсэн 
хуулийн хяналтын зөвлөл байхаар 
заасан. Гэвч нэгэнт шинэ Үндсэн 

хуулийн төсөл боловсруулж 
эхэлсэн тул энэ зөвлөлийг байгуулж 
ажиллуулаагүй юм. Монгол Улсын 
шинэ Үндсэн хуулийн дагуу 
Үндсэн хуулийн биелэлтэд хяналт 
тавих, түүний заалтыг зөрчсөн 
тухай дүгнэлт гаргах, маргааныг 
магадлан шийдвэрлэх бүрэн эрх 
бүхий байгууллага, Үндсэн хуулийг 
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чандлан сахиулах баталгаа болсон 
Үндсэн хуулийн цэц байгуулагдсан.
Үндсэн хуулийн цэцийн зорилт 

нь Үндсэн хууль дээдлэх ёсыг хангах, 
Үндсэн хууль шууд хэрэгжих нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, эрх мэдлийг хязгаарлах, 
хүний эрхийг хамгаалах явдал юм.

Хэрэг, маргаан хянан шийдвэрлэх 
хэлбэрээр хэрэгжиж буй Үндсэн 
хуулийн хяналт нь төрийн хянан 
шалгах үйл ажиллагааны бие даасан, 
тусгай төрөл мөн. Нөгөө талаар Үндсэн 
хуулийг хамгаалах үндсэн бөгөөд 
хамгийн үр нөлөөтэй арга юм.
2. Үндсэн хууль батлагдсанаар түүний 

дээд хүчин чадал нь аяндаа илэрч 
хэрэгжихгүй. Иймд эрх зүйн системд 
Үндсэн хуулийг дээдлэх нөхцөлийг 
бүрдүүлж өгөх шаардлагатай.
Үндсэн хуулийг эрх зүйн талаас нь 

хамгаалах механизмыг юуны өмнө цогц 
байдлаар бий болгох, зөв төлөвшүүлэх 
хэрэгтэй. Үндсэн хуулийг хамгаалах 
эрх зүйн механизмыг дараах байдлаар 
ангилан үзэж болох юм.

а/ Үндсэн хуулийн агуулга, 
заалтад нийцүүлж хууль тогтоомжийг 
боловсронгуй болгох. Энэ нь хоёр 
талтай. Нэг талаас аливаа хуулийг 
Үндсэн хуулийн үзэл санаа, агуулгын 
шаардлагын дагуу парламентаас батлан 
гаргаж байх, нөгөө талаас Үндсэн 
хуулийн хяналт үр нөлөөтэй, зохистой 
байхад чиглэсэн хуулийг гаргах асуудал 
юм.

б/ Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах нарийвчилсан дэг журамтай 
байх. Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
“Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах” /VI бүлэг/ гэсэн 
тусгай бүлэг бий. Үүнийг хууль гаргаж 
нэлээд нарийвчлан зохицуулах хэрэгтэйг 
Улсын Их Хурлаас 2000 онд Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан үйл 
ажиллагаа бэлхнээ харуулж байна.

в/ Хяналтын тогтвортой 

цогц механизм бий болгох. Үүнд 
парламентын, захиргааны, шүүхийн, 
олон нийтийн байгууллагын, 
прокурорын, дотоодын, санхүүгийн гэх 
мэт хяналтын салаа мөчир хамаарагдах 
бөгөөд манай орны хувьд сүүлийн 10-
аад жил ямар ч байсан хэлбэрийн хувьд 
бүрэлдэн төлөвшиж байна.

г/ Хамгаалах чиг зорилго бүхий 
арга хэмжээ. Хууль тогтоомжийн дагуу 
зөвшөөрөл өгөх, хязгаарлах, хориглох 
зэрэг олон арга хэмжээг тогтоосон 
нь эцсийн эцэст Үндсэн хуулийн дэг 
журмыг хамгаалахад чиглэж байна. 
Гэхдээ энэ нь Үндсэн хуулийн дэг 
ёсонд халдахгүй байх, хүний эрхийг 
зөрчихгүй байхад чиглэгдэх учиртай.

д/ Хариуцлагын арга хэмжээ. 
Үндсэн хуульт ёсыг хамгаалахын 
тулд огцруулах, эгүүлэн татах, торгох, 
баривчлах зэрэг олон төрлийн арга 
хэмжээ тогтоосон байна. Хуулийн хувьд 
боломжийн арга хэмжээ тогтоосон байх 
боловч тэдгээрийг зохистой хэрэглэхгүй, 
хариуцлагын арга хэмжээнд улс төрийн 
байр сууриас хандах, хуулийг үгүйсгэх, 
ингэснээрээ Үндсэн хууль ёсчлон 
хэрэгжихэд саад болох явдал гарч буйг 
үгүйсгэх аргагүй.
3. Өмнө дурдсан таван зүйл бол 

Үндсэн хуулийг хамгаалах ерөнхий 
гэж хэлж болох механизм юм.
Үндсэн хууль бодитойгоор 

хэрэгжихэд эдгээр хүчин зүйлийн ач 
холбогдол багагүй гэдэг нь тодорхой. 
Гэвч Үндсэн хуулийг хамгаалах 
хамгийн гол, хамгийн чухал зүйл бол 
Үндсэн хуулийн хэм хэмжээг холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтан үйл 
ажиллагаандаа хэрхэн сахин мөрдөж 
буйг хянах явдал мөн.

Хэдийгээр Үндсэн хуульд хяналт 
тавих гол хариуцлагыг төрийн 
байгууллага, албан тушаалтан хүлээх 
боловч улсын бүрэн эрхт байдал 
жам ёсны эрхийг хүлээн зөвшөөрөх 
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шаардлагын үүднээс ард түмэн Үндсэн 
хуулийг хамгаалах талаар идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулах боломжтой. Үүний 
хууль зүйн үндсийг Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Гуравдугаар зүйлийн 
1-д “Монгол Улсад засгийн бүх эрх ард 
түмний мэдэлд байна. Монголын ард 
түмэн төрийн үйл хэрэгт шууд оролцож, 
мөн сонгож байгуулсан төрийн эрх 
барих төлөөлөгчдийн байгууллагаараа 
уламжлан энэхүү эрхээ эдэлнэ"; Жаран 
наймдугаар зүйлд: "Үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлаар 
Улсын Их Хурлын гишүүдийн гуравны 
хоёроос доошгүй саналаар ард нийтийн 
санал асуулга явуулж болно гэж 
тодорхойлсон.
4. Гадаад орнуудын Үндсэн хуулийг 

судалж үзэхэд тэдгээр оронд Үндсэн 
хуулийг хамгаалахад нэлээд өргөн 
хүрээний институтийг ашигладаг 
байна. Тухайлбал, а/ Үндсэн 
хуулийн хяналт; б/ Үндсэн хуулийн 
шүүхийн хяналт, в/ парламентаас 
тавих Үндсэн хуулийн хяналт; г/ 
Үндсэн хуулийн санал асуулга; д/ 
төрийн тэргүүний хориг тавих эрх 
зэргийг дурдаж болно.
Монгол Улсын төрийн дээд 

байгууллагуудын харилцааны хувьд 
гэвэл 1993 оноос хойш өдгөөг хүртэл 
төрийн тэргүүн Ерөнхийлөгч нар 
Үндсэн хуулийн Гучин гуравдугаар 
зүйлийн 1.1-д заасан “Улсын Их 
Хурлын баталсан хууль, бусад шийдвэрт 
бүхэлд нь буюу зарим хэсэгт нь хориг 
тавих” үндсэн бүрэн эрхээ зохих ёсоор 
хэрэгжүүлж ирснийг тэмдэглэх нь 
зүйтэй. Монгол Улсын болон гадаадын 
нэлээд орны туршлагаас үзвэл Үндсэн 
хуулийг хамгаалах эрх зүйн механизм 
нь: а/ төрийн тэргүүн; б/ парламент; 
в/ засгийн газар; г/ Үндсэн хуулийн 
шүүх; д/ ердийн шүүх; е/ прокурорын 
байгууллага; ё/ хүний эрхийг хамгаалах 
төлөөлөгч /омбудсман, ардын 

хамгаалагч, хүний эрхийн үндэсний 
комисс зэрэг/-ээс бүрдэж байна.

Эдгээр байгууллага /институт/ нь 
Үндсэн хууль болон бусад хуулиар 
олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд Үндсэн 
хуулийг хамгаалж байна. Гэвч эдгээр 
институтийн дийлэнх нь тодорхой 
тохиолдолд Үндсэн хуулийг өөрсдөө 
зөрчиж байдгийг мартаж болохгүй. 
Иймээс ч Үндсэн хуульд эдгээр 
институт Үндсэн хуулийн шүүхэд 
"хариуцагч” болж байдаг. Нөгөөтээгүүр 
Үндсэн хуулийн хяналт нь тэдгээр 
байгууллагын хувьд үндсэн бус, 
“нэмэлт” чиг үүрэг нь болж байгаа нь 
практикаас харагдаж байна.
5. Үндсэн хуулийн шүүхийн хяналт 

нь Монголын төрт ёсны хөгжлийн 
түүхэнд шинэ тутам үзэгдэл мөний 
дээр эрх мэдлийн бусад салаа 
мөчир харилцан тэнцвэртэй байх 
зарчмыг тэр бүр хүлээн зөвшөөрөх 
“сэтгэлийн тэнхээ” дутмаг байгаа 
өнөө үед бусад орны практикаас 
харьцуулан судлах, үүний үндсэн 
дээр Үндсэн хуулийн цэцийн 
үйл ажиллагааг төгөлдөржүүлэх 
шаардлага, хэрэгцээ бий гэж үзэж 
байна.
Үндсэн хуулийн шүүхийн хяналт 

дэлхийн дийлэнх улсад хэрэгжиж 
байна. Үндсэн хуулийн хяналт XVII 
зууны үеэс үүссэн боловч дэлхийн II 
дайны дараа нэлээд эрчимтэй хөгжиж 
эхэлсэн байна. Үүний гол учир шалтгаан 
нь олон улс орон хүний эрх, эрх чөлөөг 
хамгаалсан Үндсэн хуулийн хяналт 
бүхий ардчилсан, эрх зүйт төрийг 
үүсгэн хөгжүүлэхийг эрмэлзэж байсанд 
оршино.

1940-1960 оны үед баруун Европын 
болон Ази, Африк, Латин Америкийн 
Ихэнх оронд бий болсон /Англи, 
Нидерландаас бусад/, 1980-1990-ээд онд 
Төв, Дорнод Европ, Төв Азийн хуучин 
социалист орнуудад байгуулагдсан 
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Үндсэн хуулийн хяналт нь өдгөө 2 
үндсэн загварт хуваагдаж байна гэж 
хэлж болно.

Нэгдэх нь Үндсэн хуулийн шүүхийн 
хяналтын Америк загвар бөгөөд энэ нь 
Аргентин, Болив, Доминикан, Канад, 
Мексик зэрэг Америк тивийн орнууд, 
Австрали, Шинэ Зеланд, түүнчлэн 
Дани, Ирланд, Норвеги, Швед зэрэг 
Европын орнууд, Бангладеш, Энэтхэг, 
Иран, Израиль, Пакистан, Япон 
зэрэг Азийн болон англиар ярьдаг 
Африкийн орнуудыг хамарч байна. Энэ 
нь үндсэндээ англи-саксоны эрх зүйн 
системтэй орнуудыг хамаарч байна 
гэсэн үг юм.

Энэ загварын онцлог нь Үндсэн 
хуулийн эрх зүйн маргааныг ердийн 
шүүхүүд хянан шийдвэрлэдэг. Гэхдээ 
хууль болон нийтийн захиргааны 
шийдвэр Үндсэн хуульд нийцэж буйг 
зарим оронд бүх шатны шүүх /Аргентин, 
Мексик, Америк, Скандинавын орнууд, 
Япон зэрэг/, зарим оронд Дээд шүүх /
Энэтхэг/ нь хянаж байна.

Хоёр дахь нь Европын загвар ба 
энэ нь баруун Европын дийлэнх орон, 
Америк тивийн зарим орон /Панам, 
Коста-Рика, Чили, Колумб зэрэг/, Азийн 
орнууд /Ирак, Каир, Сири, Турк, Өмнөд 
Солонгос, Монгол, Киргиз, Казахстан 
зэрэг/, Африкийн орнууд /Египет, Мали, 
Ангол, Этиопи зэрэг/-д тархсан байна.

Эдгээр оронд: а/Үндсэн хуулийн 
шүүх /Унгар, Австри, Герман, Испани, 
Итали, Монгол, Литва, Болгар, Украин, 
Хорват, Чех, Польш, Орос зэрэг/; б/ 
Ердийн шүүхийн дээд шатны шүүхэд 
Үндсэн хуулийн танхим /Коста-Рика, 
Гвиней зэрэг/; в/ Үндсэн хуулийн зөвлөл 
/Франц, Казахстан, Марокко, Сенегал 
зэрэг/ хэлбэртэйгээр байгуулагдсан 
байгууллагууд Үндсэн хуулийн 
хяналтыг хэрэгжүүлж байна.

Европын загвар нь хууль дээдлэх 
зарчмыг баримталдаг эх газрын эрх 

зүйн системд тулгуурласан байна.
Үндсэн хуулийн хяналтын Европын 

загвар нь дор дурдсан онцлог шинжийг 
өөртөө агуулсан байх бөгөөд энэ 
нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
цэцийн бүтэц, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагаанд ч нэгэн адил илрэлээ 
олж байдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 
Тухайлбал;
a. Үндсэн хуулийн эрх зүйн маргааныг 

хянан шийдвэрлэхийн тулд бие 
даасан, төрөлжсөн Үндсэн хуулийн 
шүүх /наад зах нь бие даасан, 
"автономит" байр суурьтай шүүх/ 
байгуулагдсан;

b. Бие даасан шүүхээс хэрэгжүүлэх 
Үндсэн хуулийн хяналт нь Америк 
загварын ердийн шүүхтэй адил хэд 
хэдэн чиг үүрэг /эрүү, иргэний, 
Үндсэн хуулийн гэх мэт/ давхцахгүй, 
цорын ганц үүрэгтэй байна;

c. Үндсэн хуулийн шүүхийн 
онцлогоос үүдэн мэргэжлийн 
шүүгч /тухайлбал, мэргэжлийн 
сонгон шалгаруулалтад орсон/ биш, 
харин эрх зүйн профессор, төрийн 
түшмэл, өндөр хэмжээнд мэргэшсэн 
хуульчид сонгогдон /томилогдон/ 
ажиллахаас гадна ийнхүү сонгох /
томилоход/ эрх мэдлийн бусад салаа 
мөчир оролцдог.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

тавин нэгдүгээр зүйлд зааснаар Улсын 
Дээд шүүхийн шүүгчээр хууль зүйн 
дээд боловсролтой, мэргэжлээрээ арваас 
доошгүй жил ажилласан, гучин таван 
настай Монгол Улсын иргэнийг томилж 
болох бол Үндсэн хуулийн цэцийн 
гишүүнээр хууль зүй, улс төрийн /
энэ нь "давхар” болзол юм/ өндөр 
мэргэшилтэй, дөчин нас хүрсэн Монгол 
Улсын иргэнийг томилон ажиллуулж 
болно. 

Шүүгчийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
сонгон шалгаруулж, Ерөнхийлөгч 
томилдог бол Үндсэн хуулийн 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

цэцийн гишүүнийг Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгч, Улсын Дээд шүүх /тус 
бүр гурвыг/ санал болгосноор Улсын Их 
Хурал томилдог байна.
d. Үндсэн хуулийн шүүхийн эрх 

хэмжээ, үйл ажиллагааны журмыг 
Үндсэн хууль ба ердийн хуулиар 
тогтоож өгсөн байна. Гэхдээ 
олонх оронд эрх хэмжээг нь нэг 
бүрчлэн зааж өгсөн байхад, зарим 
оронд /Герман, Испани зэрэг/ 
ердийн хуулиар нэмж болохоор 
“нээлттэй” орхисон байна. Үндсэн 
хуулийн цэц зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны хувьд төдийлөн 
бэхжиж амжаагүй өнөө үед түүний 
эрх хэмжээг ердийн хуулиар 
зохицуулах хэрэгцээ, шаардлага 
байгааг энэ ташрамд тэмдэглэх нь 
зүйтэй болов уу.

e. Үндсэн хуулийн хяналтын 
байгууллагын шийдвэр нь зөвхөн 
оролцогч талуудын хувьд буюу 
шүүхэд биш, эрх зүйн харилцаанд 
оролцогч нийт субьектын хувьд 
эцсийн бөгөөд заавал биелэгдэх 
хүчинтэй байна.

f. Үндсэн хуулийн шүүхийн хяналт нь 
бусад шүүх өөрсдийн эрх хэмжээний 
дотор төрийн байгууллагын үйл 
ажиллагаа, шийдвэр Үндсэн хуульд 
нийцэж буй эсэхийг хянан хэлэлцэх 
боломжийг.
Үндсэн хуулийн хяналтын хүрээ, 

хязгаар улс бүрт харилцан адилгүй 
байх боловч дийлэнх улсад дараах 
онцгой бүрэн эрхийг нийтлэг байдлаар 
хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал: 1/ 
хууль Үндсэн хуульд нийцэж байгаа 
эсэхийг шалгах; 21 төрийн дээд 
байгууллагуудын хоорондын холбоо, 
түүний субьектуудын хоорондын, 
төрийн төв удирдлага, орон нутгийн 
захиргааны хоорондын маргааныг 
хянан шийдвэрлэх; 3/ Үндсэн хуулийн 
байгууллагуудын /дээд/ сонгууль, ард 

нийтийн санал асуулга Үндсэн хуульд 
нийцэж буйг хянах; 4/ улс төрийн намын 
үйл ажиллагаа /зохион байгуулалт/ 
Үндсэн хуульд нийцэж буйг хянах 
онцгой бүрэн эрхтэй байна.

Үндсэн хуулийн шүүхийн хяналтын 
"гол” бүрэн эрх нь хуулийн болон 
хэм хэмжээний бусад акт Үндсэн 
хуульд нийцэж буйд хяналт тавих 
явдал юм. Үндсэн хуулийг дээдлэх 
зарчим нь чухамхүү энэ хяналтын л 
оролцоотойгоор хэрэгжих боломжтой 
байна.

Америкийн загвартай орнуудад 
шүүх нь хууль, Ерөнхийлөгчийн ба 
Засгийн газрын шийдвэр, төрийн төв, 
орон нутгийн гүйцэтгэх болон өөрөө 
удирдах ёсны байгууллага, бүс нутгийн 
байгууллагын эрх зүйн актыг хянадаг 
бол Европын загвар бүхий орнуудад 
Үндсэн хуулийн хяналтын объектыг 
Үндсэн хууль ба эдгээр байгууллагын 
тухай хуульд нарийвчлан тодорхойлсон 
байна.
6. Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 

өөрчлөлт нь Үндсэн хууль зөрчсөн 
эсэх талаарх шүүхийн хяналтын 
практик улс орон бүрт харилцан 
адилгүй байна. Энэ талаар Үндсэн 
хуулиудад тэр бүр тодорхой заалт 
байхгүй бөгөөд гол нь шүүхийн 
практикаар шийдвэрлэгдэж байна. 
Молдавын Үндсэн хуульд зааснаар 
/135 дугаар зүйл/ Үндсэн хуульд 
өөрчлөлт оруулах аливаа төсөл /
санал/-ийг Үндсэн хуулийн шүүхэд 
хэлэлцүүлэхээр өгдөг байна.
Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтийг Үндсэн хуулийн шүүх 
хянаж буй нь парламентын эрх Үндсэн 
хуулиар хязгаарлагдсан байдгаас үүдэн 
өөрийн дур зоргоор Үндсэн хуулийг 
“дахин” өөрчлөх боломжийн хүрээ 
явцуу, тэгээд ч Үндсэн хуулийн шүүх 
Үндсэн хуулийг парламентаас хамгаалж 
байх үүрэгтэй байгууллага юм.
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Үнэндээ нэлээд олон орны 
практикаас үзвэл Үндсэн хуулийн шүүх 
нь Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийн 
асуудлыг бус, тийнхүү нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулсан журам, хууль тогтоох эрх 
хэмжээг хянадаг байна. Гэтэл бас 
Үндсэн хуулийн аливаа өөрчлөлт, 
тодотголыг Үндсэн хуульд нийцэж буй 
эсэхийг шүүх нь хянах эрхгүй улс ч 
байна.

Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах 
нь уг Үндсэн хуулийн мөн чанарыг 
"эвддэг" учир Үндсэн хуулийн хяналт 
байх ёстой гэсэн хандлага сүүлийн үед 
нэлээд давамгай байна.
7. Зарим орны практикаас үзвэл эрх 

зүйн зохицуулалтын хийдэл нь 
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэхийг 
хянан үздэг байна. Тухайлбал, 
Португалийн Үндсэн хуулийн 
283 дугаар зүйлд зааснаас үзвэл 
Ерөнхийлөгч болон хүний эрхийн 
бүрэн эрхт төлөөлөгчийн хандсанаар 
Үндсэн хуулийн шүүх хууль 
тогтоомжид буй хийдэл нь Үндсэн 
хуулийн хэм хэмжээ хэрэгжихэд саад 
болж буй эсэхийг хянаж шийдвэр 
гаргадаг байна. Энэ талаар Үндсэн 
хуулийн шүүх хууль тогтоогчид 
мэдээлдэг байна. Унгарын Үндсэн 
хуулийн шүүх хууль гаргахгүйгээс 
Үндсэн хуулийн тодорхой заалт 
хэрэгжихгүй байх нь Үндсэн хууль 
зөрчсөн болохыг тогтоодог байна. 
Ийм хэрэг, маргааныг аливаа 
этгээдийн хүсэлт, түүнчлэн Үндсэн 
хуулийн шүүх өөрийн санаачлагаар 
үүсгэж шийдвэрлэдэг байна.

8. Дэлхийн улсуудын Үндсэн хуулийг 
судалж үзэхэд олон улсын гэрээг 
хүчин төгөлдөр болохоос нь өмнө 
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх талаас 
нь хянан үздэг байна. Энд Австри, 
Алжир, Болгар, Армен, Герман, 
Грек, Унгар, Испани, Казахстан, 
Литв, Тунис, Франц, Украин зэрэг 

орныг хэлж болно.
Харин Португали зэрэг цөөн оронд 

хүчин төгөлдөр болсон гэрээг хянан 
үздэг байна. Гэхдээ олон улсын гэрээ 
Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхийг 
хянах практик нь тухайн улс олон улсын 
гэрээ, эсвэл үндэсний эрх зүй давуу 
байх үзэл баримтлал, зарчмын алийг 
нь дагаж мөрдөж байгаагаас ихээхэн 
хамааралтай болно.

Өмнө дурдсанаас үзвэл олон улсын 
гэрээ хүчин төгөлдөр болохоос өмнө 
хянах нь Үндсэн хууль ба олон улсын 
гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хоёрын 
хооронд зөрчил бий болохоос сэргийлж 
байгаа чухал арга юм. Испанийн 
Үндсэн хуульд /95 дугаар зүйл/ зааснаар 
олон улсын гэрээ байгуулахын өмнө 
Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхийг 
урьдчилан хянах ёстой. Засгийн газар 
болон Парламентын танхимууд энэ 
талаар тийм зөрчил байна гэж үзвэл 
Үндсэн хуулийн шүүхэд хандах эрхтэй 
байна. Хэрэв олон улсын гэрээ Үндсэн 
хуультай зөрчилдөж байвал зөвхөн 
Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулсан 
тохиолдолд гэрээг баталж болох юм.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 
дугаар зүйлд Үндсэн хууль, олон улсын 
гэрээний харилцан хамаарлын талаар 
тодорхой заасан бий.
9. Мөн зарим орны Үндсэн хуулийн 

практикаас үзвэл хууль, олон 
улсын гэрээнээс гадна эрх зүйн 
хэм хэмжээ хэрэглэсэн акт, түүний 
дотор шүүхийн шийдвэрийг хянадаг 
байна.

10. Үндсэн хуулийн шүүхэд хэрэг 
маргаан үүсгэх талаар хэн хандах нь 
уг хяналтын хэрэгжилт, үр нөлөөнд 
шууд хамааралтай. Энэ нь улс бүрт 
харилцан адилгүй байх боловч 
нэгтгэж үзвэл дараах дүр зураг 
харагдаж байна. Үүнийг тоочвол: 
а/ төрийн тэргүүн; б/ парламент, 
түүний танхимууд; в/ бүлэг депутат 
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/парламентын ба танхимын нийт 
гишүүний 1/ 10, 1/ 5, 1/ 3, 1/ 2/; г/ 
Засгийн газар /төв/; д/ ерөнхий 
сайд; е/ холбооны субьектийн эрх 
бүхий байгууллага; ё/ ерөнхий 
прокурор /атторней/; ж/ омбудсман /
хүний эрхийг хамгаалах бүрэн эрхт 
төлөөлөгчид/; з/ шүүх; и/ хувь хүн, 
байгууллага зэрэг.
Америк загвар бүхий орнуудад 

зөвхөн хувь этгээд, хуулийн этгээд 
гомдол гаргах эрхтэй. Австри, Польш 
зэрэг оронд Үндсэн хуулийн шүүх 
өөрөө санаачилж хэрэг үүсгэдэг. Энэ нь 
шүүх эрх зүйн маргааны арбитр гэдэг 
утгаар нь үзвэл тийм ч их сонирхол 
татах зүйл биш байх аа.
11. Үндсэн хуулийн хяналт нь төрийн 

эрх мэдэл хуваарилах зарчмаас 
үүдэлтэй. Ийм болохоор эрх 
мэдлийн субьектууд энэ зарчмыг 
хэрхэн сахин мөрдөж байгааг хянах 
нь Үндсэн хуулийн шүүхийн чухал 
үүрэг юм. Төрийн байгууллагуудын 
хоорондын маргааныг Үндсэн 
хуулийн шүүх хянан шийдвэрлэх 
талаар Унгар, Герман, Австри, 
Болгар, Египет, Итали, Франц, 
Испани зэрэг орны Үндсэн хуульд 
тодорхой заасан байна.
Маргааны зүйл нь Үндсэн хууль ба 

ердийн хуульд тодорхойлогдсон байх ба 
энэ нь үндсэндээ эрх мэдэл, эрх, үүргийн 
хүрээ, хязгаарын талаархи маргаан /
Итали/, Үндсэн хууль, холбооны дээд 
байгууллагын регламентын зөрчил /
Герман/, Үндсэн хууль, ердийн хуулийн 
зөрчил /Испани/ байна. Нэлээд нийтлэг 
маргаан бол хууль тогтоох ба гүйцэтгэх 
эрх мэдлийн хоорондын маргаан юм.
12. Хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах 

нь Үндсэн хуулийн шүүхийн нэг 
чухал зорилт юм. Энэ талаар улс 
орнууд Үндсэн хуульдаа тодорхой 
заасан байхын гадна заагаагүй 
нөхцөлд Үндсэн хуулийн хяналтын 

тодорхой хэлбэрээр дамжуулж 
хэрэгжүүлдэг байна. Ердийн шүүх 
эрүү, иргэн, захиргааны хэрэг 
хянан шийдвэрлэхдээ хүний эрхийг 
хамгаапж байдаг. Үндсэн хуулийн 
шүүх нь Үндсэн хуульд заасан эрх, 
эрх чөлөөг хамгаалж байдаг нь 
хүний эрхийг хамгаалах түвшинг 
дээшлүүлж буй хэрэг юм.

13. Үндсэн хуулийн шүүх хүний эрх, эрх 
чөлөөг хамгаалах хүрээнд сонгууль, 
ард нийтийн санал асуулгад хяналт 
тавьдаг. Энэ нь чухамдаа Үндсэн 
хуульд заасан сонгох, сонгогдох 
эрхийг хамгаалж буй хэрэг мөн. 
Энэ нь нөгөө талаар сонгууль, 
ард нийтийн санал асуулгын үед 
төлөөлөгчдийн байгууллагын 
бүрэлдэхүүний хууль ёсны байх 
нөхцөлийг хангаж байгаа юм. 
Өөрөөр хэлбэл төрийн эрх барих 
байгууллагуудыг эмхлэн бүрдүүлэх 
явцыг хянаж байна гэсэн үг.

14. Хууль тогтоох, гүйцэтгэх эрх мэдэлд 
Үндсэн хуулийн шүүхээс хяналт 
тавих нэг чухал суваг нь төрийн 
зарим өндөр албан тушаалтныг 
огцруулах, эгүүлэн татах 
асуудал юм. Тухайлбал, Монгол 
Улсын Үндсэн хуульд зааснаар 
Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
дарга, Ерөнхий сайдыг огцруулах, 
Улсын Их Хурлын гишүүдийг 
эгүүлэн татах үндэслэл байгаа эсэх 
талаар Үндсэн хуулийн цэц дүгнэлт 
гаргана. Италид сайд, Германд 
Холбооны шүүхийн шүүгчийн хувьд 
Үндсэн хуулийн шүүх шийдвэр 
гаргадаг байна.

15. Болгар, Герман, Молдав, 
Польш, Португали, Румын, Чех, 
Азейрбайжан зэрэг улсад Үндсэн 
хуулийн хяналтын байгууллага 
улс төрийн намын үйл ажиллагаа 
Үндсэн хуульд нийцэж буй эсэхэд 
хяналт тавьдаг байна.
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16. Төв ба Дорнод Европын Болгар, 
Унгар, Албани, Словак зэрэг орон, 
мөн Казахстан, Узбекистан, Молдав, 
Арменд Үндсэн хуулийн албан 
ёсны тайлбар хийх эрхийг Үндсэн 
хуулийн хяналтын байгууллага 
эдэлдэг. Социалист тогтолцооны үед 
парламентын чөлөөт цагт ажилладаг 
/Төрийн зөвлөл, Тэргүүлэгчид 
зэрэг/ эрх барих байгууллага 
Үндсэн хууль тайлбарладаг байсан. 
Одоо ч энэ хэлбэр Хойд Солонгос 
зэрэг зарим оронд байна. Төрийн 
эрх мэдэл хуваарилах зарчим 
хэрэгжиж буй оронд дээд шүүх юм 
уу, Үндсэн хуулийн шүүх энэ эрхийг 
хэрэгжүүлж байна.
Ихэнх орны Үндсэн хууль бусад 

хуульд Үндсэн хуулийн шүүх /Дээд 
шүүх/ Үндсэн хууль тайлбарлах тухай 
тусгайлсан заалт байхгүй боловч 
тодорхой хэргийг шийдвэрлэхдээ 
тайлбар хийдэг байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
цэцийн хувьд тодорхой хэрэг маргаан 
хянан шийдвэрлээд гарсан шийдвэр нь 
өөрөө Үндсэн хуулийн тайлбар гэж үзэх 
бүрэн үндэслэлтэй юм.
17. Үндсэн хуулийн цэцийн угшил, 

уг гарал нь эртний үеийн визант, 
Ромоос үүдэлтэй. Ромын эзэнт 
гүрэн нь тус бүр 3 этгээдээс нэр 
дэвшиж хаан томилсон 9 хүнтэй 
трибунал байгуулагдаж байсан. 
1980-аад оноос, ялангуяа 1990-
ээд оноос хойш даян дэлхийд 
өрнөсөн ардчилсан өөрчлөлтийн 
дараа олон оронд Үндсэн хуулийн 
шүүх байгуулагдсаны дотор манай 
оронд “Үндсэн хуулийн цэц” гэсэн 
оноосон нэртэй трибунал буюу 
шүүх бий болжээ.
Тэгэхдээ Үндсэн хуулийн цэц бусад 

орны Үндсэн хуулийн шүүхээс арай 
өвөрмөц гэж хэлж болно. Энэ нь түүний 
хоёр шаттай гэж болох бүтэц, үйл 

ажиллагааны онцлогоос хамаарч байна. 
Эхний шатанд зөвлөлийн загвараар 

дүгнэлт гаргана.Тэрхүү дүгнэлтээ 
парламентад илгээх ба парламент 
алдаа, доголдлоо хүлээн зөвшөөрсөн 
эсэхээс үл хамааран маргааныг эцэслэн 
шийдвэрлэж эцсийн шийдвэр гаргадаг. 
Үндсэн хуулийн цэц нь:

1. Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэдэг;
2. Иргэн, албан тушаалтан, хуулийн 

этгээдийн гомдлоор маргааныг авч 
хэлэлцдэг; 

3. Эцсийн шийдвэр гаргадаг 
утгаараа шүүхийн шинжийг агуулж 
байгаа юм. 
18. Үндсэн хуулийн цэцийн 

бүтэц, зохион байгуулалт, үйл 
ажиллагааны эрх зүйн эх үндэс нь 
Үндсэн хууль юм. Энэ утгаараа цэц 
нь Үндсэн хуулийн байгууллага 
мөн бөгөөд анх 1992 оны 7 дугаар 
сард 8 гишүүн томилогдсоноор 
байгуулагдсанд тооцдог. Энэ 
утгаараа УИХ-ын харьяа юмуу, 
УИХ-аас байгуулагддаг байгууллага 
биш юм.
Үндсэн хуулийн цэцийн эрх зүйн 

үндсийг 1992 оны 5 дугаар сард батласан 
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай хуулиар 
бататган бэхжүүлсэн бөгөөд 1997 оны 
5 дугаар сард баталсан Үндсэн хуулийн 
цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх 
хуулиар үйл ажиллагааны явцын журам 
буюу процессийн ажиллагааг тогтоож 
өгсөн байна.

Үндсэн хуулийн цэц бол Үндсэн 
хуульт ёсыг тогтоон төлөвшүүлэх, 
хүний эрхийг бататган хамгаалах, 
төрийн эрх мэдэл хуваарилах зарчмыг 
хэрэгжүүлэх, төрийн эрх барих дээд 
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд 
хяналт тавих эрх, үүргээ төр ёсны 
хөгжилд нийцүүлэн хэрэгжүүлж ирсэн 
боловч ардчилсан ёс, шударга ёс, 
хууль дээдлэх ёсыг улам сайжруулан 
төгс төгөлдөр болгох шаардлагын 
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үүднээс түүний үйл ажиллагааны эрх 
зүйн үндсийг боловсронгуй болгох 
шаардлага зүй ёсоор урган гарч байна.
19. Үндсэн хуулийн цэцийн зохион 

байгуулалт, үйл ажиллагааг 
төгөлдөржүүлэх зарим боломж, 
шийдвэрлэх арга зам байгааг 
товчлон дурдья.

•	 Юуны өмнө Үндсэн хуулийн 
цэцийн гишүүнийг томилохдоо 
Үндсэн хуулийн болзол шаардлагыг 
ягштал баримтлах нь зүйтэй. Энэ 
шаардлагыг анхны гишүүдийг 
томилохоосоо эхлэн зөрчиж ирсэн.

•	 Цэцийн гишүүний хараат бус 
байдлын баталгааг сайжруулах 
хэрэгтэй.

•	 Улс төрийн нөлөөллөөс ангид байх 
үүднээс тавих болзол шаардлагыг 
тодорхой болгох шаардлага зүй 
ёсоор тавигдаж байна. 

•	 Цэцийн хуралдаанд оролцох 
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийн 
эрх, үүрэг, хариуцлагыг илүү 
ойлгомжтой, тодорхой болгох нь 
цэцээс бодитой, үнэн зөв шийдвэр 
гаргах нэг болзол мөн.

•	 Цэцийг онолын шүүх гэж үзвэл 
шийдвэрийн оновчтой, бодитой 
гаргах хугацааг хуульчлан тогтоож 
болох юм. 

•	 Цэцийн гишүүний Үндсэн хуулийг 
дээдлэн баримтлах, ёс зүйг сахих 
мэдрэмж, соёл, хариуцлагыг 
дээшүүлэх нь цэцийн үйл 
ажиллагааг боловсронгуй болгох 
нэг гол чиглэл мөн. 

•	 УИХ-ын гишүүдийн гуравны 
нэгээс доошгүй нь цэцэд ханддаг 
байх нь цэц, УИХ-ын харилцааг 
төлөвшүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой байж болох юм.
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В.П.ОЧЕРЕДКО
ОХУ-ын Төрийн өмчит дээд боловсролын байгууллагын 
Хууль цаазны их сургуулийн Баруун хойд салбарын эрдэм 
шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, хууль зүйн шинжлэх ухааны 
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Аннотация: Вызовы современности, проявляющиеся в различных сферах 
человеческой деятельности, оказывают влияние  и на тенденции развития 
национального правосудия различных стран. В условиях глобализации, основываясь, 
сохраняя и развивая национальные модели, российское правосудие отвечает 
на вызовы времени,  предполагая налаживание эффективного международного 
судебного сотрудничества, выход правосудия за пределы государственных границ. 
Возникла тенденция совершенствования национальных систем с учетом приоритета 
формирующегося права мирового сообщества и его правовой системы. 

Abstract: The present challenges which prove themselves in various spheres 
of human activity exert impact on developing tendencies of national justice in various 
countries. In the conditions of globalization, being based, keeping and developing national 
models, justice responds to the challenges by assuming effective cooperation within 
international judicial field and exit of justice out of limits of frontiers. There appeared a 
tendency of improvement of national systems taking into account a priority of the world 
community laws and its legal system.

Товч агуулга:Хүний олон талт үйл ажиллагаанд нөлөөлж буй орчин цагийн 
шаардлага нь олон орны үндэсний хууль цаазны салбарын хөгжлийн чиг хандлагад 
мөн адил нөлөөлж байна. Оросын Холбооны Улсын хууль цаазны салбарын хувьд, 
өнөөгийн даяршлал болоод цаг үеийн шаардлагааар үндэсний хэв загварт суурилсан, 
түүний хэв шинжийг хадгалсан шүүх засаглалыг олон улсын идэвхтэй хамтын 
ажиллагаанд тулгуурлах замаар гадаад харилцаагаа өргөжүүлэхийг эрхэмлэж байна. 
Үүнтэй уялдаад олон улсын эрх зүйн хамтын нийгэмлэг, түүний тогтолцооны давуу 
талд тулгуурлан үндэсний хууль цаазны тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлага 
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зүй ёсоор тулгарч байна.
Ключевые слова: правосудие, глобализация, сотрудничество, правовая 

культура, права человека, мировая система правосудия. 
Keywords: Justice, globalization, cooperation, legal culture, human rights, world 

justice system. 
Түлхүүр үгс: Хууль цааз, Глобалчлал,  хамтын ажиллагаа, Эрх зүйн соёл, 

Хүний эрх, дэлхийн хууль цаазын тогтолцоо. 

1. Провозглашение в 
России курса на строительство 
демократического правового 
государства, основанного на 
разделении властей и признании 
приоритета прав личности, 
обусловило  необходимость 
создания новой модели 
правосудия.  Задача создания в 
России правосудия нового облика, 
выполняющего   новую роль в жизни 
общества, с целью устранения 
социальных противоречий, 
выстраивания диалога с обществом 
и человеком, осуществляется вот 
уже 25 лет. Несмотря на очевидную 
незавершенность  процесса 
строительства национальной модели 
правосудия, ее конфигурация 
достаточно четко определена. 

2. Российское правосудие 
обладает ярко выраженной 
российской природой, отражающей 
сложное сочетание и взаимодействие 
политических, экономических, 
юридических, социокультурных и 
социоэтнических факторов. Можно 
выделить три основополагающих 
фактора, определяющих облик 
современного российского 
правосудия:

• существующая в стране правовая 
система (традиция);

•  модель политико-территориального 
устройства страны; 

• система социальных связей, 
в рамках которой создается и 

развивается российская модель 
правосудия. 
3. Правовая система России 

принадлежит к континентальной 
(романо-германской) правовой 
традиции, что обусловливает весьма 
определенные черты национального 
правосудия: 
• базируется на кодифицированном 

праве, имеет развитую 
законодательную базу, 
определяющую организацию и 
деятельность судов; 

• использует несколько, а именно 
три, формы обжалования судебных 
решений (апелляция, кассация, 
ревизия);

• используется один способ 
замещения судейской должности, а 
именно назначение;

• органы судейского сообщества 
обладают широким кругом 
полномочий, включая кадровые 
полномочия;

• создана система профессиональной 
подготовки и повышения 
квалификации судей. 

4. Правосудие в России 
организовано на основе двух принципов: 
законодательно установленного 
принципа единства и принципа 
судебного федерализма, вытекающего 
из федеративного устройства страны. 
Это обусловливает двухуровневую 
структуру судов: федеральные суды и 
суды субъектов федерации.

5. Российское правосудие  
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существует и развивается в системе 
социальных связей, оказывающих 
существенное влияние на эффективность 
реализации сформированного 
конституционно-правового каркаса. 
Эта достаточно очевидная связь  никем, 
в принципе, не отрицается, но далеко 
не всегда учитывается  в правовой 
политике. Однако недооценивать роль и 
значение социальных связей в развитии 
правосудия было бы большой ошибкой, 
чреватой серьезными разочарованиями 
в оценке осуществляемых усилий.

Опосредование функ-
ционирования  правосудия социумом в 
наибольшей мере выражает специфику 
любого национального, в частности 
российского, правосудия.  Признание 
этого положения дает ответ на весьма 
часто возникающий вопрос  - почему 
мы не  можем иметь такое правосудие 
как, скажем, в Японии или Швеции? 
Потому, что для этого у нас мало 
японцев или шведов. 

Развитие правосудия в каждой 
стране отражает динамику социального 
развития в рамках национальной 
правовой культуры, активность 
позиции субъектов права (граждан и 
организаций) в защите своих прав и 
охраняемых законом интересов. 

В настоящее время продолжает 
быть актуальной задача – завершить 
масштабные функционально-
институциональные преобразования  
с помощью выстраивания и 
совершенствования социальных 
связей правосудия с другими 
государственными институтами,  
социумом, внутренними связями, 
опосредующими развитие правосудия 
и играющими заметную роль в 
эффективности его функционирования. 

6.   В ХХI  веке важным фактором 
развития национального правосудия все 
больше становится глобализация всех 

сторон общественной жизни, в частности 
глобализация права. Мир, который 
движется в сторону глобализации, 
ставит перед правосудием проблемы 
как созидательного характера, а именно: 
обеспечение взаимосвязанного, 
целостного, становящегося все более 
глобальным оборота капиталов, товаров, 
людских ресурсов, информации, так и 
инквизиционного, т.е. противодействие 
терроризму, незаконной миграции, 
киберпреступности, наркопреступности 
и т.д.,  которые невозможно решить 
в рамках отдельных государств. 
Необходимость решения глобальных 
вызовов предполагает налаживание 
эффективного международного 
судебного сотрудничества, выход 
правосудия за пределы государственных 
границ. Без понимания этого 
невозможно понять, объяснить, а 
главное определить тенденции развития 
правосудия любой страны.

7. Развитие глобализации 
является серьезным вызовом 
правосудию как важнейшему элементу 
государственного механизма. Оно 
переживает новую фазу своего развития. 
Происходит сближение национальных 
систем правосудия, активно развивается  
мировая система правосудия, 
нарастает тенденция ее  сращивания с 
национальными системами на основе 
приоритета формирующегося права 
мирового сообщества и его правовой 
системы. 

Этот процесс развивается 
под воздействием различных 
часто разнонаправленных 
факторов, обусловливающих его 
противоречивость и неравномерность 
как в содержательном (различных 
сфер), так и в региональном плане. В 
наиболее зрелых формах он предстает в 
Европе, где происходит координация и 
гармонизация национальных правовых 
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систем в свете принципов и норм общего 
европейского права. Национальное 
правосудие стран-членов ЕС активно 
развивается  в единое пространство ЕС 
в сфере правосудия.

Конец ХХ и начало ХХI века 
были периодом активной работы 
по инкорпорации российского 
правосудия в общеевропейское 
правовое пространство.  Более того, 
были предприняты попытки придать 
этому процессу определенное 
организационно -  идеологическое 
оформление в виде дорожной карты 
по общему пространству свободы, 
безопасности и правосудия, как 
одного из 4 общих пространств 
(экономического пространства, 
пространства свободы, безопасности 
и правосудия, пространства внешней 
безопасности, общего пространства 
научных исследований и образования, 
включая культурные аспекты), Они 
были  определены в качестве основных 
направлений  партнерства  на Саммите в 
Санкт-Петербурге в 2003 году, а спустя 
2 года на Саммите Россия-ЕС в Москве 
были приняты Дорожные карты по этим 
общим пространствам1.

Российская правовая система 
активно развивается посредством 
унификации национального 
права, активного внедрения 
общепризнанных мировых стандартов 
в правоприменительную деятельность, 
прежде всего, в сфере защиты прав 
человека. Определяющим моментом 
служит подписание Россией 
Европейской конвенцией о защите 

1 Текст дорожных карт см. http://www.kremlin.
ru/text/docs/2005/05/87994.shtml от 11.05.2005; 
http://www.kremlin.ru/text/docs/2005/05/88008.
shtml от 11.05.2005; http://www.kremlin.ru/text/
docs/2005/05/88012.shtml от 11.05.2005; http://
www.kremlin.ru/text/docs/2005/05/88019.shtml 
от 11.05.2005. 

прав человека и основных свобод и 
признание юрисдикции Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ). 
Конституция РФ определила права 
и свободы человека и гражданина в 
качестве высшей и непосредственно 
действующей ценности, обеспечиваемой 
правосудием. Реализация этой 
конституционной ценности потребовала 
от России существенной модификации 
организационно-правовых основ 
правосудия,  национального процесса 
и юрисдикций, развития статуса судей 
как носителей судебной власти, со 
всей определенностью поставила 
осуществляемые преобразования 
в судебной сфере в контекст 
общеевропейских тенденций развития 
правосудия. 

Вместе с тем, процесс  унификации 
на основе западных правовых 
стандартов натолкнулся на целый ряд 
ограничений: мировоззренческих, 
концептуальных, организационных, 
нормативно – правовых и других.

Ключевой проблемой на пути  
становления общего пространства 
правосудия в рамках ЕС-Россия 
является отсутствие доверия между 
участниками процесса. На наш взгляд, 
это имеет самое прямое отношение к  
сотрудничеству в сфере правосудия. 
Общее пространство правосудия 
предполагает  четкое разделение 
ответственности, а это требует высокой 
степени доверия между партнерами. 
События последних лет никак не 
способствуют укреплению доверия. 

Проблемы, порождаемые 
глобализацией, в полной мере проявились 
во взаимодействии наднациональных 
судов, в частности  Европейского суда 
по правам человека, и российским 
правосудием. В силу проявившихся  
противоречий существующие системы 
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взаимодействия, несмотря на единство 
целей их создания и деятельности, 
а именно: обеспечения защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
проходят в настоящее время через 
серьезные испытания. Нарастание 
в практике Европейского суда по 
правам человека судейского активизма 
ведет к подмене суверенной воли 
государств- участников Конвенции 
волей большинства судейского корпуса, 
что противоречит конституционному 
суверенитету страны.

Решению проблем 
взаимодействия  уделяется большое 
внимание. На это направлены 
европейские рекомендации  по 
возобновлению и пересмотру дел на 
национальном уровне на основе решений 
Европейского суда по правам человека; 
по изучению и распространению 
Конвенции; по проверке совместимости 
национального законодательства 
и правоприменительной практики 
с Конвенцией и прецедентами 
Европейского суда по правам человека; 
по совершенствованию национальных 
средств зашиты.

Для устранения противоречий 
проводится большая работа в России, в 
частности,  внесены изменения 
в законодательство по внедрению 

прецедентов ЕСПЧ в практику 
для обеспечения сокращения 
сроков судебного разбирательства, 
исполнения судебных решений; 
введены специальные механизмы 
по присуждению компенсаций за 
нарушения,  признанные Европейским 
судом по правам человека. 

Серьезной проблемой в 
условиях глобализации правосудия 
выступает конкуренция национальных 
юрисдикций, в частности судебных 
юрисдикций. Являясь реальной для 
всех государств, она существенно 
актуализирована  для российского 
правосудия. В этих условиях 
насущной задачей является повышение 
конкурентоспособности российского 
правосудия, являющегося важным 
фактором общественного, прежде 
всего, экономического развития 
России. Единственный способ сделать 
российское право более востребованным 
— это повышать привлекательность 
отечественного правового поля и его 
конкурентоспособность по сравнению с 
другими. Это предполагает дальнейшую 
работу по гармонизации и унификации  
норм материального  и процессуального 
права, совершенствование 
судоустройства, развитие статуса 
российских судей.
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өөрийгөө өмгөөлөх, өөрийн сонгон авсан өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх эрхтэй 
болохыг хүний эрхийн олон улсын гэрээ, конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор 
баталгаажуулсан байдаг. Иймээс эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны бүхий 
л үе шатанд сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн эрхийг зөрчихгүй байх, хүний 
халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд халдахгүй байх, улмаар хилсээр ял шийтгэл 
хүлээлгэхгүй байхад өмгөөлөгчийн оролцоо чухал юм. Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагаанд өмгөөлөгч бие дааж нотлох баримт цуглуулах, хэрэгт ач холбогдол 
бүхий гэрчийг өөрийн санаачлагаар дуудах эрхгүй зэрэг хязгаарлагдмал хүрээнд 
оролцож, ялангуяа шүүн таслах ажиллагаанд өмгөөлөгч нь мэтгэлцээний үр 
нөлөөтэй тал болж чадахгүй байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг өөрчилж, үндэсний 
эрх зүйн зохицуулалтыг олон улсын жишиг стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэх 
зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлагатай байна. 

Abstract: Restraint measures of arrest and detention affect human right to personal 
liberty and security. That is why international human rights treaties and national legislation 
guarantee that every person charged with crime has the right to defend himself in person 
or through legal assistance of his own choosing. In this sense, participation of advocates 
in criminal proceedings plays an important role in ensuring prevention of violation of 
human rights of suspects, accused, and defendants and in ensuring fair trial. However, in 
current situation advocates’ competence in criminal proceedings is limited with no power 
to gather evidence and to summon witnesses with important effect related to the case. 
This affects advocate’s effective input to debate at trial. Therefore, it is necessary to revise 
current national legal norms in compliance with international norms and standards.

Түлхүүр үгс: Хүний эрх, халдашгүй, чөлөөтэй байх эрх, өөрөө өөрийгөө 
өмгөөлөх, өмгөөлөгчөөр хангагдах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, хууль 
зүйн туслалцаа авах эрхийг хангах 

Keywords: Human rights, right to liberty and security of person, right to defend 
himself in person or through defense counsel of own choosing, right not to testify against 
oneself, right to legal assistance 

Хууль сахиулах үйл ажиллагааны явцад сэжигтнийг баривчлах, сэжигтэн, 
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яллагдагч, шүүгдэгчийг цагдан хорих 
үед тэдний халдашгүй, чөлөөтэй байх 
үндсэн эрх хөндөгддөг тул гэмт хэрэгт 
холбогдсон хүн бүр өөрийгөө өмгөөлөх 
буюу өөрийн сонгон авсан өмгөөлөгчөөр 
өмгөөлүүлэх эрхтэй болохыг Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын 
олон улсын гэрээнд дараах байдлаар 
тодорхойлсон байна. Үүнд: 

“Гэмт хэрэгт буруутгагдаж буй хэн 
боловч өмгөөлүүлэх бүх боломжоор 
хангагдсан нээлттэй шүүх хурлаар гэм 
буруутайг нь хуулийн дагуу тогтоох 
хүртэл гэм буруугүй гэж тооцогдох 
эрхтэй.1”, “...өмгөөлүүлэх ажлаа бэлтгэх 
хүрэлцээтэй хугацаа, бололцоотой 
байх, сонгож авсан өмгөөлөгчтэйгээ 
харилцах, ...хэргийг нь шүүхээр 
хянан хэлэлцэхэд байлцах, өөрийгөө 
биечлэн өмгөөлөх буюу өөрийн сонгон 
авсан өмгөөлөгчөөр өмгөөлүүлэх, 
өмгөөлөгчгүй байгаа бол өмгөөлүүлэх 
эрхийнх нь тухай өөрт нь мэдэгдсэн 
байх, шүүн таслах ажлын эрх ашиг 
шаардаж байвал ямар ч тохиолдолд 
өөрт нь томилсон өмгөөлөгчтэй байх, 
ийм аливаа тохиолдолд өмгөөлөгчийн 
хөлсийг төлөх хүрэлцээтэй мөнгө 
хөрөнгө байхгүй бол үнэ төлбөргүй 
үйлчлүүлэх2”, “Хүн бүр хууль, шүүхийн 
өмнө эрх тэгш3, Халдашгүй, чөлөөтэй 
байх эрхтэй, хуульд заасан үндэслэл, 
журмаас гадуур дур мэдэн хэнийг ч 
нэгжих, баривчлах, хорих, мөрдөн 
мөшгөх, эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг 
хориглоно, гэм буруутай нь ... шүүхээр 
нотлогдох хүртэл хэнийг ч ... гэм 
буруутайд тооцож үл болно4, хууль зүйн 

1 Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 11 дүгээр 
зүйлийн 1 дэх хэсэг. 1948 он.
2 НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 1966 оны 12 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн 2200А (XXI) тоот тогтоолоор 
батлан гаргасан Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын пактын 14 дүгээр зүйлийн 3 дахь 
хэсэг. Монгол Улс 1974 онд соёрхон баталсан.
3 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван дөрөвдүгээр 
зүйлийн 1 дэх заалт. 1992 он.
4 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар 

туслалцаа авах эрхтэй5” гэж тус тус 
заажээ.

Мөн НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейгаас батлан гаргасан 
“Хуульчдын гүйцэтгэх үүргийн үндсэн 
зарчмууд6”-д өмгөөлөгчдийг шүүн 
таслах ажиллагааны гол хөдөлгөгч 
хүч болохыг тодорхойлсон бөгөөд уг 
зарчмуудын 1-д заасны дагуу “Хүн 
бүр өөрийн эрхийг хамгаалахын 
тулд эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны бүх шатанд тусламж 
авахаар аль ч хуульчид хандах эрхтэй” 
байхаар тодорхойлсон байна.

Монгол Улсын Их хурлаас 2012 
онд Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай, 2013 онд Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа 
үзүүлэх тухай хуулийг тус тус 
баталснаар өмгөөлөгчдийн үйл 
ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт 
тогтолцооны хувьд олон шинэтгэл 
өөрчлөлтийг хийж, ингэхдээ төлбөрийн 
чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэх ажлыг удирдан 
зохион байгуулах бие даасан бүтцийг 
Хууль зүйн яамны харьяанд байгуулсан 
нь эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны аль ч шатанд хүний эрх, 
эрх чөлөөг хөхүүлэн дэмжих, хамгаалах 
үйл хэрэгт гаргасан ахиц дэвшил болсон 
юм. 

Эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд 
эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан 
дахь өмгөөлөгчийн оролцооны талаарх 
хуулийн зохицуулалтыг Монгол Улсын 
нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, хүний 
эрхийн нийтлэг зарчимд нийцүүлэх, 
ялангуяа өмгөөлөгчөө сонгох эрхийг 

зүйлийн 13 дахь заалт. 1992 он.
5 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар 
зүйлийн 14 дэх заалт. 1992 он
6 Куба Улсын Гавана хотноо 1990 оны 8 дугаар сарын 
27-ноос 9 дүгээр сарын 7-ны өдрүүдэд хуралдсан 
“Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн зөрчил 
үйлдэгчдэд хандах асуудлаарх” Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын VIII их хурлаас баталсан.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

байцаан шийтгэх ажиллагааны 
оролцогчдод баталгаатай эдлүүлэхэд 
анхаарах шаардлагатай байна. 

Цагдан хорьж мөрдөх нийт 
хоногт хойшлуулшгүй ажиллагаагаар 
баривчлагдсан болон сэжигтэн, 
яллагдагчаар цагдан хоригдсон хугацаа, 
нэг хэрэгт дахин, эсхүл тусгаарласан, 
нэгтгэсэн хэрэгт шинээр цагдан 
хоригдсон бол өмнөх цагдан хоригдсон 
хугацаа, шүүхээс нэмж мөрдөн 
байцаалгахаар буцаасан хэргийн 
яллагдагчийг цаашид цагдан хорих 
хугацааг тус тус оруулан тооцно. 

Цагдан хорьж мөрдөх хугацаа 
дууссан тохиолдолд хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч, прокурор нь Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 70 дугаар 
зүйлд заасан журмын дагуу шүүгчид 
танилцуулж таслан сэргийлэх арга 
хэмжээг нэн даруй өөрчлүүлэх, хүчингүй 
болгуулах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас 
хүний эрх зөрчигдөж байна. 

Яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлэхдээ 
цагдан хорих таслан сэргийлэх арга 
хэмжээний хугацаа дуусч байгаа 
тохиолдолд заавал шийдвэрлэх, хорьж 
мөрдөх хугацааг сунгахдаа Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 69 дүгээр 
зүйлийн 69.9 дэх хэсэгт заасан журмын 
дагуу ерөнхий шүүгчийн захирамжаар 
шийдвэрлэх ёстой. Гэтэл практикт 
яллагдагчийг шүүхэд шилжүүлснээс 
хойш таслан сэргийлэх арга хэмжээг 
тухай бүр шийдвэрлэдэггүйн улмаас 
шүүгдэгч хууль бусаар цагдан хоригдож 
байна7.

Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээнд 
зааснаар баривчлагдсан хүмүүст 
эрхийг нь сануулах, түүнийгээ хэрхэн 
хэрэгжүүлэхийг тайлбарлаж өгөхийг 
шаарддаг. Энэхүү шаардлагад гуравдагч 
этгээдэд мэдээлэх, хууль зүйн туслалцаа 

7 Комиссоос 2015 онд Шүүхийн Шийдвэр Гүйцэтгэх 
Ерөнхий Газрын харьяа Цагдан хорих 0461 дүгээр 
ангид хийсэн хяналт шалгалтын тайлангаас.

авах, эрүүл мэндийн тусламж авах, 
цагдан хорих арга хэмжээ хууль ёсны 
эсэх талаар гомдол гаргах, өөрийнхөө 
эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх, зүй бус 
харьцаа, орчин нөхцөлийн эсрэг гомдол 
гаргах, эрхээ сэргээлгэх зэрэг асуудал 
багтана8.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын пактын 9 дүгээр 
зүйлийн 1-д “Хүн бүр чөлөөтэй, 
халдашгүй дархан байх эрхтэй. 
Хэнийг ч дур мэдэн баривчлах буюу 
цагдан хорьж болохгүй. Хуульд заасан 
үндэслэл журмаас гадуур хэний ч эрх 
чөлөөг хасч болохгүй”, мөн зүйлийн 2-т 
“Баривчлагдсан шалтгааныг хүн бүрт 
баривчлах үед нь мэдэгдэхийн зэрэгцээ 
буруутгаж байгаа аливаа үндэслэлийг 
даруй мэдэгдэнэ”, “Аливаа хэлбэрээр 
саатуулагдсан болон хоригдсон 
хүмүүсийг хамгаалах зарчмууд9”-ын 
10 дугаарт “Баривчлагдсан хүн бүрт 
түүнийг баривчлах болсон шалтгааныг 
баривчлах үед мэдээлж аливаа сонсгосон 
ялыг түүнд нэн даруй мэдэгдэх ёстой”,11 
дүгээр зарчмын 2-т “Саатуулах тухай 
аливаа тогтоол түүнчлэн саатуулсан 
шалтгааны тухай аливаа тодорхой 
мэдээллийг саатуулагдсан этгээдэд, 
хэрэв өмгөөлөгч байгаа бол мөн түүнд 
нэн даруй өгөх ёстой” гэж тус тус 
заажээ. 

Мөн баривчилсан шалтгаан, 
тухайн этгээдийн баривчилсан цаг, 
түүнийг саатуулах газарт хүргэсэн цаг, 
түүнчлэн анх удаа шүүхэд буюу бусад 
байгууллагад хүргэгдсэн цаг, хууль 
хэрэгжүүлэх байгууллагын зохих албан 
тушаалтнуудын овог, нэр хорих газартай 
холбогдолтой тодорхой мэдээлэл зэргийг 

8 Эрүүдэн шүүхийн эсрэг хорооны 2 дугаар Ерөнхий 
тайлбар, 13 дугаар зүйл.
9 Куба Улсын Гавана хотноо 1990 оны 8 дугаар сарын 
27-оос 9 дүгээр сарын 7-ны өдрүүдэд хуралдсан 
“Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрх зүйн зөрчил 
үйлдэгчдэд хандах асуудлаарх” Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын VIII их хурлаас баталсан.
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зохих ёсоор тэмдэглэлд бичиж, энэхүү 
хуульд заасан хэлбэрээр бичигдсэн тийм 
тэмдэглэлийг саатуулагдсан этгээдэд, 
өмгөөлөгчтэй бол түүнд танилцуулах 
шаардлагатай болохыг уг зарчимд 
тодорхойлсон байдаг10.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 
хийсэн судалгаагаар өмгөөлөгчтэй 
529 хоригдогчдын 294 буюу 55 хувьд 
нь баривчлагдах үед өмгөөлөгч авах, 
өөрийгөө өмгөөлөх, шүүхэд гомдол 
гаргах, өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг 
өгөхгүй байх эрхийг сануулж 
баримтжуулсан байна. Харин 205 буюу 
38 хувьд нь дээрх эрхийг сануулсан 
тухай баримт байхгүй тул түүнийг 
сануулаагүй гэж үзэж болохоор байна11.

Үүнээс үзэхэд сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгчид өмгөөлөгч авах, өөрийгөө 
өмгөөлөх, шүүхэд гомдол гаргах, 
өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх 
эрхийг нь танилцуулж, сануулахгүй 
байгаагаас тэд хууль зүйн туслалцааг 
бүрэн авч чадахгүйд хүрч байна. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 68 дугаар зүйлийн 68.7дахь 
хэсэгт “Цагдан хорих шийдвэрийг 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор, шүүгч энэ хуулийн 61 
дүгээр зүйлд заасан хугацааны дотор 
цагдан хоригдсон этгээдийн гэр бүлийн 
гишүүн, төрөл, садангийн хүн, эсхүл 
өмгөөлөгчийн аль нэгэнд мэдэгдэнэ” 
гэж заажээ. Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд заасны дагуу сэжигтэн өөртэй нь 
холбогдуулж эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн, 
баривчилсан буюу таслан сэргийлэх 
арга хэмжээ авсан тогтоол, яллагдагч 
нь яллагдагчаар татсан болон таслан 
сэргийлэх арга хэмжээ авсан тогтоолтой 

10 “Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан болон хоригдсон 
хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц”-ын 12 
дугаар зарчим.
11 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний 
Комиссоос хийсэн “Цагдан хоригдож буй сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа авах 
эрхийн хэрэгжилт” судалгаа. 2015.

тус тус танилцах эрхтэй12.
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 

39 дүгээр зүйлийн 39.4 дэх хэсэгт 
“Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, 
хохирогч өмгөөлөгчөө сонгон аваагүй 
бол түүний хүсэлтээр эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч 
оролцох боломжийг хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх 
хангах бөгөөд өмгөөлөгчөө сонгоход 
нь тодорхой хүний нэр зааж тулгаж 
болохгүй” гэжээ. 

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 37 дугаар зүйлд зааснаар 
иргэдийн өмгөөлүүлэх, хууль зүйн 
туслалцаа авах эрхийг хангахын тулд 
хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор, шүүгч нь өмгөөлөгч болон 
өмгөөллийн хуулийн этгээдийн нэр, 
хаягийн лавлагаа өгч болно. Мөн хууль 
зүйн туслалцаа хүсэгч нь эрүүл мэнд, 
төлбөрийн чадвар болон хүндэтгэн үзэх 
бусад шалтгаанаар өмгөөлөгчөө сонгон 
авч чадаагүй тохиолдолд хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүгч нь энэ 
тухай Монголын Хуульчдын холбоонд 
мэдэгдэн өмгөөлөгч томилуулах арга 
хэмжээ авдаг байна. Ингэхдээ хууль 
зүйн туслалцаа хүсэгчид өмгөөлөгчөө 
сонгоход нь тодорхой хүний нэр зааж, 
тулгахыг хориглосон байна.

Шүүгч, прокурор, хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч нь сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгчийг өмгөөлүүлэх 
бололцоогоор хангах үүрэгтэй бөгөөд 
хэн нэг өмгөөлөгчийг нэр зааж тухайн 
этгээдийн өмгөөлөгчөө чөлөөтэй 
сонгон авах эрхэд халдах ёсгүй 
бөгөөд Комиссоос хийсэн судалгааны 
дүнгээс үзэхэд өмгөөлөгчийг нэр зааж, 
өмгөөлөгчөөр авахыг тулгах тохиолдол 
гарсаар байна. 

Хууль зүйн туслалцааны төвөөс 
2014-2015 онд иргэдэд үзүүлсэн 

12 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 35 дугаар 
зүйлийн 35.2.2, 36 дугаар зүйлийн 36.2.3 дахь хэсэг.



44

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үйлчилгээг харьцуулан авч үзвэл нэг 
жилийн дотор өмгөөллийн үйлчилгээ 
үзүүлсэн иргэдийн тоо 49 хувиар өссөн 
үзүүлэлттэй байна13.

Тус төвийн нэг өмгөөлөгчид сард 
дунджаар ногдох хэргийн тоо 2014 
онд 6-8 байсан бол 2015 онд 8-10 болж 
өсжээ. Мөн хуульчийн мэргэжлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл бүхий 
нийт 5000 хуульчийн 1 хувьтай тэнцэх 
орон тооны улсын өмгөөлөгч шүүхээр 
шийдвэрлэгдэж байгаа нийт гэмт 
хэргийн 30-35 хувьд нь өмгөөлөгчөөр 
оролцож байна14. 

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 
хувийн өмгөөлөгчийг ажиллуулахдаа 
төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид 
өмгөөллийн үйлчилгээг сайн дурын 
үндсэн дээр үзүүлэх хувийн өмгөөлөгч 
байхгүй тохиолдолд үйлчлүүлэгч нь 
тухайн нутаг дэвсгэрт өмгөөллийн 
үйлчилгээ явуулж байгаа өмгөөлөгчид 
хүсэлт гаргаснаар оролцуулах бөгөөд 
хувийн өмгөөлөгчийн ажлын хөлсийг 
улсын төсвөөс санхүүжүүлдэг.

Төлбөрийн чадваргүй иргэнд 
өмгөөлөгч оролцуулах хүсэлт гаргасан 
гэдгээр нь аль нэг өмгөөлөгчийг 
шууд томилох бус түүний сонгосон 
өмгөөлөгчийг нь оролцуулж өгснөөр 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ болон 
Үндсэн хуульд заасан хууль зүйн 
туслалцаа авах эрх хангагдана.

Хууль зүйн туслалцааны төвүүд 
болон Монголын Хуульчдын 
холбоогоор дамжуулан төлбөрийн 
чадваргүй иргэдэд улсын болон 
хувийн өмгөөлөгчөөр хууль зүйн 
туслалцааг үзүүлэхдээ тухайн иргэний 
сонгосон өмгөөлөгчийг оролцуулснаар 
өмгөөлөгчөө сонгох эрх хангагдаж, 
улмаар хууль зүйн туслалцаа авах эрх 

13 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны 2 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 1/73 дугаар албан бичиг.
14 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны 2 дугаар 
сарын 29-ний өдрийн 1/73 дугаар албан бичиг.

бодит утгаараа хэрэгжинэ гэдгийг 
анхаарах зайлшгүй шаардлагатай юм.

Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.3 дахь 
хэсэгт “Хууль зүйн туслалцаа хүсэгч нь 
эрүүл мэнд, төлбөрийн чадвар болон 
хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаар 
өмгөөлөгчөө сонгон авч чадаагүй 
тохиолдолд хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 
байцаагч, прокурор, шүүгч нь энэ 
тухай Монголын Хуульчдын холбоонд 
мэдэгдэн өмгөөлөгч томилуулах арга 
хэмжээ авна” гэж заасныг үндэслэн 
ялангуяа өмгөөлөгчөө сонгон авч 
чадаагүй байгаа баривчлагдан, цагдан 
хоригдож байгаа сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа 
авах эрхийг хангахын тулд холбогдох 
байгууллагууд үйл ажиллагаагаа 
уялдуулан зохицуулах, мэдээллийн 
солилцоог тогтмолжуулах, аль болох 
эрүүгийн хэрэгт холбогдсон үеэс иргэд 
өмгөөлөгчөө сонгох боломжтой байх 
чиглэлээр анхаарч ажиллах нь зүйтэй 
байна. 

Олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, 
зарчмаар онцгой тохиолдолд хууль зүйн 
туслалцаа авах эрхийг хойшлуулахыг 
зөвшөөрдөг. Дэг журам, аюулгүй 
байдлыг хангах зорилгоор зайлшгүй 
нөхцөлд уг эрхийг хязгаарлахаар 
хуульд тодорхой заах бөгөөд ийм 
шийдвэрийг шүүхээс эсвэл бусад эрх 
бүхий байгууллагаас гаргах ба энэ нь 
энэ тохиолдолд ч гэсэн баривчилж, 
хорьсноос хойш 48 цагаас илүүгүй 
хугацаанд өмгөөлөгч авах эрхийг нээх 
ёстой байна15.

“Аливаа хэлбэрээр саатуулагдсан 
болон хоригдсон хүмүүсийг хамгаалах 
зарчмууд”-ын цогцын 15 дугаар зарчимд 
“Зарчмуудад... зааснаар онцгойлсон 
боловч саатуулагдсан болон хоригдсон 
этгээдэд гадаад орчинтой тухайлбал гэр 

15 Хуульчдын Гүйцэтгэх Үүргийн Үндсэн 
Зарчмуудын 7 дугаар зарчим.
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

бүл, өмгөөлөгчтэй холбоо тогтоохыг 
хэдхэн хоногоос хэтрэхгүй хугацаагаар 
татгалзаж болно”, 18 дугаар зарчмын 
3-т “Саатуулагдсан болон хоригдсон 
этгээдийг нэн даруй, хяналт 
шалгалтгүй, бусдыг байлцуулахгүйгээр 
өмгөөлөгчтэйгээ уулзах, зөвлөлдөх, 
холбоо барих эрхийг шүүхийн болон 
бусад байгууллагын үзэж байгаагаар 
аюулгүй байдал дэг журмыг хангахад 
зайлшгүй онцгой нөхцөл байдал бий 
болсноос бусад тохиолдолд түр зуур 
хүчингүй болгож хязгаарлаж болохгүй” 
гэж тус тус заасан байдаг.

Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүн 
өмгөөлөлд бэлтгэх боломжит хугацаа, 
нөхцөлөөр хангагдах эрхтэй. Өмгөөлөлд 
бэлтгэх боломжит хугацаа нь холбогдох 
ажиллагааны төрөл (мөрдөн байцаалтын 
шат, шүүх хуралдаан болон давж 
заалдах шат г.м) болон тухайн хэргийн 
нөхцөл байдлаас ихээхэн хамаардаг. 
Хэдийгээр дангаар шийдвэрлэхгүй 
боловч холбогдох хүчин зүйлсэд 
хэргийн нарийн төвөгтэй байдал, 
яллагдагчийн зүгээс шаардлагатай 
мэдээлэл, нотлох баримттай танилцах 
боломж, (мөн эдгээр материалын цар 
хүрээ) өмгөөлөгчтэйгээ харилцах 
боломж, дотоодын хуульд заасан 
хугацааны хязгаарлалт зэрэг багтана16.

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссоос 
2015 онд хийсэн судалгаагаар17 
яллагдагчаар татагдсан, хэргийг 
прокурорт болон шүүхэд шилжүүлэх 
зэрэг хожуу үе шатанд өмгөөлөгчийн 
туслалцаа авч эхэлсэн тохиолдлууд 
байна.

Иймээс мөрдөн байцаалтын шатанд 
тэр бүр өмгөөлөгч оролцож чадахгүй 
байгаагаас давчуу хугацаанд өмгөөлөгч 

16 Хүний эрхийн хорооны 32 дугаар Ерөнхий 
тайлбар, 32 дугаар зүйл. 
17 Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний 
Комиссоос хийсэн “Цагдан хоригдож буй сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгчийн хууль зүйн туслалцаа авах 
эрхийн хэрэгжилт” судалгаа. 2015.

хэргийн материалтай танилцаж, тухайн 
этгээд өмгөөлөгчтэйгээ ойлголцох, 
санал бодлоо солилцох, харилцан 
итгэлцэл тогтоох хугацаагүйгээр 
байцаалтад болон шүүх хуралд оролцож 
байгаа нь хууль зүйн туслалцаа авах эрх 
хангагдахгүй байх нэг нөхцөл болж, 
тухайн этгээдийн эрх зөрчигдөхөд хүрч 
байна. 

Хууль зүйн туслалцааны төвөөр 
2014 онд үйлчлүүлэгчдийн 38.43 хувь 
нь шүүхийн шатанд өмгөөлөгчөөр 
хангагдсан бөгөөд 2015 онд энэ 
үзүүлэлт 30 хувь болж буурчээ. Үүнээс 
үзэхэд тус төвөөр үйлчлүүлэгчдийн 
30 орчим хувь нь эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны эхний шатнаас 
өмгөөлөгчөөр хангагдаж чадаагүй 
байна18.

Прокурорын байгууллага хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд 
хяналт тавихдаа хууль зүйн туслалцаа 
авах эрхийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн 
байцаагч, прокурор хэрхэн хангаж 
байгаад тавих хяналтаа сайжруулах 
шаардлагатай юм.

Өмгөөлөгч сэжигтэн, яллагдагч, 
шүүгдэгчтэй уулзах, хэргийн бүх 
материалтай танилцах, түүнээс 
хэрэгцээтэй зүйлийг тэмдэглэн авах, 
нотлох баримт гаргаж өгөх, хүсэлт 
гаргах, цагдан хоригдож байгаа сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгчтэй ганцаарчлан 
уулзах, шинжээчийг томилох, гэрчийг 
байцаах, мөрдөн байцаалтын бусад 
ажиллагаанууд хийлгэх тусгай хүсэлт 
гаргах, байцаагчийн ажиллагаанд 
гомдол гаргах, мөрдөн байцаалтын 
ажиллагаанд оролцох эрхтэй19.

Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн 
мэдүүлгээр хэргийг хянан шийдвэрлэхэд 

18 Хууль зүйн туслалцааны төвийн 2016 оны 02 
дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/73 дугаар албан 
бичиг.
19 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 41 дүгээр 
зүйл.
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ач холбогдол бүхий баримт сэлт, 
мэдээллийг бэхжүүлдэг учраас 
байцаалт өгөхөд үйлчлүүлэгчтэйгээ 
хамт байж, тэдний хууль ёсны эрх, ашиг 
сонирхлыг хамгаалахад өмгөөлөгчийн 
оролцоо чухал үүрэгтэй. Ялангуяа 
байцаалтын тэмдэглэлд тусгагдсан 
мэдүүлгийн талаар маргаан гарвал 
тухайн байцаалтын тэмдэглэл нотлох 
баримтын хэмжээнд үнэлэгдэх нь 
маргаантай болно. 

Өмгөөлөгч байцаалтад оролцох 
нь хүний эрхийн баталгаа болохын 
зэрэгцээ сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч 
хуульд заасан эрхээ бүрэн дүүрэн эдлэх 
нэг нөхцөл юм. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 
40 дүгээр зүйлд заасан тохиолдолд 
сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, эсхүл 
түүний хууль ёсны төлөөлөгч, гэр 
бүлийн гишүүн, төрөл, садангийн 
хүн, түүнчлэн түүний хүссэнээр буюу 
зөвшөөрснөөр бусад этгээд өмгөөлөгч 
сонгон аваагүй бол хэрэг бүртгэгч, 
мөрдөн байцаагч, прокурор, шүүх уг 
хэрэгт өмгөөлөгч оролцуулах явдлыг 
хангах үүрэгтэй байна.

Эрүүгийн хэргийн нотлох ажиллагаа 
нь хэргийг хуулийн дагуу шударгаар, 
бүх талаас нь бүрэн дүүрэн бодит 
үндэслэлтэйгээр хянан шийдвэрлэхэд 
ач холбогдол бүхий байдлыг тогтоох 
зорилгоор явуулж буй нотлох баримтыг 
цуглуулах, бэхжүүлэх, шалгах, үнэлэх 
үйл ажиллагааны цогц юм20. Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааны нэг 
чухал хэсэг нь нотлох ажиллагаа бөгөөд 
үүнд хэргийг цагаатгах, хөнгөрүүлэх 
нотлох баримтыг цуглуулж, үнэлэхэд 
өмгөөлөгчийн оролцоог өргөн хүрээнд 
хуульчлан баталгаажуулах нь сэжигтэн, 
яллагдагч, шүүгдэгчийн эрхийн 
баталгаа хангагдах гол нөхцөл болдог.

20 Б.Амарбаясгалан, Ж.Эрхэсхулан. “Монгол Улсын 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй”, Сургалтын 
гарын авлага. УБ., 2007.

Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль21д 
зааснаар өмгөөлөгч нь хэрэг бүртгэлт, 
мөрдөн байцаалт дууссаны дараа 
хэргийн бүх материалтай танилцаж, 
төр, байгууллага, хувь хүний нууцад 
үл хамаарах нотлох баримтыг өөрийн 
зардлаар хувилах, хуулбарлан авах 
эрхтэй байна. Энэхүү зохицуулалтаас 
үзэхэд өмгөөлөгч эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд хязгаарлагдмал 
хүрээнд оролцож, аливаа хэрэгт 
холбогдсон этгээдийн эрхийг зохих 
ёсоор хамгаалж чадахгүй нөхцөл 
байдалд хүрч байна. 

Мөн Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2 дахь 
хэсэгт заасны дагуу хэрэгт оролцох 
талаар тохиролцсон буюу томилогдсон 
үеэс өмгөөлөгч хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр өөрийн үүргээс 
татгалзах, хууль бусаар нотлох баримт 
цуглуулах эрхгүй. Тэгвэл өмгөөлөгч 
нотлох баримтыг хууль ёсоор цуглуулах 
боломж нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн 41.3.6-д заасны дагуу 
өөрсдийнх нь зөвшөөрснөөр иргэн, 
хуулийн этгээдээс, тайлбар, баримт 
бичиг, тодорхойлолт гаргуулж авахаас 
өөр нотлох баримттай холбоотой 
зохицуулалт байхгүй байна. 

Харин өмгөөлөгч нотлох баримт 
цуглуулах ажиллагаанд Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн 41 дүгээр 
зүйлийн 41.3.2-т зааснаар ... хууль зүйн 
туслалцаа үзүүлэхэд шаардлагатай эд 
зүйл, баримт бичиг, мэдээлэл, бусад 
нотлох баримтыг цуглуулах талаар 
хүсэлт тавих, гаргаж өгөх, түүнийгээ 
шалгуулан хавтаст хэрэгт тусгуулах, 
эсхүл мөн хуулийн 92 дугаар зүйлийн 
92.3 дахь хэсэгт зааснаар өмгөөлөгч 
баримт сэлт гарган өгч болно. 
Мөн хуулийн 102, 103, 107 дугаар 
зүйлүүдэд заасан хүсэлт гомдол гаргах 

21 Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн 41 дүгээр 
зүйлийн 41.3.8 дахь хэсэг.
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нийтлэг журмын дагуу нотлох баримт 
цуглуулахаар өмгөөлөгчийн хүсэлт 
гомдлыг шийдвэрлэхээр байна. Нотлох 
баримтыг цуглуулах үндсэн арга 
хэрэгсэл бол байцаан шийтгэх тодорхой 
ажиллагаа бөгөөд Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хуулийн 137 дугаар зүйлийн 
137.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хураан 
авах, нэгжлэг хийхэд хөндлөнгийн гэрч, 
эд зүйл, бичиг баримтаа хураалгаж 
байгаа буюу нэгжүүлж байгаа этгээд, 
эсхүл түүний гэр бүлийн насанд хүрсэн 
гишүүн, өмгөөлөгчийн аль нэгийг 
заавал байлцуулахаар байна.

Үүнээс үзэхэд өмгөөлөгч нотлох 
баримтыг бие даан цуглуулах эрхгүй 
гагцхүү хэрэгт ач холбогдол бүхий 
баримт сэлт, мэдээллийг шалгуулж, 
нотлох баримтын хэмжээнд 
үнэлүүлэхээр хуулиар тодорхойлсон 
эрх бүхий албан тушаалтнуудад хандаж 
шийдвэрлүүлэх эрхтэй байгаа нь тэдний 
үйл ажиллагаанаас шууд хараат байх 
нөхцөл бүрдэж байна.

Хэдийгээр нотлох үүрэг болон 
түүнд тавигдах шаардлага нь олон 
улсын эрх зүйд тодорхой тусгагдаагүй 
боловч Хүний эрхийн хорооноос “гэм 
буруугүйд тооцох зарчмын дагуу 
нотлох үүргийг яллагч талд хүлээлгэж, 
гэмт хэрэг үйлдсэн нь эргэлзээгүй 
тогтоогдохоос нааш гэм буруугүйд 
тооцогдох баталгаа, аливаа эргэлзээ 
нь сэжигтэнд ашигтайгаар хэрэглэгдэх 
явдлыг хангах ёстой”22 гэжээ.

Ялангуяа өмгөөлөгчийг 
оролцуулахгүйгээр өгүүлсэн мэдүүлэг 
нь хүний эрхийг ноцтой зөрчиж 
олж авсан мэдүүлэг учраас түүнийг 
нотлох баримтаас хасахыг олон улсын 
гэрээний бус хэм хэмжээнүүд шаарддаг. 
Тухайлбал, “Прокурорын гүйцэтгэх 
үүргийн тухай удирдамж”-д прокурор нь 
аливаа нотлох баримтыг хууль бусаар, 

22 Хүний эрхийн хорооны 32 дугаар Ерөнхий 
тайлбар, 30 дугаар зүйл.

сэжигтний эрхийг зөрчиж олж авсан 
гэж үзэх үндэслэл байвал ийнхүү хүний 
эрхийг зөрчсөн буруутай этгээдийн 
эсрэг ашиглахаас бусад тохиолдолд уг 
нотлох баримтыг ашиглахаас татгалзах 
ёстой23.

“Хуульчдын гүйцэтгэх үүргийн 
үндсэн зарчмууд24” болон Хүний эрхийн 
хорооны 32 дугаар Ерөнхий зөвлөмжид 
“Бүх талуудад процессын тэгш эрхийг 
хангах ёстой бөгөөд хэрэв хуульд 
тодорхой нэг ялгааны талаар заасан 
бол тэр нь тодорхой үндэслэлтэй, бодит 
шалтгаанаар тогтоогдсон байх ёстой ба 
өмгөөлөх талд ямар нэгэн сул тал бий 
болгосон шударга бус бүхий л нөхцөл 
байдлыг тогтоосон шинжтэй байж 
болохгүй” гэж заажээ. 

Дээр дурдсанаар эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд өмгөөлөгч бие 
дааж нотлох баримт цуглуулах эрхгүй, 
хэрэгт ач холбогдол бүхий гэрчийг 
өөрийн санаачлагаар дуудах эрхгүй 
зэрэг хязгаарлагдмал хүрээнд оролцож, 
ялангуяа шүүн таслах ажиллагаанд 
өмгөөлөгч нь мэтгэлцээний үр нөлөөтэй 
тал болж чадахгүй байгаа өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг өөрчилж, үндэсний эрх 
зүйн зохицуулалтыг олон улсын жишиг 
стандарт, хэм хэмжээнд нийцүүлэх 
зайлшгүй хэрэгцээ, шаардлага байна. 

Төрөөс цагдан хоригдож байгаа 
хүн нь хойшлуулшгүйгээр, ямар нэг 
саад, хяналтгүйгээр өмгөөлөгчтэйгээ 
уулзах орчныг бүрдүүлэх, цагдан хорих 
ангийн ажилтнууд нь баривчлагдсан, 

23 Куба Улсын Гавана хотноо 1990 оны 8 дугаар 
сарын 27-ноос 9 дүгээр сарын 7-ны өдрүүдэд 
хуралдсан “Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрх 
зүйн зөрчил үйлдэгчдэд хандах асуудлаарх” Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын VIII их хурлаас баталсан 
“Прокурорын гүйцэтгэх үүргийн тухай удирдамж”-
ийн 16 дугаар удирдамж.
24 Куба Улсын Гавана хотноо 1990 оны 8 дугаар 
сарын 27-ноос 9 дүгээр сарын 7-ны өдрүүдэд 
хуралдсан “Гэмт явдлаас урьдчилан сэргийлэх, эрх 
зүйн зөрчил үйлдэгчдэд хандах асуудлаарх” Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын VIII их хурлаас баталсан.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

цагдан хоригдсон этгээд, түүний 
өмгөөлөгчийн хоорондын харилцаа 
болон зөвшилцлийн нууцлалыг 
хүндэтгэн үзэх ёстой. Өмгөөлөгчтэйгээ 
ганцаарчлан уулзах, харилцах эрх хүн 
бүрт, ялангуяа эрүүгийн хэргийн улмаас 
баривчлагдсан, цагдан хоригдсон ба 
яллагдсан бүх хүнд хамаарна. 

Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон хүн 
бүр шүүх хуралдааныг хойшлуулалгүй 
явуулах боломжит хугацаанд хэргээ 
шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрхтэй. 
Шүүх хуралдаан хүндэтгэн үзэх 
шалтгаангүйгээр хойшлогдох ёсгүй 
бөгөөд хэргийн ээдрээтэй нөхцөл 
байдлаас хамаарч эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны хугацааг 
тогтоодог хэдий ч эрүүгийн хэрэгт 
татагдан, баривчлагдан, цагдан 
хоригдсон нөхцөлд аль болох богино 
хугацаанд шүүн таслах ажиллагааг 
явуулах нь төрийн үүрэг юм. 

Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын пактын 14 дүгээр 
зүйлийн 3(c)-д заасны дагуу хүн бүр 
өөрийг нь яллагдагчаар татсан аливаа 
эрүүгийн хэргийг хянан хэлэлцэхэд 
бүрэн тэгш эрхийн үндсэн дээр зүй 
бусын хойшлуулалтгүйгээр шүүгдсэн 
байх баталгаагаар хангагдах ёстой. 

Шүүх хуралдааныг хүндэтгэн 
үзэх шалтгаангүйгээр хойшлуулах 
нь эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж, 
баривчлагдан, цагдан хоригдсон аливаа 
этгээдийн аль болох богино хугацаанд 
хэргээ шийдвэрлүүлэх эрх зөрчигдөх 
нэг нөхцөл болно. 

2015 онд Нээлттэй нийгэм 
форумаас хийсэн “Шүүх хуралдааны 
ажиглалт” судалгааны нэгдсэн тайланд 
өмгөөлөгч ирээгүйн улмаас шүүх 
хуралдаан хойшлох явдал түгээмэл 
гарч байгааг баримтжуулсан байна. 
Тухайлбал, өмгөөлөгч томилолттой, цаг 
тухайд нь мэдэгдээгүй, өвчтэй байсан, 
хурал давхардсан, ар гэрт ажил гарсан, 

өмгөөлөгч нэмж авах хүсэлт гаргасан, 
шинжээч оролцуулах хүсэлт гаргасан, 
гэрч оролцуулах хүсэлт гаргасан, 
шүүгдэгчийн өмгөөлөгч солигдсон зэрэг 
шалтгаанаар шүүх хурал хойшилжээ. 
Ялангуяа эрүүгийн хэргийн шүүх 
хуралдаан хойшлох явдал улсын яллагч, 
өмгөөлөгчөөс шалтгаалах нь их байна. 

Хүндэтгэн үзэх шалтгааны улмаас 
хурал хойшлуулах хүсэлтийг урьдчилан 
мэдэгдэж байж хэргийн бусад оролцогч 
болон шүүхийн үйл ажиллагаанд 
хүндрэл учруулахаас сэргийлэх 
боломжтой. Гэтэл практикт шүүх 
хуралдаан нээсний дараа гэнэт хүсэлт 
тавьдаг жишиг бий болсон байна25.

Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, 
сургалтын хүрээлэнгээс 2015 оны 1 
дүгээр сарын 2-ноос 9 дүгээр сарын 30-
ны өдрийг хүртэлх хугацаанд хийсэн 
судалгаагаар Нийслэл дэх Эрүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүхүүд 4378 
шүүх хуралдаан товлосноос 2001 удаа 
хойшлуулсан нь 45.7 хувийг эзэлжээ. 
Өөрөөр хэлбэл, 2 хурлын нэг нь 
хойшилдог үзүүлэлттэй байна.

Иргэний болон улс төрийн эрхийн 
тухай олон улсын пактын 9 дүгээр 
зүйлийн 3-т заасны дагуу баривчлагдсан 
буюу эрүүгийн хэрэгт буруутгагдсан 
аль ч хүнийг шүүгч буюу хуулийн дагуу 
шүүн таслах эрх хэмжээ олгогдсон бусад 
албан тушаалтанд даруй шилжүүлэх 
бөгөөд хүн хэргээ боломжийн богино 
хугацаанд шүүхээр шийдвэрлүүлэх 
буюу суллагдах эрхтэй байдаг. 

Иймээс шүүх хуралдааныг 
хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр 
хойшлуулах нь эрүүгийн хэрэгт 
буруутгагдаж, баривчлагдан, цагдан 
хоригдсон аливаа этгээдийн аль болох 
богино хугацаанд хэргээ шийдвэрлүүлэх 
эрх зөрчигдөх нэг нөхцөл болно. 
Ялангуяа өмгөөлөгч, улсын яллагч хэд 

25 “Шүүх хуралдааны ажиглалт” Судалгааны нэгдсэн 
тайлан, Нээлттэй нийгэм форум УБ., 2015.
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хэдэн хэрэгт давхар ажиллаж байгаа 
тохиолдолд шүүх хуралдааны товыг 
давхардуулахгүй байх үүднээс бүртгэл, 
мэдээллийн нэгдсэн санг бүрдүүлэх нь 
чухал байна. 

Өмгөөлөгчид холбогдуулан гаргаж 
байгаа гомдлын агуулгыг авч үзэхэд 
хууль зүйн туслалцаа үзүүлээгүй буюу 
зохих ёсоор үзүүлээгүй, ам хэлээр 
доромжилдог, загнадаг, ажлын хөлснөөс 
гадна илүү мөнгө үйлчилгээ шаарддаг, 
худал мэдүүлэхийг зөвлөдөг, эсрэг талд 
үйлчилдэг, цагдан хорих байрны дотоод 
журам зөрчсөн, шүүх хуралдаанд 
ирдэггүй, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
мэдэгдэл хийдэг асуудлаар болон 
өмгөөллийн үйлчилгээний хөлсөнд 
төлсөн зардлаа буцааж авах хүсэлт 
дийлэнх нь байна26.

Хүний салшгүй эрхийг хязгаарлаж, 
нийгмээс тусгаарлан хорьж мөрдөх 
ажиллагаа нь гарцаагүй тохиолдолд 
хэрэгжүүлэх эцсийн арга хэрэгсэл 
бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэхдээ хүний 
эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдэлдэг 
байх нөхцөлийг холбогдох хууль 
тогтоомжоор бүрдүүлж, хангадаг байх 
шаардлагатай юм. 

Өмгөөлөгчид нь үйлчлүүлэгчдээ 
худал амлалт өгч хуурах, хууль зүйн 
туслалцааны үйлчилгээгээ хангалттай 
гүйцэтгээгүй байж дахин хөлс шаардаж, 
дарамт үүсгэдэг, шүүх хуралд ирэхгүй 
чирэгдүүлдэг зэрэг асуудлаар гомдол 
гарч байна. 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
ажиллагааны бүхий л үе шатанд 
сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгчийн 
эрхийг зөрчихгүй байх, хуульд заасан 
үндэслэл журмыг зөрчиж хүний 
халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд 
халдахгүй байх, гэм буруугүй хүний 
эрх, эрх чөлөөнд халдан баривчлах, 

26 Монголын Хуульчдын холбооны мэргэжлийн 
хариуцлагын хорооны 2015 оны 11 дүгээр сарын 10-
ны 3/445 дугаар албан бичиг.

цагдан хорихгүй байх, улмаар хилсээр 
ял шийтгэл хүлээлгэхгүй байх нэг 
чухал нөхцөл нь өмгөөлөгчийн оролцоо 
байдаг. 

Иймээс өмгөөлөгч ажил үүрэгтээ 
хайхрамжгүй хандан, үйлчлүүлэгчээ үл 
хүндэтгэн, ялгаварлан гадуурхаж байгаа 
үйлдлийг таслан зогсоох, энэ төрлийн 
зөрчил гаргахгүй байх, түүнчлэн 
өмгөөлөгчийн ажлын хариуцлага, ёс 
зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох 
байгууллагууд тодорхой ажлууд зохион 
байгуулах шаардлагатай байна.

ДҮГНЭЛТ
• Анх хэрэгт холбогдсон үеэс хууль 

зүйн туслалцаа авах эрхээр хангагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагааны оролцогчид 
онцгойлон анхаарах шаардлагатай байна. 
Ялангуяа прокурорын байгууллага хэрэг 
бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд 
хяналт тавихдаа хууль зүйн туслалцаа авах 
эрхийг хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, 
прокурор хэрхэн хангаж байгаад тавих 
хяналтаа сайжруулах;

• Хууль зүйн туслалцааны төв, Монголын 
Хуульчдын холбоогоор дамжуулан 
төлбөрийн чадваргүй иргэдэд улсын болон 
хувийн өмгөөлөгчийг оролцуулахдаа 
тэдний сонголтыг заавал анхаарч байх;

• Мэргэжлийн ёс зүйгүй, хариуцлагагүй 
ажиллаж байгаа өмгөөлөгчийн талаарх 
гомдлыг холбогдох байгууллагын зүгээс 
шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэдэг байх;

• Өмгөөлөгч, улсын яллагч хэд хэдэн хэрэгт 
давхар ажиллаж байгаа тохиолдолд шүүх 
хуралдааны товыг давхардуулахгүй байх 
үүднээс бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан 
бүрдүүлэх;

• Шүүхийн зүгээс тодорхой хүндэтгэн 
үзэх шалтгаангүйгээр шүүх хуралдаанд 
ирээгүй өмгөөлөгчид хариуцлага тооцох 
саналыг Монголын Хуульчдын холбооны 
Мэргэжлийн хариуцлагын хороонд тавьж 
шийдвэрлүүлэх.
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шинжээч, профессор, доктор, доктор h.c. 

Товч агуулга: 2015 онд Герман болон Европын Холбооны гишүүн бусад улс 
оронд түүхэнд урд өмнө нь хэзээ ч гарч байгаагүй их шилжилт хөдөлгөөн өрнөж, 
улмаар ойролцоогоор 1.1 сая гаруй дүрвэгсэд болон орогнол хүсэгчид ямар ч эмх 
замбараагүй нөхцөл байдал доор Европ руу нэвтрэн орсон билээ. Үүнээс болж, 
Европын улс орнуудад дүрвэгсдийн шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой төрөл 
бүрийн хямралууд гарч; энэ нь улс төр, эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй болон соёл 
хүмүүнлэгийн тодорхой асуудлуудыг бий болгосон. Харин энэ илтгэлийн хүрээнд, 
эдгээр асуудлыг авч үзэхгүй бөгөөд үүний оронд дүрвэгсдийн шилжилт хөдөлгөөнтэй 
холбоотой аюулгүй байдлын асуудлыг Германы жишээн дээр тайлбарлаж, цаашид 
ямар асуудлууд бий болохыг ерөнхийд нь авч хэлэлцэх гэж оролдох юм.

1. Introduction
In 2015, a historically unprecedented 

number of ‘refugees’ and asylum seek-
ers12, around 1.1 million people, entered 
Germany and other EU member states, 
often under chaotic circum stances. In 
order to prevent a humanitarian crisis at 
bottlenecks at specific border crossings or 

1 2 The term ‘refugee‘ has been used as an 
undifferentiated and hence misleading catch-all label 
by German policymakers and the media since the 
beginning of the ‘refugee cri sis‘. However, refugees 
constitute only one very specific group of migrants, in 
parti cular, but not confined to, their unique legal status 
in comparison to all other migrant groups. This issue 
will be briefly discussed in a separate chapter in this 
paper. 

train stations (e.g. in Budapest, Hungary), 
some EU member states, including 
Germany and Sweden - but also some 
Balkan countries along the main transit 
routes in the EU-opened their borders 
for specific refugees (essentially Syrians, 
Afghans and Iraqis) for a certain period 
of time,2 effectively suspending EU 

2 In the case of Germany, Chancellor Angela Merkel 
announced during her summer press conference on 
August 31st, 2015, that no refugees from Syria would be 
stopped from entering Germany with immediate effect, 
regardless of EU law to the contrary. Her announcement 
was not backed by a debate, let alone a corresponding 
previous decision by the German Parliament – a piece 
of political decision-making absolutely striking in the 
sense that, for example, every peace-keeping mission 
involving German troops must be confirmed beforehand 
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immigration laws and asylum provisions. 

Others, however, like Hungary 
and Austria, but also non-EU-member 
Macedonia (in cooperation with Austria), 
in what was a politically controversial 
move, later reacted to the ever rising 
‘refugee’ numbers by closing their borders 
through newly-built and heavily guarded 
fences in order to stem the flow of people 
in an attempt to preserve public order 
and regain effective control over who 
would be permitted to cross their country 
borders; ironically, Macedonia closed 
its land border with EU member state 
Greece to prevent the transit of ‘refugees’ 
who had already reached safe and secure 
EU territory but wanted to move on 
towards other, more attractive Northern 
EU countries, transiting via the non-EU 
Balkan states. 

In addition, some other EU members 
like Denmark and Sweden sus pended the 
Schengen agreement and/or massively 
restricted access to welfare benefits 
for ‘refugees’ to become less attractive 
destinations. Finally, the hugely contro-
versial3 EU Turkey refugee deal of March 
18th, 2016, also contributed to the massive 
decline in new ‘refugee’ arrivals since 
April 2016 on the Western Balkans route 
(although arrivals into Italy via second 
most important and substantially more 
dangerous Central Mediterranean (sea) 

by the Bundestag in line with the landmark decision by 
the German Constitutional Court of July 12th, 1994. 
3 See, for example, Collett, Elisabeth (2016), The 
Paradox of the EU-Turkey Refugee Deal, Washington 
D.C. (http://www.migrationpolicy.org/news/paradox-
eu-turkey-refugee-deal); N.U. (2016), Erdoğan droht 
mit Scheitern des Flüchtlingsabkommens, Die Zeit 
Online, May 24th, 2016 (http://www.zeit.de/politik/
ausland/2016-05/eu-tuerkei-abkommen-fluechtlinge-
recep-tayyip-erdogan-visafreiheit). 

route are going up strongly as a result).4 
Under this pact, all newly arriving irregular 
– i.e. illegal – entrants who have reached 
Greece from Turkish territory since March 
20th, 2016, will be automatically deported 
back to Turkey. In return, the EU agreed 
to admit, on a 1 for 1 basis, Syrian (war) 
refugees who are already in Turkey under 
a resettlement program, provide six billion 
Euros in financial aid to the existing 
refugee population in Turkey and agreed 
to speed up the visa liberali zation process 
for Turkish citizens.

In this paper, the manifold, and 
potentially fundamental, political, 
economic, legal, social, and cultural 
ramifications of this historically 
unprecedented development for Germany 
and the EU will not be discussed as they are 
beyond the scope of the LEU conference’s 
theme. Instead, the author will attempt 
to provide an overview of the security 
challenges which were already created by 
the ongoing ‘refugee’ crisis or which are 
likely to arise in the near future; the focus 
is on the situation in Germany. 

2. The ‘refugee’ crisis - some facts and 
figures

2.1. Numbers and nationalities

At the end of 2015, German authorities 
estimated that 1.1 million ’refugees’ 

4 The Central Mediterranean route was very popular 
in 2012 and 2014 when many ’refugees‘ attempted to 
reach the EU through Italian islands such as Lampedusa 
which is in close proximity to Tunisia. See International 
Organization for Migration (IOM). Global Migration 
Data Analysis Center GMDAC)(2016), The Central 
Mediterranean route: Deadlier than ever, Data Briefing 
Series, Issue No. 3), June 2016, Berlin  (https://
publications.iom.int/system/files/pdf/gmdac_data_
briefing_series_issue3.pdf). 
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and asylum seekers had entered German 
territory during the year5 – five times 
as many as in 2014. Their exact figure 
remains unknown until today for lack 
of an operational registration system 
including an EU-wide integrated database. 
More than half of the ‘refugees’ entered 
Germany during the last four months of 
2015, after German Chancellor Angela 
Merkel had publicly announced (and ap-
parently taken the decision after discussing 
the issue with the Federal Minister of the 
Interior but without consulting the issue 
the German Parliament beforehand) that all 
‘refugees’ from Syria would be permitted 
to enter Germany, EU law and provisions 
of the German Basic Law (Grundgesetz) 
to the contrary notwithstanding. In fact, 
Mrs. Merkel’s famous announcement 
(“We will cope!”), effectively had her 
suspend pertinent EU law on the conduct 
of asylum policy in EU member states 
(in particular, the Dublin III regulation 
of 2013) as well as Article 16.2 of the 
German Basic Law which regulated the 
right to asylum in Germany. Immediately 
after, the numbers of incoming ‘refugees’ 
– who were not stopped but actively 
transferred to Germany by the authorities 
of other EU member states and some non-
EU-members in the Balkans–skyrocketed 
and partly exceeded 10,000 persons per 
day. Until March 2016, the influx showed 
no signs of waning; even in January 2016, 
some 60,000 ‘refugees’ arrived despite the 
inclement winter weather.

As we speak, it also remains perfectly 
unclear how many have ‘refugees’ have 

5 http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/
d e u t s c h l a n d - 4 7 6 - 6 4 9 - a s y l a n t r a e g e - i m -
jahr-2015-14000143.html.

remained on Germany ever since due to 
the principle of free movement throughout 
the Schengen Area. Only 476,659 official 
applications for political asylum were filed 
in 2015, up by 273,815 in comparison 
to 2014, and also topping the previous 
historical peak which was reached in 1992 
in the wake of the Yugoslavian civil war. 
The reasons for this rather low number 
are unclear. One explanation is that many 
‘refugees’ moved on to other Schengen 
countries, in particular to Scandinavia, to 
claim asylum of refugee status there. An 
alternative explanation is the long waiting 
time to obtain a slot for filing the application 
in Germany which reached up to six 
months due to the unprecedented numbers 
to be processed and lacking resources in 
the processing agency, the Federal Office 
for Migration and Refugees (Bundesamt 
fьr Migration und Flьchtlinge) and its 
regional branches which is a subordinate 
federal agency of the Federal Ministry of 
the Interior (Bundesinnen mini sterium).

EU-wide, the total number of ‘refugees’ 
illegally entering the EU was substan tially 
higher still. Frontex, the Warsaw-based 
European Agency for the Manage ment of 
Operational Cooperation at the External 
Borders, detected 2,081,366 illegal border 
crossings in the Western Balkans region 
alone (Alba nia, Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, the Former Yugoslav Republic 
of Macedonia, Monte negro and Serbia) 
in 2015, up from 66,079 in 2014 and 
40,027 in 2013.6 Reliable figures or at least 
estimates for the entire EU are not publicly 

6 See Frontex (2016), Western Balkans. Annual Risk 
Analysis 2016, Warsaw, p. 33 (http://frontex.europa.
eu/assets/Publications/Risk_Analysis/WB_ARA_2016.
pdf). 
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available.

The majority of these refugees are (or 
claim to be) Syrian (war) refugees, but 
there were also large cohorts also from 
Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan, the 
Balkans (essentially Albania, the Kosovo, 
Serbia and Bosnia and Herzegovina), 
and increasingly so from North Africa 
(Maghreb countries, Sudan), East Africa 
(Eritrea and Somalia) as well as Sub-
Sahara Africa (Nigeria). 

However, since the vast majority of 
all ‘refugees’ entering Germany have no 
passports or other ID documents to prove 
their identity and nationality – 77 per cent 
in January 20167 –, it is extremely difficult 
for the authorities of any EU member state 
to verify their true countries of origin and 
to collect any other crucial personal data. 

As, for example, the nation ality has 
important legal ramifications and substan-
tially influences the individual ‘refugee’s 
chances to officially obtain, or to be 
denied, the legal status as a refugee or 
an asylum seeker (and correspondingly, 
to obtain, or be denied, the legal right to 
stay at least temporarily in the EU), strong 
incentives for document fraud as well as 
nation swapping – i.e. the false declaration 
of the nationality versus the authorities – 
exist. Figures from the aforementioned 
Frontex report on illegal border crossings 
in the West Balkans region alone illustrate 
the magnitude of the problem.8 Among 

7 See N.N. (2016), Großteil der Flüchtlinge kommt ohne 
Ausweispapiere, Handelsblatt Online, February 24th, 
2016 (http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/
fluechtlingskrise-grossteil-der-fluechtlinge-kommt-
ohne-ausweispapiere/13008574.html). 
8 See Frontex (2016), p. 33. – Obviously, the pervasive 
lack of documentation among ‘refu gees‘ also has 

the 2,081,366 illegal entrants who were 
detected there in 2015, the nationalities 
of 779,235 could not be “specified”, 
an increase of 332,906 per cent over 
2014 when only 234 such cases were 
revealed (compared to only 42 in 2013). 
Accordingly, this group represented 37 per 
cent of the total, slightly ahead of Syrians 
and Afghanis at 34 and 15 per cent, 
respectively.

important security implications which cannot be 
addressed in this context.
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2.2. Main ‘refugee’ routes

The two main ‘refugee’ routes into the EU run via the Balkans and the Central 
Mediterranean (Table 1 and Table 2 below). 

Table 1: Main ‘refugee’ routes into the EU

Source: EU Commission (2016), Refugee crisis in Europe, Brussels 
               (http://ec.europa.eu/echo/refugee-crisis_en). 

While the Balkans route involves 
many land often time-consuming border 
crossings, it is nevertheless substantially 
safer due to the fact that sea crossings – and 
hence the risk of drowning – are essentially 
limited to the passage by boat from the 
Turkish mainland to the Eastern Aegean 
islands of Greece such as Kos which are 
only a few kilometres away. By contrast, 
the latter, the Central Mediterranean route 
requires long-distance passages across the 
open Mediterranean sea. Due to the lack 
of seaworthiness of some of the boats used 
by professional human traffickers – who 

regularly overload boats to maximize their 
profits per trip – thousands of ‘refugees’, 1 
in 23 in the first 5 months of 2016 according 
to estimates by the Global Migration Data 
Analysis Center,9 have drowned during the 
passage. Nevertheless, the Mediterranean 
route has seen a massive increase in 
‘refugee’ figure over the summer of 2016.

Table 2: Migration routes, ‘refugee’ 
numbers, asylum applications 

9 See International Organization for Migration (IOM). 
Global Migration Data Analysis Center GMDAC) 
(2016), p. 1.
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Source: Wikipedia (2016), European migrant crisis (based on Eurostat figures)  
  (https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis).

2.3. Socioeconomic composition of the 
‘refugee’ population in Germany

Given the aforementioned data 
collection problems, the following 
information may not fully reflect the socio-
economic characteristics of the ‘refugee’ 
population which has arrived in Germany 
in the previous years. Nevertheless, they 
provide a reasonably good understanding 
of which areas will require administrative 
action now and in the foreseeable future.
2.3.1. Gender and age composition

As for the gender and age composition, 
reliable data are only available for those 
‘refugees’ who have formally applied 
for political asylum in Germany. As the 
corresponding figures for 2014 and 2015 
show almost identical percen tages,10 it is 

10  See Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2015), Das Bundesamt in Zahlen 2014. 
Asyl, Migration und Integration, Nürnberg, p. 22 
(https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2014.
pdf?__blob=publicationFile); Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2016), Das Bundesamt in Zahlen 2015. 
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plausible to assume rather stable trends in 
these two socioeconomic cate gories.

According to the most recent available 
data which cover the first five months 
of 2016, a total of 302,209 first-time 
applications for asylum – plus 7.576 
follow-up applications – were filed with 
the Federal Office for Migration and 
Refugees.11 Across all age brackets, on 
average 66.4 per cent of the applicants 
were male, and 33.6 per cent female. 
However, the share of male applicants was 
substantially higher in some juvenile age 
brackets:
• Among those aged from 16 to 25, it 

was 76.8 per cent; 
• among those between and 25 and 30 

years, males comprised 71.9 per cent 
of the total. 
This is noteworthy in the sense that 

the share of applicants in the age bracket 
from 16 to 30 years reached 44 per cent 
of the total; 72.8 per cent of all applicants 
were younger than 30 years, including 
an increasing number of unaccompanied 
minors (in 2015, a total of 14,439 ‘anchor 
children’ were registered as asylum 
applicants) – those below the age of 18 
filed 33.4 per cent of all applications. 
Generally speaking, both the average 
and the median age of asylum applicants 
remains substantially lower than the 
respec tive figures for Germany’s resident 
population. 

2.3.2. Religion
In 2015, 76.1 per cent of all refugees 

from the ten major countries of origin 

Asyl, Nürnberg, p. 19 (http://www.bamf.de/SharedDocs/
Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-
zahlen-2015-asyl.pdf?__blob=publicationFile).
11 For the following see Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2016), Aktuelle Zahlen zu Asyl. 
Ausgabe Mai 2016, Nürnberg, p. 7. (http://www.bamf.
de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/
Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-mai-2016.pdf?__
blob=publicationFile). 

who had files first-time applications for 
asylum were Muslims; as a share of the 
total number of applicants, Muslims 
represented 73.1 per cent. The respective 
figures for Christians as the second largest 
religious groups were 10.8 per cent and 
13.8 per cent. Yazidis, the third largest 
religious group, represented 5.0 per cent 
and 4.2 per cent of the total, respectively.12

2.3.3. Qualification levels
Qualifications levels of ‘refugees’, 

including language proficiency, are 
regularly surveyed by the Federal Office 
for Migration and Integration.13 Data are 
collected during the first-time asylum 
application process on a voluntary basis. 
Answers do not have to be supported 
with formal proof of achievement 
and proficiency through appropriate 
documentation. In what constitutes another 
severe methodological shortcoming, 
qualification levels are not benchmarked 
against the European Qualifications 
Framework (EQF) which is the cornerstone 
of the Bologna process to ensure the 
comparability of national education stan-
dards, nor are they benchmarked against 
the qualification requirements of the 
highly-specialized German labour market. 
Therefore, the functional equivalent of 
qualifications acquired by refu gees abroad 
with corresponding German qualifications 
and qualification levels is not assessed 
at all. As regards language skills, the 
stated proficiency levels are based on 

12 See Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2016), 
Das Bundesamt in Zahlen 2015. Asyl, Nürnberg, p. 
22 (http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/
Publikationen/Broschueren/bundesamt-in-zahlen-2015-
asyl.pdf?__blob=publicationFile). 
13 The data were taken from Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2016), Asylerst antrags-
steller in Deutschland im Jahr 2015. Sozialstruktur, 
Qualifikationsniveau und Berufstätigkeit. BAMF-
Kurzanalyse Ausgabe 3/2016, Nürnberg ( h t t p : / /
www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/
Kurzanalysen/kurzanalyse3_sozial-komponenten.
pdf?__blob=publicationFile).
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the subjective self-perception of the 
interviewee, not on the har monized scales 
developed in the Common European 
Framework of Reference for Languages 
(CEFR). Moreover, no distinction is made 
between written and oral language skills; 
illiteracy therefore remains undetected.

2.3.3.1. Formal and professional 
qualifications

Overall (n = 174,155), 18.4 per cent of 
all asylum applicants from all countries of 
origin claimed to have completed tertiary 
education (university or similar). The 
respective figures for grammar school, 
middle school and elementary school were 
21.7 per cent, 29.7 per cent and 23 per 
cent, while 6.6 had no formal education 
at all (other: 0.5 per cent). However, 
substantial country-specific differences 
were observed. The percentage of Syrians 
and Iranians who had completed tertiary 
education was markedly above average 
(27.8 per cent for male and 23.8 per cent for 
female Syrians; 30.8 per cent for male and 
45.9 for female Iranians); both countries 
also excelled with respect to grammar 
school (26.9 for male and 25.4 per cent for 
female Syrians; 44.7 per cent for male and 
37.2 per cent for female Iranians).

An even more diverse picture emerges 
from the sector-specific data on the last 
employment in the countries of origin (n = 
142,534). Across the board, 35 per cent of all 
asylum applicants were not economically, 
a figure which also partly reflects the 
large percentage of minors among asylum 
applicants. However, Iranians (82 per cent) 
and Pakistanis (79 per cent) displayed the 
highest employment ratio by wide margin, 
will figures for asylum seekers from the 
Balkans were substantially higher than the 
average (Serbia: 39 per cent; Macedonia: 
41 percent; Kosovo: 53 per cent).

Overall, most asylum seekers had 
previously worked in the crafts (13 per 

cents), as aides/private sector clerks 
(10 per cent), while five per cent were 
teachers. Again, substantial country-
specific differences exist, with 5 per cent 
of all Iranian and 4 per cent of all Syrian 
asylum applicants having an engineering 
background, with similar figures for the 
art, medical professions and admini strative 
professions. By contrast, 35 per cent of 
all Eritreans had an employ ment record 
as soldiers, mercenaries or professional 
athletes.

2.3.3.2. Language skills 
According to the most recent survey, 

which covers 2015 (n = 97,747), the three 
most frequent mother tongues of asylum 
applicants were Arabic, Albanian and 
Dari/Farsi. On average, 28.1 per cent of 
all applicants claimed to have English 
language skill, while only 1.8 per cent 
claimed to speak German. However, as 
with overall qualification levels, language 
proficiency varied widely with respect to 
the respective countries of origin. As for 
English, the highest shares were recorded 
among Syrians (41 per cent), Kosovo (31.4 
per cent), Iran (31.4 per cent) and Eritrea 
(28.9) per cent, while the lowest ratios 
were found among Macedonians (2.0 per 
cent), Serbians (3.4) and Pakistanis (4.9 
per cent).

As for German language skills, 
Kosovo was the positive outlier by a wide 
margin at 19.5 per cent, followed by Iran 
(3.0 per cent) as a distant second and 
Serbia (1.9 per cent). Asylum applicants 
from all other countries came out below 
the average of 1.8 per cent (Syrians: 1.1 
per cent; Afghanis: 0.6 per cent; Iraqis: 0.4 
per cent).

2.4. Administrative handling and legal 
status of ‘refugees’

Unlike the USA, Canada, Australia, 
New Zealand and a few other countries, 
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Germany has no explicit, labour market 
oriented migration policy. Except for 
EU nationals, who benefit from the free 
movement of workers14 – one of the four 
basic freedoms of the Single Market – 
and who must be treated like nationals 
(including welfare benefits), and the 
(unsuccessful) Blue Card regime for 
highly qualified specialists from third 
countries who may apply for a temporary 
residence permit under this scheme, and 
family reunifications, no formalized immi-
gration schemes exist.

However, comprehensive rules on 
irregular migration on humanitarian 
grounds exist (including pertinent 
international law such as the Geneva 
Convention on Refugees and the European 
Convention on Human Rights). The most 
promi nent legal provision is Article 16a 
of the German Con stitution, the Basic 
Law.15 An individual basic right, it is its 
only provision which may be exclusively 
invoked by a foreigner. It grants all persons 
who are persecuted in their home countries 
the right of political asylum (which, 
depending on the circumstances in the 
home countries may be granted temporarily 
or on a permanent basis) (Article 16a(1)). 
However, this paragraph of Article 16a 
may not be invoked by any person “who 
enters the federal territory from a member 
state of the European Communities or from 
another third state in which application 
of the Convention Relating to the Status 
of Refugees and of the Convention for 
the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms is assured.” Those 
so-called safe countries of origin (Sichere 
Herkunftslдnder) will be specified by a 
law which must be passed jointly by the 

14 The free movement of non-economically active EU 
citizens such as pensioners or wel fare recipients may, 
by contrast, be restricted by the receiving member state.
1 5h t t p s : / / w w w. b u n d e s t a g . d e / b l o b / 2 8 4 8 7 0 /
ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.
pdf. 

Federal Parliament (Bundestag) and 
the Federal Council (Bundesrat) which 
represents the 16 German states.

Currently, all member states of the EU, 
plus Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Ghana, Kosovo, the Former Yugoslav 
Republic of Macedonia, Montenegro, 
Senegal, and Serbia have been legally 
declared safe countries of origin. According 
to Section 29 of the Asylum Procedure Act 
(Asylgesetz), which specifies Article 16a 
of the Basic Law, all asylum application 
by citizens of these countries “shall be 
rejected as manifestly unfounded, unless 
the facts or evidence produced by the 
foreigner give reason to believe that he 
faces political persecution in his country 
of origin in spite of the general situation 
there.”16 However, even if manifestly 
unfounded, every single application must 
be processed by the Federal Office for 
Migration and Refugees. This procedure 
currently takes 5 months to complete on 
average (15 months for Pakistani asylum 
applicants)17 – compared to 48 hours in 
Norway with respect to asylum applications 
by citizens of safe countries of origin and 
48 hours in Switzerland for applications 
by citizens of Balkan countries.18 During 
the application process, applicants are 
eligible for a variety of monetary and non-
monetary welfare benefits,19 including 
pocket money (€139 per month for single 
adults, €129 per person in couples; the 

16https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_asylvfg/
englisch_asylvfg.html#p0288. 
17 See N.N. (2015), Knapp 356.000 unbearbeitete 
Asylanträge im Bamf, DIE ZEIT ONLINE, 
December 7th, 2015 (http://www.zeit.de/politik/
deu tsch land/2015-12/asy l -bamf-verwal tung-
ueberforderung-asylantraege).
18 See Leubecher, Marcel (2015), So wird die Dauer 
von Asylverfahren verschleiert, DIE WELT ONLINE, 
August 25th, 2015 (http://www.welt.de/politik/
deutschland/article145595071/So-wird-die-Dauer-von-
Asylverfahren-verschleiert.html). 
19 Details at http://www.merkur.de/politik/
fluechtlinge-was-bekommen-sie-in-deutschland-
faktencheck-5565086.html. 
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allowances for children are age-related and 
range from €84 to €95 per month), plus 
free accommodation in a reception center 
and free food. Once the asylum applicants 
has been transferred to housing outside 
the reception centers, an extra allowance 
is granted to cover extra expenses such as 
clothing, food, rent, heating, household 
items and furniture (singles: €219/month; 
couples: €194 per person and month; 
children: €133 up to €198 per child and 
month). The eligibility for those benefits 
combined with the long average processing 
times for asylum applications is widely 
considered to be the main reason for the 
still very large number of applications 
by citizens from safe countries of origin, 
especially in the Balkans, although 
rejection rates are substantially higher 
than 90 per cent, because local wages and 
benefits are substantially lower than those 
granted by Germany and a few other EU 
member states. 

At the EU level, the 1999 European 
Council agreed in Tampere, Finland, on 
the establishment of a common EU asylum 
system.20 The main objective was to 
prevent ‘asylum shopping’ – i.e. arbitrage 
regarding welfare benefits which remain 
disharmonized until today and differ 
substantially among EU member states,21 
as well as with respect to enforcement 
procedures (in particular with respect to the 
likelihood of being deported or tolerated if 
asylum is rejected) – against the backdrop 
of the Schengen Agreement which saw 
passport controls abolished among its 
signatory states. In a nutshell, ‘refugees’ 
and asylum seekers must register in and 

20 For details see Luft, Stefan (2016), Die 
Flüchtlingskrise. Ursachen, Konflikte, Folgen, Munich, 
pp. 45ff.
21 See Ettel, Anja/Zschäpitz, Volker (2015), So großzügig 
ist Deutschland zu Flüchtlingen wirklich, DIE WELT 
ONLINE, September 24th, 2015 (http://www.welt.
de/wirtschaft/article146786866/So-grosszuegig-ist-
Deutschland-zu-Fluechtlingen-wirklich.html). 

be processed by the first EU member state 
they enter (so-called Dublin Convention). 
Accordingly, every EU member state has 
the right to ever, send back aliens who have 
ignored this rules to their first EU point 
of entry. In August and September, this 
systems collapsed in the wake of German 
Chancellor Angela Merkel’s decision to 
suspend it for all Syrian ‘refugees’ who 
wanted to register in Germany. A proposed 
quota system to (re)distribute ‘refugees’ 
fairly across all EU member states and 
to re-establish the Dublin Convention 
failed to be implemented due to the strong 
resistance of the Visйgrad countries, but 
also, amongst others, the UK and France. 

Regardless, the system has been 
dysfunctional from the onset as no 
central database was created to make 
asylum applications all across the EU 
transparent to the competent authorities 
of the 28 member states and to share the 
personal data of ‘refugees’ and asylum-
seekers. Multiple asylum applications 
in several EU member states – ensuring 
access to multiple welfare systems –, 
which often are covered up by the use of 
aliases, remain frequent as a result. In the 
special case of Germany, similar problems 
arise due to the fact that personal data, 
including fingerprints, of asylum seekers 
and ‘refugees’ are not collected at the first 
contact with the German authorities – 
typically the border police or the staff of 
reception centers. Instead, data collection 
takes place only once the application for 
asylum has been files – given the large 
number of cases, the waiting time was up 
to 6 months in some parts of Germany, e.g. 
in Berlin, the capital, during the application 
peak in the 2015/16 winter. The recently 
passed Data Exchange Enhancement Act 
(Datenaus tausch  verbesserungsgesetz) is 
designed to remedy this issue.
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3. (Potential) Security challenges sum-
marized

3.1 The external dimension

3.1.1. Unresolved border control issues
As was described above, the EU 

member states have so far been unable to 
install a comprehensive border protection 
regime except for the international airports 
where ID papers are frequently double-
checked when arriving on flights from 
certain third countries such as the Ukraine, 
Turkey, most Middle Eastern and North 
African countries (in practice, border 
police officers first conduct so-called 
document checks when the passengers 
deplane from the aircraft who only after 
successfully completing this additional 
check may move on to the transit area or 
the immigration counters). 

In combination with the freedom of 
movement within the Schengen area once 
legal and illegal (or undocumented) non-
EU residents have crossed a Schengen 
member state’s external border and the 
currently inefficient data exchanges 
routines within the Schengen area, law 
enforcement agencies of all EU countries 
suffer from a critical lack of security-
relevant information:
• First, the sheer numbers of incoming 

‘refugees’ and asylum-seekers 
remain unknown before they have 
been officially registered in one 
of the EU member states (as was 
mentioned above, the legal obligation 
for ‘refugees’ and asylum-seekers 
to register has not been effectively 
policed and enforced by most member 
states including Germany at the time 
of writing)

• Second, and much more importantly, 
the true identities of a large portion 
of the incoming ‘refugees’ cannot be 
verified due to the aforementioned 

fact that most of them arrive without 
proper ID documents, or any at all. 
While it may be possible to reveal 
their identities through a combination 
of measures which include, but are not 
limited to, their questioning by law 
enforcements officers and interpreters, 
forensic examinations such as down-
loading and analysing data stored 
on their mobile devices, email and 
social media accounts or on online 
messenger services22, this process is 
very time-consuming due to the vast 
number of cases. Moreover, it has 
often proven impossible to prevent 
these people from moving on or 
even going underground during the 
identification process, thereby eluding 
the identification process.
The consequences of this dual failure 

have become terrifyingly manifest through 
the rapidly increasing number of random 
terrorist attacks which have in the past 
two years stricken Belgium and France 
in particular, but which are increasingly 
common now also in Germany. The 
vast majority of these attacks have been 
planned and committed by young Muslims 
who, based on their own letters and videos 
in which they claimed responsibility after 
their deeds, were often affiliated with IS/
Daesh and other Middle Eastern terrorist 
organizations such as Hisbollah. 

Law enforcement agencies of the 
affected member states were meanwhile 
able to proof that some of these terrorists 
had entered the EU under false identities 
as ‘refugees’ and asylum-seekers.23 

22 Amazingly, although a large number of ’refugees‘ 
and asylum-seekers claim to have lost their passports 
and any other IDs, most communicate with friends and 
relatives on a regular basis with their own smartphones, 
email, VOIP and messenger services.
23 See for many Hackensberger, Alfred (2015), 
Das nächste große Schlechtfeld ist Europa, DIE 
WELT ONLINE, June 29th, 2015 (https://www.
welt.de/politik/ausland/article143186475/Das-
naechste-grosse-Schlachtfeld-ist-Europa.html);  
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The majority of the Muslim attackers, 
however, were identified as second or third 
gene ration immigrants from North Africa 
and the Middle East, most of whom had 
meanwhile obtained the dual citizenship 
of both their host country and their home 
countries (deporting these people after 
a conviction and imprisonment would 
require the prior annulment of the EU 
member state’s citizenship they also hold 
– a sanction which is often extremely hard 
to impose due to constitutional restraints 
and other legal provisions to the contrary). 
There is also strong evidence that existing 
terror cells are actively attempting to 
recruit new followers among ‘refugees’ 
and asylum-seekers, often in the immediate 
vicinity of the reception centers.

3.1.2 Import of ‘youth bulge’ problems 
from North Africa and the Middle East?

In the topical literature, (male) 
“youth bulges” have been identified as 
an important explanation for the frequent 
outburst of violence in the affected 
societies.24 The term “youth bulge“ is used 
to define a specific demographic situation, 
when the population share of the 15-24 
year olds exceeds 20 per cent and the share 
of the 0-14 year olds (“children bulge“) is 
higher than 30 per cent. The corresponding 

Diehl, Jürgen (2016), Zahl der Hinweise auf 
mutmaßliche Terroristen unter Flüchtlingen steigt, 
SPIEGEL ONLINE, February 10th, 2016 (http://www.
spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-hinweise-
auf-mutmassliche-terroristen-steigen-a-1076511.html). 
24  Seminal contributions were authored by 
Huntington, Samuel (1996), The Clash of Civilizations 
and the Remaking of the World Order, New York: Simon 
& Schuster; Heinsohn, Gunnar (2003), Söhne und 
Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen, 
Zürich: Orell Fuessli; Goldstone 1991; Goldstone, 
Jack A. (1991), Revolution and Rebellion in the Early 
Modern Western, Berkeley: University of California 
Press; Schomaker, Rahel (2013), Youth bulges, poor 
institutional quality and missing migration opportunities 
- triggers of and potential counter-measures for terrorism 
in MENA, Topics in Middle Eastern and African 
Economies, Vol. 15, No. 1, May 2013, pp. 116-140 
(http://www.luc.edu/orgs/meea/volume15/pdfs/Youth-
Bulges-Terrorism-and-Migration-in-MENA.pdf).

“youth bulge theory" predicts that societies 
characterized by “youth bulges” are much 
more prone to be affected by social unrest, 
high rates of juvenile delinquency, civil war 
and/or external aggression towards their 
neighbours than those societies without 
this demographic disorder. In short, young 
people, competing fiercely with the older 
as well against each other for scare jobs, 
are considered to be likely drivers of the 
aforementioned security problems. 

The “youth bulge” effect is stronger 
if the gap between job-seekers (and their 
expectations) and the realities of the 
labour market is wide, so that juvenile 
unemployment rates are substantially 
higher than the population’s average. As 
in many countries unemployment and 
dire career prospects are also an important 
entry barrier into the “marriage market”, 
the “youth bulge theory” also incorporates 
a psychological and socio-economic 
component, as young (male) people who 
are not able to start a family of their own, 
while they remain financially dependent on 
their parents’ family or clans, are therefore 
considered to be more risk-minded and 
more prone to violence. Furthermore, 
these young people have lower opportunity 
costs – literally the have “nothing to lose” 
-, i.e. the cost of recruiting these people to 
terrorist groups are relatively low.

According to economic theory, there 
are two general options for an individual 
to cope with this form of discontent vis-
б-vis his own government and society: He 
can voice its complaints for the purpose 
to change the system or at least a specific 
part or subsystem (through elections or 
protests), or he can (try to) exit the system. 
If, however, the normal voice option 
(elections) and the exit option (migration) 
do not exist, mass protests, revolutions, 
or, in extreme cases, domestic terrorism to 
reach political goals may be the result. 

Emigration in this context is 
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considered to be a safety valve for the 
government of these countries. This is 
because whenever a significant part of the 
“youth bulge” can be “exported” to other 
countries, the risk of youth discontent, 
resulting in violence and terrorism at 
home, may substantially be reduced. Even 
a cursory look at the political regimes and 
economic conditions of the majorities of 
the home countries of the ‘refugees’ and 
asylum-seekers who have reached Europe 
in the past few years clearly shows that 
the condition for “youth bulge” induced 
discontent are overwhelmingly fulfilled. 
They range from overpopulation, dismally 
performing economies to all sorts of 
hostilities including civil war and terrorist 
attacks. Moreover, in most North African 
and Middle East countries, exerting the 
voice option has for many decades been 
strongly restricted by the ruling elites 
and their political authoritarianism. It is 
worth noting in this context, that the most 
impressive “youth bulge” in recorded 
history has been evolving in the Muslim 
world, again in particular in North Africa 
and the Middle East, which has seen its 
total population grow between 1900 and 
2000, i.e. over a mere five generations, 
from 150 million to 1.2 billion people. 

Apart from the enormous labour 
market pressure this has created for these 
countries – a well-known push factor in 
economic theories of migration -, there are 
also strong incentives for the governments 
of these countries to – at least implicitly 
– support emigration to relieve the 
economic and political situation at home. 
While the rise of the Gulf economies in 
the past decades has rendered them an 
important destinations for emigrants from 
these countries due to strong cultural (i.e. 
religious and linguistic) ties, outflows 
to these countries were not enough to 
create substantially better labour market 
conditions for those young people – mostly 

unqualified – who had stay. It is therefore 
no exaggeration to state that the decision of 
early September 2015 to de facto open the 
EU’s borders proved a golden opportunity 
for these countries’ governments to try 
to direct a part of their “excess” juvenile 
population surplus the EU. Although there 
is no general proof, but reasonably strong 
anecdotic evidence25, it seems likely that 
these countries also allowed convicted 
criminals to try to leave towards the EU on 
the established ‘refugee’ routes in order to 
reduce domestic crime rates.

2. The internal dimension
The events of New Year’s Eve 

2015/2016 in front of Cologne’s main 
railways station were a game-changer in 
the debate on (potential) security issues 
created by the refugee crisis. During the 
celebrations, some 1.200 women were 
sexually harassed, robbed and, in at least 
five cases, raped by a mob of an estimated 
2.000 men, the vast majority of whom were 
first and second generation immigrants, 
mostly of North Africa descent, but also 
including a large number of recently 
arrived ‘refugees’. Some 210 police 
officers who were present were unable 
to intervene effectively. Similar crimes 
happened simultaneously in a number 
of other German and Austrian cities 
including Hamburg, Bielefeld, Nuremberg 
and Vienna.26 So far, only a handful of 

25 Currently, most North African and Middle East 
countries as well as Afghanistan, Pakistan and some 
others refuse to take back their own citizens who are to 
be deported from Germany and other EU member states. 
Typical reasons for deportation are the failure to secure 
political asylum, overstaying a visa or being a convicted 
criminal (deportations are often suspended, however, so 
most deportees nevertheless remain in the EU).
26 https://en.wikipedia.org/wiki/New_
Year%27s_Eve_sexual_assaul ts_ in_
Germany. After the events, the term ‘refugee’ 
was often pejoratively rephrased into 
‘rapefugees’ in the public, but also the some 
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the perpetrators could be identified, were 
tried and eventually sentenced – often 
on probation, so no jail sentences were 
imposed, in part, because the perpetrators 
were first-time and/or juvenile offenders.

According to police reports, sexually 
motivated crimes by ‘refugees’ and 
immigrants have become a rather common 
occurrence, especially during festivals or 
in public swimming pools. On the other 
hands, crimes against ‘refugees’ and 
immigrants committed by German also 
occur frequently, in particular in the form 
of arson attacks against refugee centers 
and hate crimes in the social media. 
There is no central database to gather 
information on all such occur rences, and 
not all occurrences may have happened 
in the first place (‘false flag’ and ‘hoax’ 
problems); however, some websites try to 
keep track by systematically evaluating 
nationwide police reports and local 
newspaper reports.27 Mutual escalation 
might therefore give rise to substantial 
security issues in some German cities, 
and might increase the number of clashes 
and riots accordingly. It will therefore be 
crucial for the governments, including 
local governments, law enforcement 
agencies and the courts, to take adequate 
(pre-emptive and counter-) measures to 
effectively deter extremist action on both 
sides.

Currently, the (potential) security risk 
lies less in a rise of crime numbers; in 
fact, according to official statistics, they 
have fallen in Germany both for Germans 
and foreigners for a few years. However, 

media.
27 The following websites are the most popular ones: 
Einzelfall-Map (https://www.facebook.com/XY-
Einzelfall-1289544721071903) records (alleged) 
crimes committed by ‘refugees’/immigrants, Refugee-
Map (http://static.apps.welt.de/2015/hetze_und_gewalt/
index2.html) tracks (alleged) crimes by Germans against 
‘refugees’, while HOAXmap (http://hoaxmap.org/) lists 
(potential) ‘false flag’ occurrences.

a much more serious security risk may 
eventually result from failing to integrate 
the recently arrived ‘refugees’ and asylum-
seekers into the German society and, most 
of all, into the German economy sooner 
rather than later. As was elaborated above, 
given the very low qualification levels and 
German language proficiency levels of 
most new arrivals, to accomplish this task 
even in the mid-term will be an enormous 
challenge.

If integration efforts are inadequate 
or fail outright, Germany might not be 
able to prevent the emergence of French- 
and Belgium-style ‘banlieues’ (slums), 
which have transformed to become 
high-crime areas and breeding grounds 
for Islamic terrorism (albeit on a much 
smaller scale, similar hotspots already 
exist in some German cities, especially 
in the deindustrialising Ruhr Area and in 
parts of Berlin). If Germany’s post-WWII 
history is any guide, it is safe to say that 
the integration of Muslim ‘refugees’ and 
asylum-seekers will be a much more 
daunting task compared to any other ethnic 
groups, in particular Asians. According 
to all available data, second and third 
generation immigrants from Turkey, North 
Africa and the Middle East continue to 
boast substantially lower qualifications 
levels, lower German language proficiency 
levels and worse labour market outcomes 
than all other immigrant groups.

Looking ahead, an important reason to 
express strong concerns about a possible 
deterioration of the security situation in 
Germany (and the EU) is cultural. Most 
of the perpetrators are from countries with 
strict, and often corrupt, law enforcement 
and legal systems. There, law enforcement 
is typically more aggressive, and 
punishments for most crimes are usually 
a great deal harsher than in Germany 
and Europe, including the conditions 
of imprisonment, while probation, by 
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contrast, as an alternative punishment for 
minor offences or first-time offenders, is 
a very rare occurrence. Moreover, these 
societies are still characterized by strong 
patriarchies, and hence a fundamentally 
different take on women’s “correct” 
role in society, as well as by a lack of 
tolerance against homosexuality and other 
lifestyles which have over time become 
broadly acceptable in (Western) European 
societies. This particular cultural ‘baggage’ 
may lead to ‘refugees’ and asylum-seekers’ 
from some countries, again in particular 
North Africa and the Middle East, to 
erroneously believe that some of their 
crimes – especially sexually motivated 
crimes – are not crimes at all, or should 
be considered as petty offences only. This 
ill-perception may emerge among some of 
these people if sentences come as fines or 
are on probation; this might be confirming 
their cultural bias that there was no serious 
offence in the first place and would, if so 
perceived, send out the unhelpful signal 
that no change of behaviour is required.

4. Conclusion and outlook: Political 
failure as the main cause of the 
(potential) security challenges of the 
‘refugee crisis’ 

This paper provided a brief overview 
of the (potential) security challenges 
resulting from the ongoing ‘refugee crisis’ 

in Germany and some other EU member 
states. As was shown, there is no short- 
to mid-term solution to the problems 
identified. This is also due to the fact that 
there is a strong political reluctance in the 
German government to verbally give up on 
the ‘welcome culture’ which ideologically 
underpinned chancellor Merkel’s decision 
to effectively open the borders to ‘refugees’ 
from Syria and some other countries 
in September 2015. The failure of the 
members to the Schengen Agreement to 
ensure effective controls at the external 
borders of the Schengen Area and the de 
facto suspension of the Dublin Process 
by the German government are the major 
causal factors behind the unprecedented 
surge in ‘refugee’ and asylum-seeker 
numbers in Germany. The result is a 
textbook example of how a massive bout 
of government failure can substantially 
undermine the ability of law enforcement 
agencies (and the public administration 
in general) to deliver public services to 
local citizens and recognized refugees and 
asylum-seekers alike. On a more positive 
note, the current situation has not only 
revealed the aforementioned security 
issues, but it has at the same time – finally 
- opened a window of opportunity to learn 
and to remedy the systemic weaknesses 
in the EU’s and Germany’s security infra-
structure which were (partly) identified in 
this paper.
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салбар хуралдаан I : Хууль саХиулаХ 

ажиллагаа ба аюулгүй байдал

sessIon I: law enforcement and security
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АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН УЛАМЖЛАЛТ БУС АЮУЛЫН ОНОЛ, 
АРГА ЗҮЙН АСУУДАЛД

QUESTIONS OF THEORY AND METHODICS OF NON-TRADITIONAL 
THREAT OF SECURITY 
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Товч агуулга: Уламжлалт бус аюулын тодорхойлолт, агуулга, далайцын талаарх 
гадаад, дотоодын эрдэмтэн, судлаачид, олон улсын байгууллагаас өгсөн үнэлэлт, 
дүгнэлтийн харьцуулсан судалгааг хийж “Цэргийн бус бусад хүчин зүйл”, “цэргийн 
бус бусад аюул”, “уламжлалт бус занал”, “уламжлалт бус аюул занал”, “уламжлалт 
бус хүчин зүйлүүд” гэсэн олон нэр томьёо хэрэглэснийг “уламжлалт бус аюул” 
гэсэн ерөнхий нэр томьёоллоор цэгцлэх үндэслэлийг гаргасан.

Түүнчлэн “уламжлалт бус аюул” гэдгийг өргөн утгаар нь “гамшиг” гэсэн 
ерөнхий томьёололтой адил утгаар ойлгож, уламжлалт бус аюулын аюул занал, 
уламжлалт бус аюулын эмзэг байдал гэсэн ойлголтууд дээр тулгуурлан эрсдэлийн 
менежментийг нэвтрүүлэх нь хууль сахиулах бодлого, үйл ажиллагаа, зохицуулалтын 
үндэс болохыг харуулсан.

Уламжлалт бус аюулын эрсдэлийн шинжилгээг гурван үе шаттайгаар гүйцэтгэх 
арга зүйг боловсруулсан. Энэ арга зүйд Уламжлалт бус аюулын үйл явцыг “аюул 
занал” ----- “шалтгаан (эмзэг байдал)” ------ “үр дагавар” гэсэн гурвалсан холбоо 
чухал болохыг онцлон гаргасан. 

Цогц аюулгүй байдлыг хангах, бэхжүүлэх асуудал цэргийн болон уламжлалт бус 
аюулаас хамгаалах батлан хамгаалах болон хууль сахиулах салбаруудын бодлого, 
үйл ажиллагааг аливаа аюулыг болзошгүй үед нь тодруулан тогтоож, субъектив 
аюул занал, эмзэг нөхцөлийг цаг тухайд нь арилгах замаар объектив аюул заналыг 
багасгах, урьдчилан сэргийлэхэд чиглүүлэн зохицуулах арга механизмаар хэрэгжих 
нь эрсдэлийн менежментийн чухал хөшүүрэг байх болно.

Abstract: Analyses have made in estimation and results given by domestic and 
foreign scientists and researchers, also by international companies about definition, 
content( meanings) of Non-traditional threat. 

Notions as “on-traditional other factors”, “Non-military other factors”, “Non-
traditional threat”, “Non- traditional factors” have changed into general by terming “Non-
traditional threat”. Analyses say that realization of risk management based on notions as 
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the “Threat of non-traditional threat”, “Weakness of non-traditional threat” is the basis of 
law-keeping politics, functions and coordination.

Worked out the methodic of analyses in non-traditional threat in three stages.
Here showed the significance of three connections.
The realization of supplement and stability the complex security, clarifying the 

politics, functions of Defense and Law keepers companies on unexpected time through 
coordination in various direction of reducing and prophylacting objective threat, weakness 
by way of destruction on time subjective threat is important level of risk management.

Түлхүүр үгс: Аюулгүй байдал, цогц аюулгүй байдал, аюул, занал, хүчин зүйлс, 
аюул занал, эмзэг байдал, эрсдэл, цэргийн аюул, уламжлалт аюул, уламжлалт бус 
аюул.

Key words: Security, complex security threat, factors, weakness, risk, military threat, 
traditional threat, non-traditional threat. 

Уламжлалт бус аюулын онол, арга 
зүйн шинжилгээ нь хууль сахиулах 
ажиллагааг аюулгүй байдлын өнцгөөс 
боловсронгуй болгох үндсэн суурь 
асуудал юм.

Даяаршлал нь аюулгүй байдлын 
салбарыг оролцуулан, улс хоорондын 
харилцан хамаарлыг нэмэгдүүлж, 
нэг улс орны аюулгүй байдалд 
учирсан аюул занал тухайн улсын хил 
хязгаараас хялбархан хальж, бүс нутаг, 
тэр ч байтугай олон улсын амар тайван 
байдлыг алдагдуулж болзошгүй болжээ. 
Энэхүү шинэ бодит байдал нь аюулгүй 
байдлын агуулгын цар хүрээ өргөсч 
буйтай зэрэгцэн олон улсын аюулгүй 
байдлын хамтын ажиллагааны хэрэгцээ 
шаардлагыг улам бүр өсгөж байна. 

Сүүлийн 30 орчим жилийн 
хугацаанд олон улсын аюулгүй байдлын 
орчинд томоохон өөрчлөлтүүд гарснаас 
гол өөрчлөлт нь төр улсын аюулгүй 
байдалд голлон төвлөрдөг “үндэсний 
аюулгүй байдал” хувь хүн, хамтын 
нийгэмлэгийг тэргүүнд тавьдаг “хүний 
аюулгүй байдал” болон өөрчлөгдсөнд 
оршиж байна. Энэ нь хүйтэн дайны 
үеийн цэргийн аюулын зэрэгцээ бидний 
уламжлалт бус аюул хэмээн нэрлээд 
байгаа шинэ ээдрээтэй аюул сорилтууд 
бий болж гамшгийн хэмжээнд хүртэл 

өргөжин тэлж байгаатай холбоотой 
юм. Гадаад харилцаа тэлэхийн хэрээр 
улс хоорондын харилцан хамаарал 
гүнзгийрч, үндэсний аюулгүй байдалд 
нөлөөлөгч шинэ асуудлууд нэмэгдэн 
гарч ирж байгаа талаар Н.Багабанди 
“Эдийн засгийн хямрал, тогтвортой 
хөгжил, алдагдах, үндэсний эв нэгдэл 
сулрах, улс хоорондын худалдааны 
маргаан, хүн амын зохицуулалтгүй 
шилжилт хөдөлгөөн, хүрээлэн байгаа 
байгаль орчны бохирдол, хүний эрх 
зөрчигдөх, авилгал, үндэстэн дамжсан 
зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, 
хил дамнасан мансууруулах бодисын 
наймаа, бохир мөнгө угаах зэрэг 
нь аливаа улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын сэтгэл түгшээсэн нийтлэг 
асуудал болжээ”1 гэсэн дүгнэлт хийсэн 
байдаг.

Олон улсын парламентын 
гишүүдэд зориулсан гарын авлагад2 
“Цэргийн аюулгүй байдлаас цогц 
аюулгүй байдал руу гэсэн гарчгийн 
дор”: “Хүний аюулгүй байдал” руу 

1 Н.Багабанди “Шинэ зуун үндэсний аюулгүй 
байдал, гадаад бодлого.” Тэргүүн дэвтэр. УБ., 2004, 
т.32 
2 Аюулгүй байдлын салбар дахь парламентын 
хяналт: Зарчим, механизм, үйл ажиллагаа. Олон 
улсын парламентын холбоо. Женев, 2003, 231 х. 
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хандсан ... шилжилт нь цэргийн явцуу 
хүрээнээс хальж, аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлалын агуулгыг өргөжүүлэхтэй 
холбоотойгоор хэрэгжих ёстой. 
Аюулгүй байдлын асуудалд цэргийн 
бус бусад хүчин зүйлийг хамруулан 
цогц байдлаар хандах ёстой гэсэн 
ойлголт улам түгж байна” гэж онцлон 
тэмдэглэсэн нь аюулгүй байдлын 
асуудалд цэргийн аюулаас гадна бусад 
сөрөг хүчин зүйлийг тооцон цогцоор 
хандах шаардлага буй болсныг илтгэж 
байгаа юм. Тиймээс ч улс орнууд 
аюулгүй байдлын уламжлалт аюулыг 
орхигдуулахгүйгээр эдийн засаг, 
санхүү, мэдээлэл зүй, эрчим хүч, хүнс, 
эрүүл ахуй зэрэг салбаруудын хүрээнд 
аюулгүй байдлын уламжлалт бус 
аюулын хүчин зүйлд өөрийн анхаарлыг 
төвлөрүүлж, үндэсний аюулгүй 
байдлын уламжлалт болон уламжлалт 
бус аюулыг аль алиныг нь харгалзан 
тооцсон аюулгүй байдлын цогц үзэл 
баримтлалыг боловсруулан хэрэгжүүлж 
байна. 

Монгол Улс ч 2010 оны Үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалдаа 
цогц аюулгүй байдлын асуудлыг 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны “Аюулгүй байдлын 
бодлого цогц байх” зарчмын агуулгаар 
“Монгол Улсын “оршин тогтнохуйн 
аюулгүй байдал”, “эдийн засгийн 
аюулгүй байдал”, “дотоод аюулгүй 
байдал”, “хүний аюулгүй байдал”, 
“хүрээлэн байгаа орчны аюулгүй 
байдал”, “мэдээллийн аюулгүй байдал” 
харилцан уялдаатай хангагдсанаар 
үндэсний аюулгүй байдал баталгаажна”3 
гэж илэрхийлсэн байдаг. 

Цогц аюулгүй байдлыг хангах 
асуудал нь үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэг 
бүхий батлан хамгаалах болон хууль 

3 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлал. 2010 зүйл 1.2.3

сахиулах байгууллагуудын бодлого, 
үйл ажиллагаанаас шууд хамааралтай 
байна. Энэ тухай 1994 оны үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд4 
“Үндэсний аюулгүй байдлыг нийгэм, 
улс төр, зохион байгуулалт, эдийн 
засаг, дипломат, цэрэг, тагнуул, хууль 
зүйн аргаар дангаар буюу олон улсын 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар 
хангана.” гэсний зэрэгцээ тэдгээрийн 
зүгээс үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах үндсэн арга хэрэгслийг “баттай 
мэдээлэл, нарийн судалгаа, тооцооны 
үндсэн дээр үйл явдлын өрнөлт, 
хөгжлийг урьдаас харж, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах явдал мөн” 
гэж томьёолсон байна.

Мэдээжээр дээрх үндсэн арга 
хэрэгслийг эргэлтэд оруулах үндэс суурь 
нөхцөл нь уламжлалт болон уламжлалт 
бус аюулын талаар онол, арга зүйн 
тодорхой мэдлэгтэй байх явдал юм. 
Судалгаанаас харахад аюулгүй байдлын 
уламжлалт аюул болох цэргийн аюул, 
цэргийн занал, цэргийн түрэмгийлэл 
гэсэн ойлголтууд, тэдгээрийн 
харилцан хамаарал, зааг ялгаа онол, 
арга зүйн хувьд цэргийн аюул гэсэн 
ерөнхий томьёоллын дор хүрэлцээтэй 
хэмжээгээр боловсруулагдсан 
байна. Харин аюулгүй байдлын 
уламжлалт бус аюулын тодорхойлолт, 
түүнд хамааруулан авч үзэж байгаа 
асуудлын агуулга болон ангиллын 
талаар судлаачид болон олон улсын 
байгууллага, улс орнуудын үзэл бодол, 
байр суурь янз бүр байна. 

Судалгаа уламжлалт бус аюулын 
ойлголт, агуулгыг хэд хэдэн янзаар, 
нэр томьёолол, хамрах хүчин зүйлсийн 
агуулга, ангиллаар илэрхийлж ирснийг 
харуулж байна. Тухайлбал, гадаадын 
зарим судлаачид аюулгүй байдлын 
уламжлалт бус аюулын ерөнхий 

4 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлал. 1994 заалт 10,11



69

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

тодорхойлолтыг өгсний зэрэгцээ түүнд 
хамрах хүчин зүйлсийг авч үзсэн, 
олон улсын байгууллага хамрах хүчин 
зүйлсийг тодорхой ангиллаар ялган 
тодорхойлсон, манай улсын судлаачид 
уламжлалт бус аюулд хамрах хүчин 
зүйлс, түүний тэлэлтийн талаар 
өгүүлсэн байна.

Хэд хэдэн баримтыг харьцуулан 
шинжилж ижил төстэй болон ялгаатай 
талуудыг тодорхойлж, онол, арга зүйн 
нэгдсэн ойлголтын үндэслэлийг гаргая. 

Нэгдүгээрт, уламжлалт бус аюулын 
ойлголтыг түүнд хамаарах хүчин 
зүйлсийг тоочихгүйгээр ерөнхийлөн 
томьёолсон тодорхойлолтууд түүний 
олон талт өргөн хүрээг хамарсан 
агуулга бүхий асуудал болохыг илтгэж 
байна. Тухайлбал, хятадын судлаач 
Чэнь Сюехуэй5 “Аюулгүй байдлын 
уламжлалт бус занал гэдэгт цэргийн, улс 
төрийн болон дипломатын зэрэг аюулгүй 
байдлын уламжлалт заналаас бусад 
тусгаар улс болон хүн төрөлхтөнд занал 
бий болгож байгаа хүчин зүйлүүдийг 
ойлгоно” гэсэн бол оросын судлаач 
Колдунова Екатерина Валерьевна 
“Аюулгүй байдлын уламжлалт бус 
занал гэдэгт олон улсын харилцааны 
уламжлалт бус субъектүүд (жишээлбэл, 
олон улсын террорист сүлжээ)-ээс 
үүсэх занал эсвэл даяаршлын болон 
дэлхийн систем дэх улс орнуудын өсөн 
нэмэгдэж байгаа харилцан хамаарлын 
үйл явцтай холбоотой, бүс нутгийн 
орнуудад мэдэгдэхүйц хор хохирол 
учруулах чадвартай цэргийн бус 
(жишээлбэл, аюулгүй байдлын эдийн 
засгийн, экологийн, биологийн) заналыг 
ойлгоно”6 гэж уламжлалт бус аюулын 

5 Китайский специалист: нетрадиционные угрозы 
безопасности являются новым вызовом миру 
и стабильности на планете russian.people.com.
cn/31519/6239988.html 
6 Колдунова Екатерина Валерьевна 
“Нетрадиционные аспекты безопасности в Юго-
Восточной Азии: характерные черты и тенденции 

тодорхойлолтыг тус тус томьёолсон 
байна. 

Энэ хоёр тодорхойлолтод 
уламжлалт бус аюулд “...тусгаар улс 
болон хүн төрөлхтөнд занал бий болгож 
байгаа хүчин зүйлүүдийг ойлгоно”, “...
даяаршлын болон дэлхийн систем дэх 
улс орнуудын өсөн нэмэгдэж байгаа 
харилцан хамаарлын үйл явцтай 
холбоотой, бүс нутгийн орнуудад 
мэдэгдэхүйц хор хохирол учруулах 
чадвартай цэргийн бус (жишээлбэл, 
аюулгүй байдлын эдийн засгийн, 
экологийн, биологийн) заналыг 
ойлгоно” гэж түүний өргөн утга бүхий 
ойлголт болохыг ерөнхий томьёоллоор 
илэрхийлсэн байна. Үүний зэрэгцээ 
нэмэлт тайлбар, судалгаа шаардсан 
асуудал бол “уламжлалт бус аюул” 
гэсэн ойлголтыг “уламжлалт бус занал” 
гэж томьёолсон явдал байна.

Хоёрдугаарт, уламжлалт бус 
аюулд хамрах хүчин зүйлсийг тоочсон 
ойлголтууд нь энэхүү асуудалд онол, 
арга зүйн нэгдсэн гаргалгаа, үнэлэлт, 
дүгнэлт шаардлагатай байгааг харуулж 
байна. Үүнд: 

Нэг. Уламжлалт бус аюулын 
талаарх олон улсын байгууллагын байр 
суурь:
1. Олон улсын парламентын гишүүдэд 

зориулсан гарын авлагад7 аюулгүй 
байдалд учирч буй цэргийн бус 
бусад аюул занал: дангаараа болон 
бүхэлдээ:

-	 Улс төрийн аюул занал: дотоодын 
улс төрийн тогтворгүй байдал, 
засаглалын хямрал, терроризм, 
хүний эрхийн зөрчлүүд гэх мэт,

-	 Эдийн засгийн аюул занал: ядуурал, 

эволюции” Журнал Юго-Восточная Азия: 
актуальные проблемы развития. №9 /2006. http://
cyberleninka.ru/article/n/netraditsionnye-aspekty-
bezopasnosti-v-yugo-vostochnoy-azii-harakternye-
cherty-i-tendentsii-evolyutsii#ixzz4EXQRMyiW
7 Аюулгүй байдлын салбар дахь парламентын 
хяналт: Зарчим, механизм, үйл ажиллагаа. Олон 
улсын парламентын холбоо. Женев, 2003, 231 х.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

баян болон ядуу орнуудын ялгаа 
нэмэгдэх, олон улсын санхүүгийн 
хямрал, эдийн засгийн хувьд 
хүчирхэг эсвэл тогтворгүй хөрш 
орны нөлөө, далайн дээрэм гэх мэт,

-	 Хүрээлэн буй орчны болон хүнээс 
үүдэлтэй аюул занал: цөмийн 
гамшиг, дэлхийн экологийн 
өөрчлөлт, хөрс, усны доройтол, 
хүнсний болон бусад нөөцийн 
хомстол гэх мэт,

-	 Нийгмийн аюул занал: үндэстний 
олонх цөөнхийн зөрчилдөөн, 
хүн амын хэт өсөлт, зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэг, хил 
дамнасан мансууруулах бодисын 
наймаа, хууль бус худалдаа, олныг 
хамарсан хяналтгүй цагаачлал, 
өвчний тархалт гэх зэргээр нөхцөл 
байдал, аюул заналыг илэрхийлсэн 
22 хүчин зүйлийг дөрөв ангилан авч 
үзсэн байна. Түүнчлэн “уламжлалт 
бус аюул” гэсэн нэр томьёог 
“цэргийн бус аюул занал” гэдгээр, 
“аюул” гэдгийг “аюул занал” 
гэдгээр тус тус томьёолсон бөгөөд 
нөхцөл байдлыг илэрхийлсэн хүчин 
зүйлийг ч аюул занал гэж үзсэн 
байна.

2. ЕАБХАБ-ын судалгаанд8 аюулыг 
гаднаас ирэх аюул, дотоод аюул, 
үндэстэн дамнасан аюул гэж 
3 ангилж, агуулгыг нь дараах 
байдлаар тодорхойлсон байна: 

-	 Гаднаас ирэх аюулд үй олноор 
хөнөөх зэвсэг зэрэг цэргийн аюулаас 
гадна геополитикийн дарамт, 
шахалт, нутаг дэвсгэрийн бүрэн 
бүтэн байдалд учирч буй аюул, 
хилийн маргаан, хөрш зэргэлдээ 
улсууд дахь тогтворгүй байдлын 
нөлөө зэрэг аюул болон учир 
шалтгааны шинж чанартай өргөн 
хүрээтэй асуудлыг хамруулсан 

8 ЕАБХАБ-ын бүс нутаг дахь аюулын тухай ойлголт. 
Судалгаа

байна. 
-	 Дотоод аюулд: сул үр нөлөөгүй 

засаглал болон түүний доройтож 
буй чадавхын асуудал хамрагдсан 
байна. Дотоод аюулын гол санаа 
зовоосон асуудал нь улс орнуудын 
хувьд өөр өөрийн онцлогтой байна. 
Жишээлбэл, нэгд, шилжилтийн 
орнуудын хувьд авлига, зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэгтэй 
хавсарсан засаглалын сул институц; 
хоёрт, Европын холбооны улсуудын 
хувьд эдийн засаг, санхүүгийн 
хямрал; гуравт, томоохон улсуудын 
хувьд хил залгаа бүс нутгуудтай, 
тухайлбал, АНУ-ын хувьд дэлхий 
даяарх давамгайллаа зарим талаар 
алдаж буй (зожигрол, улс төрийн 
тогтолцооны доголдол, шинжлэх 
ухаан, технологийн өрсөлдөх 
чадвараа алдсан зэрэг гурван зүйл)-
тай, ОХУ-ын хувьд гадаад нөлөөнд 
эмзэг байдал (Оросын эдийн засаг 
экспортын тогтворгүй зах зээлээс 
хэт хамааралтай), эдийн засгийн 
сэдэлтэй гэмт хэрэг, түүнээс үүдсэн 
айдас, газар авсан авилга, байгалийн 
болон хүний хүчин зүйлээс үүдсэн 
гамшиг, Умард Кавказын бүс нутаг 
дахь тогтворгүй байдал гол санаа 
зовоосон асуудал болж байна. 
Эндээс харахад дотоод аюулд 
гадны нөлөөнд автах улс орнуудын 
дотоод нөхцөл байдлыг хамруулан 
тодорхойлсон байна.

-	 Үндэстэн дамнасан аюулд: 
терроризм, зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг, хууль бус наймаа, хүн 
амын шилжих хөдөлгөөн, кибер 
аюул зэргийг авч үзсэн байна. 
Түүнчлэн үндэстэн дамнасан 
бусад аюулд байгалийн нөөцийн 
хомстол, авилгын өндөр түвшин 
зэргийг хамруулан авч үзсэн байна. 
Судалгаанд оролцогчид дотооддоо 
элдэв аюул, сорилттой нүүр тулгарч 
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буй улсууд үндэстэн дамнасан 
аюулд илүү ноцтой нэрвэгдэж байна 
гэж үзжээ. Үндэстэн дамнасан 
аюулд хамруулсан асуудал ихэнх нь 
аюултай холбоотой байна. 
ЕАБХАБ-ын судалгаанд нөхцөл 

байдал болон аюулын хүчин зүйлүүдийг 
цогцоор нь аюул гэдэг нэг ойлголтоор 
авч үзсэн байна.

Хоёр. Уламжлалт бус аюулын 
талаарх эрдэмтэн, судлаачдын байр 
суурь:
1. Монголын зарим эрдэмтэн 

судлаачдын байр суурь:
-	 Эрдэмтэн, судлаач Д.Мягмар9 “...

Хүний амьдрах орчны бохирдол, 
байгалийн гамшигт үзэгдэл, 
дэлхийн цаг уурын дулаарал, 
нэн халдварт өвчний тархалт, 
ядуурал, цагаачлал, үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг, авилга, бүх төрлийн 
зэвсэг, тэсрэх болон мансууруулах 
бодисын зөөвөр, цөмийн түүхий 
эд, материал хулгайлах, дамжуулан 
худалдаалах оролдлого гэх мэт 
уламжлалт бус аюулын хүрээ 
өргөжиж, хамрах орчин, хил 
хязгаар нь тэлж байгаагийн дотор 
олон улсын терроризм дэлхийн 
улс түмэнд бүхэлд нь нүүрлэсэн 
шинэ аюул занал болон хувирч 
байна.” гэж уламжлалт бус аюулын 
агуулга, хүрээний тэлэлтийг 
тодорхойлсон. Агуулгад аюул гэсэн 
нэрийн дор аюулын болон нөхцөл 
байдлын хүчин зүйлүүд аль аль нь 
хамруулсан бөгөөд терроризмыг 
аюул занал гэсэн хоршоо үгээр 
илэрхийлсэн байна.

-	  Судлаач А.Батсайхан “Уламжлалт 
бус аюул гэдэгт хүний буруутай 

9Д.Мягмар “Монгол Улсын аюулгүй байдлын гадаад 
орчин.” Мянганы хөгжлийн зорилтуудад суурилсан 
үндэсний хөгжлийн цогц бодлого боловсруулах 
асуудалд. Онол практикийн бага хурлын эмхэтгэл. 
УБ., 2006, 263 х., т. 186 - 204

үйл ажиллагаа болон цаг уурын 
өөрчлөлттэй холбоотой байгаль-
экологийн доройтол, байгалийн 
гамшиг, түүний давтамжийн хугацаа 
ойрхон болсон, нийтийг хамарсан 
уламжлалт бус шинэ өвчний цар 
тахал, олон улсын терроризм, хил 
дамнасан зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг тухайлбал, хар тамхи, 
мансууруулах бодис, зэвсгийн хууль 
бус наймаа, хүн худалдаалах, мөнгө 
угаах зэргийг хамруулан ойлгож 
байгаа билээ.” гэж уламжлалт бус 
аюулд хамаарах асуудлын хүрээг 
тодорхойлсон байна. Энэ ойлголтод 
гарч буй онцлог заалт бол нөхцөл 
байдал, байгалийн гамшиг, 
тэдгээрийн шалтгаан, давтамжийн 
ойртолт зэргийг онцлон тэмдэглэсэн 
явдал байна.

-	  Доктор Д.Бат-Эрдэнэ “Хүрээлэн 
буй орчны бохирдол, байгалийн 
гамшигт үзэгдэл, дэлхийн цаг 
уурын дулаарал, нэн халдварт 
өвчний тархалт, олныг хамарсан 
ядуурал, цагаачлал, үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг, мансууруулах бодисын 
зөөвөр, цөмийн түүхий эд, материал 
хулгайлах, дамжуулан худалдаалах, 
үйлдвэрлэх оролдлого, хүний 
наймаа гэх мэт улс орны хилийн 
шугамаар хязгаарлагддаггүй 
уламжлалт бус аюулын хүрээ Азид 
өргөжиж байгаагийн дотор олон 
улсын терроризм, экстреризм энэ 
тивийн улс түмэнд нүүрлэсэн 
шинэ аюул занал болон хувирч 
байна. Эдгээр аюул занал аль нэг 
улсын зүгээс гэхээсээ илүү улс 
төр, эдийн засаг, гэмт хэргийн 
гурамсан шинжтэй үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай 
бүлэглэл, улс бус этгээдийн зүгээс 
ирэх магадлал улам бүр нэмэгдэж 
байгаа ба үүнд гадаадын тусгай 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

албадын идэвхтэй оролцоо ч мөн 
түлхэц өгөхөөр нөхцөл бүрдээд 
байна. Хүний хүчин зүйлээс гадна 
байгалийн давтагдашгүй хүчин 
зүйлээс хамааралтай гамшиг, осол, 
эрсдэлийн бусад хүчин зүйл монгол 
хүний амьдрах орчин, аюулгүй 
байдалд сөргөөр нөлөөлөхөд 
хүргэж болохуйц байдал улам өсөн 
нэмэгдэх хандлагатай байна.”10 гэж 
уламжлалт бус аюул нь нэг улсын 
хил хязгаарын хүрээнээс хальсан, 
бусдын оролцоотой бөгөөд улс төр, 
эдийн засаг, гэмт хэргийн гурвалсан 
холбоотой болохыг онцолсон байна.

2. Гадаадын зарим судлаачдын байр 
суурь:

-	 Аюулгүй байдлын уламжлалт болон 
уламжлалт бус заналын талаар 
өгүүлсэн бүтээлд11 судлаач “Манай 
үед цэргийн бус шинжтэй занал 
хамгийн анхаарал татсан асуудал 
болж байна. Бид нутаг дэвсгэр 
дээр нь гадаадын нэг ч цэрэг хөл 
тавиагүй байхад улс орон задран 
унаж байгаагийн гэрч боллоо. ....
Цэргийн бус занал зөвхөн төрөөс 
бус, бас үзэл суртлын, шашны, 
үндэсний болон бусад бүтцүүдээс 
байнга гарч байна. Үүнд юуны өмнө 
олон улсын терроризм, шашны 
экстремизм, үндэстэн дамнасан 
гэмт хэрэг, сүүдрийн бүтцийн 
олон улсын санхүүгийн ажиллагаа, 
хууль бус хар тамхины эргэлт, 
кибер халдлага, далайн дээрэм, ус, 
хүнсний хомстол, экологийн сүйрэл 
орно.” гэж уламжлалт бус аюулыг 
цэргийн бус аюул гэдэг утгаар 

10 Д.Бат-Эрдэнэ “Монгол Улсын Үндэсний 
аюулгүй байдал ба батлан хамгаалах бодлого, үйл 
ажиллагааны үр дүн.”, Монгол Улсын Үндэсний 
аюулгүй байдал-үндэсний язгуур эрх ашиг сонирхол. 
20 жил, онол-практикийн бага хурлын эмхэтгэл., 
УБ., 2012, х. 8- 22, т. 16
11 Традиционные и нетрадиционные угрозы 
безопасности и их соотношение в постбиполярном 
мире.

илэрхийлсэн 
-	 Судлаач Рамакант Триведи12 

“Хүйтэн дайн төгссөний дараах 
үед олон улсын аюулгүй байдлын 
ерөнхий тулгамдсан асуудалд 
уламжлалт бус занал чухал байр 
эзлэх болсон. Аюулгүй байдлын 
уламжлалт бус заналд дараах 
жагсаалтуудыг оруулна. Үүнд: 1. 
шашны экстремизм; 2. терроризм; 3. 
хүний худалдаа; 4. экологийн гэмт 
хэрэг; 5. хар тамхины худалдаа; 6. 
далайн дээрэм; 7. зэвсэг дамлан 
худалдах; 8. үй олноор хөнөөх зэвсэг 
эсвэл түүний элементүүдийг дамлан 
худалдах зэрэг өргөн хүрээтэй 
асуудлыг уламжлалт бус занал 
хамарч байна.” гэж уламжлалт бус 
аюулыг “занал” гэдэг ойлголтоор 
аюулгүй байдалтай холбон авч 
үзсэн байна.

-	 Доктор Молдалиев Орозбек 
Абдысаламович13 “Даяаршлалын 
нөхцөл дэх аюулгүй байдлын 
уламжлалт бус заналд улсын хил саад 
болж чадахаа больсон. Олон улсын 
терроризм, улс төрийн ба шашны 
экстремизм, хар тамхины далд 
бизнес, хууль бус зэвсгийн худалдаа, 
хүрээлэн буй орчны доройтол, 
цагаачлагчид болон дүрвэгсэд зэрэг 
нь төр, түүний аюулгүй байдал, 
үндэсний үнэт зүйл болон ашиг 
сонирхлын талаарх уламжлалт 
ойлголтыг өөрчиллөө. Зохион 
байгуулалттай гэмт хэрэг ба авилга 

12 Рамакант Триведи. Нетрадиционные угрозы 
безопасности в Центральной Азий с точки зрения 
сравнительной региональной перспективы. http://
www.comparativepolitics.org/jour/article/view/278
13 Молдалиев Орозбек Абдысаламович 
“Приоритетные проблемы нетрадиционных угроз 
безопасности Центральной Азии в условиях 
глобализации”, диссертации на соискание кандидата 
политических наук. Бишкек, 2003, 155с., Научная 
библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 
http://www.dissercat.com/content/prioritetnye-
problemy-netraditsionnykh-ugroz-bezopasnosti-
tsentralnoi-azii-v-usloviyakh-glob#ixzz48RxZkZ9I
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шинэ ардчилалд заналхийлж байна. 
Хар тамхичдын хууль бус шилжилт 
хөдөлгөөн нь бүс нутгийн орнуудын 
үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой 
аюул дагуулж байна.” уламжлалт 
бус аюулын далайц, нөлөөллийг 
дүгнэсэн байна. Уламжлалт бус 
аюулыг уламжлалт бус занал гэдэг 
ойлголтоор илэрхийлсэн байна.
Дээрх шинжилгээнээс онол арга 

зүйн дараах дүгнэлтүүд хийж байна: 
1. “Цэргийн бус бусад хүчин зүйл”, 

“цэргийн бус бусад аюул”, 
“уламжлалт бус занал”, “уламжлалт 
бус аюул занал” гэсэн олон нэршлийг 
журамлаж “уламжлалт бус аюул” 
гэсэн ерөнхий нэр томьёоллыг 
хэрэглэх нь ойлголтыг нэгтгэх ач 
холбогдолтой. Судлаачид олон 
нэршил хэрэглэсэн нь уламжлалт 
бус аюулын агуулга бүх салбарыг 
хамарсан маш өргөн хүрээтэй, 
харилцан хамааралтай, аюул занал 
ба нөхцөл байдлын хоёрлосон 
шинжийг агуулсан бөгөөд цэргийн 
аюул шиг аюул, занал гэсэн зааг 
ялгааг тогтоох боломж бараг 
байхгүй зэрэгтэй холбоотой байна.

2. “Уламжлалт бус аюул” гэдгийг 
өргөн утгаар нь “гамшиг” гэсэн 
ерөнхий томьёололтой адил утгаар 
ойлгож, түүнтэй тэмцэх арга, 
ажиллагааг зохион байгуулах 
нь хууль сахиулах бодлого, үйл 
ажиллагааны зохицуулалтын 
үндсийг бүрдүүлнэ. Зөвхөн энэ 
тохиолдолд уламжлалт бус аюулын 
аюул занал, уламжлалт бус аюулын 
эмзэг байдал гэсэн ойлголтуудыг 
оруулж, эрсдэл судлалын өнцгөөс 
тэдгээрийг шинжлэх боломж бий 
болно. Өөрөөр хэлбэл “уламжлалт 
бус аюулын эрсдэл”-ийн 
шинжилгээг “гамшгийн эрсдэл”-
ийн шинжилгээний арга зүйгээр 
гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

Энэ нь батлан хамгаалах болон 
хууль сахиулах байгууллагын зүгээс 
баттай мэдээлэл, нарийн судалгаа, 
тооцооны үндсэн дээр уламжлалт 
бус аюулын эрсдэлийн өрнөлт, 
хөгжлийг урьдаас харж, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах явдлыг 
олгоно. Үүгээрээ ч уламжлалт бус 
аюул нь цэргийн уламжлалт аюулаас 
эрсдэл судлал тал руу давамгайлсан 
ялгарах онцлогтой байх болно.

3. Уламжлалт бус аюулын эрсдэл нь 
эрсдэлийн нийтлэг томьёоллын 
дагуу уламжлалт бус аюулын аюул 
занал ба эмзэг байдал хоёрын 
харилцан үйлчлэлийн болзошгүй 
үр дүн байх бөгөөд дараах 
ерөнхий математик бичлэгээр 
илэрхийлэгдэнэ:

 (1)

Энд,  – уламжлалт бус аюулын 
эрсдэл;

  - уламжлалт бус аюулын аюул 
занал;

  – уламжлалт бус аюулын эмзэг 
байдал;

  – уламжлалт бус аюулын 
аюул занал ба эмзэг байдлын харилцан 
хамаарлын функц. 

Дээрх (1) хамаарлаас хэрэв 
уламжлалт бус аюулын аюул заналын 
бүс нь түүний эмзэг байдлын бүстэй 
огтлолцсон тохиолдолд л эрсдэл бодит 
байдал болж хувирах нь харагдаж байна. 
Эрсдэлийн бүсийн үүсэх зураглалыг 1 
дүгээр зураг дээр харууллаа.
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1 дүгээр зураг. Эрсдэлийн бүс үүсэх 
бүдүүвч

4. Арга зүйн хувьд уламжлалт бус 
аюулын эрсдэлийн шинжилгээг 
дараах дарааллаар гүйцэтгэх нь 
зүйтэй гэж үзэж байна:
Нэгдүгээр үе шат. Уламжлалт бус 

аюулын эрсдэлийн урьдчилсан задлан 
шинжилгээ. Энэ үе шатыг гурван 
алхмаар гүйцэтгэх хэрэгтэй.

I алхам. Уламжлалт бус аюулын 
аюул заналын болон эмзэг байдлын эх 
үүсвэрүүдийг илрүүлэх.

II алхам. Уламжлалт бус аюулын 
аюул занал ба эмзэг байдлыг 
тодорхойлох. 

III алхам. Тухайн уламжлалт бус 
аюулд хамаарах задлан шинжилгээний 
хязгаарлалтыг тавих, өөрөөр хэлбэл 
цаашид авч үзэхгүй эрсдэлүүдийг хасах.

Хоёрдугаар шат. Уламжлалт бус 
аюулын эрсдэлийн нөхцөл байдлын 
дарааллыг илрүүлэх, аюул занал ба 
эмзэг байдлын шалтгааныг тогтоох. 
Шалтгаан гэдэгт эрсдэл бодиттой болж 
хэрэгжих ба сөрөг үр дагавар буюу 
хохирол дагуулах нөхцөл байдлын 
цогцыг ойлгоно. Аюул занал, эмзэг 
байдлыг нөхцөлдүүлж байгаа шалтгаан, 
үр дагавар нь эрсдэлийн үндсэн шинж 
чанарууд байх болно. “Аюул занал 
– шалтгаан(эмзэг байдал) – сөрөг үр 
дагавар” гэсэн гурвал нь болзошгүй 
эрсдэлийг бодит үр дагавар болох 
үйл явцыг илэрхийлнэ. Тухайлбал, 
авилга (аюул занал) – авилгад 

автагдах нөхцөлүүд (шалтгаан буюу 
эмзэг байдлыг нөхцөлдүүлж буй эх 
үүсвэрүүд) – нийгэмд учирч болох 
хохирол (сөрөг үр дагавар) байна. Энэ 
үйл явц нь олон шалтгаантай, өөрөөр 
хэлбэл өөртөө хэд хэдэн шалтгааныг 
агуулж болно. Нэг ижил аюул занал янз 
бүрийн шалтгааны улмаас сөрөг үйл 
явц болон хэрэгжиж болно. Тиймээс 
уламжлалт бус аюулын аюул заналыг 
таслан зогсоох эсвэл түүнээс хамгаалах 
нь гагцхүү шалтгаануудыг, өөрөөр 
хэлбэл эмзэг байдлыг бий болгож буй эх 
үүсвэрүүдийн шалтгааныг илрүүлсэн 
үед боломжтой байх болно. 

Уламжлалт бус аюулын аюул 
заналууд болон шалтгаанууд (эмзэг 
байдлыг нөхцөлдүүлж буй эх 
үүсвэрүүд)-ын хооронд шалтгаан - үр 
дүнгийн холбоос байна: аюул занал нь 
ямар нэгэн шалтгааны үр дагавар байна. 
Тэр шалтгаан нь өөрийн ээлжинд өөр 
шалтгааны үр дагавар болох гэх зэргээр 
үргэлжилнэ. Ийм замаар шалтгаанууд 
(эмзэг байдлыг нөхцөлдүүлж буй эх 
үүсвэрүүд) ба аюул заналууд эрсдэлийн 
системийг үүсгэнэ. 

Гуравдугаар шат. Үр дагаврын 
задлан шинжилгээ хийх: тухайн 
уламжлалт бус аюулын эрсдэлийн 
нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл гэх мэт. 
Энэ шатанд уламжлалт бус аюулын 
эрсдэлийг тодорхойлно. Эрсдэлийг 
тодорхойлох нь үйл ажиллагааны 
аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн 
урьдчилан сэргийлэх болон шуурхай 
арга хэмжээнүүдийг боловсруулахын 
тулд зайлшгүй болон хүрэлцээтэй тоон, 
цаг хугацааны, орон зайн болон бусад 
шинжүүдийг илрүүлэх ба тогтоох үйл 
явц байна. 

Уламжлалт бус аюулын эрсдэл 
далд, өөрөөр хэлбэл нууц шинжийг 
агуулдаг. Эрсдэлийг тодорхойлох үйл 
явцад аюул занал ба эмзэг байдлын 
жагсаалт, тэдгээрийн илрэх магадлал, 
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орон зайн байрлал, болзошгүй хохирол 
ба тодорхой үүргүүдийг шийдвэрлэхэд 
шаардлагатай бусад параметрүүдийг 
илрүүлнэ. 

Уламжлалт бус аюулын эрсдэлийн 
үнэлгээ дээр хэлсэнчлэн шалтгаан 
үр дагаврын олон талт асуудлыг 
нарийвчлан тооцохыг шаардана. 
Жишээлбэл, дээр уламжлалт бус 
аюулын нэг хүчин зүйлээр нэрлэгдсэн 
“ядуурал”-ыг авч үзвэл: нэгд, ядуурал 
бол өөрөө нийгэмд заналхийлж буй 
объектив аюул занал мөн; хоёрт, 
ядуурал бол байгалийн аюулт үзэгдэл, 
халдварт өвчин, зохион байгуулалттай 
гэмт хэрэг зэрэг олон аюул заналд өртөх 
эмзэг нөхцөл байдлыг бий болгоно; 
гуравт, ядуурал өөрөө эдийн засгийн 
хямрал, засаглалын сул дорой байдал, 
ажилгүйдэл, төрийн өндөр албан 
тушаалтнуудын авилгад автагдсан 
зэрэг олон объектив, субъектив хүчин 

зүйлүүдийн үр дагавар байж болно.
5. Цогц аюулгүй байдлыг хангах, 

бэхжүүлэх асуудал цэргийн болон 
уламжлалт бус аюулаас хамгаалах 
батлан хамгаалах болон хууль 
сахиулах салбаруудын бодлого, 
үйл ажиллагааг аливаа аюулыг 
болзошгүй үед нь тодруулан 
тогтоож, субъектив аюул занал, 
эмзэг нөхцөлийг цаг тухайд нь 
арилгах замаар объектив аюул 
заналыг багасгах, урьдчилан 
сэргийлэхэд чиглүүлэн зохицуулах 
.арга механизмаар хэрэгжүүлэх нь 
эрсдэлийн менежментийн чухал 
хөшүүрэг мөн.
Ийм бодлого, үйл ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхэд энэхүү илтгэлд товчхон 
боловч авч үзсэн уламжлалт бус аюулын 
онол, арга зүйн шинжилгээ шинэ санаа 
өгнө гэдэгт итгэж байна.
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлд хил хамгаалах байгууллагаас Үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй байгууллагуудтай хил хамгаалалтын 
чиглэлээр хамтран ажиллах, харилцан ажиллагаа зохион байгуулахад оршиж буй 
бэрхшээл, цаашид түүнийг сайжруулах талаар өгүүлнэ. Мөн улсын хил хамгаалалтын 
чиглэлээр хууль ёсны үүрэг хүлээсэн эдгээр байгууллагуудын хооронд хамтран 
ажиллах чиглэлүүдийг зааж, үүнтэй холбогдсон эрх зүйн орчныг Монгол улсад 
хийгдэж буй эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд улам боловсронгуй болгох асуудлыг 
хөндсөн байна. 

Abstract: This report focuses on border enforcement cooperation with border 
security in organizations specifically responsible for national security, improve mutual 
establishment of its problems, no longer exist management. Also specify the border areas 
of cooperation between the law under legal obligation for these protection areas, affecting 
more improved legal environment within the same connected in ongoing legal reforms 
Mongolian.

Эрхэм хүндэт эрдэмтэн, судлаач, 
зочид оо!

“Хууль сахиулах үйл ажиллагаа: 
Онол, Практикийн тулгамдсан асуудал” 
олон улсын эрдэм шинжилгээний 
хуралд хүрэлцэн ирсэн эрдэмтэн мэргэд, 
судлаачид, зочид төлөөлөгчид Та 
бүхний энэ өдрийн амар амгаланг эрж, 
чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Хил хамгаалах байгууллага нь 
Монгол улсын хилийн аюулгүй ба 

халдашгүй дархан байдлыг хангах, 
хилийн асуудлаар байгуулсан Монгол 
Улсын олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, 
хилийн тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хилийн зөрчлийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох, улсын 
хилийн бүс, зурвас буюу хилийн орон 
зайд улсын хилийн болон хил орчмын 
дэглэмийг сахиулах үүрэгтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж, хүлээсэн үүргээ 
нэр төртэй биелүүлэн ажиллаж байна. 

Хурдтай хувиран өөрчлөгдөж 
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байгаа өнөөгийн цаг үед үндэсний ашиг 
сонирхлоо тууштай хамгаалах, тусгаар 
тогтнол, бүрэн эрхт байдлаа бататгахын 
тулд үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тогтолцоог улам боловсронгуй 
болгох, Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй 
байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулж, ажил үүргийн давхцал, 
хийдлийг арилгаж, хамтрах, харилцан 
ажиллагааны зохицуулалт хийх 
механизмыг хууль эрх зүйн орчны хувьд 
төгөлдөржүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх 
шаардлага тулгарч байна.

Монгол улсын Төрөөс хилийн 
талаар баримтлах бодлоготой болсноор 
ямар нийгэм байгуулж байгаагаас 
төдийлөн үл хамаарч дээрх асуудал 
байнга хөгжин боловсронгуй болж байх 
ёстой гэдгийг тодорхойлон баталсан 
юм.

Өнөөдрийн байдлаар хил хамгаалах 
байгууллага нь улсын хилийн 
халдашгүй дархан байдал, хил орчмын 
нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлын 
эсрэг чиглэсэн үйл ажиллагаанаас 
урьдчилан сэргийлэх, цаг алдалгүй 
илрүүлэх, таслан зогсоох, шийдвэрлэх 
зорилгоор “Онцгой нөхцөл байдал 
үүссэн үе”-д харилцан ажиллагааг 
зохицуулах ерөнхий төлөвлөгөөг ХХЕГ, 
ТЕГ, ЗХЖШ, ЦЕГ, ОБЕГ-ын дарга 
нарын хамтарсан тушаалаар батлан 
мөрдөж байна.

Улсын хил хамгаалах болон 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын 
хамтын ажиллагааг цаашид бүх 
түвшинд уялдуулан сайжруулах, 
харилцан ажиллагааны эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгон эрх, үүргийн 
хязгаарлалт, заагуудыг нарийн зааж 
өгөх нь зүйтэй байна.

Тиймээс энэхүү илтгэлдээ хил 
хамгаалалтын талаарх хуулиар чиг үүрэг 
хүлээсэн байгууллагуудын харилцан 

ажиллагааны чиглэлээр асуудал хөндөж 
байна.

Хил хамгаалалтын чиглэлээр 
харилцан ажиллагаа гэдэг нь өргөн 
хүрээтэй, олон талтай бөгөөд хилийн 
асуудлын хүрээнд явагддаг нийгмийн 
амьдралын үзэгдлүүд бүрэн тусгалаа 
олсон, онцгой нөхцөл байдал үүссэн 
үед төрийн байгууллагуудын харилцан 
ажиллагаанд тулгуурлан явагддаг, цогц 
арга хэмжээ мөн. 

Хил хамгаалалтын чиглэлээр 
харилцан ажиллагааны зорилго нь 
хүн хүч, материал, техник хэрэгслийн 
хамгийн бага зардал, нөөцөөр улсын 
хил хамгаалалтыг хилийн цагийн 
байдлын ямар ч нөхцөлд холбогдох 
байгууллагуудын нэгдмэл, хамтын 
ажиллагаагаар зохион байгуулж, 
найдвартай үр дүнд хүрэхэд оршино. 

Хил хамгаалалтын чиглэлээр 
харилцан ажиллах нь дараах онцлог 
шинжүүдтэй. Үүнд:
• хил хамгаалалтын чиглэлээр харилцан 

ажиллагаа нь зохион байгуулагдаж, 
зохицуулагддаг харилцаа мөн бөгөөд 
зохион байгуулагч, зохицуулагч нь 
төр байна.

• харилцан ажиллагааны гол объект нь 
төр, түүнийг төлөөлсөн хил хамгаалах 
байгууллага бөгөөд энэ нь харилцан 
ажиллагааг төрийн захиргааны 
шинжтэй болгодог.

• харилцан ажиллагаа үүсэх, 
өөрчлөгдөх, дуусгавар болох 
үйл ажиллагаа нь төрийн 
байгууллагуудын гаргасан эрх 
зүйн актуудаар зохицуулагддаг тул 
харилцан ажиллагаа нь эрх зүйн 
шинжтэй.

• харилцан ажиллагаа нь хил залгаа 
улс орнуудын улс төрийн харилцаа, 
эдгээрийн улс төрийн байдалтай 
салшгүй холбоотой байдаг учир улс 
төрийн шинжтэй.

• харилцан ажиллагааны олон асуудал 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

нь дипломат арга хэрэгслээр 
зохицуулагддаг учир дипломат 
шинжтэй.

• харилцан ажиллагаа нь хил 
хамгаалалтын өдөр тутмын болон 
алба-байлдааны үүрэгтэй холбоотой 
учир цэргийн эрх зүйн шинжийг 
өөртөө агуулдаг байна.

Хил хамгаалах байгууллага 
нь өнөөгийн байдлаар харилцан 
ажиллагаагаа доорх байдлаар явуулж 
байна. Үүнд:

• харилцан ажиллагаанд оролцогч 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
чиг үүрэг бүхий байгууллагуудтай 
харилцан мэдээлэл солилцох, 
хамтарсан арга хэмжээ зохион 
байгуулдаг.

• бусад байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах талаар хил хамгаалах 
байгууллагын эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх, хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлж, түүнийг хэрхэн ашиглах 
зааврыг доод шатны нэгж, албан 
тушаалтнуудад хүргэдэг.

• харилцан ажиллагааг хангах арга 
хэмжээний биелэлтэд хяналт тавьж, 
хэрэгжилтийн дүнг гаргах зэрэг 
хэлбэрээр явуулж байна.

Хил хамгаалалтын чиглэлээр 
Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 
байгууллагууд болон төрийн 
захиргааны төв байгууллагуудтай 
хамтран ажиллах, нэгдмэл, цогц арга 
хэмжээ авах талаар Төрөөс хилийн 
талаар баримтлах бодлого баримт 
бичигт дараах заалтуудыг оруулсан 
байдаг. Үүнд:

• байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах замаар улсын 
хилийн халдашгүй дархан бөгөөд 
хил орчмын нутаг дэвсгэрийн 
аюулгүй байдал, хязгаар нутгийн 
хөгжлийг хангах, шинжлэх ухаан, 
техник технологийн ололт мэргэшсэн 

байгууллагын үйл ажиллагаанд 
тулгуурлан цогц байдлаар зохион 
байгуулах ажлыг засгийн газар 
хариуцах,

• бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 
баримтлалтай уялдуулан хилийн бүс 
зурвасын эзэмшлийг сайжруулж, хил 
орчмын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 
талаар нийгэм, эдийн засгийн 
цогцолбор арга хэмжээ авах,

• хил орчмын нутаг дэвсгэрийн 
стратегийн ач холбогдол бүхий 
байгалийн нөөц баялгийг нарийн 
хяналтад байлгах,

• хил дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, 
байгалийн гамшиг, хүн малын гоц 
халдварт өвчин тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх, хил орчмын нутаг 
дэвсгэрийн хүмүүнлэгийн болон 
экологийн асуудлыг шийдвэрлэх 
чиглэлээр хил залгаа улс орнуудтай 
харилцан ажиллах,

• хил орчмын нутаг дэвсгэр, хилийн 
боомт газарт эмх замбараагүй байдал 
үүсэхээс сэргийлэх,

• улсын хилийн халдашгүй дархан 
байдал, хил орчмын нутаг дэвсгэрийн 
аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй 
байгууллага, албан тушаалтны үйл 
ажиллагааны зохицуулалт, уялдаа 
холбоог сайжруулах, эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох,

• улсын хилийн бүс, зурвас, боомт 
газарт орчин үеийн шаардлагад 
нийцсэн холбоо, хяналт дохиолол, 
зам, тээвэр, инженерийн байгууламж 
бүхий хил хамгаалалтын дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх зэрэг олон заалтуудыг 
тусган оруулсан билээ. 
Харамсалтай нь өнөөгийн нөхцөлд 

дээрх арга хэмжээнүүдийн хэрэгжилт 
нь байгууллага хооронд ганц нэг баримт 
бичиг төлөвлөснөөс хэтэрч чадахгүй 
байна. 

Улсын хил хамгаалалтад дэмжлэг 
үзүүлэх, харилцан ажиллах талаар 
Монгол улсын хуулиар үүрэг хүлээсэн 
байгууллагуудаас өнөөгийн байдлаар 6 
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байгууллага 7 төрлийн арга хэмжээнд 
харилцан ажиллагаа зохион байгуулж 
байгааг судалгаа харууллаа. Үүнд:

Хил хамгаалах байгууллага: 
Зэвсэгт халдлагын үед: Харилцан 

ажиллагааг зохион байгуулан 
явуулахдаа өөрөө бие даан үүрэг 
гүйцэтгэх, харилцан ажиллагаатай 
зэвсэгт хүчний анги салбаруудыг иртэл 
улсын хилийг халхлах, хөөн гаргах үйл 
ажиллагаа явуулах. 

Гамшигт үзэгдлийн үед: Хилийн 
орон зайд гамшигт үзэгдэл тохиолдсон 
үед, гамшгийн хор хөнөөлийг арилгах, 
авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэхэд 
оролцох. 

Хүн ам, малын гоц халдварт өвчний 
үед: Хилийн бүс зурваст сэжигтэй шинж 
тэмдэг илэрвэл нэн даруй мэдээлэх, 
өвчний тархалтыг хязгаарлах, хорио 
цээрийн дэглэм тогтооход туслалцаа 
үзүүлэх. 

Ган, зуд, үер, байгалийн гамшгийн 
үед: ган, зуд, байгалийн гамшиг 
тохиолдсон үед нүүлгэн шилжүүлэх, 
гамшгийн хор хохирлыг арилгах ажилд 
туслалцаа үзүүлэх. 

Мэдээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр: улсын хилээр монгол улсын 
нууцтай холбоотой материал хил даван 
гарахаас урьдчилан сэргийлэх. 

Хими, радиацын хордлогын үед: 
илэрсэн тохиолдолд ард иргэдийг нэн 
даруй нүүлгэн шилжүүлэх, зэргэлдээ 
улсын хилийн төлөөлөгчид мэдээлэх, 
хордлогын бүсэд хөл хорио, хязгаарлалт 
тогтоох. 

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй 
тэмцэхэд: гэмт хэргийг таслан зогсоох, 
гэмт этгээдийг хилийн бүс зурваст 
эрэх, саатуулах, эрэн сурвалжлах 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх байдлаар 
харилцан ажиллагааг зохион байгуулж 
байна.

Цагдаагийн байгууллага:
Зэвсэгт халдлагын үед; Харилцан 

ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр ажиллаж 
дараах үүргүүдийг хүлээн ажиллаж 
байна. Хилийн бүс, зурваст зэвсэгт 
тэмцэл, хүн барьцаалах үйл ажиллагаа, 
үймээн самуун болсон үед хамтарч 
ажиллах, 

Гамшигт үзэгдлийн үед: гамшиг, 
аюулт үзэгдэл болсон тохиолдолд 
нийтийн хэв журам сахиулах, хорио 
цээрийн дэглэм тогтоох асуудалд 
харилцан ажиллах, 

Хүн ам, малын гоц халдварт өвчний 
үед: хорио цээрийн дэглэм тогтоох,

 Ган, зуд, үер, байгалийн гамшгийн 
үед: хөл хорио, хорио цээрийн дэглэм 
тогтоох, 

Мэдээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр: мэдээ, мэдээллийн эсрэг 
гэмт хэрэгтэй тэмцэх үйл ажиллагааг 
явуулах, 

Хими, радиацын хордлогын үед: 
Хорио цээрийн дэглэм тогтоох, эмх 
замбараагүй байдал үүссэн үед олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, 
журам дэглэм тогтоох, 

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх: хил дамнасан гэмт хэргийн 
талаар мэдээ, мэдээллээр хангах, 
илрүүлэх, таслан зогсоох, сэжигтнийг 
хилийн бүс зурваст саатуулах 
ажиллагаанд харилцан ажиллах.

Тагнуулын байгууллага:
Зэвсэгт халдлагын үед: харилцан 

ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр; мэдээ, 
мэдээллээр хангах, мэдээ, мэдээлэл 
цуглуулах үйл ажиллагаа явуулах, 

Хүн, малын гоц халдварт өвчний 
үед: дэгдэлтийн шалтгаан нөхцөлийг 
илрүүлэх, хүн амын аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр харилцан ажиллах, 
мэдээ, мэдээллээр хангах, 

Мэдээ, мэдээллийн аюулгүй байдлын 
чиглэлээр: улсын хилээр монгол улсын 
нууцтай холбоотой материал хил 
даван гарахаас урьдчилан сэргийлэх, 
таслан зогсоох, гарсан гэмт хэргийг 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

шийдвэрлэх, 
Хими, радиацын хордлогын үед: 

эх сурвалжийг тодорхойлох ажлыг 
гүйцэтгэх ажлын шугамаар илрүүлэх, 
мэдээ мэдээлэл цуглуулах, урьдчилан 
сэргийлэх, 

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх: мэдээ, мэдээллээр хангах, 
мэдээ, мэдээлэл цуглуулах үйл 
ажиллагаа явуулах.

Зэвсэгт хүчин: 
Зэвсэгт халдлагын үед: Зэвсэгт 

халдлагыг няцаах, хориглон хамгаалах, 
зэвсэггүй бөөн иргэд улсын хил зөрчсөн 
тохиолдолд буцаан гаргах ажиллагаанд 
хүч хавсрах, дэмжлэг үзүүлэх. 

Гамшигт үзэгдлийн үед: Хорио 
цээрийн дэглэм тогтоох, гамшгийн 
хор уршгийг арилгах ажилд харилцан 
ажиллах. 

Хүн, малын гоц халдварт өвчний 
үед: хорио цээрийн дэглэм тогтоох, 
гамшгийн хор уршгийг арилгах 
ажилд харилцан ажиллах, ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийх. 

Ган, зуд, үер, байгалийн гамшгийн 
үед: тусламж үзүүлэх нүүлгэн 
шилжүүлэх ажилд харилцан ажиллагаа 
зохион байгуулах. 

Хими, радиацын хордлогын үед: 
хөнөөлийн бүсийг тогтоох, хордогдсон 
хүн, мал, амьтныг халдваргүйжүүлэх, 
хордлогыг цэвэрлэх. 

Хил дамнасан гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх: харилцан ажиллагааны 
төлөвлөгөөний дагуу хил орчмын 
нутаг дэвсгэрийг хаах үйл ажиллагааг 
явуулна.

Онцгой байдлын байгууллага:
Зэвсэгт халдлагын үед: нурангаас 

аврах ажиллагаа явуулах, өртөгсдөд 
анхан шатны тусламж үзүүлэх. 

Гамшигт үзэгдлийн үед: хилийн 
орон зайд гамшигт үзэгдэл тохиолдсон 
үед, гамшгийн хор хөнөөлийг арилгах, 
авран хамгаалах, нүүлгэн шилжүүлэх, 

мэргэжлийн удирдлагаар хангах, 
гамшгийн нөхцөл байдлыг тодорхойлох. 

Хүн, малын гоц халдварт өвчний 
үед: Өвчний тархалтыг хязгаарлах, 
хорио цээрийн дэглэм тогтоох 
туслалцаа үзүүлэх, тусламж үзүүлэх, 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах, 
ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийх. 

Ган, зуд, үер, байгалийн гамшгийн 
үед: Ган, зуд, байгалийн гамшиг 
тохиолдсон үед нүүлгэн шилжүүлэх, 
гамшгийн хор хохирлыг арилгах, 
удирдлагаар хангах, нэрвэгдэгсдэд 
тусламж үзүүлэх, үнэлгээ хийх, 

Хими, радиацын хордлогын 
үед: илэрсэн тохиолдолд нүүлгэн 
шилжүүлэх, хордсон газар орны 
хязгаарлалтын бүс тогтоох, илэрсэн 
хорт бодис, радиацын хэмжээг тогтоох, 
хордолтыг арилгах арга хэмжээ авах.

Орон нутгийн засаг, захиргааны 
нэгж: 

Зэвсэгт халдлагын үед: иргэдийг 
нүүлгэн шилжүүлэх, нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд хүн хүч, техник хэрэгслийг 
дайчлан гаргах, харилцаа холбоо, 
зарлан мэдээлэх системийг байнгын 
бэлэн байдалд байлгах, 

Гамшигт үзэгдлийн үед: Засгийн 
газраас баталсан журмын дагуу 
төрийн болон нутгийн захиргаа, аж 
ахуйн нэгж, байгууллага гамшгаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэх, гамшгийн үед нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд хүн хүч, техник 
хэрэгслийг дайчлан гаргах, харилцаа 
холбоо, зарлан мэдээлэх системийг 
байнгын бэлэн байдалд байлгах, 
гамшгийн тухай мэдээ, мэдээллийг дээд 
шатны байгууллагад цаг хугацаанд нь 
шуурхай мэдээлэх. 

Хүн, малын гоц халдварт өвчний 
үед: өвчний голомтыг устгах, тархалтыг 
таслан зогсоох, учирсан хохирлыг 
богино хугацаанд арилгахад шаардагдах 
хүн хүч, халдваргүйжүүлэх бодис, 
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техник хэрэгсэл, халдвар хамгааллын 
хувцас, ариутгалын тоног төхөөрөмж, 
бусад бараа, бүтээгдэхүүнийг тухайн 
нутгийн захиргааны байгууллага болон 
онцгой байдлын төв байгууллагатай 
харилцан гаргаж өөрийн мэргэжлийн 
боловсон хүчнийг дайчлан ажиллуулах.

 Ган, зуд, үер, байгалийн гамшгийн 
үед: гамшигт нэрвэгдэгсэд, хүн, мал, эд 
хөрөнгийг аюулын бүсээс гаргах, аврах, 
хамгаалах арга хэмжээ авах, гамшигт 
нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн болон бусад 
яаралтай тусламж үзүүлэх, туулах 
чадвар сайтай техникээр тусламж 
хүргэх, 

Хими, радиацын хордлогын үед: 
тархалтыг таслан зогсоох, учирсан 
хохирлыг богино хугацаанд арилгахад 
шаардагдах хүн хүч, техник хэрэгслийн 
дэмжлэг үзүүлэх, авах зэрэг байдлаар 
харилцан ажиллагааг зохион байгуулж 
байна.

Гэвч эдгээр арга хэмжээнүүдийг 
бүрэн хэмжээгээр зохион байгуулахад 
өнөөгийн мөрдөж буй эрх зүйн орчин 
хангалттай биш байгаа бөгөөд зөвхөн 
байгууллага хооронд санамж бичиг, 
зарим төрлийн төлөвлөгөөг үндэслэн 
зохион байгуулж байна. Энэ бол 
амьдрал практикаас үүссэн, цаг үеийн 
зайлшгүй шаардлага юм.

Тиймээс Монгол улсын хэмжээнд 
хийгдэж буй эрх зүйн шинэчлэлийн 
хүрээнд эдгээр асуудлуудад ач холбогдол 
өгч, хүлээгдэж буй болон шинээр 
боловсруулах хуулийн төслүүдэд нэмж 
оруулахыг холбогдох байгууллагын эрх 
бүхий албан тушаалтан, судлаач нарт 
уриалж байна.

Төгсгөлд нь тэмдэглэн хэлэхэд эрх 
зүйн орчныг шинэчлэх, боловсронгуй 
болгох хүрээнд Засгийн газраас Монгол 
Улсын Хилийн тухай хуульд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн 
төслийг боловсруулан УИХ-д өргөн 
барьсан байгаа. Энэхүү төсөлд хуульд 

заасан нэр томьёог нэг мөр ойлгох 
бусад хуульд заасан нэр томьёотой 
давхардсан, зөрчилдсөн томьёоллыг 
арилгаж шинээр тусгах, хилийн 
асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын 
олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх, улсын 
хилийн болон хил орчмын дэглэмийг 
сахиулах, хилийн зөрчил, хил дамнасан 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зорилгоор хилийн зурвас, хилийн 
бүсийн хэмжээг өөрчлөх, хилийн 
боомтоор зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, 
бараа, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
улсын хилээр нэвтрүүлэх, улсын 
хил хамгаалалтад орон нутгийн ард 
иргэдийн оролцоо, хил хамгаалахад 
туслах хүчний гишүүн, түүний үйл 
ажиллагаа, тэдгээрт олгох урамшууллыг 
тодорхой тусгасан байгаа.

Хэрэв энэ хууль батлагдвал энэ 
хурлын үед хөндсөн асуудлууд тодорхой 
хэмжээгээр шийдэгдэх байх гэж найдаж 
байна. 
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Товч агуулга: Монгол Улсын дотоод аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоонд 
тодорхой байр суурь эзэлдэг хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааг үр дүнтэй зохион байгуулах нэг үндсэн нөхцөл нь түүний эрх зүйн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох явдал мөн. Энэхүү илтгэлээр Монгол Улсын 
хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын 
уламжлал, шинэчлэлийн асуудалд дүн шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй 
болгох саналыг дэвшүүллээ.

Abstract: One of the fundamental conditions for ensuring the effective operations of 
the prison security system and the domestic security of Mongolia is the legal framework 
which regulates the safe operations of the prison facility. This paper aims to study the 
traditions of the Mongolian legal system for ensuring the security of prisons by comparing 
its experiences. Accordingly, it also aims to develop possible remedies for improving the 
legal framework. 

Түлхүүр үгс: Хорих байгууллага, аюулгүй байдал, аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагаа, хорих байгууллагын аюулгүй байдлын стандарт, түүний эрх зүйн 
зохицуулалт.

Key words: Prison facility, security, safe operations, standard for prison security, 
legislative regulations.

Монгол Улсын хувьд 1990-ээд 
онд өрнөсөн ардчилсан хөдөлгөөнөөс 
үүдсэн улс төр, эдийн засгийн 
тогтолцооны өөрчлөлтийн дараагаас 
аюулгүй байдал судлалыг эрчимтэй 
хөгжүүлж эхэлсэн бөгөөд хүн, нийгэм, 
улс гүрний аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын 
асуудал өнөө үед шинэлэг агуулгаар 

баяжин хойшид ч амин чухал асуудлын 
нэг байх нь тодорхой болоод байна.1 

Аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг 
зөвхөн цэрэг, батлан хамгаалахын 
хүрээнд тодорхойлдог байсан уламжлалт 
хандлага өөрчлөгдөж, улс төр, эдийн 

1 А.Сүхбаатар. Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах, 
цэргийн стратеги, гадаад, дотоод бодлогын үндсэн 
асуудал. УБ., 2014. 54 дэх тал.
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засаг, нийгмийн бүхий л салбарыг 
хамарч, аюулгүй байдлыг хангах 
бодлого, чиглэл боловсронгуй болсоор 
байгаа нь Монгол Улсын Үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах үзэл баримтлал 
19942, 20103 онуудад шинэчлэгдэн 
батлагдаж мөрдөгдөж байгаагаас тод 
харагдаж байна. Эрүүгийн хэргийн 
талаар гарсан шүүхийн шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэгч хорих байгууллага нь улс 
орны дотоод аюулгүй байдлыг хангахад 
чухал үүрэгтэй болохын хувьд түүний 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг тал бүрээс нь 
нухацтай авч үзэх шаардлага хэдийн 
бий болжээ. 

Аюулгүй байдал судлалыг хорих 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлэх бодит шаардлага бий болоод 
байгаа энэ цаг үед хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтын уламжлалд дүн 
шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй 
болгох асуудлыг энэхүү илтгэлээр 
дэвшүүлэн тавихыг зорилоо. 

Аливаа улс орны “Эрүүгийн бодлого 
буюу төрийн зүгээс гэмт явдлын 
өсөлтийг бууруулах, тогтворжуулах 
зорилтыг хангах оновчтой бодлого 
боловсруулж хэрэгжүүлэх замаар 
нийгмийг гэмт халдлагаас хамгаалах 
чиглэлээр явуулж буй идэвхтэй үйл 
ажиллагаа”-ны4 салшгүй нэг хэсэг 
нь эрүүгийн ял эдлүүлэх ажиллагаа 
төдийгүй хорих байгууллага нь төрийн 
зүгээс нийгмийг гэмт халдлагаас 
хамгаалах, гэмт явдалтай хийх 
тэмцлийн чиглэлээр явуулж буй 
эрүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч нэг 

2 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. 
Эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл. УБ., 2004. 5-34 
дэх тал. 
3 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 07 дугаар 
сарын 15-ны өдрийн 48 дугаар тогтоол. Монгол 
Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 
УИХ-ын Тамгын газрын хэвлэх цех., УБ., 2010. 
4 Беляева.Л.И. Уголовная политика и её реализация 
органами внутренних дел. М., 2003. с.7.

чухал субъект юм.
Тэгвэл хорих байгууллага нь төрийн 

тусгай чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч 
субъект болохын хувьд холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу эрүүгийн 
хэргийн талаарх шүүхийн шийдвэрийг 
гүйцэтгэх явцдаа гэмт хэрэг үйлдэж, 
хорих ял шийтгэгдсэн хүмүүсийг 
нийгмээс тусгаарлах5, цагдан хорих 
таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
авагдсан сэжигтэн, яллагдагчийг 
хорих, баривчлах6, хоригдогч, ялтны 
зүгээс үйлдэж болзошгүй гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг 
хүлээдэг. 

Түүнчлэн хорих анги, баривчлах, 
цагдан хорих байрны хэвийн үйл 
ажиллагааг хангах, хоригдогчдын болон 
ажилтан, албан хаагч, бусад хүмүүсийн 
(хоригдогч ялтны ар гэрийнхэн, хорих 
анги, албадын бүс дотор ажиллаж буй 
хууль хяналтын, түүнчлэн төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын ажилтнууд 
г.м) аюулгүй байдлыг хангах замаар 
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг болсон 
дотоод аюулгүй байдлыг хангахад 
тодорхой үүрэг гүйцэтгэж байна гэж 
үзэж болох бөгөөд хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлын шинэлэг эрх зүйн 
зохицуулалт дутмаг байсаар байна.

Юуны өмнө хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтын уламжлалын 
талаар зарим эрх зүйн актуудад дүн 
шинжилгээ хийж үзье. Анхны Гяндан 
салаанаас өнөөдрийн Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага 
хүртэлх бүхий л цаг үед хорих 

5 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль. 2002 он. 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар. Эрх 
зүйн баримт бичгийн эмхтгэл. УБ., 2014. 20-87 дахь 
тал.
6 Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих 
шийдвэрийг биелүүлэх тухай хууль. 1999. Мөн 
эмхтгэл. 88-102 дахь тал.
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байгууллагын аюулгүй байдлыг хангах 
ажиллагаа нь хэрэгжүүлэх ажилтан, 
хяналтад байх хоригдогчдын мөрдөх 
дэглэм, цагийн хуваарь, эрх үүрэг, 
хяналт хамгаалалтын үйл ажиллагаа, 
хорих, тусгаарлах байр, байгууламж, 
хамгаалалтын хэрэгсэл, төхөөрөмжүүд, 
удирдлагын болон гүйцэтгэх ажлын 
арга хэмжээ, байгууллагын бүтэц, эрх 
зүйн зохицуулалт зэрэг бүхий чиглэлд 
ямар нэг хэмжээгээр тусч хэрэгжсээр 
иржээ.

Тухайлбал, ардын хувьсгалын 
дараах он жилүүдэд Засгийн газрын 
болон намын хурлуудаас гаргасан 
тогтоол шийдвэрүүдэд гянданд хорих 
үеийн хамгаалалт, ахуй хангалт, ялтан 
хоригдогчдын талаар баримтлах 
бодлого зэргийг тусгаж зохицуулж 
байсан бөгөөд 1924 оны 11 дүгээр сарын 
8-нд эхлэн хуралдсан Улсын анхдугаар 
их хурлаар анхдугаар Үндсэн хуулийг 
баталсан явдал нь бүхий л салбарын 
хэмжээнд удирдлага болохын зэрэгцээ 
эрх зүйн хувьд баримтлах бичиг 
баримтууд хэлбэршиж батлагдах гол 
үндэс болсон байдаг. Улсын анхдугаар 
их хурлаас ялтан хэрэгтний ахуй 
нөхцөлийг сайжруулж тэднийг ямагт 
энэрэн хамгаалах, сурган хүмүүжүүлэх 
явдлыг чухалчлан зааж өгчээ.

Улмаар хорих байгууллага 
буюу тухайн үеийн Шүүх яамны 
харьяа гяндангийн үйл ажиллагааг 
зохицуулсан анхны гэж хэлж болох 
дүрмийг баталсан байна. Энэхүү дүрэм 
нь “Шинэ гянданг байгуулахын наана 
хуучин гяндангийн дотоод байдлыг 
арга эрэн засан сайжруулах дүрэм” 
гэсэн нэртэйгээр анх батлагдан гарсан7 
бөгөөд дүрмийн гол агуулга нь хорих 
байгууллагын эхний дөрвөн жилийн 
үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт 
өгөх, гяндангийн хамгаалалт, ялтны 

7 Л.Чүлтэмсүрэн. Засан хүмүүжүүлэх байгууллагын 
товч түүх. УБ. 1979. 16 дахь тал.

ахуй нөхцөл болон хүмүүжлийн ажлыг 
сайжруулах чиглэлээр хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүдийг зохицуулсаны 
зэрэгцээ халдварт өвчтэй хүмүүсийг 
тусгай тасалгаанд суулган эмчлэх, 
ялтны суух байшингийн гадаад 
хаалгыг байнга битүүмжлэх, онц хүнд 
хэрэгт шийтгүүлсэн зарим ялтан эсвэл 
гяндангийн дотоод журам, дэглэм 
зөрчиж танхайрах, сахилга бат алдах 
зэрэг бусдадаа ахуйн ба зан суртахууны 
муу нөлөө үзүүлж байгаа хүмүүсийг 
тусгаарлан хорьж хаалгыг битүүмжлэн 
хуяг томилон байнга мануулж байх 
журам дэглэмийг нарийн сахиулахаар 
тусгажээ.8

Энэ бүгдээс үзвэл хорих 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулж байсан анхны дүрмийн 
агуулга нь ялтны ахуй нөхцөл, сурган 
хүмүүжүүлэх талаар тусгасны зэрэгцээ 
аюулгүй байдалтай холбоотой дараах 
зохицуулалтыг агуулсан байна:
- Гяндангийн хашаа байшингийн 

хамгаалалт, бэхэлгээг тогтоож 
өгсөн.

- Ялтны хөдөлгөөнд хяналт тавих 
нөхцөл болсон өдөр бүр мөрдөх 
дэглэм, цагийн хуваарийг баталж 
мөрдүүлсэн.

- Ялтны хөдөлгөөнд тавих хяналтын 
сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор ялтан байрлах тасалгааны 
зохион байгуулалт, гэрэлтүүлэг, 
байршил зэргийг тогтоосон.

- Хамгаалалт, хяналтын үүрэг 
гүйцэтгэх ажилтан буюу хуягуудын 
үүрэг гүйцэтгэх байрыг тусдаа 
байхаар тооцож нөхцөлийг бий 
болгох зохицуулалтыг хийсэн.

- Ялтны зүгээс хориглох болон 
зөвшөөрөх зан үйлийг тогтоож 
мөрдүүлсэн.

- Онц хүнд гэмт хэрэг үйлдсэн, 

8 Л.Чүлтэмсүрэн. Дурдсан бүтээл. 8 дахь тал.
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сахилгын зөрчил гаргасан ялтныг 
тусгаарлах, түүнд биечилсэн 
хяналт тавих хүч хэрэгслийн 
талаарх зохицуулалт хийсэн зэрэг 
дэвшилтэт зохицуулалтыг анх удаа 
хийсэн эрх зүйн бичиг баримт 
болсон гэж дүгнэж болохоор байна.
Хорих байгууллагын үйл ажиллагааг 

зохицуулж байсан анхны эрх зүйн 
актуудад аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбогдсон зохицуулалт чамгүй туссан 
байх бөгөөд улмаар 1931 онд БНМАУ-ын 
анхдугаар Үндсэн хуульд тулгуурласан, 
хорих байгууллагын үйл ажиллагааг 
тал бүрээс нь зохицуулах зорилт бүхий 
анхны бие даасан хууль “Монгол Ард 
улсын дотор аливаа хэрэгтэн ялтанг 
засан сайжруулах ажлын тухай хууль”9, 
хорих байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулсан хоёр дахь бие даасан 
хууль болох “Засан хүмүүжүүлэх 
хөдөлмөрийн хууль”, “БНМАУ-ын 
Засан хүмүүжүүлэх хөдөлмөрийн 
хууль”-иудад ч мөн адил тодорхой 
хэмжээгээр агуулагдаж байжээ. 

Монгол Улсад 1990 онд өрнөсөн 
ардчилсан хөдөлгөөний үр дүнд нийгэм, 
эдийн засаг, улс төрийн тогтолцоо 
бүхлээрээ өөрчлөгдсөнөөр манай улсын 
хууль зүйн салбар шинэчлэгдэж эхэлсэн. 
1992 онд Монгол Улсын шинэ Үндсэн 
хууль батлагдан гарч хүний эрх, эрх 
чөлөө, хүмүүнлэг иргэний ардчилсан 
нийгмийг тунхагласан10 билээ. Шинэ 
Үндсэн хууль батлагдан гарснаар бүхий 
л хууль тогтоомжийг Үндсэн хуулийн 
агуулга, зарчимд нийцүүлэх шаардлага 
зүй ёсоор бий болсон. 

Улсын Их Хурлаас 1993 оны 
12 дугаар сарын 6-ны өдөр “Хорих 
байгууллагын болон хорих ял эдлүүлэх 
тухай хууль”-г батлан гаргажээ. Уг хууль 
түрүүчийн хуулиудтай харьцуулбал 

9 Л.Чүлтэмсүрэн. Дурдсан бүтээл. 26 дахь тал.
10 Монгол Улсын Үндсэн хууль. Албан ёсны хэвлэл. 
УБ. 1992. 3 дахь тал.

өмнөх тогтолцооны үед чухлаар 
тавигдаж байсан дахин хүмүүжүүлэх 
зорилт, хорихоос өөр төрлийн ялыг 
хэрэгжүүлэх зохицуулалтыг хасаж дан 
ганц хорих ял эдлүүлэх ажиллагааг 
зохицуулсан хууль болсон юм.

Энэхүү шинэ хуульд агуулгын хувьд 
орсон тогтолцооны болон аюулгүй 
байдлыг хангахтай холбогдсон шинэлэг 
зохицуулалтыг товч авч үзье.
1.  Аюулгүй байдлыг хангах 

ажиллагааны зорилтыг илэрхийлэх 
зарчмын зохицуулалтыг хорих 
ангийн чиг үүрэгт “хорих анги 
нь хорих ялыг албадан эдлүүлнэ, 
хоригдлын аюулгүй байдлыг 
хангаж, тэдний дунд хууль ёс, дэг 
журмыг сахиулах, хоригдлоос 
нийгэм, иргэдэд хохирол 
учруулахаас урьдчилан сэргийлэх”11 
гэж тусгасан.

2.  Аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэг 
бүхий албан тушаалтны эрх хэмжээг 
баталгаажуулсан. Тухайлбал хорих 
ангид үйлдэгдсэн гэмт хэрэгт 
хэрэг бүртгэх ажиллагаа явуулах, 
эрэн сурвалжлах ажиллагааны 
үед тодорхой эрх эдлэх, хоригдол 
ноцтой зөрчил, гэмт хэрэг үйлдэхээс 
урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, 
таслан зогсоох зорилгоор гүйцэтгэх 
ажил явуулах, хорих ангийн бүсэд 
болон албан үүргээ гүйцэтгэх үедээ 
эд хөрөнгө дайчлах, хяналт шалгалт 
хийх зэрэг эрх хэмжээг тогтоож 
өгснөөрөө аюулгүй байдлын 
шаардлагад нийцсэн шинэлэг 
зохицуулалт болсон гэж үзэж байна.

3.  Хорих байгууллага дахь аюулгүй 
байдлыг хангах ажиллагааны 
үндсийг тусгайлсан зүйлээр 
зохицуулсан. Хуулийн 14 дүгээр 
зүйлийг “Хорих байгууллага дахь 
хяналт, харуул хамгаалалт” гэж 
томьёолсон бөгөөд уг зүйлд дараах 
зохицуулалтыг хийсэн байна:

11 А.Лхагва. Дурдсан бүтээл. 120 дахь тал.
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- Хоригдлын хөдөлгөөнд хяналт 
тавих чиглэл, үзлэг нэгжлэг хийх 
зохицуулалтыг хийж хорих ангийн 
харуул хамгаалалтын алба нь 
хорих ангийн аюулгүй байдал, 
түүнд мөрдөх дэг журмыг сахиулах 
зорилготой болохыг хуульчилсан 
бөгөөд хорих ял эдлүүлэх 
ажиллагааг аюулгүй байдлыг 
хангах тухай үг зүй, агуулгын хувьд 
томьёолсон алхам болсон.

-  Жирийн дэглэмтэй хорих ангийг 
өөрсдийн хүчээр хамгаалах, гяндан, 
онцгой, чанга дэглэмтэй хорих 
ангийг улсын онцгой объектод 
хамааруулж гадна дохиолол, 
хамгаалалтыг дотоодын цэрэг 
хариуцан гүйцэтгэхээр хуульчилсан.

- Хорих ангийн хамгаалалтын 
бүсийн зохион байгуулалтыг анх 
удаа хуульчилж, хорих ангийн 
хамгаалалтад телекамер, албаны 
нохой ашиглаж болох тухай 
журамласан.12

4. Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүрэг бүхий 
албан хаагч тусгай хэрэгсэл, галт 
зэвсэг ашиглах, хэрэглэх харилцааг 
шинээр хуульчилсан зэрэг болно.
Дүгнэж үзвэл 1993 оны “Хорих 

байгууллагын болон хорих ял эдлүүлэх 
тухай хууль” нь хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах талаарх 
зохицуулалтыг илүү нарийвчилсны 
зэрэгцээ аюулгүй байдлын үг 
зүй, зарчмын ойлголтуудыг зохих 
хэмжээгээр тусгасан хууль болсон гэж 
судлаачийн зүгээс үзэж байна.

Улсын Их Хурлаас Монгол Улсын 
Эрүүгийн хуульд заасан хорих болон 
хорихоос өөр төрлийн ялыг эдлүүлэх, 
эд хөрөнгийн холбогдолтой эрүүгийн 
хэрэг болон иргэний хэргийн шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай 

12 А.Лхагва. Дурдсан бүтээл. 124 дэх тал. 

холбогдсон харилцааг зохицуулсан 
нэгдсэн хууль болох “Шүүхийн 
шийдвэр биелүүлэх тухай хууль”-ийг 
1996 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
батлан гаргажээ.13 

“Хорих байгууллага, хорих ял 
эдлүүлэх нөхцөл журам” хэмээх 
дөрөвдүгээр бүлэгт дүн шинжилгээ 
хийж үзвэл хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
талаарх зохицуулалтууд болон хорих 
байгууллагын тогтолцоо, хорих ял 
эдлүүлэх ажиллагааны нөхцөл журмын 
талаарх өмнөх “Хорих байгууллагын 
болон хорих ял эдлүүлэх тухай хууль”-д 
туссан зохицуулалтыг агуулга, хэлбэр, 
дэс дарааллыг ямар нэг зарчмын 
өөрчлөлт хийлгүйгээр нэгтгэн баталсан 
болох нь харагдаж байна.

Улсын Их Хурлаас 2002 оны 1 
дүгээр сарын 8-ны өдөр Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийг 
батлан гаргажээ.14 УИХ-аас 1998 
онд баталсан эрх зүйн шинэтгэлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2000-2002 оны 
хооронд Монгол Улсын хэмжээнд 
мөрдөгдөж байсан Эрүүгийн хууль 
болон иргэний суурь хуулиудыг шинээр 
боловсруулах ажил өрнөж улмаар 
2002 онд эрх зүйн томоохон шинэчлэл 
хийгдсэний нэг нь Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хууль юм. Хуулийн 
нэршлийг “гүйцэтгэх” буюу заавал 
хэрэгжүүлэх утга санаа бүхий үгээр 
сольсны зэрэгцээ шинээр батлагдсан 
Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль, 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулиудын 
шинэчилсэн найруулгатай уялдуулах 
шаардлага бий болсон.

Тус хуульд хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр 
орсон нэг онцлог өөрчлөлт нь чанга 
болон түүнээс дээш дэглэмтэй хорих 

13 Монгол Улсын хуулиудын эмхэтгэл. УБ. №6. 3-45 
дахь тал.
14 Төрийн мэдээлэл сэтгүүл. УБ. 2002. №2.
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ангийн гаднах дохиолол хамгаалалтыг 
дотоодын цэргийн хүчээр гүйцэтгэдэг 
байсныг өөрчилж хорих байгууллагын 
ажилтны хүчээр хэрэгжүүлэх болсон 
явдал юм.15

Дээрх бүгдээс дүгнэн үзвэл Монгол 
Улсын ял эдлүүлэх, гэм буруутай 
нь шүүхээр тогтоогдсон этгээдийг 
нийгмээс тусгаарлах ажил нь 1921 
оноос өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй 
өөрчлөгдөн хөгжиж ирэхдээ эрх зүйн 
зохицуулалтын болон хэрэгжүүлэгч 
байгууллагын бүтэц, үйл ажиллагааны 
хувьд боловсронгуй болсоор иржээ. 

Гэсэн хэдий ч хорих байгууллагын 
өнөөгийн нөхцөл байдал, аюулгүй 
байдлын орчны өөрчлөлтөөс үүдсэн 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
тогтолцоог бүрдүүлэхэд чухал нөлөө 
үзүүлэх эрх зүйн зохицуулалтын 
боломжит хувилбарууд үгүйлэгдсэн 
хэвээр байна.

Өнөөдрийн байдлаар хорих 
байгууллагын үйл ажиллагааг 
зохицуулж буй хууль тогтоомжийг авч 
үзвэл хорих, баривчлах ял эдлүүлэх 
ажиллагаа, цагдан хорих ажиллагааг 
тусгайлан зохицуулж байна. Хорих 
байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагаанд чухал нөлөөлөл 
үзүүлдэг нэг хүчин зүйл нь аюулгүй 
байдлыг хангах ажиллагааны эрх зүйн 
зохицуулалт байдаг. Өөрөөр хэлбэл, 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
үе шат, тогтолцоо, аюулгүй байдлын 
албаны чиг үүрэг, ажилтны үйл 
ажиллагаа, инженерийн байгууламж, 
техник хэрэгслийн ашиглалт, дэг журам 
зэргийг эрх зүйн баримт бичигт цэгцтэй, 
ойлгомжтой, алдаагүй зааж зохицуулах 
нь аюулгүй байдлын нэг үндсэн чиглэл 
болох зүй тогтолтой юм.

Чухам иймээс хорих байгууллагын 

15 А.Лхагва. Монгол Улсын Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын эх 
сурвалж. УБ. 2014. 313 дахь тал.

аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох буюу аюулгүй байдлын 
үндсэн шаардлагыг тусгасан шинэ 
зохицуулалтыг бий болгох бодит 
шаардлага хэдийнэ бий болоод байна 
гэж үзэж байна.

Өнөөдрийн байдлаар хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй хууль 
тогтоомжийн зохицуулж буй харилцаа, 
агуулга, ач холбогдол зэргийг 
харьцуулан үзвэл хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангах ажиллагааг 
зохих түвшинд зохицуулж чадахгүйгээр 
тогтохгүй түүнд сөргөөр нөлөөлж болох 
дараах нөхцөл байдал байна гэж үзлээ:
а) Хорих ял эдлүүлэх болон баривчлах 

цагдан хорих ажиллагааг 
зохицуулсан хуулиудад аюулгүй 
байдлыг хангах зохицуулалт бага 
туссан.

б) Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах ажиллагааны талаар 
эрх зүйн үндсийг бүрэн бий болгож 
чадаагүй.

в) Хуулиар зохицуулах шаардлагатай 
харилцаануудыг журмаар 
зохицуулж байгаа нь хуулийн хүчин 
чадлаас давсан журам мөрдөх, 
улмаар хүний эрх зөрчих нөхцөлийг 
бий болгосон. 

г) Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлын ажилтны чиг үүргийн 
ялгамжтай байдал, үйл ажиллагааны 
стандарт хуульчлагдаагүй.

д) Ялтан, албан хаагч, бусад хүмүүсийн 
аюулгүй байдлыг хангах аргачлал, 
нөхцөлийн талаар хууль тогтоомжид 
бүрэн тусаагүй.

е) Аюулгүй байдлын үндсэн 
ухагдахуунууд, тэдгээрийн 
хоорондын ялгаа, тогтолцооны 
шаардлагыг хэрхэн ойлгож мөрдөх 
талаар хуульчлах шаардлагатай.

ё) Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлын ажилтан, ялтан, хоригдогч, 
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бусад хүмүүсийн харилцааны хэм 
хэмжээг нарийвчлан зохицуулаагүй.

ж) Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлын инженерийн байгууламж, 
барилга, хамгаалалтын бүс, хорих 
анги, цагдан хорих байрны байршил, 
техник нөхцөлийг хуульчлаагүй 
зэрэг нь хорих байгууллагын 
аюулгүй байдлыг хангахад сөргөөр 
нөлөөлж байна гэж үзлээ.
Иймд хорих байгууллагын аюулгүй 

байдлын эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох ажлын хүрээнд 
дараах зохицуулалтыг шинээр 
бий болгох саналыг гаргаж байна. 
Тухайлбал:
- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлын 

талаарх үндсэн ухагдахуун, нэр 
томьёоны тайлбар, зарчим, аюулгүй 
байдлын алба, албан хаагчийн эрх 
хэмжээ, чиг үүрэг, аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны тогтолцоог 
бүрдүүлэгч арга хэмжээ, хорих 
байгууллагад онц байдал тогтоох 
журам, аюулгүй байдлын стандарт 
зэргийг багтаасан тусгайлсан эрх 
зүйн зохицуулалтыг Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд 
бие даасан бүлэг хэлбэрээр оруулах.

 - Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлын түвшин, түүний ангиллыг 
тогтоох, аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг 
бие даасан эрх зүйн акт бий болгон 
зохицуулах.

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдалд 
нөлөөлөх эрсдэлийн үнэлгээний 
аргачлалыг байгууллагын үйл 
ажиллагааны онцлог, нөлөөлөх 
хүчин зүйлсийг харгалзан шинэчлэн 
баталж мөрдүүлэх.

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлын 
алба, бусад хууль сахиулах, аюулгүй 
байдлыг хангах байгууллага 
хоорондын болзошгүй үеийн 
хамтын ажиллагааны шинэчилсэн 

зохицуулалтыг бий болгох.
- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлын 

алба, ажилтны үйл ажиллагааны 
үр дүнг үнэлэх, дүгнэх эрх зүйн 
зохицуулалт бий болгох.

Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааны тогтолцоог 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр 
хөгжүүлэх нэг гарц нь тусгайлсан 
аюулгүй байдлын стандартыг бий 
болгох явдал юм. Энэ хүрээнд 
дараах чиглэл бүхий стандартыг 
цогц хэлбэрээр эрх зүйн 
зохицуулалтын салшгүй нэг хэсэг 
болгон баталгаажуулах нь хорих 
байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангах ажиллагааг үр дүнтэй зохион 
байгуулах үндсэн нөхцөл болно гэж 
үзэж байна. Үүнд: 

- Хорих ял эдлүүлэх, цагдан хорих 
байрны барилга, байгууламжийн 
стандарт.

- Хорих байгууллагын аюулгүй байдлыг 
хангахад ашиглагдах хяналт, 
хамгаалалтын төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэл, албан хаагчийн хувцас 
хэрэглэлийн стандарт.

- Хорих байгууллагын аюулгүй 
байдлыг хангах ажиллагааны 
баримтжуулалтын хэлбэр, 
бэхжүүлэх, хадгалах орчны 
стандарт.

- Аюулгүй байдлын ажилтны үйл 
ажиллагааны стандарт зэргийг 
эрх зүйн хувьд баталгаажуулах 
шаардлагатай байна. 
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Abstract: Legal regulation is one of the core regulations of private security to improve 
the professionalism of the sector and boosting public confidence in private security industry. 
Although private security appears to be seen in almost all countries however, few studies have 
attempted to explore the regulations of private security in global perspective. Most researchers 
on private security have focused on Anglo-American countries. Literature review suggested 
that there is the lack of studies on legal regulations of private security in Mongolia especially 
comparative study of legal regulation on private security. 

Товч агуулга: Хувийн аюулгүй байдлын салбар өндөр хөгжсөн орнуудад түүний 
удирдлага, хяналтын тогтолцоо нь эрх зүйн зохицуулалтаар зөвшөөрөгдсөн арга 
хэрэгсэл, салбарын өөрийн зохицуулалт-стандарт болон хууль сахиулах байгууллага, 
хувийн хамгаалалтын аж ахуй нэгжийн харилцан хамтын ажиллагаагаар хэрэгждэг. Эрх 
зүйн зохицуулалт нь хувийн аюулгүй байдлын салбарын мэргэшсэн байдал, түүнд ард 
иргэдийн итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэхэд голлох үүрэгтэй.

Монгол Улсад 2000 онд Гэрээт харуул хамгаалалтын хууль, 2001 онд хувийн 
хамгаалалтын тухай хууль батлагдсанаар хувийн аюулгүй байдлын салбарын эрх зүйн 
үндэс тавигдаж түүнээс хойш гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуульд хоёр удаа 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хэдий ч манай улсад хувийн аюулгүй байдлыг хангах эрх 
зүйн зохицуулалтын талаар судалсан дорвитой бүтээл байхгүй, иж бүрэн судалгаа 
хийгдээгүй байна. 

Хувийн аюулгүй байдлын талаарх гадаад орнуудын хууль тогтоомжийг харьцуулан 
судлах нь хувийн аюулгүй байдлын салбарын эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгоход зайлшгүй шаардлагатай юм.

Keywords: Private security industry, legal regulation, comparative study of legal 
regulation, South Korea, Mongolia. 

Түлхүүр үгс: Хувийн аюулгүй байдлын салбар, эрх зүйн зохицуулалт, харьцуулсан 
судалгаа, Өмнөд Солонгос, Монгол Улс. 



91

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

INTRODUCTION
Growth in private security has been 

recognized as one of the most developments 
in policing since the Second World War1. 
A 2011 survey conducted in 70 countries 
concluded there were approximately 19.5 
million people working in the industry. Across 
all countries the numbers were projected to 
include 25.5 million persons2 . The industry 
was valued at up to $US 165 billion, with a 
growth rate of approximately eight percent 
per annum. Across the 70 countries surveyed, 
private security personnel were estimated to 
outnumber police by a ratio of 1.8:1. 

At the beginning of the 2010s there were 
in Mongolia registered a total of 345 private 
security companies that employed a total of 
5366 security officers and guard3 . As such, 
the private security became an active player 
on the overall security market. 

To compare the legal regulation in two 
countries, root of legal regulation must be 
solved before going further. 

Mongolia was a country with centrally 
planned economy and totalitarian political 
regime, and as result of pro-democracy 
movements took place at the end of 1980s, 
which abolished the totalitarian regime 
in March 1990 and twin transition to 
establishing a democratic governance regime 
and free market economy has started4. 

As a result of these radical social 
and economic reforms, not only many 
industrial units and other organizations were 
liquidated, and few were privatized, but 
also private enterprises and organizations 
were established. Meanwhile, citizens, 
businessmen, and entities faced the problem 
regarding the protection of their property 
and estate, prevention from causing damage, 

1 Bayley D., Shearing C. The new structure of policing. 
Washington, D.C: National 2001.
2 Small arms survey. 2011. Retrieved from www.
smallarmsurvey.org/publications/by-type/yearbook/
small-arms-survey-2011.html 
3 National Police Agency, Mongolia Report of 2012 on 
legal framework of contract private security service. 
4 Amarsanaa J. Constitutionalism and Constitutional 
Review in Mongolia. UB., 2009. pp.28 

which served as the prerequisite for the 
creating of private security service offices 
as well as new terminologies on ‘security’ 
and ‘contract private security service’ were 
emerged in the society. 

Thus, it became urgent to initiate 
legislation on regulations of the contract 
private security service. The legal grounds 
for undertaking the contract private security 
service have been put since the adoption of 
the Law of Mongolia on Contracted private 
security service in 2000; the regulations were 
enhanced with necessary amendments to this 
Law in 2001 and 2005. 

The purpose of the study is to compare 
and evaluate the legal regulation of private 
security between South Korea and Mongolia, 
aiming to identify strengths and weaknesses 
of Mongolian legal regulations. Based on 
the findings from comparison between two 
countries, the study attempts to raise issue 
of the regulation of private security, and 
suggest a constructive and viable alternative. 
While no research has been found with 
regard to the regulation of private security 
in Mongolia. For Mongolia, it is crucial 
to study experiences of foreign countries, 
especially those where private security 
service has been developed well, in order 
to improve legal regulations of the security 
service. The current research shall contribute 
to the development of the amendments to the 
legislation regarding the private security of 
Mongolia, and enhancement of the respective 
legal instruments. 

II. REGULATION OF PRIVATE 
SECURITY

The legal context within which private 
security is regulated differs between two 
countries. In South Korea the private security 
industry is regulated by a single statute 
specific to private security service5. This 
primary statute permits government to issue 
variously designated regulations, rules, and 

5 Jung, Jin H. Introduction to the Security Service 
Business Act. Seoul, Korea: Baeksan Publishing 
Company. 2004. 
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government decrees6, which provide more 
detail to the primary legislation and often 
can be as powerful legislation itself. The 
Korean Security Service Business Act was 
enacted in 1976 and has been revised several 
times since7. The act includes provisions 
for licensing, terms of security business, 
disqualifications for officers, security 
instructors and security guards, examination 
for security instructor and selection of 
security instructor, obligations of security 
business operators, association of security 
companies and penal clauses. 

In contrast, regulation of private security 
in Mongolia is relatively recent with first 
specific legislation dating back to 2000. 
In 2000, parliament of Mongolia passed 
the Law on Contracted private security 
service and has been revised twice since and 
Personal protection in 20018. In Mongolia, 
private security industry is regulated by 
these statutes specific to private security 
service. These statutes permits governments 
to issue following variously designated 
regulations, rules, and government degrees, 
which provide more detail to the primary 
legislation and often can be powerful as the 
legislation itself. Law on Contracted Private 
Security9 includes provisions for registering, 
requirements for private security company, 
limitation of private security activities, 
contract of security service, training content 
and curricula of private security staff, 
obligations of security service companies, its 
personnel as well as clients, qualifications of 
personnel, oversight of security service and 
penal clause.

6 Ministry of Justice and Internal Affairs and Minister of 
Education, Culture and Science Mongolia. 2001. /Joint 
Order No.107/118/ Order on Adoption of the Regulation 
on Training Program/Curriculum for human resources 
designated to personal performance of security activity 
7 Lee, Chang M. A comparative study on regulation of 
Private Security in the United States and South Korea, 
Journal of Applied Security Research., 2008. 3:2, 157-
170, DOI: 10.1080/193616108021355854.
8 Odmandakh B. Contract security service. UB., 2009. 
pp 6)
9 http: www.legalinfo.mn/law/details law on Contracted 
security service. 2000.

III. COMPARISON OF LEGAL 
REGULATIONS BETWEEN SOUTH 

KOREA AND MONGOLIA
This section illustrates the differences 

which exists in the level of regulation 
governing the operation of the industry 
these states in areas as areas covered private 
security companies, entrance requirement 
for companies (licensing, financial viability) 
restriction on the background of owner/
management (criminal background, 
simulation, age limits, training), restriction 
on the background of employee, performance 
requirements for firms, training/education 
(basic training, examination, continuous 
training, accreditation of trainers providers), 
possession and use of arms (licensing, 
storage of fire arms, training, the wearing of 
uniforms, government control and sanctions 
in the sector. 
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1. Areas covered by private security companies 
Private security companies offer a great variety of services in these countries. 

Table 1. Key legislation governing the industry in each state. 
Country Legislation Areas covered by the 

legislation
General characteristics 
of the sector

South Korea Security Service 
Industry Act 

- Guarding of transit of 
valuables, cash and transit

- Guarding of key national 
establishment

- Airport security
Guarding of sites and buildings
- Personal protection
Central alarm system
- Protection of goods
 Guarding and control persons 

and access in public   place

The industry is 
governed by specific 
legislation, with detailed 
regulations and wide 
range of activities. 
Legislation contains   strict 
requirement relating to 
examination, selection 
and appointment 
and   cancellation of 
management staff. 

Mongolia Law on Contract 
Private Security 

- Guarding of transit of 
valuables, cash and transit

- Airport security
Guarding of persons
Guarding and control 

persons and access in public   
place

- Security consultancy 
- Installation and 

maintenance of   alarm systems
- Body guarding
- Guarding of buildings

Legislations in 
Mongolia basically focuses 
on   contract private 
security service. 

2. Entrance requirements
The regulation of entrance requirements for companies active in the sector are 

generally designed to provide for: (a) Checks on financial viability; (b) Checks on 
reputable of nature of the owner/management team of company. License valid ranges 
from 1 to 5 years. Difference in requirements across the countries therefore pose potential 
uncertainties when companies seek to provide services across national borders. 

Table 2. Entrance requirements for companies 
Country License required? Awarding authorities Other entrance 

requirements
South Korea Yes, license is valid 

for 5 years.
Commissioner of the local 
police

Test of qualifications.

Mongolia Law on Contract 
Private Security 
requires a   
certificate and it is 
valid for 1 year. 

Metropolitan police and local 
police station. 

Necessary material 
required for the activity 
for which the certificate is 
required. 

3. Restriction on the background of owner/management team
Legislation and regulations governing the background of owners and managers 

of private security companies currently relate to the following factors: (a) Criminal 
background; (b) Minimum age requirements; (c) Cumulation with other activities; (d) 
Qualifications; (e) Financial viability.

South Korea currently has some form of regulation governing the restrictions placed 
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on the background of owners and management team of private security undertakings. 
However, number of differences arise in relation to level of restrictions imposed and the 
way in which compliance is verified. 

Table 3: Restriction of owner and management staff
Country Criminal 

record 
Minimum 

age
Restrictions on cumulation 

with other activities
Other 

requirements 
South Korea Criminal 

background check 
is required 

 

 18

Any special security business 
operator is prohibited from 
running other business than the 
security-related business such as 
the   manufacturing, installing 
and selling business of security 
equipment, the   information 
industry utilizing networks, the 
maintaining and 
managing   business of installations 
and the training business of security 
guard, etc.

Physical requirements 
set by Ordinance 
of the Ministry of 
Security and Police 
Administration

Mongolia No relevant 
criminal record

No 
specific 
provisions

  

4. Restriction on the background of employee
The regulation and implementation of strict background checks for the staff of private 

security companies is therefore one of the main concerns of legislation in this area. The 
legislation and regulation governing the background of employees are similar to those 
for owners and managers of private security companies and currently primarily relates 
to the following factors: (a) Criminal background; (b) Minimum age requirement; (c) 
Qualification; (d) Simulation with other activities

 Table 4:  Restriction on background of employees
Country Criminal record Minimum 

age
Restrictions on 

cumulation with 
other activities

Other requirements 

South Korea Criminal background 
check is required 

 18-60 No specific 
provisions

Physical 
requirements set 
by Ordinance of 
the Ministry of 
Security and Police 
Administration

Mongolia Criminal background 
check is required

 20 No specific 
provisions

Health check and 
training are required.

5. Training/education
It is in the area of training and education that provisions vary most significantly 

between two countries. This is an area which is inextricably linked with the image and 
developing professionalism of the sector, but also significant problems relating to freedom 
of movement through the lack of portability of qualifications. Differences between 
countries relate to the following aspects: (a) Is training obligatory and voluntary?; (b) Are 
examinations required?; (c) Are provisions made for obligatory continuous training? (d) 
How is the quality of trainers and training providers regulated?

.
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Table 5. Education/ Training 
Country Obligatory/ 

voluntary initial 
training and 

duration 

Examinations Continuous 
training 

Training providers/
control over training 

providers

South 
Korea 

Obligatory. 
Training is 
regulated by 
Ordinance of   the 
Ministry of Public 
Administration 
and Security.

Yes, two written 
examinations 
for Security   
Instructors.

Obligatory.
Each general 
security business 
operator conduct 
an   in-house 
education each 
months for hours 
longer than hours 
prescribed by   
Ordinance of the 
Ministry of Public 
Administration 
and Security.

The orientation 
course is conducted 
by the   association 
of security service; 
Police educational 
institutions;   
institutions and 
organizations 
designated by the 
Commissioner of 
the National Police 
Agency.

Mongolia Training is 
obligatory for 
operational staff 
but training is 
not obligatory for 
management staff.    
Training is 
regulated by 
Ministry of 
Justice. 42   hours 
of theoretical 
instruction and 38 
hours of practical 
experience. 

Examination and 
certification 

Not obligatory Training takes place 
in Law enforcement 
University and 
centers approved for 
this purpose by the 
Mongolian National 
Police. 
Internal and external 
controls are carried out 
for initial training.

 
6. Possession and use of arms
In both countries, possession and use of arms is permitted. However, the setting of 

minimum standards relating to licensing, use and training needs to be considered in order 
to avoid potential legal complications are a bit different.  These differences relate to the 
following aspects: (a) Are guards permitted to carry firearms and under which circumstances 
are they permitted to use them ?; (b) Are license required ?; (c) Do restrictions apply in 
relation to the storage of firearms while on duty?; (d) Is specific training required for 
guards carrying firearms?    

Table 6. Possession and use of fire arms
Country Possession  Licensing/

licensing 
authority

Restrictions on use 
and storage

Training 
required

South Korea Yes, but with 
restrictions. 
Standards for using 
weapon is regulated 
Security Service 
Industry Act and 
Presidential Decree

Permits are issued 
by the police. 

Only allowed for 
special security 
guards.

Yes
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Mongolia Yes, but with 
restrictions. Standards 
for using   weapon 
is regulated Law 
on Contract Private 
Security Service.

Permits are issued 
by the police.

Weapons are to be 
stored in a safe room 
in the private security 
company.  

Yes
 

 
7. Government control and sanction
The degree of control of private security company depends on a clear legal framework, 

effective oversight institutions and type of oversight exercised by those institutions. 
Control and accountability is weakened or rendered ineffective if it is not based on a clear 
and uniform regulatory framework. In both countries, private security companies come 
under the control of local police. Both countries invest national and local government 
authorities with the powers to withdraw a license. However, in Mongolian case, although, 
local police agency have the rights to control within the powers granted the law, but does 
not impose liability because the court is the subject of responsibility for administrative 
sanctions. According to judicial practice, so far there is no private security company 
charges by the court. This has highlighted the need to improve private security law in 
Mongolia. 

Table 7. Government control and sanctions
Country

 
Sanctions available Other provisions 

South Korea Withdrawal of a company 
license

Administrative and penal 
sanctions.

Mongolia Withdrawal of a company 
license

Administrative sanctions.                                  

 
V. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

On the basis of the comparative study made on the legal regulations governing the 
private security service industry as discussed in the previous section, I wish to make the 
following conclusion. Despite the fact that the legal regulations governing the private 
security service industry in Mongolia are in conformity with the established international 
standards and practices, still there is an imperative need: (a) to revise, where necessary, 
and correctly define the names of laws and the legal terms and references therein; (b) to 
improve the procedures and operations for the registration of the legal entities applying 
for running the private security service activities; (c) to toughen up the requirements both 
with regard to chief-executive and to security service officers and to make them equally 
accountable for their actions and responsibilities; (d) to expand the framework of the 
activities and the power of the Union of the private security service officers etc…

Therefore, for the purpose of ensuring a more improved and advanced system of 
sustainable governance or legal regulation in favor of the private security industry in 
Mongolia and for the purpose of enhancing the existing legal frameworks for promoting the 
private security industry in Mongolia, it needs to be done the following recommendations: 

First, the legal act that governs the operations of the private security industry in 
Mongolia is called “The Law On Contract Security Service”. According to the established 
international practices, the contract security service is a type of the security service. 
Given this factor, there is a need to reformulate the name of our law called “The Law 
On Contract Security Service” as the Private Security Industry Act or the Law On Private 
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Security Industry.
Second, since the personal protection 

is a type of the security service, there 
is a need to abolish the existing law on 
the personal protection now in force in 
Mongolia so as to make it a component part 
of the law on the private security industry.

Third, in the newly recommended law 
on Private Security Industry should be 
clearly defined the nature of the private 
security industry and of the private 
security service and their types for the 
purpose of securing a unified approach to 
implement the provisions of this  newly 
recommended law and to avoid any further 
misinterpretations. In addition to it, in 
order to further protect the reputation of 
the private security industry and to increase 
the trust of the general public in private 
security and for the purpose of enhancing 
the regulations governing the private 
security in conformity with the established 
international standards/practices, I would 
like to recommend to insert into the new 
law on Private Security Industry all the 
relevant provisions of the Security Service 
Industry Act of the Republic of Korea 
on the duties and responsibilities of the  
management staff/the security operator and 
the security instructor/on the requirements 
and liabilities thereof and on the criteria of 
the selection thereof. In doing so, the issues 
now remaining out of legal regulations 
in Mongolia like the accountability of 
chief security executive officers would 
finally be defined and regulated within the 
framework of such a single law as above 
recommended.

Forth, it is necessary to standardize the 
pre-assignment training, the certification 
or licensing requirements and the in-
service (internship) training procedures. 
The minimum standards and requirements 
of the security service industry in terms 
of the selection, of the training and of the 
supervision of the security personnel should 

be thoroughly identified and enforced in 
order to upgrade the professional skills and 
the level of performances in the security 
service industry as a whole.

Fifth, it is recommended to include 
the guidelines and the requirements for the 
re-training (the post-assignment in-service 
training) and the procedures for organizing 
such kind of training into the Statute of the 
Union of Security Service Personnel (The 
Union of Security Service Officers).

Finally, it is necessary to empower 
the police organization to impose 
administrative sanctions on security service 
entities or security service managerial staff 
personnel so as to enhance the supervision 
and the control by the police organization 
through the creation of a sound based 
accountability mechanism to meet the 
demands for greater security service 
managerial and operational accountability.
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ОЛОН НИЙТИЙН АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АРГА, ХЭЛБЭР, ЭРХ ЗҮЙН 
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, САЙЖРУУЛАХ АРГА ЗАМ

POLICE METHODS, FORMS, AND REGULATION WAYS TO IMPROVE 
A CURRENT SITUATION ON PUBLIC SAFETY OPERATIONS

П.ЭНХТОГТОХ
Цагдаагийн ерөнхий газрын Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах албаны дарга, туслах комиссар
ENKHTOGTOKH P.
Assistant Commissioner, Head of Public Safety Police 
Department, National Police Agency

Товч агуулга: Өнөөдөр дэлхий дээр тохиолдож байгаа байгалийн гамшиг, аюулт 
үзэгдэл, түүнчлэн хүний хүчин зүйлээс хамааралтай осол, сүйрэл, эмх замбараагүй 
байдал, терорист халдлага, бүс, нутгийн мөргөлдөөн жилээс жилд өсөж, түүнээс 
учрах хор уршиг, үр дагавар улам бүр нэмэгдэж байна.

Олон нийтийн аюулгүй байдалд заналхийлж байгаа аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, хор уршгийг нь нэмэгдүүлэхгүй байх, арилгах явдал нь 
дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгамдаж байгаа асуудлын нэг болж байна.

Миний бие цагдаагийн байгууллагын хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргийн 
нэг болох олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны арга, хэлбэр, 
эрх зүйн зохицуулалтын өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй зарим асуудал, түүнийг 
шийдвэрлэх арга замын талаар энэхүү илтгэлээр илэрхийлэхийг хичээлээ. 

Abstract: Today, number of natural catastrophes, disasters, as well as the manmade 
injuries, devastations, disorders, terrorist attacks, regional and local conflicts and their 
harmful consequences are increasing on each year in the world. 

As a result, international law enforcement agencies are challenging to decrease these 
threatens and addressing effective preventions, interruptions, operations of public safety. 

This paper examines that one of the police tasks is public safety and its methods, 
forms, regulatory issues, and then try to express some ways to resolve them. 

Түлхүүр үгс: Цагдаагийн байгууллага, олон нийтийн аюулгүй байдал, нийтийг 
хамарсан арга хэмжээ, үйлдвэрийн осол аваарь, байгалийн гамшиг, тэсэрч дэлбэрэх, 
химийн хорт бодис.

Keywords: Police, public security, public events, industrial accidents, natural 
disasters, explosions, toxic chemicals.
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ҮНДСЭН ХЭСЭГ
Даяаршиж буй өнөөгийн нийгэмд 

хүн бүр айх аюулгүй, амар тайван орчинд 
ажиллаж, амьдрахыг хүсэн мөрөөддөг 
боловч тэр нь зарим хэсэгт биелдэг ч 
ихэнхидээ тэр бүр биелдэггүй, биелэх 
боломж төдийлөн хомс байдаг байна.

Аливаа нийгэмд төрийн үндсэн 
үүрэг нь иргэдээ гадна, дотнын аюул 
заналхийллээс хамгаалж, эрх, ашиг 
сонирхлыг нь хангах явдал байдаг. 
Ардчилсан нийгэмд хүний аюулгүй 
байдлыг хамгаалах гэдгийг хүний жам 
ёсны эрх, эрх чөлөөг чандлан хамгаалах 
утгаар ойлгодог. 

Аюулгүй байдлыг хангах энэхүү 
онцгой үүргийг хүлээснийхээ төлөө 
төр нийгэмд шүүх, цэрэг, цагдаа гэх мэт 
албадлагын институцуудыг ажиллуулах 
замаар онцгой эрхийг эдэлдэг. 

Өнөөдөр хүн төрөлхтөн дэлхийн 
хэмжээний болон бүс нутгийн олон 
аюул заналтай тулгараад байна. Гэтэл 
бид үүнийг мэддэг боловч ухаардаггүй. 

Аюул занал бол яг таг тодорхойлж 
болдог ойлголт биш бөгөөд байнга 
өөрчлөгдөж байдаг, энэ ойлголтыг янз 
бүрийн утгаар хэрэглэдэг, мөн тэр нь 
маш олон утгаар авч үздэг байна. 

Гэхдээ аюул заналыг цаг ямагт 
явцуу утгаар ойлгож, мэдэгдэм 
бодит шинжтэй болгон ойлгож ирсэн 
уламжлал амь бөхтэй оршиж ирсэн. Энэ 
нь объектив байдалд тэмүүлж ирсэн 
олон жил ноёрхсон позитивист хандлага 
болон түүнчлэн байгалийн ухааны 
аргуудыг улс хоорондын харилцааг 
судлахад хэрэглэж ирсэнтэй холбоотой 
юм.1

Манай улсад ган, зуд, аадар бороо, 
мөндөр, хүчтэй цасан шуурга, үер зэрэг 
байгалийн аюулт үзэгдлийн давтамж, 
эрчим эрс нэмэгдэж, улмаар хүний амь 

1 Ц.Дашзэвэг., д. Чагнаадорж. Олон улсын терроризм, 
түүнээс сэргийлэх зарим асуудал. УБ., 2004. 7 дахь 
тал.

насаа алдах, улс орны эдийн засагт 
учруулсан хохирлын хэмжээ сүүлийн 
20 гаруй жилд 2 дахин нэмэгдсэнийг 
судлаач мэргэжилтнүүд тогтоосон 
байна.

Энэ нь зөвхөн Монгол Улсын 
төдийгүй дэлхийн улс орнуудын 
тулгамдсан асуудлуудын нэг болоод 
байгаа бөгөөд учруулах хор аюулын 
хэр хэмжээ, давтамж, хүрээ, далайц нь 
улам бүр өссөөр байгаа нь тулгамдсан 
асуудлыг улам бүр нэмэгдүүлж байна. 

Түүний улмаас жил бүр олон оронд 
хэдэн зуун мянган хүн амь насаа алдаж 
байгаагийн зэрэгцээгээр хүрээлэн буй 
орчин, нийгэм, эдийн засагт нь ихээхэн 
хохирол учруулсаар, хөнөөлийнх нь 
цар хүрээ өргөжин тэлж, давтамжийн 
хугацаа нь ойртон, эрсдэл, эмзэг 
байдлын үнэлгээний шалгуур босгыг 
нэмэгдүүлсээр байна.

Олон нийтийн аюулгүй байдал 
нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй 
байдлыг хангаж байгаа төрийн 
бодлоготой салшгүй холбоотой бөгөөд 
бодлого, чиглэлийг хэр зөв оновчтой 
тодорхойлж, түүний хэрэгжилтийг 
хэрхэн хангаж чадаж байгаагаас олон 
нийтийн аюулгүй байдал хангагдах 
үндсэн суурь нөхцөл бүрдэнэ.

Монгол Улс хэтдээ учирч болзошгүй 
аюул занал, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
арга механизмын талаар цэгцтэй нэг 
мөр ойлголт, бодлогыг боловсруулан, 
аюулгүй байдалд нөлөөлөх хүчин 
зүйлс, аюулгүй байдлыг хангах арга 
зам, түүний баталгаа зэргийг Монгол 
Улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлалдаа тодорхой тусгасан байдаг.

Тухайлбал, 2010 оны 07 сарын 15 
өдрийн УИХ-ын чуулганы 48 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын 
Үндэсний аюулгүй байдлын шинэ үзэл 
баримтлалд “Хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангаж, үндсэн хуульт байгууллагыг 
бататгаж, хууль дээдлэх ёс, Монгол 
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төрийн залгамж чанар, үндэсний 
эв нэгдлийг сахин дээдэлж, төрийн 
удирдлагыг бэхжүүлж, улс төрийн 
нам, иргэний нийгмийн байгууллага, 
чөлөөт хэвлэл мэдээллийн төлөвшлийг 
дэмжиж, нийгмийн дэг журам, 
тогтвортой байдлыг хангах нь дотоод 
аюулгүй байдлын үндэс мөн2 гэж 
заажээ.

Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэгтэй 
байгууллагуудын нэг бол цагдаагийн 
байгууллага билээ.

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллага 
2013 онд шинэчлэгдэн батлагдсан 
Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 11 
дүгээр зүйл /Олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах/-д заасан дараах 
үүргийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал:
- Дипломат төлөөлөгчийн газар, 

улсын онц чухал болон бусад 
объектыг хамгаалах, шаардлагатай 
үед зарим объектыг түр хугацаагаар 
хамгаалах, зорчигч, ачаа тээшийг 
тээврийн замд харгалзан хүргэх;

- Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн 
осол, гал түймэр, хүн, малын гоц 
халдварт өвчин гарсан, гэнэтийн 
бусад аюул тохиолдсон үед хорио 
цээрийн дэглэмийг сахиулах;

- Нийтийн эмх замбараагүй байдал 
үүссэн, террорист халдлага гарсан, 
онц болон дайны байдал зарласан 
үед дэг журам сахиулах;

- Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай 
хууль тогтоомжид заасан үүрэг 
гүйцэтгэх;

- Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тухай хуульд заасны дагуу гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах;

- Нийтийг хамарсан арга хэмжээний 
үеийн хамгаалалт хийх;

- Эрх бүхий албан тушаалтны 
шийдвэрээр жагсаал, цуглааныг 

2 Үндэсний аюулгүй байдлын шинэ үзэл 
баримтлалын 3.3.

албадан тараах ажиллагааг 
гүйцэтгэх3.
Аливаа улс орон нийгэм, эдийн 

засагнь хөгжин дээшлэхтэй зэрэгцэн 
гадаад оронтой харилцах, хамтын 
ажиллагаа нь улам өргөжин тэлж байдаг 
жамтай.

Манай улсын гадаад хамтын 
өргөжин тэлэхийн хэрээр олон улсын 
чанартай хурал, зөвлөлгөөн, спортын 
уралдаан тэмцээн, соёл урлаг зэрэг олон 
талт нийтийг хамарсан арга хэмжээ 
зохион байгуулагдах нь улам нэмэгдэх 
хандлагатай болж байна.

Зөвхөн 2015-16 ондИх Монгол Улс 
байгуулагдсаны 810, Ардын хувьсгалын 
95 жилийн ой, Үндэсний баяр наадам, 
гадаадын өндөр хэмжээний зочин 
төлөөлөгчдын айлчлал, “Даншиг 
наадам, хүрээ цам, Өндөр гэгээний 
соёлын арга хэмжээ,Европын 
аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны 
байгууллагын парламентын ассамблей, 
Ази Европын дээд түвшний 11 дүгээр 
уулзалт гэх мэтчилэн олон улсын 
болон улс, бүс нутгийн чанартай олон 
томоохон арга хэмжээнүүд зохион 
байгуулагдсан байдаг.

Зөвхөн 2015 онд улсын 
хэмжээнд2305 удаагийн нийтийг 
хамарсан арга хэмжээ зохион 
байгуулагдсан бөгөөд уг арга хэмжээнд 
оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах 
хамгаалалтад давхардсан тоогоор 56603 
цагдаагийн алба хаагч, 6390автомашин, 
27756 тусгай хэрэгсэлтэйгээр 164647 
цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна.Үүнээс 
Улаанбаатар хотод 1144 удаагийн 
хамгаалалтад давхардсан тоогоор 
39269, хөдөө орон нутагт 1161 удаагийн 
хамгаалалтад давхардсан тоогоор 17334 
алба хаагч тус тус үүрэг гүйцэтгэсэн 
байна.

Хамгаалалтыг төрлөөр нь авч 

3 Төрийн мэдээлэл. 2013. №29
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үзвэл: Улсын хэмжээнд Үндэсний их 
баяр наадам болон аймаг, сумын баяр 
наадмын 315 удаагийн хамгаалалтад 
5287, улс, бүсийн даншиг наадам, 
хурдан морины уралдааны 167 удаагийн 
хамгаалалтад 6617, урлаг спортын арга 
хэмжээний 462 удаагийн хамгаалалтад 
7654, төрийн тусгай хамгаалалт 
болон гадаадын зочин төлөөлөгчдийн 

айлчлалын үеийн 862 удаагийн 
хамгаалалтад 28833, бусад төрлийн 
499 удаагийн нийтийг хамарсан арга 
хэмжээнд давхардсан тоогоор8212 алба 
хаагч тус тус үүрэг гүйцэтгэсэн байна.

Нийт зохион байгуулагдсан арга 
хэмжээг төрлөөр нь графикаар авч 
үзвэл:

Түүнчлэн 2015 онд төв, орон нутагт 
зохион байгуулагдсан 140 удаагийн 
жагсаал, цуглааны үеийн олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд 
давхардсан тоогоор 5616 цагдаагийн 
алба хаагч, 422автомашинтайгаар 
2740,9 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна. 

Нийт зохион байгуулагдсан жагсаал, 
цуглааныг хэлбэрээр нь авч үзвэл: 31 
удаагийн жагсаалын үед давхардсан 

тоогоор 2165, 81 удаагийн цуглааны 
хамгаалалтад 2803, 12 удаагийн 
улс төрийн суултад 170, 2 удаагийн 
өлсгөлөн зарлах үед 86, 3 удаагийн 
ажил хаялтад 273, 11 удаагийн санал, 
асуулгад 119 алба хаагч тус тус үүрэг 
гүйцэтгэж зохион байгуулагч оролцогч, 
сонирхогч иргэдийн аюулгүй байдлыг 
хангаж ажиллажээ.

3

- Байгалийн гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, хүн, малын гоц халдварт 
өвчин гарсан, гэнэтийн бусад аюул тохиолдсон үед хорио цээрийн дэглэмийг сахиулах;

- Нийтийн эмх замбараагүй байдал үүссэн, террорист халдлага гарсан, онц болон 
дайны байдал зарласан үед дэг журам сахиулах;

- Төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хууль тогтоомжид заасан үүрэг гүйцэтгэх;
- Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу гэрч, хохирогчийг 

хамгаалах;
- Нийтийг хамарсан арга хэмжээний үеийн хамгаалалт хийх;
- Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр жагсаал, цуглааныг албадан тараах 

ажиллагааг гүйцэтгэх3.
Аливаа улс орон нийгэм, эдийн засагнь хөгжин дээшлэхтэй зэрэгцэн гадаад 

оронтой харилцах, хамтын ажиллагаа нь улам өргөжин тэлж байдаг жамтай.
Манай улсын гадаад хамтын өргөжин тэлэхийн хэрээр олон улсын чанартай хурал,

зөвлөлгөөн, спортын уралдаан тэмцээн, соёл урлаг зэрэг олон талт нийтийг хамарсан 
арга хэмжээ зохион байгуулагдах нь улам нэмэгдэх хандлагатай болж байна.

Зөвхөн 2015-16 ондИх Монгол Улс байгуулагдсаны 810, Ардын хувьсгалын 95 
жилийн ой, Үндэсний баяр наадам, гадаадын өндөр хэмжээний зочин төлөөлөгчдын 
айлчлал, “Даншиг наадам, хүрээ цам, Өндөр гэгээний соёлын арга хэмжээ,Европын 
аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын парламентын ассамблей, Ази 
Европын дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт гэх мэтчилэн олон улсын болон улс, бүс нутгийн 
чанартай олон томоохон арга хэмжээнүүд зохион байгуулагдсан байдаг.

Зөвхөн 2015 онд улсын хэмжээнд2305 удаагийн нийтийг хамарсан арга хэмжээ 
зохион байгуулагдсан бөгөөд уг арга хэмжээнд оролцогчдын аюулгүй байдлыг хангах
хамгаалалтад давхардсан тоогоор  56603 цагдаагийн алба хаагч, 6390автомашин, 27756
тусгай хэрэгсэлтэйгээр 164647 цагийн үүрэг гүйцэтгэсэн байна.Үүнээс Улаанбаатар хотод 
1144 удаагийн хамгаалалтад давхардсан тоогоор 39269, хөдөө орон нутагт 1161 удаагийн 
хамгаалалтад давхардсан тоогоор  17334 алба хаагч тус тус үүрэг гүйцэтгэсэн байна.

Хамгаалалтыг төрлөөр нь авч үзвэл: Улсын хэмжээнд Үндэсний их баяр наадам 
болон аймаг, сумын баяр наадмын 315 удаагийн хамгаалалтад 5287, улс, бүсийн даншиг 
наадам, хурдан морины уралдааны 167 удаагийн хамгаалалтад 6617, урлаг спортын арга 
хэмжээний 462 удаагийн хамгаалалтад 7654,  төрийн тусгай хамгаалалт болон гадаадын 
зочин төлөөлөгчдийн айлчлалын үеийн 862 удаагийн хамгаалалтад 28833, бусад төрлийн 
499 удаагийн нийтийг хамарсан арга хэмжээнд давхардсан тоогоор8212  алба хаагч тус 
тус үүрэг гүйцэтгэсэн байна.

Нийт зохион байгуулагдсан арга хэмжээг төрлөөр нь графикаар авч үзвэл:

Түүнчлэн 2015 онд төв, орон нутагт зохион байгуулагдсан 140  удаагийн жагсаал, 
цуглааны үеийн олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хамгаалалтанд давхардсан 

                                                           
3 Төрийн мэдээлэл. 2013. №29
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ТТХ, зочид төлөөлөгчийн 
айлчлал

Зохион байгуулагдсан нийт 
жагсаал, цуглааны 91 буюу 65% 
хувьд нь Жагсаал, цуглаан хийх 
журмын тухай хуульд заасны дагуу 

зохион байгуулагчид нь сум, дүүрэг, 
нийслэлийн Засаг даргад хүсэлтээ өгч 
бүртгүүлэн үйл ажиллагаагаа хуулийн 
хүрээнд зохион байгуулсан байна.
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Түүнчлэн 2015 онд зохион байгуулагдсан 2305 удаагийн нийтийг хамарсан арга 
хэмжээний хамгаалалтыг 2014 оны мөн үетэй харьцуулбал 1499 нэгжээр буюу 65 
%-иар өссөн байна.

4

тоогоор  5616 цагдаагийн алба хаагч, 422автомашинтайгаар 2740,9 цагийн үүрэг 
гүйцэтгэсэн байна.

Нийт зохион байгуулагдсан жагсаал, цуглааныг хэлбэрээр нь авч үзвэл: 31 
удаагийн жагсаалын үед давхардсан тоогоор 2165, 81 удаагийн цуглааны хамгаалалтад 
2803, 12 удаагийн улс төрийн суултад 170,  2 удаагийн өлсгөлөн зарлах үед 86, 3 
удаагийн ажил хаялтад 273, 11 удаагийн санал, асуулгад 119  алба хаагч тус тус үүрэг 
гүйцэтгэж зохион байгуулагч оролцогч, сонирхогч иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж 
ажиллажээ.

Зохион байгуулагдсан нийт жагсаал, цуглааны 91 буюу 65% хувьд нь Жагсаал, 
цуглаан хийх журмын тухай хуульд заасны дагуу зохион байгуулагчид нь сум, дүүрэг, 
нийслэлийн Засаг даргад хүсэлтээ өгч бүртгүүлэн үйл ажиллагаагаа хуулийн хүрээнд 
зохион байгуулсан байна.

Түүнчлэн 2015 онд зохион байгуулагдсан 2305 удаагийн нийтийг хамарсан арга 
хэмжээний хамгаалалтыг 2014 оны мөн үетэй харьцуулбал 1499 нэгжээр  буюу 65 %-иар 
өссөн байна.

2015 онд зохион байгуулагдсан 140 удаагийн жагсаал, цуглааныг өнгөрсөн жилийн 
мөн үетэй харьцуулбал 25 нэгжээр  буюу 17,8 %-иар өссөн байна.
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Бид энэхүү илтгэлдээ хуульд заасан 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагаануудынхаа зарим хэсгийг 
оруулсаныг анхаарах нь зүйтэй болов 
уу?

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллагын 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиглэлээр явуулж байгаа үйл 
ажиллагааны талаар бүгдийг оруулж 
бичвэл ихээхэн цаг орох учраас зөвхөн 
2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлуудын 

зарим хэсгийг танилцуулах үүднээс 
багцлан авч орууллаа.

2015 онд дипломат төлөөлөгчийн 
газар, улсын онц чухал объектын 
хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэсэн 
бүрэлдэхүүн объектуудад 1561548 
хүн, 370216 тээврийн хэрэгсэл шалган 
нэвтрүүлж, 385650 хөдөлгөөнд 
бүртгэлээр хяналт тавьж ажилласан 
байна.

Мөн тэсэрч дэлбэрэх бодис, 
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тэсэлгээний хэрэгслийн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ явуулдаг 25 аж ахуйн 
нэгжтэй байгуулсан “Тээвэрлэлтийн 
хамгаалалтын гэрээ”-ний дагуу нийт 
580 удаагийн хамгаалалтыг зохион 
байгуулсан байна.

Түүнчлэн мал, амьтны 
гоц халдварт болон халдварт 
өвчин 19 аймгийн 81 сумын нутагт 
давхардсан тоогоор нийтдээ 205 удаа 
гарч, тухайн бүс нутагт Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1.2-т заасан: “...хүн, малын 
гоц халдварт өвчин гарсан үед хорио 
цээрийн дэглэмийг сахиулах” чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж, Онцгой байдал, 
мэргэжлийн хяналт болон бусад 
төрийн байгууллагуудтай харилцан 
мэдээлэл солилцож, давхардсан тоогоор 
цагдаагийн 8186 алба хаагч хамтран 
ажиллаж, хорио цээрийн дэглэм 
тогтооход оролцон, олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангаж ажилласан 
байна.

Өнөөдөр цагдаагийн байгууллага 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиг үүрэгтэй холбогдол бүхий 
Монгол Улсын 15 хууль, цагдаагийн 
байгууллагын тодорхой үйл ажиллагааг 
нэгтгэн зохицуулсан журамд 
тусгагдсан олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиглэлийн 17 журмыг 
үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон 
ажиллаж байна.

Мөн сүүлийн жилүүдэд цагдаагийн 
албаны тухай хуульд заагаагүй боловч 
бусад хууль тогтоомжоор эрх олгогдсон 
нутгийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагаас өгсөн үүргийн дагуу 
хууль бусаар гар аргаар алт олборлох 
иргэдийг албадан тараах ажиллагаанд 
цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид 
голлох үүрэгтэй оролцох болсон билээ.

Хууль бусаар гар аргаар алт 
олборлох үйл ажиллагаа манай орны 
хэд хэдэн аймгийн тодорхой бүс нутаг 
дэвсгэрийг хамран өргөжиж, байгаль 
орчинд онц их хэмжээний хохирол 

учруулж, Монгол Улсын Байгаль 
орчныг хамгаалах тухай, Ашигт 
малтмалын тухай, Газрын хэвлийн 
тухай хууль, Засгийн газрын 2010 оны 
308 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Бичил уурхайгаар ашигт малтмал 
олборлох журам”-ын холбогдох зүйл, 
хэсгүүд зөрчигдсөөр байна.

Орон нутгийн төр захиргаа, 
мэргэжлийн хяналт, цагдаагийн 
байгууллагаас хууль бусаар ашигт 
малтмал, гар аргаар алт олборлох 
олборлогч иргэдийн үйл ажиллагааг 
таслан зогсоох чиглэлээр тухай бүр арга 
хэмжээг авч байгаа боловч нөхцөл байдал 
сайжрахгүй, зохион байгуулалтад орж 
бүлэглэн дайрах, тавьж буй шаардлагыг 
эсэргүүцэх,нийтийн эмх замбараагүй 
байдалд уриалах, цагдаагийн 
ажилтнуудын биед халдаж, гэмтээх 
зэрэг ноцтой үр дагавар агуулсан 
үйлдлийг хийх болсон.

Зөвхөн өнгөрсөн онд л гэхэдхөдөө, 
орон нутагт хууль бус, гар аргаар алт 
олборлогч иргэдийн бүлэг, бөөгнөрөл 
үүссэн тухай нийт 80 удаагийн 
дуудлага, мэдээлэлд цагдаагийн 
байгууллагаас 111 тээврийн хэрэгсэл, 
651 цагдаагийн алба хаагч нар 
оролцон тухайн нутаг дэвсгэрийн Засаг 
даргын албадан тараах захирамжаар 22 
удаа, 34 удаагийн шаардлага, мэдэгдэл 
хүргүүлж, 48 удаа албадан тарааж, 
хууль бус гар аргаар байгалийн ашигт 
малтмал олборлоход ашиглаж байсан 
111 ширхэг багаж хэрэгслийг хураан 
авч, шийдвэрлэсэн байна.

Дээрх бүгд явуулсан үйл 
ажиллагаануудыг нэгтгэн авч үзвэл 
цагдаагийн байгууллагын олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаа 
нь дараах арга, хэлбэрүүдээр явагдаж 
байна гэж үзэж болно. Үүнд:
- Объект хамгаалах;
- Нийтийг хамарсан арга хэмжээнд 

оролцогчдын аюулгүй байдлыг 
хамгаалах;

- Төрийн өндөр албан тушаалтан 



105

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

болон гадаадын өндөр, дээд зочин 
төлөөлөгчдийг хамгаалах;

- Хорио цээрийн бүсэд дэглэм, хэв 
журам сахиулах;

- Тэсэрч, дэлбэрэх бодисын эргэлтэнд 
хяналт тавих;

- Олон нийтийн аюулгүй байдалд 
заналхийлсэн аливаа үйлдлийг 
таслан зогсоох;/нийтийг хамарсан 
эмх замбараагүй байдал, террорист 
халдлага, хууль бус жагсаал, 
цуглааныг албадан тараах г.м/

- Бусад хууль тогтоомжоор 
хүлээлгэсэн ажиллагаа /хууль 
бус гар аргаар алт олборлогчдыг 
албадан тараах, албадан нүүлгэх/;
Цаашдаа цагдаагийн байгууллагын 

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны арга, хэлбэр, эрх 
зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, үр 
нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд энэхүү 
үйл ажиллагааг зохицуулсан, хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль 
тогтоомж, эрх зүйн баримт бичгүүдэд 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийж, эрх зүйн 
хийдлийг арилгах, үйл ажиллагааныхаа 
арга зүйг улам боловсронгуй болгох, 
шинжлэх ухаан, техник технологийн 
сүүлийн үеийн дэвшлүүдийг ашиглан, 
бага хүч хэрэгслээр үйл ажиллагаагаа 
зохион байгуулах шаардлага тулгарч 
байна.

Бид өнөөдөр нийтийг хамарсан арга 
хэмжээний үеийн олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангахад алба хаагчдынхаа 
хүчинд тулгуурлан, сүүлийн үеийн 
дэвшилтэд техник, хэрэгсэл /нисдэг 
камер, дрон/-ийг үр дүнтэй ашиглаж 
байгаа хэдий ч хүрэлцээ хангалтгүй 
байна.

Тиймээс 2-6 хүний суудалтай /4-
6/ ширхэг автожир /бага оврын нисдэг 
тэрэг/ бүхий “Агаараас дэмжлэг 
үзүүлэх нэгж”-ийг шинээр байгуулж, 
цагдаагийн албаны үндсэн чиг 
үүргүүдийг хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 
үр дүнтэй ашигласнаар хяналт шалгалт 
сайжирч, олон нийтийн аюулгүй байдал 

хангагдах нэг нөхцөл бүрдэнэ.
Түүнчлэн байгалийн гамшиг, 

үйлдвэрлэлийн осол, хүн малын гоц 
халдварт өвчин гарсан, гэнэтийн бусад 
аюул тохиолдсон үед хорио цээрийн 
дэглэм сахиулах ажиллагаанд оролцох 
алба хаагчдын ашиглах хамгаалах 
хувцас хэрэглэл, техник хэрэгсэл /
хувцас, амны хаалт, хорт утааны баг, 
бээлий, каск малгай, гутал, аврах 
хантааз, завь, цасны мотоцикл, газар, 
уснаа явагч тусгай техник, суудлын 
болон ачааны автомашин... гэх мэт/-ийн 
нөөцийг бүрдүүлж, ашигласнааралба 
хаагчдын аюулгүй байдал хангагдаж, 
тухайн чиг үүргийг бүрэн биелүүлэх 
чадамж бүрдэнэ.

Монгол Улсад одоогийн байдлаар 
тодорхой терроризмын аюул, занал үүсэн 
бүрэлдээгүй байгаа боловч үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах тусгайлсан 
чиг үүрэг бүхий байгууллагууд 
терроризмтой тэмцэх, ялангуяа 
терроризмын суурь үндэс бий болохоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран 
ажиллаж, тухай бүр нь илрүүлж, таслан 
зогсоох шаардлагатай байна.

Хууль сахиулах байгууллагуудын 
ажилтан, албан хаагчид террорист 
гэмт хэрэг үйлдэж болзошгүй сэжигтэй 
хүмүүсийг өөрийн анхааралд авч, 
“индикатор” буюу шинж тэмдгээр нь 
тодорхой хугацааны давтамжтай тогтмол 
хяналт тавьж байх шаардлагатай байна. 

Түүнчлэн терроризмын үзэл суртал, 
суртал ухуулгад автагдах эрсдэл бүхий 
нийгмийн тодорхой хэсэг бүлэгт 
чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх үйл 
ажиллагааг тогтмол хэрэгжүүлэх, 
өөрийн байгууллагын албан хаагчид 
болон хууль сахиулах байгууллагын 
албан хаагчдад экстремизм, 
радикализмын үзэл санаа, шашны 
үзэл санаа, суртал ухуулгын талаар 
тогтмол мэдээлэл хийж, мэдлэг олгох 
нь чухал бөгөөд өөрийн байгууллагын 
албан хаагчдад хувь хүн, радикалист 
болон экстремистүүд, террорист этгээд, 
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бүлэг, бүлэглэл, байгууллагын үүсэл, 
тэдгээрийн бүтэц, үйл ажиллагааны 
онцлогийн талаар онолын болон 
практик сургалт зохион байгуулж, 
тэдгээрт тохирсон урьдчилан сэргийлэх 
болон хяналт тавих ажлыг төлөвлөн 
зохион байгуулах нь өнөөгийн зайлшгүй 
хийх ёстой ажлуудын нэг болоод байна. 

Терроризмтой тэмцэх ажлын 
хамгийн чухал хэсэг нь терроризмоос 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр мэдээ 
мэдээлэл цуглуулах, нарийвчилсан 
судалгаатай байх явдал байдаг.

Тухайн олон улсын арга хэмжээний 
аюулгүй байдал, арга хэмжээнд 
оролцогч төлөөлөгчдийн аюулгүй 
байдлыг хангах, аливаа террорист 
үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн 
чухал ажил бол мэдээ мэдээлэл 
цуглуулах явдал юм. Олон улсын 
томоохон хурлын аюулгүй байдлыг 
болж буй газар оронд хамгаалах нэг 
хэрэг, харин болохоос өмнө урьдчилан 
мэдээ мэдээлэл цуглуулах нь үндсэн 
ажил болно. 

Ялангуяа цуглуулсан мэдээ, 
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 
террорист үйлдлийн шинж тэмдгийг 
илрүүлэхэд ихээхэн анхаарч ажиллах 
шаардлага тулгарч байна.

2016 оны 07 дугаар сарын 15-
16-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотод 
зохион байгуулагдсан “Ази Европын 
дээд түвшний 11 дүгээр уулзалт”-ын 
аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
“Нэгдсэн удирдлагын төв Терроризмтой 
тэмцэх ажиллагааг зохицуулах зөвлөл, 
Шуурхай удирдлагын штаб Төрийн 
тусгай хамгаалалтын газар, Цагдаагийн 
ерөнхий газар дээр тус тус байгуулагдан 
ажилласан.

Шуурхай удирдлагын штабт ирүүлэх 
мэдээ, мэдээллийг утас, хэт богино 
долгионы станц, мессеж хэлбэрээр 
болон Үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангах тусгайлсан чиг үүрэг бүхий 

байгууллага, Нэгдсэн удирдлагын төв, 
Төрийн тусгай хамгаалалтын шуурхай 
удирлагын штабтай хамгаалалт, 
аюулгүй байдлын талаарх онцлог мэдээ, 
мэдээллийг дүрс царайгаар таних утас, 
нууцлалтай дотоод сүлжээгээр тус тус 
шуурхай дамжуулж ажилласан.

Гэвч өнөөдөр гадаадын олон орны 
хууль сахиулах байгууллагуудын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр явуулж буй үйл ажиллагааны 
арга, хэлбэр, тэргүүн туршлагыг 
тодорхой хэмжээгээр судалж, үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлж байгаа боловч 
шаардлагатай хувцас, хэрэглэл, техник, 
хэрэгсэл хүрэлцээтэй хэмжээгээр авах 
боломж бололцоо дутмаг байгаа нь 
өнөөдрийн тулгамдсан асуудлын нэг 
болоод байна. 

Тиймээс олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагааны үр 
нөлөөг улам сайжруулах үүднээс дараах 
хэдэн саналыг дэвшүүлж байна.
1.	 Цагдаагийн байгууллагын олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиглэлээр явуулж байгаа үйл 
ажиллагааны арга, хэлбэр, эрх зүйн 
зохицуулалтын өнөөгийн байдалд 
иж бүрэн судалгаа шинжилгээ 
хийж, тулгамдаж байгаа асуудлыг 
нээн илрүүлэх, шийдвэрлэх арга 
замыг тодорхойлох мэргэжлийн 
судалгааны баг ажиллуулах;

2.	  Гадаадын улс орнуудын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
төрөлжсөн байгууллагуудтай 
харилцан, хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх замаар практикаар 
туршигдсан туршлагыг өөрийн 
орны хөрсөнд буулгах ажлыг зохион 
байгуулах;

3.	  Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах албаны бүтэц, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны хамрах 
хүрээг нарийвчлан тодорхойлж, 
ажил үүргийн давхардлыг арилгах 
арга хэмжээ авч, эрх зүйн хийдлийг 
арилгах.
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УЛААНБААТАР ХОТОД ТОХИОЛДОЖ БОЛЗОШГҮЙ ХИМИЙН ХОРТ 
БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ЭРСДЭЛИЙН СУДАЛГАА 

THE STUDY OF TOXIC AND DANGEROUS SUBSTANCES RISK 
MAY OCCUR IN ULAANBAATAR 

П.ЧИМЭДЦЭРЭН
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын 
хүрээлэнгийн химич-судлаач, магистр
CHIMEDTSEREN P.
Chemist-researcher, Disaster Research Institute, National 
Emergency Management Agency, Master 
Б.АРИУНТУНГАЛАГ
Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын 
хүрээлэнгийн химийн техникч
ARIUNTUNGALAG B.
Assistant of chemist, Disaster Research Institute, National 
Emergency Management Agency

Товч агуулга: Сүүлийн жилүүдэд техник технологийн хурдацтай хөгжил, уул 
уурхай, үйлдвэржилт эрчимтэй хөгжсөнтэй холбогдон Монгол Улс химийн бодис 
ихээр импортолж байна. Үүнтэй уялдан химийн бодисын болзошгүй осол, аюулын 
шууд болон дам нөлөө эрс нэмэгдэж хүн, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчинд сөргөөр 
нөлөөлж байна. 2014 оны байдлаар Монгол Улсын хэмжээнд 450 гаруй төрлийн 
химийн бодисыг экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, тэсэрч 
дэлбэрэхээс бусад бодис үйлдвэрлэх, худалдах тусгай зөвшөөрөл бүхий 270 орчим 
ААНБ, иргэн бүртгэгдсэнээс, хүн ам ихээр төвлөрсөн нийслэл Улаанбаатар хотод 70 
орчим хувь нь байрлаж байна. Эдгээрээс химийн онцгой хортой болон аюултай бодис 
ашиглаж байгаа 34 ААНБ-ыг сонгон авч байршлыг GPS-ээр тогтоон Улаанбаатар 
хотын зураглалд орууллаа. 

Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж, хадгалагдаж байгаа 
химийн бодисыг хор аюулын зэрэг болон жилийн хэрэглээгээр ангилж, дүүрэг 
тус бүрээр харьцуулсан судалгааг хийхэд Баянгол, Хан-Уул, Сонгино хайрхан, 
Баянзүрх дүүргүүдэд хор аюулын зэрэг өндөртэй химийн бодис ихээр ашиглагдаж, 
хадгалагдаж байгаа нь харагдаж байна.

Abstract: Mongolia has become a large importer and user of chemical substance. For 
these reasons, a significant portion of Mongolian population is at chemical incident risk of 
exposure to toxic and dangerous chemicals.

About 450 types of chemicals, amount to hundred thousand tones in total were 
imported in 2014. The majority of them are still being stored, traded and used within 
Ulaanbaatar city, which approximately 40 percent of total population of Mongolia lives. 

This study shows the locations of 34 industries and companies that have permission 
to store, trade and use extreme toxic and dangerous chemical substances, using GPS, and 
illustrates them on a map of Ulaanbaatar city. The chemical risk levels in Bayangol and 
Khan-Uul districts were higher than of other seven districts, but in within the “acceptable 
risk level” according to definition system of the international risk definition. With regard 
to the other 6 districts (excepting Songinokhairkhan) chemical incident risks were at “an 
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extreme low level”. 
Түлхүүр үгс: химийн осол, химийн хорт болон аюултай бодис, химийн осол, 

хордолтын болон аюулын бүс, химийн аюултай объект. 
Keywords: chemical incident, toxic and dangerous substances, poisonous and 

hazardous zone, hazardous site.

СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ, ОРШИЛ
Химийн бодисын тархалт ба хэрэглээ: 2014 оны байдлаар Монгол Улсад 270 

гаруй ААНБ, 450 орчим төрлийн химийн бодис импортлох, экспортлох, хил 
дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, тэсэрч дэлбэрэхээс бусад бодис үйлдвэрлэх, 
худалдах зөвшөөрөл авсан1 байна. 

Зөвшөөрөл бүхий нийт ААНБ-ын 15% нь хөдөө орон нутагт, үлдсэн 85% нь 
Улаанбаатар хотод байрлаж байна. Нийслэлд байрлаж байгаа 85% буюу 230 гаруй 
ААНБ-ын 30 гаруй хувь нь химийн бодисоо хөдөө орон нутаг руу шууд тээвэрлэдэг 
бөгөөд үлдсэн 70 орчим хувь нь Улаанбаатар хотод хадгалж, ашиглаж байна2 (1 
дүгээр тахирмагаар харуулав). 

1 дүгээр тахирмаг. Монгол Улсын хэмжээнд химийн бодис импортолж, ашиглаж, 
худалдаж буй ААНБ-ын тоо 

Улаанбаатар хотод байрлах ААНБ-уудын химийн бодисын жилийн хэрэглээгээр 
1тн-оос бага, 1-10тн, 10-100тн, 100-1000тн, 1000тн-оос дээш гэсэн 5 ангилалд 
хуваасан бөгөөд химийн бодисын жилийн хэрэглээ нь 1тн-оос бага, 1-10тн, 10-100тн 
гэсэн ангилалд ихэнх ААНБ-ууд хамрагдаж байна. Эдгээр ААНБ-ууд дийлэнх нь 
Баянгол Хан-Уул, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд байрлаж байгааг 2 дугаар 
тахирмагаас харж болно. 

1 “БОАЖЯамнаас авсан химийн бодисын зөвшөөрөл бүхий ААНБ-ын жагсаалт” 2014 он 
2 Ц.Ганзориг, П.Чимэдцэрэн, Э.Алгирмаа. “Улаанбаатар хотын химийн ослын эрсдэлийн судалгаа” тайлан.
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2 дугаар тахирмаг. ААНБ-ын тоо болон хэрэглээний ангилал

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт сүүлийн 5 жилд тохиолдсон химийн осол, 
зөрчлийн судалгаа: Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 2013 оны байдлаар нийт 109 
химийн осол, зөрчлийн дуудлага гарсан байна3. Химийн осол зөрчилд, химийн 
бодис алдагдсан, нэр нь үл мэдэгдэх бодис илэрсэн, хууль бусаар хориотой химийн 
бодис ашигласан, химийн бодисын талаарх мэдлэг дутмаг байдлаас санаатай болон 
санамсаргүйгээр химийн бодистой зохисгүй харьцсан зэрэг шалтгааны улмаас хүн, 
мал амьтан, хүрээлэн буй орчин, эд хөрөнгөд хохирол учирсан дуудлага зонхилж 
байна. Осол зөрчлийн тоог он тус бүрээр нь 3 дугаар тахирмагаар харуулав. 

3 дугаар тахирмаг. 2006-2013 онд тохиолдсон осол, зөрчлийн тоо

3 Д.Сэржмядаг, Ч.Мэндэлмаа, П.Амарзаяа. “Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний 
эмхэтгэл” 2000-2013 он.
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Дээрх химийн осол зөрчлийн мөнгөн ус алдагдсан, ашигласантай холбоотой 
дуудлага нийт дуудлагын 48%, циантай холбоотой дуудлага 6%, нэр нь үл мэдэгдэх 
бодис илэрсэн дуудлага 25%, амьсгал боогдуулагч хийгээр хордсон 4%, аммиак, 
хлор алдагдсан дуудлага 7%, түлш асгарсан дуудлага 3%-ийг тус тус эзэлж байна. 
Судалгаанаас харахад 2008, 2013 оны байдлаар мөнгөн устай холбоотой дуудлага 
хамгийн их хувийг эзэлж байна. Түүнчлэн нэр нь үл мэдэгдэх бодис илрэх, түлш 
их хэмжээгээр асгарах, аммиак алдагдах зэрэг осол зөрчил нэмэгдэх хандлагатай 
байна. 

Судалгааны үр дүн, хэлэлцүүлэг: 

Судалгаанд хамрагдсан химийн онцгой хортой болон аюултай бодис4 ашиглаж 
байгаа 34 ААНБ-ыг сонгон авч байршлыг GPS-ээр тогтоон Улаанбаатар хотын 
зураглалд орууллаа.

1 дүгээр зураг. Химийн онцгой хортой болон аюултай бодис ашиглаж байгаа 
объектын байршил

Улаанбаатар хотын хэмжээнд хор аюулын зэрэг өндөртэй химийн бодис ихээр 
ашиглаж байгаа дээрх 34 ААНБ-д химийн болзошгүй осол болох үеийн хордолтын 
бүс болон аюулын хамрах хүрээг тооцоолон 2 дугаар зургаар харуулав. 

Шингэн, ууршимтгай химийн бодис ихээр ашигладаг объектод химийн осол 
гарах үеийн хордолтын бүс болон аюулын хамрах хүрээг “Химийн аюултай 
объектод осол гарах үед химийн хорт болон аюултай бодисын хордолт, аюулын 
бүсийн хэмжээг урьдчилан тооцоолох аргачлал”-ын дагуу тооцоолон, химийн хорт 
болон аюултай бодис алдагдах үеийн хордолтын бүс буюу аюулын зураглалыг хийж 
2 дугаар зургаар үзүүлэв.

4 П.Чимэдцэрэн, Ц.Ганзориг, Д.Содномрагчаа. “Химийн бодисын аюулын лавлах мэдээлэл” Гамшиг 
Судлалын Хүрээлэн. УБ.
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2 дугаар зураг. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд химийн бодис ашиглаж, хадгалж, худалдаалж буй 

объектоос шингэн, ууршимтгай химийн хорт болон аюултай бодис (аммиак, шингэн 

хлор, фторт устөрөгч, давсны хүчил г.м.) 
алдагдах үеийн хордолтын бодит талбай 
буюу аюулын бүсэд байгаа хүн амын 
тоог дүүрэг тус бүрээр тооцоолон гаргав. 
Химийн ослын болзошгүй аюулд өртөх 
хүний тоогоор Баянгол дүүрэг хамгийн 
өндөр буюу 10х10-1, Сонгинохайрхан, 
Хан-Уул дүүрэг (6x10-1) тус тус байна. 
Харин Сүхбаатар, Чингэлтэй, Багануур, 
Налайх дүүргийн хувьд химийн ослын 
болзошгүй аюулд байгаа хүн амын 
тоогоор дээрх дүүргүүдээс хэд дахин 
бага буюу 10-2-10-3 бол Баянзүрх, 
Багахангай дүүргүүдийн хувьд аюулд 
өртөх хүний тоогоор хамгийн бага буюу 
10-4 байгаа нь судалгаанаас харагдаж 
байна.

 
ДҮГНЭЛТ

1. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 
ашиглагдаж, хадгалагдаж буй 
химийн бодисын судалгаа: 
2014 оны байдлаар Монгол Улсын 

хэмжээнд 450 гаруй төрлийн химийн 
бодисыг экспортлох, импортлох, хил 

дамжуулан тээвэрлэх, ашиглах, тэсэрч 
дэлбэрэхээс бусад бодис үйлдвэрлэх, 
худалдах тусгай зөвшөөрөл бүхий 270 
орчим ААНБ, иргэн бүртгэгдсэнээс, 
хүн ам ихээр төвлөрсөн нийслэл 
Улаанбаатар хотод 70 орчим хувь нь 
байрлаж байна. Эдгээрээс химийн 
онцгой хортой болон аюултай бодис 
ашиглаж байгаа 34 ААНБ-ыг сонгон авч 
байршлыг GPS-ээр тогтоон Улаанбаатар 
хотын зураглалд орууллаа. 

Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн нутаг 
дэвсгэрт ашиглагдаж, хадгалагдаж 
байгаа химийн бодисыг хор аюулын 
зэрэг болон жилийн хэрэглээгээр 
ангилж, дүүрэг тус бүрээр харьцуулсан 
судалгааг хийхэд Баянгол, Хан-Уул, 
Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүргүүдэд 
хор аюулын зэрэг өндөртэй химийн 
бодис ихээр ашиглагдаж, хадгалагдаж 
байгаа нь харагдаж байна.
2. Улаанбаатар хотын хэмжээнд 

тохиолдож болох химийн ослын 
эрсдэл:
Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 
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химийн ослын болзошгүй эрсдэлийг 
тооцоолохдоо химийн ослын аюул, 
эмзэг байдал болон сүүлийн 8 
жилд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
бүртгэгдсэн химийн осол, зөрчлийн 
мэдээн дээр үндэслэн тооцоолсон осол 
тохиолдох магадлалыг ашигласан. 
Судалгаанаас гарсан үр дүнг Олон 
Улсын эрсдэлийн түвшинтэй 
харьцуулахад Баянгол, Хан-Уул 
дүүргүүд химийн эрсдэлээрээ бусад 
7 дүүргүүдээс хамгийн өндөр байгаа 
боловч энэ нь “Хүлцэх эрсдэлийн 
түвшин”-д, Сонгинохайрхан дүүргийн 
хувьд “бага эрсдэлийн түвшин”-д 
байгаа бол бусад 6 дүүргүүдийн хувьд 
“ялимгүй эрсдэлийн түвшин”-д байна.
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БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ 

CHALLENGES OF MAINTAINING PUBLIC SAFETY OF POLICING AND 
CURRENT SITUATION MONGOLIA 
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Товч агуулга: Цагдаагийн байгууллагаас олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах албаны чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны өнөөгийн 
байдал, түүнд тулгамдаж буй асуудал, түүнийг боловсронгуй болгох талаар энэхүү 
илтгэлд тусгав. 

Abstract: The purpose of this report is to focus on official duty of maintaining public 
safety and security, organizational structure, current status of its operation, problems and 
how to improve it.

Түлхүүр үгс: Аюул, олон нийтийн аюулгүй байдал, гэмт хэрэг, хэв журмын 
нөхцөл байдал.

Keywords: Threat, public safety, Crime and order situation.

Цагдаагийн эрх зүй судлалын 
хүрээнд олон нийтийн аюулгүй 
байдлын онол, үйл ажиллагааны 
өнөөгийн байдал, түүнд тулгамдаж 
буй асуудлыг судалж, шийдвэрлэх арга 
замыг тодорхойлох нь анхаарал татсан 
асуудлын нэг мөн.

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалын дөрөв-т 
Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
тогтолцоог дурдаад 14-т “Үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангах үүргийг 
Монгол Улсын Их Хурал, Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч, түүний тэргүүлсэн 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, 
Засгийн газар, хууль сахиулах болон 
төрийн захиргааны төв, орон нутгийн 

байгууллагууд гүйцэтгэнэ1” гэж заасан 
нь цагдаагийн байгууллагад нэгэн адил 
хамааралтай юм. Үндэсний аюулгүй 
байдлын нэг дотоод бүрэлдэхүүн хэсэг 
нь олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах үйл ажиллагаа болох нь 
эргэлзээгүй. 

Аюулгүй байдал нь нийгмийн 
бүх л салбарт улс төр, эдийн засаг, 
нийгмийн хамгаалал, соёл, бие хүний 
эрх, эрх чөлөөг хангахад чиглэгдсэн 
байдаг ба судлаачийн хувьд цагдаагийн 

1 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлал. Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 
дугаар тогтоолын хавсралт http://www.legalinfo.mn/
annex/details/3350?lawid=6163 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

байгууллагаас олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах албаны чиг үүрэг, зохион 
байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллагааны 
өнөөгийн байдал, түүнд тулгамдаж буй 
асуудал, түүнийг боловсронгуй болгох 
талаар энэхүү илтгэлд товч өгүүлье. 

Нэг. Цагдаагийн байгууллагын 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиг үүрэг, зохион байгуулалтын 
бүтэц “Монгол Улсын    Цагдаагийн 
байгууллагын тухай хууль"-ийг 1993 
онд батлан гаргаж, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, нийгмийн хэв журам хамгаалах, 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж ирсэн. Хуульд 
тусгалаа олсон бодлого, үзэл баримтлал, 
хууль тогтоомжийг нэг мөр ойлгон, зөв 
хэрэглэх, хуулийг дээдэлж, хүний эрх, 
эрх чөлөөг хамгаалж, хангах зарчмыг 
удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлсээр 20-иод жилийг ардаа 
өнгөрүүлжээ.

Мөн 2013 онд шинэчлэн найруулсан 
“Цагдаагийн албаны тухай хууль”-ийн 
11-р зүйлд “олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүрэг”-ийг заасан 
ба Монгол Улсад олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах тогтолцоог 
бий болгоход урьд урьдынхаас илүүтэй 
анхаарч боловсронгуй болгон, зохион 
байгуулалтын бүтэц, түүний бүрдэл-
хэсгийг тодорхойлж, үйл ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгон, практик үйл ажиллагааг 
сайжруулахыг чухалчилсан юм.

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах алба нь дипломат төлөөлөгчийн 
газар, улсын онц чухал болон бусад 
обьектыг хамгаалах, байгалийн гамшиг, 
үйлдвэрлэлийн осол, гал түймэр, хүн, 
малын гоц халдварт өвчин гарсан, 
гэнэтийн аюул тохиолдсон үед хорио 
цээрийн дэглэм сахиулах, нийтийн 
эмх замбараагүй байдал үүссэн, 
террорист халдлага гарсан, онц 
болон дайны байдал зарласан үед дэг 
журам сахиулах, хамгаалалт хийх, эрх 

бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр 
жагсаал, цуглааныг албадан тараах 
үйл ажиллагааг хууль, хэм хэмжээний 
эрх зүйн актад заасны дагуу зохион 
байгуулна.

Мөн 2015 онд Цагдаагийн албаны 
тухай хуулийг дахин шинэчлэх төсөл 
боловсруулан Монгол Улсын Их Хуралд 
өргөн барьсан2. 

Энэхүү төслийн 9, 10, 11 дүгээр 
зүйлд “гэмт хэрэгтэй тэмцэх”, 
“нийтийн хэв журам хамгаалах”, “олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах” чиг 
үүргүүдийг заасан бөгөөд олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах үүргийн 
одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
буй үүрэгтэй адил байхаар тусгасан нь 
харагдана. 

Цагдаагийн байгууллагын тухай 
1993 оны болон 2013 оны хуулийн аль 
алинд нь цагдаагийн байгууллагын нэг 
үндсэн үүрэг нь олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангахаар заасан бөгөөд 2013 
оны хуулиар энэхүү үйл ажиллагааг 
бие даасан нэгэн зүйл болгон, агуулгыг 
төрөлжүүлэн авч үзсэнээрээ өмнөх 
хуулиас ялгагдах онцлогтой болсон. 
Энэ нь цоо шинэ зүйл биш боловч 
түүнийг нийтийн хэв журмаас зааглан 
зэрэгцүүлэн тавьж хуулиа боловсронгуй 
болгосон хэрэг юм. Харин цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн төслийн 11 
дүгээр зүйлийн “олон нийтийн аюулгүй 
байдлын хангах” чиг үүрэгт өөрчлөлт 
оруулаагүй тусгасан боловч дараах 
хэдэн зүйлд олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах арга хэмжээг тусгасан 
байна. Тухайлбал төслийн зургаадугаар 
бүлгийн 46 дугаар зүйл Нийтийн эмх 
замбараагүй байдлын үед авах арга 
хэмжээ, 47 дугаар зүйл Согтууруулах 
ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг 
хориглох3, 48 дугаар зүйл Согтууруулах 

2 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн төсөл 2015 он. 
http://www.parliament.mn/laws/projects/601 
3 47.1.Нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагын 
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ундаа хэрэглэхийг хориглох4, 49 дүгээр 
зүйл Хүн, тээврийн хэрэгсэлд үзлэг 
хийх5, 50 дугаар зүйл Эд зүйл, баримт 
бичиг хураан авах6, 51 дүгээр зүйл 
Бүлэг хүмүүсийг тараах, 52 дугаар зүйл 
Жагсаал, цуглааныг албадан тараах, 
53 дугаар зүйл Гамшгийн үеийн болон 
хорио цээрийн дэглэм сахиулах гэх мэт 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааг явуулах заалтыг шинээр 
тусгайлан зохицуулахаар тусгасан нь 
чухал ач холбогдолтой юм. 

Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагаа аюулгүй байдлыг 
хангахтай холбоотой Үндсэн хууль ба 
Үндэсний аюулгүй байдлын тухай, 
Дайны байдлын тухай хууль, Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай, 
Төмөр замын аюулгүй байдлын тухай, 
Галын аюулгүй байдлын тухай, Онц 
байдлын тухай, Гамшгаас хамгаалах 
тухай, Терроризмтой тэмцэх тухай, 
Цөмийн энергийн тухай, Галт зэвсгийн 
тухай гэх мэт олон хууль тогтоомжоор 
зохицуулагдаж байна. 

Цагдаагийн байгууллага хуульд 
заасан чиг үүргээ гүйцэтгэхдээ 

дарга доор дурдсан тохиолдолд согтууруулах ундаа 
худалдах, түүгээр үйлчлэхийг хориглох шийдвэр 
гаргаж болно: 47.1.1.тухайн газрын ойролцоо 
нийтийн эмх замбараагүй байдал бий болсон, 
эсхүл болох үндэслэл байгаа; 47.1.2.нийтийн эмх 
замбараагүй байдлыг хяналтад авахад шаардлагатай 
гэж үзвэл.
4 48.1.Цагдаагийн байгууллага энэ хуулийн 46.1-д 
заасан үндэслэл бий болсон бол нийтийн эзэмшлийн 
тодорхой бүсэд согтууруулах ундаа хэрэглэх, авч 
явахыг хориглоно. 48.2.Энэ хуулийн 48.1-д заасан 
шийдвэр нь нийтийн эмх замбараагүй байдлыг 
хяналтад авах хүртэлх хугацаанд хүчинтэй байна.
5 49.1.Цагдаагийн алба хаагч үндэслэл бүхий сэжиг 
байвал тогтоосон бүсэд байгаа хүн, тээврийн 
хэрэгсэлд үзлэг хийнэ.
6 50.1.Цагдаагийн алба хаагч нийтийн эмх 
замбараагүй байдлыг хянахад ач холбогдолтой 
гэж үзвэл үүрэн утас, бусад шаардлагатай эд зүйл, 
тээврийн хэрэгсэл, цахим төхөөрөмж, баримт 
бичгийг шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр хураан авч 
болно. Ийнхүү олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангахтай холбоотой арга хэмжээг зохицуулахаар 
тусгажээ.

байгууллагынхаа бүтэц, зохион 
байгуулалтыг улам боловсронгуй 
болгон өөрчлөлт, шинэчлэлт хийдэг. 
Цагдаагийн байгууллагын зохион 
байгуулалтын бүтэц нь үндсэн зорилго, 
зорилтыг биелүүлэхэд шаардлагатай 
бие бүрэлдэхүүнийг өөртөө багтаадаг. 

Цагдаагийн төв байгууллагын 
бүтцэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах алба нь Бодлого, төлөвлөлтийн, 
Мэргэжил арга зүйн гэсэн 2 хэлтэс, 
Улаанбаатар хотын 7 дүүрэг, Налайх 
хотод үйл ажиллагаа явуулж, 
Хамгаалалтын I,II, III газар Багануур, 
Дархан, Чойбалсан, Ховд, Эрдэнэт, 
Даланзадгад хотод тасаг, хэсэгтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 

Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах албаны ажлын ачаалал, ажилтны 
гүйцэтгэх үүрэг, эрх мэдлийн зөв 
хуваарилалт, албад хоорондын уялдаа 
холбоо, зааг ялгаа, хүлээх хариуцлага 
ямагт тодорхой, шинжлэх ухаанлаг 
үндэслэлтэй баймааж нь зохион 
байгуулалтын бүтэц оновчтой болно.

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 
19 дүгээр зүйлийн 19.2. дахь хэсэгт 
“Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
хөтөлбөрийг Засгийн газар батална” гэж 
заасныг үндэслэн Засгийн газрын 2014 
оны 79 дүгээр тогтоолоор ”Цагдаагийн 
байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр 2014-
2019 он”, Хууль зүйн сайдын 2014 оны 
А/223 дугаар тушаалаар уг хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна.

Улсын Их хурлын 2015 оны 
“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хууль” баталсантай холбогдуулан 
авах зарим арга хэмжээний тухай” 
105 дугаар тогтоол гарч цагдаагийн 
байгууллагын хөгжлийн стратеги 
хөтөлбөрийг “Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль”, “Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал-2030”-тай уялдуулан 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

шинэчлэх шаардлага урган гарсан.
Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах зохион байгуулалтын бүтцийг 
тодорхойлох гол хүчин зүйл нь Монгол 
Улс дахь олон нийтийн аюулгүй 
байдлын нөхцөл байдал, хүн амын 
суурьшил, тархалт, олон нийтийн 
аюулгүй байдалтай холбоотой гэмт 
явдал, хэв журмын зөрчлийн гаралт, 
хөдөлгөөн, тархалтын байдалтай 
уялдан, тавигдсан зорилтоо 
найдвартай хэрэгжүүлэх хэвийн үйл 
ажиллагаа явуулахад хүрэлцэхүйц 
тооны албан хаагчтай байх, шинжлэх 
ухаан техникийн ололт нэвтрүүлж, 
техник хэрэгслийн ашиглалтын 
түвшинг дээшлүүлэх, цагдаагийн үйл 
ажиллагаанд олон нийтийг өргөнөөр 
оролцох бололцоог хангасан байх явдал 
мөн. 

Хоёр. Монгол Улс дахь олон 
нийтийн аюулгүй байдалд тулгарах 
аюулын нөхцөл байдал, эрсдэлийн 
судалгаа. 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 
байдал гэж Монгол Улсын үндэсний  
язгуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад, 
дотоод таатай нөхцөл бүрдсэн байхыг 
хэлнэ3 гэж онцгойлон тодорхойлсон. 
Олон нийтийн аюулгүй байдал нь 
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 
байдлын нэг бүрэлдэхүүн, дотоод 
аюулгүй байдлын амин чухал хэсэг юм. 

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлалд “Хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангаж, үндсэн хуульт байгууллыг 
бататгаж, хууль дээдлэх ёс, Монгол 
төрийн залгамж чанар, үндэсний 
эв нэгдлийг сахин дээдэлж, төрийн 
удирдлагыг бэхжүүлж, улс төрийн 
нам, иргэний нийгмийн байгууллага, 
чөлөөт хэвлэл мэдээллийн төлөвшлийг 
дэмжиж, нийгмийн дэг журам, 
тогтвортой байдлыг хангах нь дотоод 
аюулгүй байдлын үндэс мөн гэж 
тодорхойлсон.

Аливаа улс орон аюулгүй байдлын 
түвшингээ улаан, шар, ногоон 
зэрэг өнгөөр илэрхийлдэг. Олон 
нийтийн аюулгүй байдал нь өргөн 
хүрээтэй бөгөөд хууль сахиулах 
байгууллагуудын хамтын ажиллагаагаар 
тодорхойлогдоно. Өөрөөр хэлбэл 
байгаль орчин экологийн, хүн ам удмын 
сангийн, соёл иргэншил, эдийн засгийн, 
хүнсний, хүний аюулгүй байдал гэх мэт 
хүрээтэй. 

Дэлхий нийтэд түгээмэл тохиолддог 
байгалийн 30 гаруй аюулт үзэгдлээс 
манай оронд ган, зуд, цасан болон 
шороон шуурга, хуй салхи, цөлжилт, 
аянга, аадар бороо, үер, хүн, малын 
олон улсын хөл хориот гоц халдварт 
өвчний тархалт зэрэг байгалийн 
гаралтай 10 гаруй аюулт үзэгдэл, ой, 
хээрийн түймэр, нисэх онгоцны сүйрэл, 
гол, нуурын мөсний цөмрөлт, уурхайн 
дэлбэрэлт, гүний нуралт, химийн хорт 
бодисын хордуулалт, обьектын гал 
түймэр болон автотээврийн хэрэгслийн 
томоохон осол зэрэг хүний буруутай 
үйл ажиллагаа, техникийн холбогдолтой 
осол гарч, хүний амь нас, эд хөрөнгө, 
хүрээлэн буй орчин сүйрч, нийгэм, 
эдийн засагт ихээхэн хохирол учирч 
байна.

Манай оронд 2005-2013 онд жилд 
дунджаар аюулт үзэгдэл 3200 орчим 
удаа, осол 171 удаа, давхардсан тоогоор 
601 сум, дүүргийг хамран тохиолдож, 
түүнд 200 орчим хүн амь насаа алдаж, 
эдийн засаг, экологид 95 тэрбум 645,4 
сая төгрөгийн хохирол учирсныг өмнөх 
8 жилтэй харьцуулбал 10 гаруй дахин 
өсжээ 7.   

Мөн сүүлийн 20 жилд уур 
амьсгалын өөрчлөлт, дэлхийн дулаарал 
болон хүний зохисгүй үйл ажиллагааны 

7 Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой 
бууруулах үндэсний хөтөлбөр. Засгийн газрын 2015 
оны 303 дугаар тогтоолын хавсралт. http://www.
legalinfo.mn/annex/details/6872?lawid=11284 
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нөлөөгөөр манай улсад ган, зуд, аянга, 
аадар бороо, хүчтэй шороон болон 
цасан шуурга, мөндөр, уруйн үер зэрэг 
байгаль, цаг агаарын аюулт үзэгдлийн 
тоо, төрөл нэмэгдэж, тэдгээрийн 
давтамж ойртон, үүний улмаас нийгэм, 
эдийн засагт учруулсан хохирлын 
хэмжээ 2 дахин нэмэгдсэн байна. 
Монгол орны агаарын хэмийн жилийн 
дундаж 2050 он гэхэд 2.1-3.0 хэмээр 
дулаарах урьдчилсан тооцооноос үзэхэд 
цаашид хүний эрүүл мэнд, амь нас 
эрсдэх, мал, амьтан олноор хорогдох, 
эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд аюул, 
хохирол учруулах явдал мөн хэмжээгээр 
нэмэгдэх хандлагатай байна.

Эрсдэлийн үнэлгээг үер, газар 
хөдлөлтийн эрсдэл, химийн  осол, 
гал түймэр, цацрагийн осол, шинэ 

дэд хэвшлээр үүсгэгдсэн хүний 
томуугийн (гоц халдварт) өвчний 
эрсдэлийн үнэлгээ гэсэн зургаан 
төрөлд ангилан хийсэн байна. 
Өөрөөр хэлбэл уг судалгааг явуулснаар 
Улаанбаатар хотын  аюулт үзэгдэл, 
ослын нөхцөл байдлын талаарх 
судалгаа, мэдээллийн сантай болсон 
байна. 

Олон нийтийн аюулгүй 
байдалтай холбоотой гэмт хэрэг, хэв 
журмын зөрчлийн өнөөгийн байдал. 

2015 онд бүртгэгдсэн нийт гэмт 
хэрэг:

-Нийслэлийн хэмжээнд 17939 гэмт 
хэрэг бүртгэгдсэн.

-өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
734 хэргээр буюу 4.3 хувиар өссөн.

Гэмт хэргийн ангиллаар хэргийн өсөлт, 
бууралтыг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал:

-хөнгөн гэмт хэрэг 6.1 хувиар,
-хүндэвтэр гэмт хэрэг 5.4хувиар тус 

тус өсч,
-хүнд гэмт хэрэг 12.8 хувиар,
-онц хүнд гэмт хэрэг 3.6 хувиар тус 

тус буурсан үзүүлэлттэй байна8

8 Монгол Улсад 2015 онд бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, 
захиргааны зөрчлийн нөхцөл байдал. Цагдаагийн 

Эрүүгийн хууль /шинэчилсэн 
найруулга/-ийн хорьдугаар бүлэгт 
“олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг 
сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг”-ийг 
тухайлан бүлэг болгон авч үзсэн. Үүнд 
Террор үйлдэх талаар зориуд худал 
мэдээлэх, 20.2 дугаар зүйл Террор 
ажиллагаанд уриалах, түүнийг нийтийн 
өмнө зөвтгөх, 20.3 дугаар зүйл Зохион 
байгуулалттай гэмт бүлэг байгуулах, 

ерөнхий газар. Мэдээлэл, технологийн төв. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

түүнд элсэх, 20.4 дүгээр зүйл Галт 
зэвсэг, галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх 
бодис хууль бусаар эзэмших, 20.5 
дугаар зүйл Галт зэвсэг хууль бусаар 
бэлтгэх, 20.6 дугаар зүйл Галт зэвсэг, 
галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх бодис 
хамгаалахад хайнга хандах, 20.7 дугаар 
зүйл Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт 
бодисыг хууль бусаар ашиглах, 20.8 
дугаар зүйл Мансууруулах эм, сэтгэцэд 
нөлөөт бодис хэрэглэх орон байраар 
хангах, 20.9 дүгээр зүйл Мансууруулах 
эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисыг завших, 
20.10 дугаар зүйл Мансууруулах 
үйлчилгээ бүхий ургамлыг хууль бусаар 
тариалах, 20.11 дүгээр зүйл Аюултай 
хог хаягдал, химийн хорт, аюултай 
бодисыг хаях, 20.12 дугаар зүйл Эрүүл 
ахуйн шаардлага хангаагүй хүнсний 
бүтээгдэхүүн худалдах, түгээх, 20.13 
дугаар зүйл Чанар муутай барилга 
байгууламж ашиглалтад оруулах, 
20.14 дүгээр зүйл. Хууль бусаар эм, 
био бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэл 
үйлдвэрлэх, импортлох, худалдах, 
түгээх, 20.15 дугаар зүйл. Орчиндоо 
аюул учруулж болох амьтныг зохих 
хамгаалалтгүй байлгах, 20.16 дугаар 
зүйл Олон нийтийн амгалан тайван 
байдал алдагдуулах гэх мэт гэмт хэргийг 
зохицуулсан байгаа нь гэмт хэрэг нь 
олон нийтийн аюулгүй байдалтай шууд 
холбоотойг харуулж байна. 

Энэхүү Эрүүгийн хуульд зарим 
үйлдлийг шинээр гэмт хэрэгт тооцох, 
хохирлын хэмжээ шаардахгүй гэмт 
хэрэгт тооцохоор зохицуулалт 
хийгдсэн нь гэмт хэргийн статистикт 
шууд нөлөөлөх талаар судлаачид 
тэмдэглэсээр байна.

Мөн захиргааны зөрчил 1423088 /
давхардсан тоогоор/ бүртгэгдсэн нь 
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 
741866 буюу 2.0 дахин өссөн 
үзүүлэлттэй байна. 

Цагдаагийн байгууллагад 

бүртгэгдсэн зөрчлүүдийг Захиргааны 
хариуцлагын тухай, Замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын тухай, Тамхины 
хяналтын тухай, Архидан согтуурахтай 
тэмцэх тухай, Жолоочийн даатгалын 
тухай, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх 
тухай, Гэмт хэргээс урьдчилан 
сэргийлэх тухай, Садар самуунтай 
тэмцэх тухай болон бусад хуулийн 
дагуу шалгаж шийдвэрлэсэн байна.

Дээрх зөрчлөөс олон нийтийн 
аюулгүй байдлын эсрэг зөрчил болох 
замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг зөрчил нь 2015 онд 45161 зам 
тээврийн осол бүртгэгдсэний 41387 
буюу 91,6 хувь нь нийслэл Улаанбаатар 
хотод бүртгэгджээ9. 

2015 оны 09 дүгээр сарын 01-ний 
өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
эхэлсэн “Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хууль”-д заасан 
үндэслэлээр 211655 иргэн, 22 хуулийн 
этгээдийг 12.2 тэрбум төгрөгөөр торгох, 
зөрчлийн шинж байдлыг нь харгалзан 
торгох, эрх хасах шийтгэлийг 10481 
иргэнд тус тус ногдуулсан байна10. 

 Монгол Улс дахь аюулгүй 
байдлын нөхцөл байдал хүрээгээ тэлж 
терроризм, хар тамхи, мансууруулах 
бодисын хууль бус наймаа, хүн 
худалдаалах гэмт хэрэг, байгалийн 
гамшиг, хүн малын гоц халдварт 
өвчин, үйлдвэржилт, үйлдвэрлэлийн 
осол, химийн болон хорт бодисын 
хэрэглээ зэрэг аюул занал нэмэгдсээр 
байгааг тоон мэдээ, судлаачид хэлсээр, 
өгүүлсээр байна. Энэ нь аюулын нөхцөл 
байдал “хүнд” гэж хэлж болохоор байна.

Харин цагдаагийн байгууллагаас 
олон нийтэд тулгарах аюулыг цогц 
байдлаар тодорхойлж, түүнийг 5, 10 

9 Монгол Улс дахь зам тээврийн осол зөрчлийн 
статистик үзүүлэлт. ЗЦГ. УБ., 2016. 64 дэх тал.
10 Монгол Улс дахь 2015 оны гэмт хэрэг, захиргааны 
зөрчлийн нөхцөл байдал. ЦЕГ. УБ., 2016. 
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жилээр прогнозыг гаргаж, цаашид 
ямар аюул шинээр гарч болох ирээдүйн 
чиг хандлагыг тодорхойлсон төлөв, 
судалгаа өнөөгийн байдлаар хийгдээгүй 
байна. 

Гурав. Цагдаагийн 
байгууллагын олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагаанд 
тулгамдаж буй асуудал. 

 Цагдаагийн байгууллагын 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
асуудал нь цагдаагийн байгууллагын 
нууцын зэрэглэлд хамаардаг тул энэ 
чиглэлээр судалгаа хийхэд хүндрэлтэй 
байна. Судлаачийн хувьд энэхүү 
илтгэлээр цагдаагийн байгууллагаас 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
чиг үүргийг зөв тодорхойлохын тулд 
түүний обьект, хүрээ, төрөл, үндсэн 
чиглэлийг томьёолохыг оролдлоо. 

Олон нийтийн аюулгүй байдлын 
обьект. Аюулгүй байдал нь маш өргөн 
хүрээтэй, нөлөөлж буй хүчин зүйлээс 
нь хамааран олон төрлийн ангилалтыг 
хийж болох ба судлаачид олон талаас 
нь харж, тодорхойлж байгаа нь тэдгээр 
судлаачдын бүтээлүүдээс харагдана11. 

 Судлаачийн хувьд эдгээр 
бүтээлүүдээс онцгойлон авч үзэхэд 
аюулгүй байдлын гол цөм нь “хүн 
төрөлхтөн” буюу “бие хүний аюулгүй 
байдал”-ын асуудал бөгөөд түүнд аюул 
хэрхэн нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсээс 
хамаараад ангилах нь илүү зохистой 
гэж үзнэ12. 

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 
11 дүгээр зүйлд заасан “олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах үүрэг” нь 

11 Д.Мягмар Аюулгүй байдлын судалгааны зарим 
асуудал. УБ., 2014. Н.Наранчимэг, Ч.Баатар, 
Б.Нарантулга, Л.Отгонтуяа, С.Шагдартовуу, 
Ч.Эрдэнэчимэг. Хүний аюулгүй байдал. УБ., 
2009. 13 дах тал. С.Нарангэрэл. Эрх зүйн эх толь 
бичиг. Нэмж засварласан хоёр дахь хэвлэл. УБ., 
2008. Ж.Бор, В.Чулуунбат нар. Үндэсний аюулгүй 
байдлын онолын үндэс. УБ., 2010. 63 дах тал. 
12 Д.Булган. Олон нийтийн аюулгүй байдлын онол, 
эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал.

“хүний аюулгүй байдал”-д шууд 
нөлөөлж нийгмийн аюулгүй байдал, 
төрийн аюулгүй байдлын аль алинд 
нь хамаарах ба байгалийн, техникийн 
болон хүмүүний гаралтай аюулыг 
багтаан оруулж, цагдаагийн байгууллага 
нь чухамхүү энэ үүргийг гүйцэтгэнэ. 

Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлын хүрээ. 
Цагдаагийн байгууллагаас замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах, зөвшөөрлийн тогтолцоонд 
ордог буу зэвсэг галт хэрэгсэл авах, 
хүчтэй үйлчлэх хорт бодис, тэсрэх 
дэлбэрэх материал хадгалах, тээвэрлэх, 
ашиглах журамд хяналт тавих, хүн, 
малын халдварт өвчин, байгалийн 
гамшиг, үйлдвэрлэлийн осол, гэнэтийн 
бусад аюул зэрэгтэй холбогдон олон 
нийтийн аюулгүй байдлын хүрээ 
тодорхойлогдоно13.

Харин судлаачийн хувьд цагдаагийн 
албаны тухай хууль болон бусад хууль 
тогтоомжид заасан аюулгүй байдлыг 
хангах үүрэг, аюулгүй байдлыг 
хангах бусад байгууллагатай хамтын 
ажиллагаагаар олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагааны 
хүрээг тодорхойлж болно. 

Олон нийтийн аюулгүй байдлын 
хүрээ тодорхойлогдсоноор төрлийг 
дараах байдлаар ангиллаа.
1. Замын хөдөлгөөний аюулгүй 

байдлыг хангах 
2. Зөвшөөрлийн тогтолцоонд хамаарах 

зарим ажиллагаа (Галт зэвсгийн 
бүртгэл, хяналт тавих ажиллагаа)

3. Гамшгийн үед аюулгүй байдлыг 
хангах үйл ажиллагаа 

4. Дэглэм дэг журам сахиулах үйл 
ажиллагаа 

5. Обьект хамгаалах ажиллагаа гэх 
мэтээр ангилах нь зүйтэй санагдана.
Гурав. Цагдаагийн байгууллагын 

13 Ж.Долгорсүрэн, Д.Булган. Монгол Улсын 
цагдаагийн эрх зүйн курс. УБ., 2014. 40 дэх тал. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагаа, арга зүйд тулгамдаж буй 
асуудал.

Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
албаны үйл ажиллагааны өнөөгийн 
байдлыг тодруулахын тулд гадаад болон 
дотоод хүчин зүйлээс хамаарах дараах 
хүрээнд авч үзлээ. 

Гадаад хүчин зүйл 
1. Эрх зүйн орчин
-	 “Монгол Улсын Цагдаагийн 

байгууллагын тухай хууль”-ийг 
1993 оноос мөрдөж эхэлснээс 
хойш 20 жилийн дараа эрх зүйн 
шинэчлэлийн хүрээнд Монгол 
Улсын Их Хурлаар 2013 оны 7 
дугаар сарын 5-ны өдөр Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг батлуулсан. Цагдаагийн 
албаны тухай хуулийг шинэчлэн 
батлуулсантай холбоотойгоор 
Засгийн газрын 9 тогтоолоор 11 
журам, хөтөлбөр, жагсаалт, Хууль 
зүйн сайдын 12 тушаалаар 15 
дүрэм, журам, заавар батлуулагдаж 
үйл ажиллагаандаа мөрдөж эхэлсэн.

-	 Цагдаагийн албаны тухай хуулийг 
шинэчлэхээр ажлыг хэсэг ажиллаж 
байгаа бөгөөд олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах үйл 
ажиллагааны эрх зүйн орчинг 
сайжруулахаар нэлээдгүй заалтууд 
төсөлд тусгагдсан байна. 

-	 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаарх бусад хууль сахиулах 
байгууллагатай хамтран ажиллах, 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх зэрэг эрх 
зүйн орчин хөгжөөгүй 

2. Улс төрийн орчин
-	 Байгууллагын удирдлага улс төрийн 

нөхцөл байдлаас шалтгаалж ойр 
ойрхон солигдох магадлал өндөр14

-	 Улс төрийн нөлөөлөл, удирдлагын 

14 Энэ нөхцөл байдал 2012 оны сонгуулийн дараа 
цагдаагийн байгууллагад ажиглагдсан. 

арга барилаас шалтгаалж хүний 
нөөцийн бодлого, тогтвор суурьшил 
алдагдах 

3. Нийгэм, эдийн засаг, соёлын орчин 
-	 Хот төлөвлөлт, хүн амын өсөлт, 

ажилгүйдэл, ядуурал, эмзэг 
бүлгийнхний тоо өсөж байгаатай 
холбоотой гэмт хэрэг, эрх зүйн 
зөрчил, олон нийтийн аюулгүй 
байдалд нөлөөлөх орчин бүрдэж 
байна. 

-	 Үйлдвэржилт, уул уурхай, химийн 
бодисын хэрэглээ, техник, 
технологийн хөгжил зэрэг нь 
аюулгүй байдлын эрсдэлийг 
дагуулж байдаг. 

-	 2010-2015 онд орон нутагт 
жагсаал, цуглаан, өлсгөлөн, суулт, 
санал асуулга, ажил хаялт зохион 
байгуулагдсан бөгөөд улс төр, эдийн 
засгийн таатай бус нөхцөл байдлаас 
үүдэн иргэд, янз бүрийн холбоо, 
эвсэл, хөдөлгөөний зүгээс төрийн 
үйл ажиллагаа, удирдлагуудыг 
буруутгах, эсэргүүцэх, аливаа 
асуудлыг улс төржүүлэх, жагсаал 
цуглаан зохион байгуулах явдал 
байнга давтагдах шинжтэй байна. 

4. Байгал, цаг уурын орчин 
-	 Байгаль, цаг агаарын хувьд эрс тэс 

уур амьсгалтай, дэлхийн дулаарал, 
уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн 
төрөл бүрийн гамшгийн аюул, занал 
учрах хохирол жил тутам ихсэж 
байна15.

5. Хамтын ажиллагаа, хэрэглэгч, 
түншлэл 

-	 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах үйл ажиллагаанд иргэд, олон 
нийтийн идэвх оролцоо сул, мэдлэг 
учир дутагдалтай.16 

15 Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой 
бууруулах үндэсний хөтөлбөрөөс харж болно. 
Засгийн газрын 2015 оны 303 дугаар тогтоолын 
хавсралт. http://www.legalinfo.mn/annex/
details/6872?lawid=11284 
16 Цагдаагийн байгууллагаас олон нийтийн аюулгүй 
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Дотоод хүчин зүйл
1. Цагдаагийн байгууллагын олон 

нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны бодлогын 
өнөөгийн байдал

-	 Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах бодлогын баримт бичиг 
боловсруулагдсан боловч 
батлагдаагүй, одоогийн байдлаар 
аюулын зэрэглэлийг тогтоосон ч 
цагдаагийн байгууллагаас олон 
нийтэд нөлөөлөх аюул, заналын 
прогнозыг гаргаж, цаашид авч 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, санал 
зөвлөмжийг боловсруулагдаагүй. 

-	 Харин нийтийг хамарсан 
арга хэмжээний үед ажиллах 
хамгаалалтын тактик арга зүйг 
урьдчилан боловсруулж, түүнд 
дотоодын аудит хийлгэж, гарсан 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөлтөд тусган ажиллаж 
байна17. 

2. Зохион байгуулалтын бүтцийн 
хувьд

-	 Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 
оны “Цагдаагийн байгууллагын 
талаар авах зарим арга хэмжээний 
тухай” 153 дугаар тогтоолоор 
баталсан Цагдаагийн байгууллагын 
зарим ажил, үйлчилгээ, хангалтын 
жишиг нормативын хэмжээнд 
хүрэхгүй, орон тоо хангалтгүйгээс 
ажил үйлчилгээ доголдож18 байна. 

байдлыг хангахад иргэд олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэхтэй холбоотой хөтөлбөр одоогоор 
батлагдаагүй байна. 
17 Фокус ярилцлагын хүрээнд.
18 Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2014 оноос 
хойш 4 удаа эрсдэлийн үнэлгээ хийж, тайланг Хууль 
зүйн яаманд хүргүүлсэн. Эрсдэлийг тодорхойлж 
үнэлэхдээ Хууль зүйн сайдын 2013 оны А/248 
дугаар тушаалаар баталсан “Хууль зүйн сайдын 
эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал”, “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны эрсдэлийн 
удирдлага /код 137/ журам”-ыг баримтлан эсрдлийн 

Тиймээс шаардлагагүй орон тоог 
нэмэх, нэгтгэх зэргээр бүтэц, орон 
тоог цаашид улам боловсронгуй 
болгох шаардлагатай. 

-	 Үүнтэй уялдуулан олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах албаны 
орон тооны жишиг нормативыг 
тогтоож өгөөгүй. 

3. Дотоод дүрэм, журам
-	 Цагдаагийн байгууллагын үйл 

ажиллагааны дүрэм, журам, эрх зүйн 
орчин тодорхой хэмжээгээр бүрдсэн 
Байгууллагын үйл ажиллагааны 
журмыг баталж мөрдүүлсэн. Түүнд 
нэмэлт өөрчлөлт, шинэчлэл байнга 
хийгдэж байна. 

-	 Цагдаагийн байгууллагын хөгжлийн 
хөтөлбөр 2014 онд ЗГ-ийн 79 дүгээр 
тогтоолоор батлагдан мөрдөгдөж 
байгаа боловч түүнийг дахин 
шинэчлэн батлуулахаар ажиллаж 
байна. 

4. Хүний нөөцийн чадавх
-	 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг 

хангах газар, түүний харьяа 
газар, анги, тасаг, хэсгийн алба 
хаагчдын 18 хувь нь офицер, 77.6 
хувь нь ахлагч, 4.6 хувь нь энгийн 
ажилчид бөгөөд цагдаагийн 
байгууллагын нийт бүрэлдэхүүний 
20 орчим хувийг эзэлдэг19. Ахлагч 
бүрэлдэхүүний 3/2 нь албаны 
үйл ажиллагааны гол чиглэл 
болох дипломат төлөөлөгчийн 
газар, улсын онц чухал болон хүн 
амын амьжиргааны эх үүсвэрийн 
объектууд зэрэг стратегийн ач 
холбогдол бүхий газруудын харуул 
хамгаалалтад /өдөр, шөнийн 24 
цагт/ үүрэг гүйцэтгэдэг.

-	 Цагдаагийн алба хаагчийн ажил, 
албандаа хандах хандлага нь 

үнэлгээ хийсэн. 
19 Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах албаны 
дотоод судалгаа. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

сэтгэл ханамжгүй20 байгаа үйл 
ажиллагааны гүйцэтгэлд нөлөөлнө. 

-	 Хүний нөөцийн нөхөн хангалт 
тодорхой хэмжээнд хийгдэж 
мэргэжлийн боловсон хүчнээр 
зохих түвшинд хангагдсан. 
Цагдаагийн сургуульд 2015 оноос 
өмнө дотоодын цэргийн анги байсан 
бөгөөд 2015 онд “олон нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах-эрх зүйч” 
мэргэжлээр төгссөн. Түүнээс гадна 
жил бүр гадаад, дотоодод богино 
хугацааны болон магистр, докторын 
сургалтад албан хаагчдыг сургаж 
боловсон хүчнээ мэргэшүүлж 
байна.

-	  “Максима” төрийн бус байгууллагын 
2014 онд хийсэн Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны 
талаарх социологи судалгаанд 
“цагдаагийн байгууллагын аль ч 
шатанд сургалтын нэгдсэн бодлого 
байхгүй, хүний нөөцийн мэдлэг 
чадвар хөгжихгүй байгаа21” талаар 
дүгнэсэн. Цагдаагийн сургалтын 
төв байгууллагдан үйл ажиллагаа 
нь тогтворжин үйл ажиллагаагаа 
хэрэгжүүлж байна. 

-	 Албан хаагчдыг сургаж, 
мэргэшүүлэх боловсон хүчнээ 
тогтвор суурьшилтай ажиллуулж 
чаддаггүй22. 

5. Техник, технологи 
-	 Орчин үеийн техник, технологи, 

багаж зэвсэглэмжийг үйл 
ажиллагаандаа ашиглаж байгаа 

20 Цагдаагийн алба хаагчдын ажилдаа сэтгэл 
хангалуун бус байгаа шалтгаануудыг “Максима”, 
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, ЦЕГ-ын Судалгааны 
төвийн судалгааны тайлан, дүгнэлтээс харж болно. 
21 Цагдаагийн байгууллагын эрсдэлийн үнэлгээний 
2014 оны тайлан, Максима судалгааны төв
22 Төсөв, санхүүгийн хүрэлцээгүйгээс цагдаагийн 
алба хаагчдын компьютер, технологийн сургалт, 
олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сургалт зэрэг хэд 
хэдэн сургалтыг зохион байгуулж чадаагүй /ЦЕГ-ын 
Сургалт, дадлагын төвийн 2014 онд хийсэн ажлын 
тайлан/ 

боловч зарим тусгай хэрэгсэл 
стандартгүй, хангалт хүртээмжгүй23, 
төсвөөс шалтгаалан шинэ техник, 
технологийг нэвтрүүлэх боломж 
хязгаарлагдаж байдаг, гэхдээ 2016 
онд ACEM болон сонгуультай 
холбоотойгоор Койкагийн 
санхүүжилтээр тусгай хэрэгсэл 
нийт цагдаагийн алба хаагчид 70 
гаруй хувиар хангагдсан24. 

-	 2013 онд Улаанбаатар хотын гудамж 
талбай, нийтийн эзэмшлийн нутаг 
дэвсгэрийн замын хөдөлгөөн, хэв 
журмын нөхцөл байдлыг хянах 
камерын системийг байгуулах 1000 
орчим камер, тоног төхөөрөмжийг 
ЦЕГ-ын Төв штаб дээр нэгтгэн 
харах ажлыг зохион байгуулж 
ажилласан. Энэ ажлын хүрээнд 
300 орчим камерыг түр хугацаагаар 
суурилуулж ажилласан.

-	 2013 онд “Бэлэн бус торгуулийн 
систем” төслийг хэрэгжүүлсэн.

-	 2014 онд “Тоон технологийн радио 
холбоо” MotorollaMotorоbo–г 
ашиглах талаар туршилт, угсралт 
хийж нийслэлийн хүрээний газар, 
хэлтсийн өглөөний шуурхай хурлын 
үед ашиглаж эхэлсэн.

-	 2015 онд орон нутгийн замын 
хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн 
хэрэгслийн улсын дугаарыг таних 
теле-хяналтын систем, тоног 
төхөөрөмж, програм хангамжийн 
ажиллагааг Замын цагдаагийн 
постуудад туршиж эхэлсэн.

6. Санхүү, хангалт
-	 Байгууллагын үйл ажиллагаа улсын 

төсвөөс хамааралтай тул батлагдсан 
төсөв хүрэлцдэггүй, үүнээс 
шалтгаалж зарим төлөвлөсөн ажил 
тасалдах, дутуу биелэх зэрэг сөрөг 

23 ЦЕГ-ийн эрсдэлийн судалгаанаас 
24 Олон нийтийн аюулгүй байдлын хангах албаны 
алба хаагчдаас авсан санал асуулга
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нөлөө гардаг25. 
-	 Байгууллагын дотоод орлого сайн 

биш учраас санхүүгийн чадавх сул 
-	 Цалингийн хэмжээ хангалтгүй, 

илүү цагаар ажилласан ажлын хөлс 
олгогддоггүй байдлаас шалтгаалан 
алба хаагчид авилгад өртөх 
магадлалтай. 

7. Ажлын байрны нөхцөл
-	 Монгол Улсын Хүний эрхийн 

үндэсний комиссын 14 дүгээр 
илтгэлд Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн дагуу хэв журам сахиулах 
алба хаагч жилд хамгийн багадаа 
352, замын цагдаагийн алба хаагч 
528 цаг илүү ажиллаж байна. Үүнд 
шуурхай цугларалт, албаны бэлэн 
байдал, хүчлэн хамгаалалт зэрэг 
онцлог цаг үеэр ажиллуулсныг 
тооцоогүй болно26.

-	 Ажлын байрны орчин, нөхцөлийг 
сайжруулах, албан хаагчдын 
албандаа хандах хандлага, зан 
үйлийг өөрчлөх шаардлагатай 

-	 Төсөв, санхүүгийн нөхцөлөөс 
шалтгаалж, албан хаагчдын 
нийгмийн баталгаа хангагдахгүй 
байх зэрэг болно. 

ДҮГНЭЛТ
Энэхүү илтгэлээр цагдаагийн 

байгууллагын олон нийтийн аюулгүй 
байдлыг хангах чиг үүрэг, зохион 
байгуулалтын бүтэц, тогтолцоо, үйл 
ажиллагааны талаарх онол áîëîí ïðàêòèê 

25 Цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд 2014 оноос 
хойш 4 удаа эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн. Эрсдэлийн 
үнэлгээний 2014, 2015 оны тайлангаар дундаас дээш 
түвшинд үнэлэгдсэн эрсдэлүүдийг танилцуулсан.
26 Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын 
14 дүгээр илтгэлээс “ЦЕГ-ын 2015.03.09-ний өдрийн 
3/63 дугаар албан бичгээр цагдаагийн алба хаагчийн 
ажлын ачааллыг зүй зохистой байлгах, ажлын 
чанарыг сайжруулах, иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд Засгийн газрын 
2011 оны 153 дугаар тогтоолд заасан нормативын 
дагуу улсын хэмжээнд орон тоог 2175 офицер, 1138 
ахлагч, 104 энгийн ажилтан буюу нийт 3417 алба 
хаагчаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.”

асуудлыг гүнзгийрүүлэн судалж, түүнд 
шинжилгээ хийлээ. 
1. Цагдаагийн байгууллагын 

тухай 1993 оны болон 2013 оны 
хуулийн аль алинд нь цагдаагийн 
байгууллагын нэг үндсэн үүрэг нь 
олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангахаар заасан бөгөөд 2013 оны 
хуулиар энэхүү үйл ажиллагааг бие 
даасан нэгэн зүйл болгон, агуулгыг 
төрөлжүүлэн авч үзсэнээрээ өмнөх 
хуулиас ялгагдах онцлогтой ба 
цагдаагийн байгууллагад зохион 
байгуулалтын бүтцийг шинээр 
бий болгосон ач холбогдолтой юм. 
Харин 2015 онд цагдаагийн албаны 
тухай хуулийн төслөөр тухайн 
чиг үүрэгт төдийлөн өөрчлөлт 
оруулаагүй, харин үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зарим 
заалтуудыг тусгасан нь зүйтэй юм.

2. Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлын обьект, 
төрөл, хамрах хүрээг зөв тодорхойлж 
өгснөөр чиг үүрэг бүрэн тусгагдаж 
иргэд, олон нийтийн аюулгүй 
байдал хангагдана. Өөрөөр хэлбэл 
цагдаагийн байгууллагаас олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үүрэг нь зөвхөн дотоодын цэргийн 
гүйцэтгэх үүргээр хязгаарлагдахгүй 
гэсэн санаа харагдана. Тухайлбал 
Монгол Улсад замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал нь иргэд, олон 
нийтийн аюулгүй байдалд шууд 
нөлөөлж байгаа нь статистик 
мэдээнээс харагдаж байна. 

3. Цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
албаны зохион байгуулалтын 
бүтцийг шинэчлэх үндэслэл нь 
“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хууль” 2015 онд батлагдсанаар 
бий болж, цагдаагийн байгууллагын 
үйл ажиллагааг оновчтой зөв зохион 
байгуулах, хөгжлийн үндэслэлийг 
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тодорхойлохоор ажиллаж байна. 
Харин үүнтэй уялдуулан 

4. Цагдаагийн байгууллагаас олон 
нийтийн аюулд тулгарч буй аюул 
заналын эрсдэлийн судалгаа 
хийдэггүй, түүнд хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ, урьдчилсан байдлаар 
прогноз гаргадаггүй байна. Энэ 
цагдаагийн байгууллагын олон 
нийтийн аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагаа нь ямар түвшинд 
байгааг харуулж байна. 

5. Дэлхий нийтэд гэмт хэргийн чиг 
хандлага өөрчлөгдөж уламжлалт 
гэмт хэргээс “cyber crime” (кибер 
гэмт хэрэг)-рүү шилжиж байгаа 
бөгөөд үүнийг дагаж иргэд, 
олон нийтийн аюулгүй байдалд 
тулгарах аюулын хандлага дагаж 
өөрчлөгдөнө. Жишээлбэл Хүнийг 
Вирустүүлэх /Malware/, кибер 
дайралт, кибер мөнгө салгах, 
машиныг вирустүүлэх, тоосгоны 
дайралт, генетик мэдээллийн хулгай 
нь илүү олон хэрэглэгчтэй болоход 
аюултай болж байна27. Кибер гэмт 
хэрэг нь зөвхөн компьютер дотор 
л байдаг хэмээн бодохоо зогсоох 
хэрэгтэй болсон ба түүнийг 
дагасан хамгаалалтын системийг ч 
боловсронгуй болгож, цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлж, техник, технологийн 
инновацийг нэвтрүүлэх нь зүйтэй.

САНАЛ
Цагдаагийн байгууллагаас олон 

нийтэд учирч болох аюул, заналын 
жагсаалтыг гаргаж, түүний цар хүрээг 
бодлогын хүрээнд тодорхойлох. 
Жагсаалтын дагуу аюулын талаарх 
эрсдэлийн судалгаа хийж, прогнозыг 

27 The Future of Crime: 8 Cyber-Crimes to Expect 
in Next 20 Years. http://www.foxbusiness.com/
features/2014/05/14/future-crime-8-cyber-crimes-to-
expect-in-next-20-years.html 

гаргаж үйл ажиллагаандаа хөтөлбөр 
төлөвлөгөөг боловсруулж ажиллах нь 
зүйтэй байна. 
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлийг Евразийн орчинд тулгарч буй терроризмын 
аюул, түүний эсрэг улс гүрнүүдийн бодлого, үйл ажиллагаа цаашлаад Монгол Улсад 
үзүүлэх нөлөөг судлах зорилгоор бичсэн болно. 

Abstract: Terrorism is a serious threat to international peace and security. No nation 
can consider themselves immune from dangers of terrorism and can disengage themselves 
from efforts to combat terrorism. Our aim of paper is to identify the threat of terrorism 
in Eurasian region, its influence to national security of Mongolia and how developed 
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УДИРТГАЛ
Өнөө үед алан хядах байгууллага, 

гэмт бүлэглэл, этгээдүүдийн үйл 
ажиллагаа улам бүр нарийсч, 
кибертерроризм, биотерроризмын 
халдлага үйлдэх, супертерроризм буюу 
үй олноор хөнөөх зэвсэг, хэрэгсэл 
олж авахыг санаархах, мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэх, шинэ 
техник, технологи хэрэглэх зэрэг 
терроризмын шинэ төрөл, арга хэрэгсэл 
гарч ирж байна. Үүнтэй холбоотой олон 
улсын геополитикийн шинэ нөхцөл 
байдалд аюулгүй байдлын орчинг 

бүрдүүлэх, бүс нутгийн тогтвортой 
байдлыг бий болгоход терроризмтой 
тэмцэх ажил зонхилох байр суурь 
эзлэх болов. Терроризмын төрөл, арга 
хэлбэр улам бүр шинэчлэгдэн хувьсаж, 
үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг, зохион 
байгуулалттай гэмт бүлэглэл, хэт 
даврагсдын үйл ажиллагааны үндсэн 
хэлбэр болж, түүнтэй дэлхий нийтээр 
хамтран тэмцэх шаардлагатай болж 
байна. 

Терроризмын аюул нэн эртнээс 
уламжлагдаж ирсэн хөгжлийн түүхтэй 
хэдий ч ХХ зуунд хэсэг намжмал 
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байдалтай байснаа сүүлийн жилүүдэд 
дахин сэргэж, улам бүр эрчимжиж, 
даяарших шинжтэй болоод байна. 
Тухайлбал, терроризмын нөхцөл байдал 
цаг, минутаар хувьсан өөрчлөгдөж 
байна. Терроризм нь аливаа улс орны 
тусгаар тогтнол, газар нутгийн бүрэн 
бүтэн байдал, үндсэн хуульт төрийн 
байгуулал, үндэсний эв нэгдэл зэрэг 
язгуур ашиг, сонирхолд хохирол 
учруулан төрийн хэвийн үйл ажиллагаа, 
иргэний нийгмийн энх амгалан 
амьдралын дэг журмыг алдагдуулдаг. 

Олон улсын аюулгүй байдал нь 
тухайн систем дэх улс нэг бүрийн 
аюулгүй байдлаар тодорхойлогддог 
учир дотоодын аюулгүй байдал нь 
олон улсын ач холбогдолтой юм. 
Монгол Улс үндэсний аюулгүй байдлаа 
хангах үүднээс бүс нутаг хийгээд олон 
улсад нүүрлэж буй хямралт нөхцөл 
байдал, террорист үйл ажиллагаа, 
түүнээс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг 
илрүүлэх, таслан зогсоох чиглэлээр 
тасралтгүй судалгаа, шинжилгээ хийн 
гэнэтийн нөхцөл байдалд бэлэн байх 
шаардлагатай юм. 

Олон улсын харилцаа эрх зүйд 
суурилах болж, бүс нутаг болон салбар 
бүс нутгийг хамарсан интеграц хөгжин, 
улс хоорондын эдийн засгийн харилцан 
хамаарал нэмэгдсэнээр улс гүрнүүд 
аливаа маргаан, зөрчлөө энхийн замаар 
шийдэх болсон. Ингэснээр шууд дайн, 
тулаан гарах, түүнээс үүдэлтэй томоохон 
хор хөнөөл учрах магадлал улам багасч 
байгаа нь сайшаалтай. Гэвч сүүлийн 
жилүүдэд олон улсын харилцааны улс 
бус субъект, бүлэглэлүүдийн зүгээс 
хийх террорист халдлага жилээс жилд 
нэмэгдэж байгаа нь олон улсын аюулгүй 
байдалд нөлөөлөх болоод байна. 

Террорист бүлэглэлүүдийг устгах, 
терроризмын аюулаас сэргийлэх арга 
хэмжээг дэлхийн улс орнууд авч, тэр 
чиглэлд хамтран ажиллах болсон ч 

түүнийг дагаад террорист бүлэглэлүүд 
улам бүр зохион байгуулалт сайтай 
болж, халдлага хийх арга хэлбэр нь 
нарийссаар байна. 

ОНОЛЫН ХЭСЭГ
“Терроризм гэж нийгмийн аюулгүй 

байдалд заналхийлэх, хүн амыг айлган 
сүрдүүлэх болон төр засгийн гаргаж буй 
шийдвэрт нөлөөлөх зорилгоор тэсэлж 
дэлбэлэх, галдан шатаах болон нийгэмд 
аюултай бусад үйлдэл хийх замаар 
хүний амь нас хохироох, эд материалын 
мэдэгдэхүйц хохирол учруулах үйлдэл 
хийх, эсвэл тийм үйлдэл хийхээр 
заналхийлэхийг хэлнэ” гэсэн нийтлэг 
тодорхойлолтыг судлаачид дэвшүүлдэг. 

Мөн барууны судлаачид уг 
ойлголтод төр, олон нийтийн 
зүтгэлтний явуулж буй төр, улс төрийн 
үйл ажиллагааг тасалдуулах эсвэл тийм 
үйл ажиллагааг явуулж буйд хонзогнон 
түүнд халдах, дайн өдөөх, олон улсын 
нөхцөл байдлыг хүндрүүлэх зорилгоор 
олон улсын хамгаалалтад байгаа 
гадаад улсын төлөөлөгч, олон улсын 
байгууллагын ажилтан, тэдгээрийн 
албаны байр, тээврийн хэрэгсэлд халдах 
үйлдлийг хамруулж байна. 

Террорист үйл ажиллагаанд түүнийг 
зохион байгуулах, төлөвлөх, бэлтгэх, 
хэрэгжүүлэх, байгууллагыг булаан 
эзлэх, материаллаг объектуудыг устгах, 
террорист ажиллагаа явуулах зорилгоор 
хууль бус зэвсэгт бүлэглэлийг зохион 
байгуулах, террористуудыг элсүүлэх, 
зэвсэглэх, сургах, ашиглах зэрэг үйлдэл 
багтана. 

“Террорист” гэдэг нь алан хядах 
ажиллагаанд шууд ба шууд бусаар 
оролцогчийг хэлэх бол “Террорист 
бүлэг” гэдэг нь алан хядах, нийгэмд 
айдас төрүүлэх ажиллагаа явуулах 
зорилготой цөөн тооны гишүүнтэй, 
тэдгээр нь гүйцэтгэх үүргийн 
хуваарьтай нэгж юм. “Террорист 
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байгууллага” гэдэг нь улс төрийн болон 
бусад зорилгоор алан хядах ажиллагаа 
явуулахаар зохион байгуулагдсан, нэгж 
бүхий бүтэц болно. 

Терроризм нь үзэл сурталжсан 
хүчирхийллийг тодорхойлогч улс 
төрийн тэмцлийн үйл ажиллагаа бөгөөд 
аллага, хорлон сүйтгэх ажиллагаагаар 
хүмүүсийн амьдрал, аюулгүй байдалд 
халдан заналхийлдэг. Терроризмын 
талаар олон тодорхойлолт байдаг ба 
судлаач Уолтер Лакер “терроризм 
гэдэг нь төрийн бус хүчирхийлэл, 
хүчирхийллийн заналхийллийг 
нийгэмд сандрал үүсгэх, нөхцөл 
байдлыг хүндрүүлэх болон нийгэмд 
улс төрийн өөрчлөлт гаргах зорилгоор 
ашиглах явдал”, Их Британийн Хямрал 
судлалын институтийн захирал 
Б.Крозье “терроризм бол улс төрийн 
зорилго бүхий сэдэлтэй хүчирхийлэл” 
гэж тодорхойлжээ. Олон улсын эрх 
зүйд, ялангуяа эрүүгийн эрх зүйд 
терроризмыг нэг янзаар тодорхойлсон 
хууль зүйн ойлголт байдаггүй бөгөөд 
нэлээд маргаан дагуулдаг асуудлын нэг 
юм. 

НЭГ. ЕВРАЗИЙН ОРЧИН ДАХЬ 
ТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ

Евразийн хүрээнд ямар нутаг 
дэвсгэр багтах вэ? АНУ-ын CNN-ийн 
мэдээллийн сан дахь Ази, Европ гэсэн 
2 цахим хуудсыг сөхөж үзвэл, Европ нь 
нэгдмэл нэг, Ази нь дотроо: Зүүн Ази, 
Зүүн Өмнөд Ази, Өмнөд Ази, Төв Ази, 
Австрали ба Номхон далайн бүс гэж 
салбарласан байдаг. Түүнчлэн Арабын 
ертөнцийг нэмбэл Еврази гэсэн орон 
зай нүднээ бууна. Харин Wikipedia 
цахим нэвтэрхий толь бичигт Евразийг 
баруун зүгт, Атлантын далай, зүүн зүгт 
Номхон далай, умард зүгт Хойд мөсөн 
далай, өмнөд зүгт Африк тив, Газар 
дундын тэнгис, Энэтхэгийн далайгаар 
хязгаарлагдаж буй хоёр тивийг дамнасан 

90 улсыг хамарч буй газар нутгийг хэлнэ 
гэж томьёолсон байна. 

Хүн төрөлхтөн, соёлт ертөнцийн 
түүх тэр чигтээ Евразийн өргөн уудам 
нутаг дээр суурилсаар өнөөг хүрсэн 
билээ. Еврази чухамдаа түүхийн туршид 
олон улсын харилцааны төвд оршиж 
ирсэн. Тэр ч үүднээс энэхүү уудам 
орон зайг эзэгнэх, нөлөөгөө тогтоох 
оролдлогууд ч олон гарч байсныг дурдах 
нь зүйтэй. Түүгээр ч зогсохгүй энэхүү 
бүс нутгаар дамжуулан даян дэлхийд 
нөлөөгөө тогтоох санаачилгууд, түүнд 
суурилсан геополитикийн онол ч бий.

Олон улсын болон дотоодын 
терроризм нь үндэсний аюулгүй 
байдалд хор уршиг учруулж болзошгүй 
хоёр төрлийн зорилго бүхий үйл 
ажиллагаа явуулж байгаа нь сүүлийн 
үеийн судалгаануудаас тодорхой 
харагдаж байна. Үүнд: 

Нэгдүгээрт, улс орны үндэсний 
аюулгүй байдлаа хангах хүчин чадлыг 
ерөнхийд нь сулруулах зорилго бүхий 
үйл ажиллагаа. Энэ нь ихэвчлэн улс 
орны дотоод болон гадаад аюулгүй 
байдал, олон улсын харилцаа, хамтын 
ажиллагаа, үндэсний язгуур ашиг 
сонирхол, тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт 
байдал, төр, нийгмийн байгуулалтын 
үндэс, улс төрийн байгуулалтын 
тогтолцоо, төр засгийн удирдлага, 
төрийн байгууллагууд болон иргэдийн 
аюулгүй байдалд бүхэлд нь нөлөөлж 
хүн амын дунд аймшигт автсан уур 
амьсгал бий болгоход чиглэж байгаа 
юм. Хоёрдугаарт, хүний аюулгүй байдал 
болон бусад тодорхой материаллаг 
объектуудын эсрэг явуулах халдлага, 
дайралт юм. Эдгээрт хувь хүн, нийгмийн 
хэсэг бүлгийн амь нас, эрүүл мэнд, 
эрх чөлөөнд халдах, аливаа эд зүйл, 
барилга, байгууламжийн хэвийн үйл 
ажиллагааг алдагдуулах, тэдгээрийн 
бүрэн бүтэн байдлыг эвдлэн сүйтгэх 
зэргийг хамааруулан үзэж болох юм. 
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Терроризм хэмээх ойлголт 21-р 
зуун гарсаар үндсэндээ хамрах хүрээ, 
ойлголт нь хувьсан өөрчлөгдөж, 
дэхийн аюулгүй байдалд нөлөөлөх 
нь улам нэмэгдэж байна. 2014 онд 
террорист халдлага эрс нэмэгдэж 2013 
онд террорист үйл ажиллагаанаас 
үүдэлтэйгээр нас барагсдын тоо 18111 
байснаа 2014 онд 32685-д хүрсэн 
тоо баримт байна. Тэр дундаа Ирак, 
Афганистан, Сири, Пакистан, Нигер 
гэсэн таван улсад олныг хамарсан 
томоохон халдлагууд болж байгааг ч 
тоо баримтаас харж болохоор байна. 

2000 оноос хойших тоо баримтыг 
харахад дэлхийн улс төр, олон улсын 
харилцаанд гарч буй өөрчлөлтүүдээс 
үүдэлтэйгээр террорист халдлагын 
тоо өсч буурах хандлагатай байснаа 
2011 онд Сирийн иргэний дайн 
эхэлснээс хойш жилээс жилд нэмэгдэх 
хандлагатай болоод байна. Цаашлаад 
Исламын Улс, Боко Харам гэсэн хоёр 
том бүлэглэлийн үйл ажиллагаа Ойрх 
Дорнод, Төв Африк гэсэн хоёр том бүс 
нутагт төвлөж байснаа үйл ажиллагаа 
нь улам тэлж, бусад бүс нутгуудад 
ч халдлага хийх болсон, түүнчлэн 
Украины хямралаас үүдэн Евразийн 
зүрхэн газарт террорист аюул шууд 
заналхийлэх болоод байна. 

2016 онд ч террорист халдлагуудын 
тоо улам нэмэгдэх өндөр магадлалтай 
харагдаж байна. 2015 оны туршид 
дэлхий дахинд нийт 382 халдлага 
бүртгэгдсэн байхад 2016 оны эхний хоёр 
сарын байдлаар хэдийн 171 халдлага 
болоод байна. 

2015 онд гаргасан Дэлхийн 
терроризмын индексээр нэгт Ирак, 
хоёрт Афганистан, дөрөвт Пакистан, 
зургаад Энэтхэг, 12т Украин зэрэг 
улсууд байгаа ба манай улсын хөрш 
ОХУ, БНХАУ 22, 23 дугаарт жагссан 
үзүүлэлттэй байгаа нь Евразийн орчин 
нь өөрөө аюулгүй байдлаа хангах бүрэн 

бололцоо бага байгаагийн илрэл юм. 
Үндсэндээ Евразийн бүс нутаг бүрд 

ямар нэгэн байдлаар террорист аюул 
оршсоор байна. Тухайлбал Франц, 
Афганистан, Украин, Пакистан, Ирак, 
Филиппин, Энэтхэг зэрэг өөр хоорондоо 
харилцан адилгүй нөхцөл байдал бүхий 
улсуудад халдлага олноор үйлдэгдэж 
байна. Тиймээс Евразийн аль ч улсад 
террорист халдлага үйлдэгдэхгүй гэсэн 
баталгаа алга. Түүнчлэн эдгээр улсуудад 
үүсээд байгаа тогтворгүй нөхцөл 
байдал бүс нутгийнхаа бусад орнуудад 
нөлөөлөх, өөрөөр хэлбэл террорист 
аюул тархахгүй гэсэн үндэслэл алга. 

Евразийн бусад хэсэгтэй 
харьцуулахад барууны орнууд 
террорист аюулаас харьцангуй хол гэж 
үзэж болно. Барууны орнуудад гарсан 
халдлагууд дэлхий нийтийн анхаарлыг 
амархан татдаг хэдий ч тоо баримтаас 
харахад 2000 оноос хойш террорист 
халдлагаас үүдэн амиа алдсан нийт 
хүн амын ердөө 2.6 хувь нь л барууны 
орнуудад болсон халдлагаас үүдэн нас 
барсан байдаг. 

2015 онд дэлхий дахиныг хамгийн 
ихээр цочроосон террорист халдлага нь 
2015 оны 11-р сарын Парисын цуврал 
халдлагууд байсан. Барууны орнуудад 
халдлага хийх оролдлого олон гардаг 
ч ихэнх тохиолдолд ноцтой хохирол 
учруулдаггүй. Харин өнгөрсөн оны 
Парисын халдлага нь терроризмын 
аюул аль ч улсын өмнө тулгарсаар 
байгааг харуулсан үйл явдал болсон. 
Энэхүү халдлага өнгөрсөн оны хамгийн 
том биш ч гэлээ нийгмийн сэтгэл зүйд 
хамгийн ихээр нөлөөлсөн халдлага 
болсон. 

Бодит байдал дээр Евразийн 
аюулгүй байдлын орчинд илүү ихээр 
нөлөөлж болохуйц нөхцөл байдалд 
байгаа өөр улсууд байна. Тэдэн дундаас 
Украины нөхцөл байдал онцгой 
анхаарал татаж байна. 2014 оноос эхлэн 
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Украинд террорист үйл ажиллагаа 
ихээхэн газар авах болоод байна. 

2014 онд дэлхий дахинд болсон 10 
том халдлагын 9-ыг нь Боко Харам, 
Исламын улс тэргүүтэй исламын 
хэт даврагсдын бүлэг Ойрх Дорнод, 
Африкт үйлдсэн бол үлдсэн нь нэг нь 
Украины террорист бүлэглэл Малайзын 
иргэний тээврийн онгоцыг сөнөөсөн 
явдал байсан. 2015, 2016 онуудад 
энэхүү халдлагатай дүйх хэмжээний 
томоохон халдлага Украинд болоогүй 
ч олон тооны жижиг халдлага болсоор 
байна. Украин террорист аюулаас 
харьцангуй хол байсан орон. 2000-
2013 оныг хүртэлх хугацаанд Украинд 
террорист халдлагаас үүдэн 3 хүний л 
амь нас эрсэдсэн байсан. Гэтэл дотоод 
улс төрийн нөхцөл байдал гарсан 
өөрчлөлт, Украины асуудлыг тойрсон 
их гүрнүүдийн маргаанаас үүдэн 
энэ улсад террорист аюул бодитоор 
тулгараад байна. Украин Евразийн гол 
хэсэг, стратегийн чухал байршилтай 
орон. Украинд үүссэн нөхцөл байдал 
хурцадвал цаашдаа террорист аюул 
Зүүн Европын орнууд, цаашлаад бусад 
орнуудад тархах аюул байсаар байгааг 
дурдах нь зүйтэй. 

Мөн дотоод улс төрийн хямралд 
автаж болохуйц орнууд Евразид олон 
байна. Дотоод улс төрийн хямрал нь 
өөрөө террорист аюулыг бий болгох 
нэгэн үндэс болдгийг Украины 
жишээнээс харж болохоор байгаа юм. 

Түүнчлэн сүүлийн 10 гаруй жилд 
өсөн нэмэгдээд буй Ойрх Дорнодын 
зарим орнууд дахь нөхцөл байдал, 
тэнд үүсээд буй террорист аюул нь 
өнөөг хэр дэлхий дахины анхаарлыг 
татсаар ирлээ. Хэдийгээр террорист 
аюулыг дан ганц Исламын шашинтай 
холбон тайлбарлах нь өрөөсгөл ч 
Ойрх Дорнодын бүс нутагт үүсээд буй 
террорист аюулд шашны нөхцөл байдал 
их хэмжээгээр нөлөөлснийг үгүйсгэх 

аргагүй юм. Мөн тус бүс нутагт их 
гүрнүүд нөлөөгөө тогтоох, эсвэл өөр 
хэн нэгний нөлөөг сулруулахын тулд 
террорист бүлэглэлүүдийг ашиглаж 
байна гэж зарим судлаачид үздэг 
болохыг анхааран үзэхэд илүүдэхгүй. 

Мөн Афганистан, Филиппин, 
Пакистан, Энэтхэг зэрэг орнуудад жил 
тутам олон тооны халдлага үйлдэгдэж 
байгааг ч дурдах нь зүйтэй. Цаашдаа 
ч энэхүү нөхцөл байдал хэвээр 
хадгалагдах шинжтэй байна. Мөн 
Тайландын улс төрийн орчин тогтворгүй 
байгаа нь Тайландад террорист аюул 
нүүрлэх шууд шалтгаан болж байна. 
2015 оны Дэлхийн Терроризмын 
Индексээр Тайланд 10-т жагссанаар 
үндсэндээ Зүүн Азийн хамгийн ихээр 
террорист халдлага өртөх магадлалтай 
орон болоод байгаа юм. 

Мөн бидний хоёр хөрш гүрэнд 
ч террорист аюул оршсоор байгааг 
бодитоор харах нь зүйтэй. Уг хоёр гүрэн 
аль аль нь дотоод нөхцөл байдлын хувьд 
тогтворгүй, салан тусгаарлах хөдөлгөөн 
тодорхой хэмжээнд өрнөдөг, улс төрийн 
системийн хувьд цөөнхийн дуу хоолойг 
хорьсон хэв маягтай зэргээс үүдэн 
Евразийн хоёр их гүрнийг террорист 
аюул дунд байна гэж үзэж болохоор 
байна.

Террорист аюул нүүрлээд буй 
орнуудын жишээг харахад хэд хэдэн 
дүгнэлт хийж болохоор байна. Евразийн 
өргөн уудам нутгийн өнцөг булан 
бүрд террорист аюул оршсоор байгаа. 
Хамгийн гол халуун цэг нь Ойрх Дорнод 
мөн ч Баруун Европт Франц, Зүүн 
Европт Украин, Төв Азид Афганистан, 
Өмнөд Азид Энэтхэг, Пакистан, Зүүн 
Азид Филиппинд, Тайландад үүсээд 
буй нөхцөл байдал өөр өөрсдийн бүс 
нутгийн орнуудын аюулгүй байдалд 
шууд нөлөөлж мэдэхээр байна. 

Түүнчлэн дотоод улс төрийн хямрал 
нь террорист аюулын шууд шалтгаан 
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болсон Украины жишээн дээрээс 
харахад Евразийн аль ч оронд гэнэтийн 
террорист аюул бий болохгүй гэх 
баталгаа алга. 

ХОЁР. МОНГОЛ УЛСАД 
НӨЛӨӨЛЖ БОЛОХ 

ТЕРРОРИЗМЫН АЮУЛ
Монгол Улсын дийлэнх хүн ам нь 

нийслэл хотод төвлөрч, ажилгүйдэл, 
ядуурал нэмэгдэж, нийгэм эдийн 
засгийн өөрчлөлт, гадаад орнуудаас 
уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах 
сонирхол нэмэгдэхийн зэрэгцээ 
түүнийг дагасан сөрөг хандлагууд өсч 
байна. Тухайлбал шашны урсгалаар 
халхавчлан амьдралын доод түвшний 
хүмүүст хүмүүнлэгийн тусламж 
үзүүлж, өөрийн хүрээлэлдээ оруулан 
террорист ажиллагаанд ашиглах эрсдэл 
бий болж болзошгүй. 

Манай хоёр хөрш БНХАУ, ОХУ-д 
салан тусгаарлах үзэл, үндэстэн 
хоорондын мөргөлдөөн бусад 
шалтгаанаар энэ гэмт хэрэг байнга 
үйлдэгдэж олон нийтийг хамарсан 
эмх замбараагүй байдал, алан хядах 
ажиллагаа, төрийн эзэмшлийн байр 
байгууламжийг дэлбэлэх явдал өдрөөс 
өдөрт өсөн нэмэгдсээр байна. Мөн 
Хятадын эрх баригчдын ШУӨЗО-д 
явуулж буй бодлого Монгол Улсын 
баруун бүс нутгийн хилийн гадаад 
орчинг тогтворгүйжүүлэхэд шууд 
нөлөөлөх хүчин зүйл болох бөгөөд 
ШУӨЗО-ны уйгар үндэстнүүдийн 
үймээнийг хүчээр дарж, оролцогчдыг 
цаазаар авах зэрэг хатуу арга хэмжээ 
авч байгаа нь уйгарчуудын дургүйцлийг 
улам нэмэгдүүлж байна. 

Манай улс хоёр их гүрний дунд 
оршиж байгаагийн хувьд тэдний 
гадаад бодлогыг анхааралтай ажиглах 
шаардлагатай. Тухайлбал ОХУ болон 
БНХАУ нь өөрийн улсын иргэдийн 
аюулгүй байдал хөрөнгийг хамгаалах 

шаардлагатай тохиолдолд хэрэгцээтэй 
бүх арга хэмжээ авах талаар олон улсын 
хэмжээнд ярьж байна. ОХУ-д нэр бүхий 
20 гаруй террорист байгууллага ямар 
нэгэн хэмжээгээр тус улсын нутаг 
дэвсгэрт хууль бус үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа гэж хууль, шүүхийн 
байгууллагад бүртгэгдсэн байна. 

 Монгол Улсад оршин сууж 
байгаа гадаадын иргэдийн ихэнх 
хувь нь уул уурхай болон барилгын 
чиглэлээр ажиллаж байгаа нь иргэдийн 
дунд эх орон газар шороогоо хамгаалах, 
байгалийн баялгийг хууль бусаар 
ашиглаж байгаатай тэмцэх, үндсэрхэг 
үзлээр аливаа асуудалд хандах зэргээр 
улсын аюулгүй байдалд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй байна. 

Гадаадын иргэдийн байгуулсан 
болон бусад шашны байгууллагуудыг 
бүртгэх, зөвшөөрөл өгөх нэгдсэн 
бодлогогүй, төрийн байгууллагуудын 
дээрх чиглэлийг хариуцсан албадын 
уялдаа холбоо муу, шашны урсгал, 
хөрөнгийн эх үүсвэр, хуулийн этгээд, 
хувь хүмүүсийн талаар шаардлагын 
хэмжээнд судалж тогтоодоггүй, Монгол 
Улсад шашин шүтэх, эс шүтэх, энэ 
чиглэлд төрийн бодлого боловсруулах, 
үйл ажиллагаанд төрөөс тавих хяналт 
хангалтгүй байгаа нь шашин хоорондын 
мөргөлдөөнөөс үүдэлтэй террорист 
халдлага үйлдэгдэх эрсдэл бий болж 
байна. 

Манай улсад нийт 348 /христийн 
169, бөөгийн 12, бурхны шашны 
29, мүүний шашны 14, протестант 
урсгалын 23, пресвитериан 15, евангель 
24, баптист 8, методист 11, чарита 6, 
лютериан 5, мормон 3, шарын шашны 
20, улааны шашны 9/ сүм бүртгэлтэй 
байна. Нийслэлд зөвшөөрөлтэй 
186 шашны байгууллага ажиллаж 
байгаагийн зэрэгцээ зөвшөөрөлгүй 102 
/буддын 11, христийн 86, бусад шашны 
5/ байгууллага ажиллаж байна.
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Бүгд Найрамдах Казахстан улсад 
“Таблиг Жамагат” бүлгээс зохион 
байгуулсан террорист халдлагыг 
Монгол Улсын харьяатаас гарч, 
Казахстанд суурьшсан казах иргэд 
үйлдсэн байна.

2010 оны 3 дугаар сарын 10-ны 
өдөр интернетийн сайтын сэтгэгдлийн 
хэсэгт “Би Очирбат болон төрийн 
өндөрлөгүүдийг буудаж ална. Аллах 
бүгдийг цэвэрлэнэ”, 4 дүгээр сарын 7-ны 
өдрийн нэгэн мэдээний сэтгэгдлийн 
хэсэгт “Аль-Каида”-гийн Улаанбаатар 
дахь салбар ажиллаж байна гэж бичсэн, 
2012 оны 8-р сарын 24-ний өглөө 06 
цаг 08 минутад ХУД-ийн нутаг дэвсгэр 
“Чингис хаан” ОУ-ын нисэх буудлын 
бүртгэлийн танхимын хогийн савнаас 
тэсрэх бодис олдсон гэх мэт үйлдлүүд 
бүртгэгдэн шалгагдсанаас үзэхэд манай 
улсад террорист халдлага гарах нөхцөл 
бүрдсэн гэж үзэж болохоор байна. 

Монгол Улсад терроризмтой тэмцэх 
эрх зүйн орчин бүрдүүлэх талаар 
сүүлийн үед төр засгаас анхаарч, 
Монгол Улс терроризмын эсрэг 
эвсэл байгууллагыг дэмжих Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн 60 дугаар 
зарлиг гарсан. Уг зарлигт Монгол Улс 
терроризмын эсрэг олон улсын эвслийн 
үйл ажиллагааг дэмжих дипломат, хууль 
зүй, санхүү, цэрэг, тусгай албадын 
шугамаар эвслийн үйл ажиллагаанд 
оролцоход бэлэн байгаагаа мэдэгдсэн. 

Терроризмтой тэмцэх талаарх 
Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын 
эрх зүйн баримт бичиг: 
- Агаарын хөлгийг хууль бусаар 

булаан авахтай тэмцэх тухай 
конвенц

- Иргэний нисэхийн аюулгүй байдалд 
чиглэсэн хууль бус явдалтай тэмцэх 
конвенц

- Олон улсын хамгаалалтад орох 
хүмүүс, дипломат төлөөлөгчийн 
эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан 

сэргийлэх конвенц
- Хүн барьцаалахтай тэмцэх олон 

улсын конвенц
- Алан хядах зорилгоор бөмбөг 

хэрэглэхтэй тэмцэх конвенц
- Терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 

тэмцэх тухай конвенц... гэх мэт. 
2004 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр 

Монгол Улсын Их Хурал “Терроризмтой 
тэмцэх тухай” хуулийг баталсан. Энэ 
хуульд терроризм, террорист үйл 
ажиллагаа, террорист үйлдэл, террорист 
бүлэг, террорист байгууллага зэрэг 
нэр томьёог тайлбарлаж тодорхойлсон 
байна. 

Монгол Улс террорист халдлагаас 
урьдчилан сэргийлэх, боловсон хүчнээ 
бэлдэх чиглэлээр шат дараалсан 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа, 
учирч болзошгүй үйлдлийн үед 
байгууллагуудын хамтын ажиллагааны 
уялдаа холбоо, гүйцэтгэх үүрэг, мэдээлэл 
дамжуулах, солилцох, удирдлага зохион 
байгуулалтыг тусгасан хууль, дүрэм 
журам батлагдан гарсан хэдий ч бодит 
байдал дээр хэрэгжихгүй байна.

Түүнчлэн Монгол Улсад террорист 
халдлага үйлдэгдэж болохуйц объект 
олон байгааг дурдах нь зүйтэй. 
Террорист халдлага гарах өндөр 
магадлал бүхий объектуудыг олон 
улсын судлаачид дараах байдлаар 
тодорхойлдог ажээ. Үүнд: 
•	 Атомын цахилгаан станц, цөмийн 

хаягдлыг хадгалах агуулах, 
байгууламжууд; 

•	 Төр, засаг, Зэвсэгт хүчин болон 
улсын чухал объектуудын 
удирдлагын байгууламжууд; 

•	 Томоохон хот, үйлдвэрлэлийн 
районы үйл ажиллагааг хангадаг 
систем, дэд бүтцийн байгууламжууд;

•	 Химийн хорт бодис, материалын 
агуулхууд;

•	 Бактерлогийн аюултай материал 
ашигладаг лабораториуд;
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•	 Хүн ам олноор суудаг, цуглардаг 
газрууд гэх мэт. 
Эдгээрээс одоогоор атомын 

цахилгаан станцаас бусад нь бүгд 
манай улсад байгаа юм. Үүний дотор 
манай улсын хүн амын 50 орчим хувь 
нь нийслэл Улаанбаатар хотод амьдарч, 
террорист халдлагад өртөх хамгийн 
их магадлалтай объектууд үндсэндээ 
зөвхөн эл хотод төвлөрсөн байгаа юм. 

ДҮГНЭЛТ
Олон улсын терроризмын 

индекс, бусад судалгаа болон бодит 
нөхцөл байдлаас харахад Монгол улс 
терроризмын аюулаас харьцангуй 
хол. Гэвч терроризм өөрөө улам 
боловсронгуй болж, арга хэлбэр нь 
нарийсч буй өнөө үед терроризмын 
аюулаас хол орон гэж байхгүй болжээ. 

Гадаад, дотоод нөхцөл байдлыг 
харахад Монгол Улсад тодорхой 
хэмжээний террорист аюул байна. 
Нэгдүгээрт Евразийн орчин өөрөө 
террорист аюулгүй байдлаа хангаж 
чадахгүй байгаа явдал. Тэр дундаа 
Евразийн салбар бүс нутаг бүрт 
тогтмол террорист халдлага болж, 
террорист бүлэглэлүүдийн хамрах 
хүрээ өргөжин тэлж байна. Цаашлаад 
2011 оноос хойш террорист халдлагын 
тоо, түүнээс үүдэлтэйгээр нас барагсад 
огцом нэмэгдэж буй нь өөрөө томоохон 
аюулын үндэс болж байна.

Мөн Монгол Улс урьд өмнө 
террорист халдлагад өртөж байгаагүй, 
энэ чиглэлийн үйл ажиллагаанаас 
урьдчилан сэргийлэх ямар нэгэн 
туршлагагүй. Монгол Улсын хүн амын 
ихэнх хэсэг нь нийслэл хотод оршин 
сууж байгаа нь ч эрсдэл болж байна. 
Мөн бид олон улсын энхийг сахиулах 
үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог, 
нээлттэй, энхийг эрхэмлэгч гадаад 
бодлогынхоо хүрээнд олон улсын 
томоохон арга хэмжээг тодорхой 

хэмжээнд зохион байгуулдаг орон 
тул террорист бүлэглэлүүдийн бай 
болох эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна. 
Тэр дундаа энэ онд Ази-Европын дээд 
хэмжээний уулзалтыг зохион байгуулах 
гэж буй явдал нь нэг талаасаа террорист 
аюул дагуулж буйг харгалзан үзэж, энэ 
чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээ авах шаардлага байна.

Мөн дотоод хүчин зүйлийн хувьд 
бид үндэстний цөөнхтэй орон гэсэн 
бодит нөхцөл байдлаа мартаж болохгүй. 
Мөн иргэдийн төр засагтаа итгэх итгэл 
бага тул дотоодын үймээн самуунд 
турхирагдах магадлалтай. Тэрхүү 
үймээн самуунаас үүдэн террорист 
халдлага газар авж болохыг Украин, 
Тайландын жишээ харуулж байна. 

Иймд төр засгийн удирдлагын зүгээс 
улс орны дотоодод терроризмын аливаа 
хэлбэр үүсэхээс урьдчилан сэргийлэхэд 
чиглэсэн зорилго бүхий тусгайлсан 
бодлого, үйл ажиллагааг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх бодитой шаардлага бий 
болоод байна. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

МОНГОЛ УЛСЫН БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ СТАТУСЫН 
ТАЛААРХ НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТ

THE COMMON UNDERSTANDING OF MONGOLIAN PERMANENT 
NEUTRALITY STATUS

Г.БАЗАРВААНЬ
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
Стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн Оршин тогтнохуйн 
Аюулгүй байдал судлалын төвийн эрхлэгч 

BAZARVAANI G.
Head of International Security Studies Institute, Strategic 
Studies, National Security Council of Mongolia 

Товч агуулга: Монгол Улс байнга төвийг сахихыг дэмжсэн болон эсэргүүцсэн 
хэд хэдэн нийтлэл, ярилцлага дотоодын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр гарсан ба 
Телевизийн олон сувгаар эл асуудлаарх хэлэлцүүлэг өрнөлөө. Энэ нь Монгол Улсын 
хувьд гадаад бодлогын талаар нээлттэй хэлэлцсэн анхны тохиолдол болсон юм.

Төвийг сахих тухайд улс төрч, судлаач нар харилцан адилгүй байр суурьтай 
байна. Монгол Улсын хувьд гадаад бодлого, аюулгүй байдлын асуудлаар харьцангуй 
нэгдмэл байдаг. Иймд төвийг сахих тухайд ч нэгдсэн ойлголттой болох, эсрэг тэсрэг 
байр суурийг нэгтгэх, тайлбарлах шаардлагатай юм.

Энэхүү илтгэлд Монгол Улсын байнга төвийг сахих статусын тухай нэгдсэн 
ойлголт өгөхийг зорино. Ингэхдээ төвийг сахих статусын талаар ерөнхий ойлголт 
болон бусад төвийг сахих улсын онцлогийг танилцуулах болно.

Илтгэл гурван сэдвээс бүрдэнэ. Нэгдүгээр хэсэгт төвийг сахих статусын талаарх 
олон улсын эрх зүйн ерөнхий ойлголтыг тайлбарлана. Хоёрдугаар хэсэгт төвийг 
сахих статусыг хадгалах бусад улс ямар шалтгаанаас болж ийм статусыг хадгалах 
болсныг тодотгоно. Ингээд гуравдугаар хэсэгт Монгол Тлсын төвийг сахих статус, 
онцлог ба нэгдсэн ойлголтыг өмнөх хоёр сэдэвт тулгуурлан тайлбарлах болно. 

Abstract: For the Permanent Neutrality status of Mongolia local media and press 
released numerous supporting and opposing publicities and interviews. The status 
announcement was the first occurrence of the Mongolian foreign policy that openly 
discussed in public. 

Politicians, researchers and scholars are having different positions about the neutrality 
status. It is necessary to consolidate general understanding on neutrality status and stand 
on common ground. This presentation focuses to give common understanding for the 
Mongolian permanent neutrality status. Thus it will include general concept of neutrality 
status and specialties of the other neutral countries.

Presentation will include three parts. First part explains the general international law 
environment of the neutrality. Second part will point maintaining the neutrality status and 
on what cause the countries are maintaining the neutrality status. Lastly the third part will 
conclude common understanding of the Mongolian permanent neutrality status based on 
previous parts. 

Түлхүүр үгс: Хөрш орнууд, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, төвийг 
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сахих, гадаад бодлогын арга хэрэгсэл.
Keywords: Neighboring countries, national security concept, neutrality, tool of 

foreign policy, policy of defense.

ОРШИЛ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 

Ц.Элбэгдорж 2015 оны 09 дүгээр 
сарын 08-ны өдөр “Монгол Улс байнга 
төвийг сахих” статусыг албан ёсоор 
хадгалах тухай санаачилгыг Монгол 
Улсын ҮАБЗ-д өргөн барьсан юм. Уг 
санаачилгыг зөвлөл сайшаан хүлээн 
авсны дагуу 2015 оны 10 дугаар 
сарын 20-ны өдөр “Монгол Улс байнга 
төвийг сахих” тухай хуулийн төслийг 
Монгол Улсын Их хуралд өргөн 
барьсан билээ. Үүний сацуу Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн 70 дугаар хүндэтгэлийн 
хурлын үеэр үг хэлэхдээ “Монгол 
Улсын байнга төвийг сахих” тухай товч 
танилцуулсан юм.

Монгол Улс байнга төвийг сахихыг 
дэмжсэн болон эсэргүүцсэн хэд хэдэн 
нийтлэл, ярилцлага дотоодын хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгслээр гарсан ба 
Телевизийн олон сувгаар эл асуудлаарх 
хэлэлцүүлэг өрнөлөө. Энэ нь Монгол 
Улсын хувьд гадаад бодлогын талаар 
нээлттэй хэлэлцсэн анхны тохиолдол 
болсон гэхэд хилсдэхгүй юм.

Төвийг сахих тухайд улс төрч, 
судлаач нар харилцан адилгүй байр 
суурьтай байна. Монгол Улсын хувьд 
гадаад бодлого, аюулгүй байдлын 
асуудлаар харьцангуй нэгдмэл байдаг. 
Иймд төвийг сахих тухайд ч нэгдсэн 
ойлголттой болох, эсрэг тэсрэг 
байр суурийг нэгтгэх, тайлбарлах 
шаардлагатай болно.

Энэхүү илтгэлд Монгол Улсын 
байнга төвийг сахих статусын тухай 
нэгдсэн ойлголт өгөхийг зорилоо. 
Ингэхдээ төвийг сахих статусын талаар 
ерөнхий ойлголт, бусад төвийг сахих 
улсын онцлогийг танилцуулах болно.

НЭГ. ТӨВИЙГ САХИХ СТАТУСЫН 
ТАЛААРХ ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ

Төвийг сахих тухай ойлголт XIX 
зууны дунд үеэс олон улсын амьдралд 
хэвшин тогтжээ. Европ тивд он удаан 
жил өрнөсөн дайн олон улсын харилцаа, 
эрх зүйд төвийг сахих тухай ойлголтыг 
бий болгосон юм. Ийнхүү олон улсын 
гэрээгээр Швейцар, Бельги1 болон 
Люксенбург2 Европ төдийгүй дэлхийн 
анхны төвийг сахих улс болсон байдаг. 

Уг статус дайны үед болон тайван 
цагт төвийг сахих гэсэн хоёр үндсэн 
хэлбэртэй. Тодруулбал, зөвхөн дайны 
үед төвийг сахих ба тайван цагт энэ 
статусаа халах боломжтой нэг хэлбэр 
байна. Түүнчлэн дайны болон тайван 
цагийн аль алинд төвийг сахих хэлбэр 
бий. Ийм хэлбэрийг “байнгын” хэмээн 
олон улсын эрх зүйд тодотгодог болно. 
Байнга төвийг сахих улс дайн болон 
маргалдаанд оролцохгүй, аль нэг талыг 
дэмжихгүй байх эрхтэй юм.

Олон улсын эрх зүйн хувьд “Төвийг 
сахих” статус төдийлөн хөгжөөгүй 
байдаг. Тухайлбал, 1907 оны “Хуурай 
замын дайны үед төвийг сахисан 
гүрэн, этгээдийн эрх, үүргийн тухай 
Хаагын V конвенц” болон “Тэнгисийн 
дайны үед төвийг сахисан гүрний эрх, 
үүргийн тухай Хаагын XIII конвенц”3-
оор төвийг сахих улсын эрх үүргийг 
тодохойлдог байна. Үүгээр төвийг сахих 
улс бүр дээрх хоёр конвенцид заасан 
үндсэн зарчмыг мөрдөх ч өөр өөрийн 
онцлогийг дотоодын хууль эрх зүйн 

1 1831-1919 оны хооронд Бельги улс байнга төвийг 
сахих статусыг хадгалж байв.
2 1867-1944 оны хооронд Люксенбург төвийг сахих 
улс байв.
3 Эл хоёр конвенцийн орчуулгыг хавсаргасан болно. 
Хавсралт хэсгээс танилцана уу.
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баримт бичигтээ4 тусгах боломжтой 
болсон аж. 

Төвийг сахих улс үндэстний 
өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт хүчинтэй 
байх, зэвсэгт хүчнээ хөгжүүлэх, олон 
улсын харилцаанд идэвхтэй байр 
суурьтай оролцох эрхтэй. Өөрөөр 
хэлбэл, Швейцар, Швед зэрэг өөрийгөө 
хамгаалах хүчирхэг зэвсэгт хүчинтэй 
байх боломжтойн дээр Коста-Рика5 
шиг батлан хамгаалах салбаргүй буюу 
зэвсэгт хүчингүй байх боломжтой аж.

Төвийг сахих улс дараах үндсэн 
үүрэгтэй. Үүнд: 
- дайны үед дайнд оролцохгүй, нутаг 

дэвсгэрээ ашиглуулахгүй байх,
- тайван цагт цэргийн эвсэл, холбоонд 

нэгдэхгүй байх үүрэгтэй. Үүнээс 
дайны үед дараах үүргийг хүлээдэг 
байна. Тухайлбал,

- Үндэсний зэвсэгт хүчнээ дайтагч 
аль нэг талд ашиглуулахгүй байх,

- Нутаг дэвсгэрээ ашиглуулахгүй 
байх,

- Зэвсэг нийлүүлэхгүй байх, 
нийлүүлэх тохиолдолд 
ялгаварлахгүй байх,

- Дүрвэгсдийг хүлээн авах ба аль нэг 
талд шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй 
байна.
Эдүгээ Швейцар, Австри, Камбож, 

Туркменистан, Мальта, Коста-Рика 
зэрэг цөөнгүй улс байнга төвийг сахих 
статусыг хадгалж байна.

ХОЁР. ТӨВИЙГ САХИХ 
СТАТУСЫГ ХАДГАЛАХ БУСАД 

УЛСЫН ОНЦЛОГ
Төвийг сахих улс бүрийн уг 

статусыг хадгалах болсон шалтгаан, 
зорилгыг дараах улсын жишээгээр товч 
тайлбарлая:

4 Хууль, тогтоол болон олон улсын гэрээгээр төвийг 
сахих статусаа баталгаажуулах практик бий.
5 Америк тивийн цорын ганц төвийг сахих улс 
бөгөөд 1948 оноос арми, зэвсэгт хүч хэрэглэхгүйгээ 
зарлаж 1949 оноос байнга төвийг сахих болжээ.

Швейцарийн төвийг сахих статусын 
онцлог: Швейцар улсыг дэлхий 
нийтээр төвийг сахих улсын сонгодог 
жишээ хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. 
Европт өрнөсөн олон жилийн дайныг 
зохицуулах үүднээс Австри, Их 
Британи, Франц, Орос, Прусс болон 
Португал улс 1815 оны 11 дүгээр сарын 
сарын 08-ны өдөр Швейцарийг төвийг 
сахиулах тухай гэрээг анх байгуулсан 
юм. Ингэхдээ дурдсан улс Швейцарийн 
байнгын төвийг сахих статусыг 
хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ уг 
байдал алдагдах болон нутаг дэвсгэр 
рүү нь өөр улс халдах тохиолдолд 
хамгаалахаар тохирсон байдаг. Улмаар 
тус улсын төвийг сахих статус 1919 
оны Версалийн “Энхийн гэрээ”-гээр 
баталгаажсан түүхтэй. Энэ нь олон 
хэлтэн, үндэстнээс бүрдэх тус холбооны 
улсын үндэстэн, хэлний өвөрмөц 
онцлогийг зохицуулахад ихээхэн хувь 
нэмэртэй байв. Өөрөөр хэлбэл, дотоод 
асуудлаа шийдвэрлэх Швейцарийн 
зорилт, түүнийг төвийг сахиулах 
их гүрнүүдийн ашиг сонирхолтой 
нэгтгэсэн байна.

Австрийн төвийг сахих статус: 1955 
оны “Москвагийн меморандум”-аар 
Австри улс байнга төвийг сахих үүргийг 
хүлээсэн юм. Тодруулбал, 1955 оны 
04 дүгээр сарын 15-ны өдөр АНУ, Их 
Британи, Франц болон ЗХУ Австритай 
“Төвийг сахих тухай” гэрээ байгуулсныг 
мөн оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 
тус улсын Парламент соёрхон баталсан 
байдаг. Дэлхий хоёрдугаар дайны дараа 
Австрийг чөлөөлсөн Холбоотнуудын6 
тус улсыг өөрийн “блок”-тоо элсүүлэх 
бодлого эрчимжсэн юм. Тухайн үед энэ 
өрсөлдөөн даамжирвал Германы адил 
хоёр хуваагдах эрсдэл Австри улсад 
нүүрлэж байв. Тус улсын хувьд тусгаар 
тогтнол, газар нутгийнхаа бүрэн бүтэн 

6 ЗХУ болон НАТО.
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байдлыг хадгалж үлдэх цорын ганц 
зөв арга зам бол хэн хэнийх нь ашиг 
сонирхлыг илэрхий хөндөхгүй байх 
явдал байв. Иймээс тус улс төвийг 
сахих замыг сонгосон байна.

Лаосын төвийг сахих статус: Олон 
улсын амьдралд колонийн тогтолцоог 
халах үйл явц идэвхижсэнээр 1961 оны 
05 дугаар сарын 26-ны өдөр Женев 
хотноо Лаос, БНАВУ, Камбож, ЗХУ, 
АНУ, Их Британи, Франц, БНХАУ, 
Энэтхэг, Польш, Канад, Мяньмар, 
Таиланд болон Өмнөд Вьетнамын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр Лаосын асуудлаарх 
Зөвлөлийн үйл ажиллагаа эхэлсэн 
юм. Улмаар 1962 оны 07 дугаар сарын 
23-ны өдөр тус зөвлөлөөс Лаосын 
төвийг сахих Тунхаглалыг гаргаж, 
тус улсаас гадны цэргийн хүч, албан 
хаагчийг гаргах, өөрийгөө хамгаалах 
хүчний хэрэгцээнд ердийн зэвсэгтэй 
байх шийдвэрийг гаргасан юм. Гэвч 
уг тунхаглалыг гарсны дараахан тус 
улсад иргэний дайн болж, генерал 
Купрасит Абха болон Сихо нар төрийн 
эргэлт хийжээ. Үүний эсрэг АНУ-ын 
нисэх хүчин Лаосын зүүн өмнөд нутагт 
довтолсон явдал Вашингтон тус улсын 
төвийг сахих статусыг үл хүндэтгэсэн 
хэрэг болсон байна.

Камбожийн төвийг сахих статусыг 
хүлээн зөвшөөрөх үйл явц: Олон жил 
Франц, Японы колонид байсан тус улс 
төвийг сахих статусыг хадгалах тухай 
шийдвэрийг Женевийн зөвлөлөөс 1954 
онд гаргасан юм. Улмаар Камбож улс 
төвийг сахихаа 1957 оны 11 дүгээр 
сарын 06-ны өдөр Үндсэн хуулиараа 
зарласан байдаг. Гэвч бодит байдалд 
тус улсын төвийг сахих статусыг олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөөгүй юм. 1970 
онд гарсан төрийн эргэлтийн дараа 
Камбожид АНУ мөн цэргээ оруулсан 
байдаг. Ийнхүү төвийг сахих статусаа 
хүлээн зөвшөөрүүлэх Камбожийн үйл 
явц 34 жил үргэлжилж, 1991 оны 11 

дүгээр сарын 23-ны өдрийн Парисын 
гэрээгээр хүлээн зөвшөөрүүлсэн байна. 

Туркменистаны байнга төвийг 
сахих статус: Тус улс 1995 оны 12 
дугаар сарын 12-ны өдөр Үндсэн 
хуулиндаа өөрчлөлт оруулж, байнга 
төвийг сахих статусаа Үндсэн 
хуулиараа зарласан юм. Төвийг сахих 
статусаа дэлхийн хамтын нийгэмлэгээр 
хүлээн зөвшөөрүүлж, НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн тогтоол гаргуулсан цорын 
ганц улс. Туркменистаны төвийг сахих 
статусыг 1995 онд НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейн хуралдаанд оролцогч 185 
улс санал нэгтэй хүлээн зөвшөөрсөн 
байдаг.7 Ашгабат улс төр төдийгүй эдийн 
засгийн харилцаандаа төвийг сахихаар 
хуульчлан зааснаараа онцлогтой8. 
Үүгээр Үндсэн хууль, Байнга төвийг 
сахих хууль болон НҮБ-ын Ерөнхий 
Ассамблейгаас тогтоол гаргаж төвийг 
сахиснаар хамтын ажиллагааны олон 
хэлбэрээс татгалзаж, ганцаардмал 
байдалд орсон гэх шүүмжлэл бий.

Дээрх улсуудын төвийг сахих 
болсон явдлыг товч дүгнэвэл:
- Төвийг сахих статусыг зарлах болон 

баталгаажуулахад их гүрний ашиг 
сонирхол ихээхэн нөлөөлдөг байна.

- Төвийг сахих улсын статусыг 
хүлээн зөвшөөрөх их гүрнүүдийн 
ашиг сонирхлыг нэгтгэх үйл явц урт 
хугацаанд үргэлжлэх боломжтой 
байна.

- Төвийг сахих улс дотооддоо 
эв нэгдэлгүй, нэгдмэл байр 
суурьгүй, хариуцлагагүй хандаж, 
их гүрнүүдийн ашиг сонирхлыг 
хөндсөн тохиолдолд, түүний 
статусыг их гүрнүүд үл хүндэтгэх 

7 1995 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдөр НҮБ-
ын Ерөнхий Ассамблейгаас 50/80 тогтоол гарч, 
Туркменистаны байнга төвийг сахих статусыг 
хүлээн зөвшөөрчээ. 
8 Төвийг сахих улс эдийн засгийн хамтын 
ажиллагаанд төвийг сахих тохиолдол өмнө нь илэрч 
байгаагүй.
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боломжтой байна.
- Төвийг сахих статусаа хэт 

нарийвчлан хуульчлах тохиолдолд 
олон улсын хамтын нийгэмлэгийн 
үйл ажиллагаанаас алслагдаж 
ганцаардмал байдалд орох 
боломжтой байна.

- 
ГУРАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ТӨВИЙГ 

САХИХ СТАТУС, ОНЦЛОГ БА 
НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТ

Аливаа шинжлэх ухаан толь бичгээс 
эхэлдэг. Манай нэрт хэл шинжээч 
Ж.Цэвэл гуайн “Монгол хэлний тайлбар 
толь”-д “төвийг сахих” гэдгийг “... аль 
нэг талд орохгүй, цэх шударга байх ...” 
хэмээн тодорхойлсон байна9.

Төвийг сахих үзэл Монгол Улсын 
хувьд цоо шинэ ойлголт биш. Ардын 
засгийн анхны жилүүдэд Монгол 
Улс төвийг сахих тухай үзэл санаа 
оршиж байсныг бид бүхэн мэднэ. 
Тухайлбал, 1930 оны эхээр Ц.Жамсран, 
Б.Цэрэндорж нар “Монгол Улс 
Швейцар лугаа хөгжинө” хэмээн 
зарлаж байсан удаатай. Харамсалтай нь 
тухайн үед Коминтернийн шахалт доор 
энэ бодлого хэрэгжиж чадаагүй билээ. 
Харин “Хүйтэн дайн” эцэслэж, Монгол 
Улсад ардчилсан хөдөлгөөн өрнөж, 
улмаар Монгол Улс бие даасан гадаад, 
дотоод бодлого явуулах болсон 1990-ээд 
оноос хойш Монгол Улс төвийг сахих 
статусыг “де-факто” баримталж ирсэн 
юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ статусын суурь 
зарчим Монгол Улсын Үндсэн хууль, 
Үндэсний аюулгүй байдлын болон 
Гадаад бодлогын үзэл баримтлалд 
хадгалагддаг хэмээн үзэж болно. 
“Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай 
хууль”-ийн төсөлд эдгээр суурь зарчмыг 
нэгтгэж, уялдуулсан хэмээн ойлгож 

9 Я.Цэвэл. Монгол хэлний товч тайлбар толь. 
БНМАУ-ын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо. УБ., 
1966.

болно10. Энэхүү хууль батлагдсанаар 
Монгол Улсын байнга төвийг сахих 
статусыг хадгалах арга зам эрх зүйн 
хувьд манай хоёр хөрш болон бусад 
түнш улсад илүү ойлгомжтой болох 
юм. Уг хуулийн төслийн дөрөвдүгээр 
зүйлд заасны дагуу Монгол Улсын 
“Байнга төвийг сахих” статус гэдгийг 
аливаа дайн, зэвсэгт мөргөлдөөнд 
оролцохгүй, энхийн цагт цэргийн 
эвсэл, холбоонд нэгдэхгүй байх явдал 
хэмээн ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл, 
Монгол Улсын төвийг сахих байр суурь 
зөвхөн улс хоорондын дайн, эсвэл 
зэвсэгт мөргөөлдөөний үед хэрэглэгдэх 
бөгөөд бусад тохиолдолд чөлөөтөй, бие 
даасан гадаад бодлогоо хэрэгжүүлэхэд 
нөлөөлөхгүй болно. 

3.1. Гадаад бодлогын тухайд
Монгол Улс байнга төвийг сахих 

статус баримтлах болсныг гадаад 
бодлогын өөрчлөлт хэмээн үзэж, ойлгож 
болохгүй. Ерөөс төвийг сахих статус 
бол бодлого биш харин олон тулгуурт 
гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх нэг 
арга хэрэгсэл. Өөрөөр хэлбэл, Монгол 
Улсын байнга төвийг сахих статус 
бол Монгол Улсын тусгаар тогтнолыг 
хамгаалж, бүрэн эрхт байдлыг бататган 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн гадаад бодлогын 
үйл ажиллагааны нэгэн шинэ хөшүүрэг 
юм. Монгол Улсын Гадаад бодлогын 
үзэл баримтлалын олон тулгууртай 
байх, энхийг эрхэмлэсэн байх, гадаадын 
цэргийн хүчнийг өөрийн нутагт үл 
байршуулах зэрэг зарчимд Төвийг 
сахих статус нийцэж байгаа төдийгүй 
эдгээр зарчимд тулгуурласан гадаад 
бодлогын зорилтуудыг амжилттай 
хэрэгжүүлэхэд бодит дэмжлэг болно 
хэмээн үзэж байна.

Энэ статусыг хадгалснаар Монгол 
Улсын гадаад бодлогод өөрчлөлт 

10 Хуулийн үндэслэл, төслийг хавсаргасан болно.
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орохгүй, харин ч олон улстай 
тэнцвэртэй харилцах зарчим улам 
бэхжих боломжтой юм. Ялангуяа, 
Монгол Улс ОХУ болон БНХАУ-тай 
хөгжүүлж буй стратегийн түншлэлд 
өөрчлөлт орохгүйгээр үл барам улам 
бэхжих бүрэн боломжтой. Энэ тухай 
“Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай 
хууль”-ийн төслийн 3.1-т тодорхой 
заасан байна. 

Монгол Улс төвийг сахих статусаа 
зарласан гол зорилго бол хоёр 
хөрштэйгөө эн тэнцүү харилцахаа дахин 
нотолж буй хэрэг бөгөөд 25 жил “де 
факто” сахиж ирсэн статусаа “де юре” 
хадгалах явдал болно хэмээн судлаачийн 
хувьд үзэж байна. Төвийг сахих статус 
бол том хариуцлага. Монгол Улс 
хоёр болон “Гуравдагч хөрш”-тэйгөө 
хариуцлагатай харилцахаа төвийг сахих 
статусаар хадгалах явдал хамгийн зөв 
арга хэрэгсэл юм. 

Олон улсын харилцаанд Монгол 
Улс төвийг сахихдаа сөргөлдөж буй 
талуудын аль нэгний талд орохгүй, 
талуудтай ижил хандах зарчмыг 
баримтална. Гэсэн хэдий ч энэ нь олон 
улсын хууль, НҮБ-ын дүрэм, бусад 
нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэм 
хэмжээг зөрчин бусад улсын тусгаар 
тогтнол, бүрэн эрхт байдалд зэвсгийн 
хүчээр халдсан үйлдлийг эсэргүүцэх, 
шүүмжлэх эрхийг хязгаарлахгүй. 
Түүнчлэн Монгол Улс нэн түрүүнд 
улс орны тусгаар тогтнолыг хамгаалж, 
бүрэн эрхт байдлаа бэхжүүлэх 
зорилгоор төвийг сахих байр суурийг 
баримтлах ба төвийг сахих статус нь 
дээрх зорилгод харшлах нөхцөл байдал 
үүсэх аваас уг статусыг цуцлах эрх 
Монгол Улсад хадгалагдана.
3.2. Батлан хамгаалах бодлогын тухайд

Монгол Улс Үндсэн хуулиараа 
"Өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт 
хүчинтэй байна" хэмээн тунхагласан 
байдаг. Түүнчлэн Үндэсний аюулгүй 

байдлын болон Гадаад бодлогын үзэл 
баримтлалдаа олон улсын нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн эрх зүйн хэм 
хэмжээ, зарчмыг баримталж энхийг 
эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулахыг 
тодорхойлсон явдал батлан хамгаалах 
бодлогын үндэс, төвийг сахисан олон 
тулгуурт цэргийн хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх суурь болсон юм.

Төвийг сахих статусын тухай 
суурь зарчим, тунхаглал болох энхийг 
эрхэмлэсэн гадаад бодлого явуулах, 
энхийн цагт цэргийн эвсэл холбоонд 
нэгдэхгүй байх, нутаг дэвсгэрээ бусдын 
эсрэг ашиглуулахгүй, дайтагч талуудад 
туслахгүй, өөрийн нутагтаа гадны 
цэргийн хүчийг байрлуулахгүй, дамжин 
өнгөрүүлэхгүй, цөмийн зэвсгээс ангид 
байх зэрэг зорилт улс орны батлан 
хамгаалах бодлогыг боловсронгуй 
болгож, өөрийгөө хамгаалах зэвсэгт 
хүчнээ хөгжүүлэх шаардлагыг бий 
болгож байна. Үүний дагуу манай 
батлан хамгаалах салбарын хоёр болон 
олон талт хамтын ажиллагааг улам бүр 
хөгжүүлэх шаардлагатай болсон бөгөөд 
үүнд Монгол Улсын төвийг сахих статус 
нөлөөлөхгүй хэмээн үзэж байна. Учир 
нь, Зэвсэгт хүчнээ бэхжүүлэн хөгжүүлэх 
явдал нэгдүгээрт, өөрийгөө хамгаалах, 
хоёрдугаарт дэлхий дахины энх тайван, 
аюулгүй байдлыг хангах, улмаар төвийг 
сахих байр суурийн илэрхийлэл болно. 
Энэ ч үүднээс Монгол Улсын байнга 
төвийг сахих статус батлан хамгаалах 
салбарт сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй хэмээн 
үзэж байна Үүнийг батлан хамгаалах 
салбарын бодлогын эрх зүйн үндэс 
болох "Монгол Улсын батлан хамгаалах 
бодлогын үндэс" болон Монгол Улс 
байнга төвийг сахих тухай хуулийн 
төсөл зэрэг баримт бичигт тусгасан юм.

Ерөөс Төвийг сахих тухай нэгдсэн 
загвар байдаггүйн дээр тухайн улс 
өөрийгөө хамгаалах бүхий л арга 
хэрэгсэл түүний дотор цэргийн хүчээр 
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өөрийгөө хамгаалах эрх ашгийг 
үгүйсгэдэггүйгээрээ онцлогтой. 
Түүнчлэн төвийг сахих улсын нутаг 
дэвсгэр бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн 
цэргийн аюулд өртөх тохиолдолд зэвсэгт 
хүчнээр өөрийгөө хамгаалах эрхээ 
хуульчлан баталгаажуулж, олон улсаар 
хүлээн зөвшөөрүүлсэн байдгаараа мөн 
өвөрмөц онцлогтой болно.

Сонгодог төвийг сахигч Щвейцарь 
улс гэхэд чадварлаг армитай бөгөөд 
бүх нийтийн батлан хамгаалах сайн 
тогтолцоотой орон гэдгийг бид бүгд 
мэднэ. “Монгол Улсын Батлан хамгаалах 
бодлогын үндэс” баримт бичигт манай 
улс бүх нийтийн батлан хамгаалах 
тогтолцоотой байхаар11 заасан явдал 
төвийг сахих зарчимд нийцэж байна. 

Төвийг сахиснаар Монгол Улс аль 
нэг улс оронтой бусдаас илүү түвшинд 
цэрэг техникийн хамтын ажиллагааг 
явуулахаас татгалзах, цэргийн худалдаа 
зэвсэг техникийн засвар үйлчилгээ, 
сэлбэг нөөцийн бүрдүүлэлтийг нэг 
талаас хэт хамааралтай бус байлгах 
боломжтой болно. Ингэснээр Зэвсэгт 
хүчний зэвсэг техникийн шинэчлэл, 
техникийн тусламж гаднаас авах эрхээ 
хадгалж байна.

Төвийг сахиснаар Монгол Улсын 
гадаад бодлого, гадаад хамтын 
ажиллагаанд зарчмын өөрчлөлт орохгүй 
тул Дэлхий дахины терроризмын эсрэг 
тэмцэл болон хүний эрхийг хамгаалах 
үйлсэд болон НҮБ-ын энхийг дэмжих 
ажиллагаан дахь оролцоогоо хадгалах 
төдийгүй хэлбэр агуулгыг нэмэгдүүлж, 
үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх бүрэн 
эрхтэй юм. Энэхүү эрхээ Монгол Улс 
байнга төвийг сахих тухай хуулийн 
төсөл12 болон Монгол Улсын батлан 

11 Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын үндэс 
2.2
12 Монгол Улс байнга төвийг сахих тухай хуулийн 
төслийн 1.5

хамгаалах бодлогын үндэс13 зэрэг баримт 
бичигт суулгаж өгсөн юм. Өөрөөр 
хэлбэл, НҮБ-ын мандаттай энхийг 
дэмжих ажиллагаа төдийгүй НҮБ-ын 
аюулгүйн зөвлөлөөс зөвшөөрсөн олон 
улсын бусад ажиллагаанд НҮБ-ын 
дүрмийн VI, VII бүлгийн аль алины 
үйлчлэлд хамаарах хүрээнд оролцох 
нөхцөл боломжтой. Иймээс Монгол 
Улсын Энхийг сахиулах үйл ажиллагаа 
цаашид үргэлжилж, Монгол Улс 
хариуцлагатай, идэвхтэй төвийг сахих 
байр суурийг баримтлана.. Түүнчлэн 
өмнө нь Монгол Улсаас бусад улстай 
хөгжүүлж ирсэн батлан хамгаалах 
салбарын хамтын ажиллагаанд зарчмын 
өөрчлөлт орохгүй болно.

Монгол Улс даян дэлхийд энхийг 
сахиулах үйл ажиллагаанд идэвхтэй 
оролцож байгаа. “Монгол Улс байнга 
төвийг сахих тухай” хуулийн төсөлд 
зааснаар14 төвийг сахиснаар манай 
энэхүү үйл хэрэг хязгаарлагдахгүй. 
Тухайлбал, НҮБ-ын мандаттай энхийг 
сахиулах үйл ажиллагаанд Монгол Улс 
оролцох эрхтэй юм. Өөрөөр хэлбэл, 
НҮБ-ын мандаттай “peace keeping” үйл 
ажиллагаанд оролцсоор байна. Харин 
мөргөөлдөнтэй бүс нутагт бусад төвийг 
сахих улсын адилаар “peace making” 
буюу энхийг тогтоох үйл ажиллагааг 
санаачлахгүй, явуулахгүй болно. 

Үүний зэрэгцээ Монгол Улс төвийг 
сахиснаар сөргөлдөгч талуудад зуучлах 
/mediation/ үйл ажиллагааг явуулах 
боломжтой юм. Үүгээр Монгол Улс 
ЗХА-н аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх 
үйл хэрэгт идэвхтэй оролцож, 
“Улаанбаатарын яриа, хэлэлцээ” 
санаачилгын хүрээнд бүс нутагт 
хариуцлагатай зуучлагчийн байр 
суурийг хадгалах бүрэн боломжтой. 

Энэхүү статусыг хадгалснаараа 

13 Монгол Улсын Батлан хамгаалах бодлогын үндэс 
3.2.8
14 Хуулийн төслийн 8 дугаар зүйлд туссан болно.
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олон улсын тавцанд энхийг эрхэмлэсэн 
Монгол Улсын нэр хүнд өсч, энх 
тайвныг хадгалах, тогтоох чиглэлд олон 
улсын хамтын нийгэмлэгийн үйл хэрэгт 
идэвхтэй оролцох, бусад төвийг сахисан 
улс орнуудтай хамтын ажиллагаа 
хөгжүүлэх боломж бүрдэх давуу талтай 
байна. 

ДҮГНЭЛТ
Нэн тэргүүнд “Төвийг сахих” статус 

бол бодлого бус харин манай олон 
тулгуурт гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх 
нэг хэрэгсэл гэдгийг олон нийтэд 
ойлгуулах хэрэгтэй юм. Түүнчлэн 
төвийг сахих статусыг зарлах болон 
баталгаажуулахад их гүрний ашиг 
сонирхол ихээхэн нөлөөлөх тул хоёр 
хөршдөө Монгол Улсын баримтлах 
төвийг сахих статусыг онцгойлон 
тайлбарлах хэрэгтэй байна.

Үүний зэрэгцээ Төвийг сахих явдал 
бол том хариуцлага. Өөрөөр хэлбэл 
идэвхгүй аливаа асуудлаас хол байхын 
нэр бус. Төвийг сахих улс дотооддоо 
эв нэгдэлгүй, нэгдмэл байр суурьгүй, 
хариуцлагагүй хандаж, их гүрнүүдийн 

ашиг сонирхлыг хөндсөн тохиолдолд, 
түүний статусыг их гүрнүүд үл 
хүндэтгэх боломжтойг анхаарах нь 
чухал байна.

Байнга төвийг сахих улс хоёр талын 
улс төр, эдийн засаг, батлан хамгаалах 
харилцаагаа бүхий л түвшинд хөгжүүлэх 
бүрэн боложтой. Өөрийгөө хамгаалах 
зэвсэгт хүчний хөгжлийг бэхжүүлэх 
үүднээс хоёр болон олон талт хээрийн 
сургуулийг зохион байгуулж, оролцох 
эрхтэй болно. Монгол Улс НҮБ-ын 
мандаттайгаар энхийг сахиулах /peace 
keeping/ үйл ажиллагаанд нэгдэн орох 
боломжтой. Харин энхийг тогтоох /
peace making/ ажиллагаанд оролцохгүй. 
Түүнчлэн НҮБ-ын эдийн засгийн хоригт 
нэгдэх эрхтэй байна.

Байнгын төвийг сахих статус бол 
мөнхийн байр суурь биш. Төвийг сахих 
байр суурь манай улсын эрх ашигт 
сөргөөр нөлөөлөх тохиолдолд түүнийг 
цуцлах эрх Монгол Улсад хадгалагдана. 

Монгол Улсын хувьд байнга төвийг 
сахих статусаа хүлээн зөвшөөрүүлэхийн 
тулд Хаагын 1907 оны V, XIII конвенцид 
нэгдэх шаардлагатай байна.
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ДЭГ ЖУРАМД1 НИЙЦҮҮЛЭХ НЬ 

COMPLYING STRUCTURAL CHANGES OF SOME ORGANIZATIONS, HAVING 
FUNCTIONS OF ENSURING THE NATIONAL SECURITY 

WITH THE PROVISIONS OF CROWN LAW

Т.АЗЖАРГАЛ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрх зүй, нийгмийн 
ухааны сургуулийн Эрх зүйн онолын тэнхимийн багш, ахмад
AZJARGAL T.
Captain, Lecturer, department of Law theory, Law and Social 
Science Institute, Law Enforcement University

Товч агуулга: Хилийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн нэг нөхцөл нь Монгол 
улсын хөрш залгаа хоёр улстай байгуулсан хилийн дэглэмийн гэрээний хэрэгжилт, 
түүнийг мөрдүүлэх арга аргачлал юм. Монгол улсын олон улсын гэрээгээр 
тодорхойлж тогтоосон улсын хил хамгаалах үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн үндсийг 
дотоодын \ердийн\ хуулиар зөрчилдүүлэн өөрчлөн найруулсан гэх үндэстэй байна. 
Учир нь хил хамгаалалтын салшгүй нэг хэсэг нь хилийн тагнуулын үйл ажиллагаа 
бөгөөд энэ нь хил хамгаалах байгууллагын чиг үүргээс ангид байх боломжгүй юм. 

Abstract: A main condition of ensuring the border security is the implementation 
of border regime contract signed by Mongolia with the two neighbor countries and the 
approach of providing fulfillment of the contract. So, I have amended and changed the 
international border protection activities and its legal fundaments inconsistent with the 
domestic /common/ laws. Because an inseparable part of border protection is the border 
intelligence activity and it is impossible that it is free from the functions of border 
protection organization. 

Түлхүүр үгс: Үндсэн хуулийн дэг журам, хилийн дэглэмийн гэрээ, хилийн 
дэглэм, эрүүгийн процоссийн ажиллагаа, хилийн төлөөлөгч. 

Keywords: Constitutional order regime, Border, border regime agreement, border 
regime, criminal procedure, border emissary officer.

1 Rules of procedure – дэг Regime – 1. Дэглэм, улс төрийн байгуулал, 2. Дэг журам тогтолцоо Constitutional order 
regime – Үндсэн хуулийн дэг журам Монгол улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь 
хэсэгт томъёолсон бөгөөд УИХ-ын 1992 оны ээлжит бус чуулганаар хэлэлцэж батласан “МУ-д нийгмийн дэг 
журам хангах талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл”-ийг баталж “....Монгол Улсын хөгжлийн 
өнөөгийн болон хэтийн чиг хандлагыг харгалзан хууль тогтоомжийг бүхэлд нь Үндсэн хуульд нийцүүлэн 
шинэчилж, нийгмийн амьдралын бүхий л хүрээнд төрийн хуулиа хүндэтгэн биелүүлдэг дэг журам тогтоон 
хэрэгжүүлнэ. Төрийн хууль зөрчсөн,  нийгмийн дэг журам гажуудуулсан гэм буруутанд хуулийн дагуу цээрлэл 
зайлшгүй хүлээлгэдэг байх, хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, хууль дээдлэх зарчмыг төрийн 
байгууллага, тэдгээрийн ажилтны үйл ажиллагаанд хатуу сахина. Монгол улсад нийгмийн дэг журам хангах 
талаар төрөөс явуулах үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл"-ийг зөвхөн Үндсэн хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ.” 
Гэх мэтээр тодорхойлсон нэр томъёог хэрэглэв. 
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Бүр эрт үед Аристотель: “Хууль ёс 
бол төрийн хамгийн гол шинж” гэж үзэж 
байлаа. Хууль ёс нь хууль тогтоомжид 
эрх зүйн харилцаанд оролцогчдоос эрх 
зүйн хэм хэмжээг сахих шаардлага, 
зарчмаар бэхжигдэж тунхаглагдана. 
Ийм учраас хууль ёс нь нийгмийн 
харилцааны бүх оролцогчдоос эрх зүйн 
хэм хэмжээг биелүүлэн сахих дэглэм, 
арга зарчмаар тодорхойлогдоно. 

Эртний “ubi societas, ub jus” гэсэн 
томъёоллоос үзэхэд хүний нийгэм 
нь хууль зүйн тодорхой дэг журмын 
хүрээнд байнга оршиж ирсэн бөгөөд 
оршсоор ч байх болно гэжээ. 

Эрх зүйт ёс бол эрх зүйг бүтээх, 
хэрэгжүүлэх явцад эрх зүйн хэм 
хэмжээг хэлбэрэлтгүй хатуу чанд 
сахих, биелүүлэх зарчим шаардлага 
бодитойгоор үйлчилж буй эрх зүйн 
дэглэм мөн. Эрх зүйн дэг журам нь 
нийгмийн хэв журмын хүрээнд оршиж 
эрх зүйн хэм хэмжээгээр тогтоогдож, 
эрх зүйн хэрэгжилт, үр дүнгээр 
тодорхойлогдож байгаа эрх зүйн 
харилцааны бодит байдал мөн. 

Эрх зүйт ёсыг бэхжүүлэх практик 
болон онолын сэтгэлгээнд эрх зүйт 
ёсны зарчим, шаардлагыг ялгаж салгаж 
ойгох асуудал өндөр ач холбогдолтой. 
Эрх зүйт ёсны зарчим бол хууль ёсны 
агуулгыг илэрхийлж байгаа гол үзэл 
санаа, харин эрх зүйт ёсны шаардлага 
нь хууль ёс юуг шаардаж байна гэдэгт 
хариу өгнө. 2

Ийм учраас хууль ёсны шаардлагууд 
нь субъектуудын үйл ажиллагаа бүхэнд 
хэдэн арваараа тавигдаж байдаг. 
Жишээлбэл зарчим бүр өөртөө маш олон 
тооны шаардлагуудыг агуулдаг бөгөөд 
хууль тэргүүлэх зарчмыг авч үзэхэд 
түүнд байгаа дараах шаардлагуудыг 
тоочиж болно. Үүнд: 
1. Ердийн хууль бүхэн Үндсэн хуульд 

нийцсэн байх

2 Ч.Нямсүрэн “Эрх зүйн ерөнхий онол” УБ., 2010, 
368-р тал

2. Хуульд хуульчилсан актууд нийцсэн 
байх

3. Хууль, хуульчилсан актад хууль 
хэрэглэсэн актууд нийцсэн байх 
ёстой зэрэг маш олон байж болно. 
Хууль ёсыг бэхжүүлэх хамгаалах 

ойлголт нь төрийн байгууллагуудын 
үйл ажиллагаанд хууль ёсыг хангах 
тогтолцоо нь хууль ёс зөрчихөөс 
урьдчилан сэргийлэх, хууль ёсыг 
бэхжүүлэх гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ 
гэж үзэж байна. Иймээс төрийн 
байууллагын тогтолцоонд хууль ёсыг 
бэхжүүлэх үндсэн чиг үүрэг бүхий 
Хилийн тагнуулын байгууллагыг 
Тагнуулын ерөнхий газрын харьяанд 
шилжүүлсэн нь хууль ёсыг хангах 
байгууллагын тогтолцоо алдагдсан бүр 
цаашилбал илтгэлийн гол санаа болох 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 
зарим зүйл заалт Үндсэн хуулиар 
тодорхойлсон дэг журам, түүний хэм 
хэмжээгээр3 бэхжүүлсэн хууль ёсонд 
нийцсэн эсэхийг тодорхойлоход оршиж 
байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 4 
дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Монгол 
улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдал, улсын хил халдашгүй дархан 
байна, мөн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 
1-т “Эх орныхоо тусгаар тогтнолыг 
батлан хамгаалж, үндэсний аюулгүй 
байдал, нийгмийн дэг журмыг 
хангах нь төрийн үүрэг мөн хэмээн 
хуульчилсан байна. Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалд “Оршин 
тогтнохуйн аюулгүй байдлын үндэс нь 
Монгол улсын тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдал, хил хязгаарын халдашгүй 
байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байдал юм гэж зааснаас үзхэд улс орны 
тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй 
байдал, оршин тогтнохуйн гол үндэс, 
суурь нь улсын хил бөгөөд түүнийг 
хамгаалах, хил хамгаалалттай холбоотой 
асуудлыг бие даан шийдвэрлэх эрх 

3 Constitutional provision
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бүхий цорын ганц байгууллага нь Хил 
хамгаалах байгууллага гэдэг нь тод 
томруун харагдаж байгаа юм. 

Улсын хилийг манаж, хамгаалах 
гэдэг нь зөвхөн 8 мянга гаруй урт хилийн 
аль нэг тохиромжтой газар нь хилийн 
застав, харуулыг барьж байгуулан 
тухайн салбар, нэгжийн орон тооны 
цэргийн хүчээр буюу тусгай техник 
хэрэгслийн тусламжтайгаар хариуцсан 
хэсэгтээ хараа, хяналтыг тасралтгүй 
зохион байгуулж гадаад, дотоодоос 
хууль бусаар нэвтрэх хил зөрчигчийг 
үйлдэл дээр нь таслан зогсоох нь улсын 
хил хамгаалалт биш юм. 

Хилийн тухай хуулийн 30 дугаар 
зүйлийн 1-т зааснаар бол “Улсын 
хил хамгаалалт нь үндэсний аюулгүй 
байдал, улсын батлан хамгаалах арга 
хэмжээний салшгүй хэсэг мөн. Улсын 
хилийн халдашгүй дархан байдлыг 
хангах, хилийн асуудлаар байгуулсан 
Монгол улсын олон улсын гэрээ, 
хилийн тухай хууль тогтоомжийг 
хэрэгжүүлэх, хилийн зөрчлийг 
илрүүлэх таслан зогсоох зорилгоор 
улсын хилийн бүс зурваст, улсын хил 
хамгаалах байгууллагаас, улсын хилийн 
болон хил орчмын дэглэмийг сахиулах, 
цэргийн, инженер техникийн, улс төр, 
дипломатын, эдийн засгийн, тагнуулын 
зэрэг арга хэмжээг хослуулан явуулж 
байгаа үйл ажиллагааг Улсын хил 
хамгаалалт гэнэ” гэсэн байна. 

Дээрхээс үндэслэн хилийн 
тагнуулын албыг тодорхойлбол МУ-
ын төр засаг болон хил хамгаалах 
байгууллагын дээд удирдлагыг хил 
орчмын нөхцөл байдлын талаархи 
тагнуулын мэдээ мэдээллээр хангах 
улсын хилийг тагнуулын аргаар 
хамгаалах, хилийн зөрчилтэй тагнуулын 
арга, хүч хэрэгслэлээр тэмцэх үндсэн 
чиг үүрэгтэй юм.

Хилийн тагнуулын байгууллага 
нь анх 1926 онд Сүхбаатар аймагт хил 
хамгаалах, хилийн хошуудад сөрөх 
тагнуул, гадаадын нутагт гүнзгий биш 

тагнуулын ажил эрхлэх тусгай ангийг 
байгуулсанаар хилийн тагнуулын 
тусгай ангийн эх суурь тавигдсан 
байна. 1930-аад оны үед Монгол орны 
гадаад дотоод нөхцөл байдал хурцадмал 
байсан тэр үед улсын хилийн халдашгүй 
дархан байдлыг хангах, улсын хилийг 
тагнуулын аргаар хамгаалах зайлшгүй 
шаардлагын үүднээс 1931.11.05-ны 
өдөр одоогийн Хилийн тагнуулын газар 
нь анх байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа 
явуулах хугацаандаа цэрэг улс төрийн 
байдлаас болж татан буугдах дахин 
сэргээгдэх асуудал гарч байжээ. Түүхэн 
туршлагаас үзхэд Хилийн тагнуулын 
албыг татан буулгаснаар хилийн 
халдашгүй дархан байдлыг хангах, 
хилийн зөрчилтэй бүрэн тэмцэхэд 
нилээдгүй хүндрэл учирч, хоёр хөршийн 
хилийн тагнуулын албад энэ завшааныг 
ашиглан тагнан турших ажиллагааг 
улам эрчимжүүлж, хилийн аюулгүй 
байдалд сөргөөр нөлөөлөх болсныг 
Хил хамгаалах байгууллагаас онцгой 
анхаарч Монгол улсын төр, засагт 
хүсэлт тавьсаны үндсэн дээр 2001 онд 
хилийн тагнуулын албыг4 Хилийн тухай 
хууль, Тагнуулын байгууллагын тухай 
хуульд өөрчлөлт оруулах замаар дахин 
байгуулсан бөгөөд 2007 оныг хүртлэх 
хугацаанд хил хамгаалах байгууллага 
Эрүүгийн хуульд заасан тодорхой 
гэмт хэргүүдэд эрүүгийн хэрэг үүсгэн 
шалгах, эрүүгийн хэрэг бүртгэлтийн 
ажиллагаа явуулах эрхтэй байсан бөгөөд 
2007 онд эрүүгийн байцаан шийтгэх 
тухай хуульд орсон өөрчлөлтөөр хэрэг 
бүртгэх эрхийг хассан байна. 5

4 Хуульд хилийн тагнуулын алба гэж байсан боловч 
Хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяанд хилийн 
тагнуулын газар гэсэн нэртэйгээр байгуулагдаж 
дотроо хэлтэс, алба, тасагтай байсан.
5 Тухайлбал, МУ-ын 2002 оны ЭБШХ-ийн 26-р 
зүйлд Хилийн тагнуулын алба Эрүүгийн хуулийн 89 
\хууль бусаар Монгол улсын хил нэвтрэх\, 90 \Улсын 
хилийн дэглэм зөрчих\, 175 \эд зүйлийг хууль бусаар 
хил нэвтрүүлэх\ дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэгт 
эрүүгийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа явуулахаар 
заасан байсан бөгөөд 89-р зүйлийг Тагнуулын 
байгууллагын мөрдөн байцаагч, Тагнуулын 
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2015 онд хилийн тагнуулын албыг 
хилийн тагнуулын газар гэсэн нэртэйгээр 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуулиар 
Тагнуулын ерөнхий газрын харьяанд 
шилжүүлсэн өөрчлөлтийг хийсэн. 
Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулхаас өмнө 
мөн хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 9 
дүгээр зүйлд Монгол улсын тагнуулын 
байгууллагын тогтолцоо нь Тагнуулын 
ерөнхий газар, Цэргийн тагнуулын 
байгууллага, Хилийн тагнуулын алба 
тэдгээрийн салбар нэгжээс бүрдэнэ 
хэмээн хуульчилсан байсан. Тагнуулын 
ерөнхий газар нь Монгол улсын 
ерөнхий сайдын мэдэлд, харин цэргийн 
тагнуулын газар Батлан хамгаалах яам, 
ЗХЖШ-т харьяалагддаг байсан бол 
Хилийн тагнуулын газар нь Хууль зүйн 
яамны харьяа ХХЕГ-ын мэдэлд байсан 
юм. 

Үүнээс хархад Монгол улсын 
тагнуулын байгууллагыг үндэсний 
болон байгууллагын гэж ангилж байсан 
бөгөөд маш оновчтой харьяалал 
бүхий тогтолцоотой байжээ. Үндэсний 
тагнуулын алба гэдэг нь улс орны 
хэмжээнд болон бүс нутаг тив дэлхийн 
хэмжээнд өөрийн улсын аюулгүй 
байдлыг тагнуулын аргаар хангаж, төр 
засгын удирдлагыг оновчтой шийдвэр 
гаргахад нь шуурхай үнэн бодитой 
мэдээ, мэдээллээр хангах үүрэг бүхий 
тусгай алба гэж ойлгож болох юм. 
Харин байгууллагын тагнуулын алба 
гэдэг бол тухайн харьяалагдаж буй 
байгууллагынхаа үйл ажиллагааг 
хэвийн явуулах нөхцлийг бүрдүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх, мөн нууц хадгалалт 
хамгаалалт, аюулгүй байдлыг нь хангах, 
тухайн байгууллагынхаа явуулж буй 

байгууллага өөрсдөө илрүүлсэн Эрүүгийн хуулийн 
175/Эд зүйлийг хууль бусаар Монгол Улсын хил 
нэвтрүүлэх/ дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэгт 
мөрдөн байцаалт явуулахаар, 90-р зүйл, 175-р зүйлд 
цагдаагийн байгууллага харьяаллын дагуу хэрэг 
бүртгэлт мөрдөн байцаалт явуулахаар 2007 онд 
орсон нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулжээ. 

үйл ажиллагаатай хамаарал бүхий 
тагнуулын мэдээллээр байгууллагаа 
болон төр засгийн дээд удирдлагыг 
тухайн чиглэлийн мэдээ, мэдээллээр 
хангах үүрэгтэй гэж ойлгож болох юм.

Монгол улс нь ОХУ болон БНХАУ-
тай хаяа нийлэн оршдог. Хил залгаж буй 
хөрш улсууд маань хилийн тагнуулын 
албаа хил хамгаалах байгууллагын 
бүтцээс огт салгаж үзээгүй бөгөөд 
Монгол улсын хилийн талаархи төрийн 
бодлого, үйл ажиллагаа, түүнийг 
хэрэгжүүлэгч байгууллагын бүтэц, 
зохион байгуулалт нь геополитикийн 
орчин нөхцлөөс ангид байх боломжгүй 
юм. 

Энэ нь Монгол улсын Үндсэн 
хууль болон Монгол улсын Олон 
улсын гэрээнд нийцэхгүй байна гэж 
үзэх үндэслэл байна. Учир нь улсын 
хил гэдэг нэг улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын зүйл биш юм. Хөрш залгаа 
улсын хилийн аюулгүй байдал давхар 
хөндөгдөж байдаг бөгөөд Монгол улсын 
Олон улсын гэрээгээр тогтоогдсон 
үүргийг Монгол улс биелүүлэх ёстой 
юм.

Хилийн асуудлаар байгуулсан 
Монгол Улсын олон улсын гэрээ гэдэгт 
өөрийн нутаг дэвсгэрийн хязгаарыг 
хил залгаа улсын нутаг дэвсгэрийн 
хязгаараас зааглан тодорхойлж, газар 
дээр нь тогтоон тэмдэглэсэн шугамыг 
баталгаажуулсан болон тухайн 
шугамыг хөндсөн аливаа харилцааг 
зохицуулахад чиглэсэн эрх зүйн баримт 
бичиг (гэрээ, хэлэлцээр, протоколь гэх 
мэт)-ийг ойлгоно. Энэхүү баримт бичиг 
нь хоёр тал (хил залгаж оршин буй хөрш 
улсууд)-ын эрх бүхий төлөөлөгчдөөр 
харилцан баталгаажуулагдаж, олон 
улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн байх 
учиртай. 

Жишээ нь: Монгол Улсын Засгийн 
газраас 1957, 1958 онуудад БНХАУ-
ын Засгийн газарт хоёр улсын хилийг 
тодотгон тогтоох хэлэлцээ явуулах 
саналаа нот бичгээр тавьснаар асуудал 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

нааштайгаар шийдвэрлэгдсэн юм.
1962 оны 04 дүгээр сарын 14-

нд БНХАУ-ын Гадаад явдлын 
яамнаас Монголын элчин сайдыг түр 
хамаарагчид өөрийн яамны 1962 оны 04 
дүгээр сарын 13-ны өдрийн 317 дугаар 
тоот нотыг гардуулсан байна. 

Монгол, Хятадын хилийг тогтоон 
тэмдэглэх хоёр улсын хилийн 
төлөөлөгчийн хэлэлцээр нь Гадаад 
явдлын яамны орлогч сайд нарын 
хэмжээнд 1962 оны 10 дугаар сарын 
12-ндУлаанбаатар хотноо эхэлж, 
монголын талаас комиссын даргаар 
Гадаад явдлын яамны нэгдүгээр орлогч 
сайд С.Сосорбарам, Хятадын талаас 
комиссын даргаар Гадаад явдлын 
яамнынэгдүгээр орлогч сайд Цзи 
Фэн Пэй нар томилогдон оролцож, 
1962 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр 
хүртэл үргэлжилэн Монгол-Хятадын 
хилийн шугамыг тодорхойлсон анхны 
протоколд төлөөлөгчдийн тэргүүн нар 
гарын үсэг зуржээ.

Улмаар 1962 оны 12 дугаар сард 
БНХАУ-ын төрийн зөв лөлийн ерөнхий 
сайд Чжу-Эньлайн урилгаар тус улсад 
айлчил сан Монголын Улсын төрийн 
тэргүүн Ю.Цэдэнбал Бээжин хотод 
өмнөд хилийн асууд лаар хэлэлцээр хийж 
протоколд гарын үсэг зурсанаар 1962 
оны 12 дугаар сарын 26-нд “БНМАУ ба 
БНХАУ-ын хилийн гэрээ” байгуулагдан 
гэрээний батламжийг 1963 оны 03 

дугаар сарын 25-нд Улаанбаатар хотноо 
солилцжээ. 

Уг гэрээг НҮБ-ын Нарийн бичгийн 
дарга нарын газрын олон улсын гэрээ, 
хэлэлцээрийн 14375 тоот бүртгэлд 1975 
оны 10 дугаар сарын 9-нд бүртгэсэнээр 
Монгол Улсын өмнөд хил олон улсын 
хэмжээнд баталгаажсан байна.

Хилийн гэрээг 1989 онд Нью-Йорк 
хотод “НҮБ-д бүртгэгдсэн олон улсын 
гэрээний эмхэтгэл”-ийн 984 дэхь ботид 
монгол, хятад, англи, франц хэл дээр 
хэвлэн гаргасан байна. 

НҮБ-д бүртгэгдсэн олон улсын 
гэрээний эмхэтгэл 1989 он
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Монгол хэл дээр

Хятад хэл дээр

 Англи хэл дээр 

 Франц хэл дээр

Иймд Улсын хилийг хамгаалах 
субъект болох хилийн анги, салбар, 
манаж хамгаалах тушаал биелүүлж 
буй манаа, манааны бүрэлдэхүүн 
болох хилчид нь хилийн орон зайд 
хилийн гэрээ, хэлэлцээрт тусгагдсан 
хэм хэмжээг сахиулах, сахин хамгаалах 
нэгэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэгч мөн.

Нөгөөтэйгүүр Улсын хил хамгаалалт 
нь Монгол Улсын хилийн халдашгүй 
дархан байдлыг хангах хилийн 
асуудлаар байгуулсан Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, хилийн 
тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, 
хилийн зөрчлийг илрүүлэх, таслан 
зогсоох зорилгоор улсын хилийн 
бүс, зурваст улсын хилийн болон хил 
орчмын дэглэмийг сахиулах, .... үйл 
ажиллагааны нэгдэл юм. 

Улсын хилийн дэглэмийн эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тодорхойлж Улсын Их 
Хурал эрх олгосны дагуу Засгийн газар 
хил залгаа улстай байгуулсан гэрээгээр 
улсын хилийн дэглэмийг тогтооно.

Хилийн тагнуулын чиг 
үүрэг нь улсын хил хамгаалах үйл 
ажиллагаанаас ангид зүйл биш 
бөгөөд өөр байгууллага хэрэгжүүлэх 
боломжгүйг Монгол улсын Олон 
улсын гэрээгээр тодорхойлсон гэх 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

үндэслэл байна. 6

Тэгвэл Монгол улсын хөрш хоёр 
улстай байгуулсан хилийн дэглэмийн 
гэрээ7 нь Үндсэн хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 3 дахь хэсэгт тодорхойлсон эх 
сурвалж мөн эсэх, түүний олон улсын 
эрх зүйн үндсийг тодорхойлъё.

Юуны өмнө эх сурвалж хэмээх 
ойлголтын талаар дурдвал: 

1899 оны Гаагийн энхтайвны бага 
хурлаас гаргасан протокол баримт 
бичгүүдэд эрх зүйн уг үндэс эрх зүйн 
тулгуур /basis of law, fondement of law/ 
гэсэн ойлголт нь анх удаа хууль зүйн 
нэр томъёо болж тусгагдсан байдаг 
юм билээ. Түүнээс хойш нэг зуун жил 
өнгөрсөн ч уг ойлголтын үнэ цэнэ 
алдагдаагүй, харин ч өөрийн агуулгаа 
улам баяжуулан хөгжжээ. НҮБ-ын 
дүрмийн оршил, Олон улсын шүүхийн 
статутын 38-р зүйл болон Олон улсын 
гэрээний эрх зүйн тухай Венийн 
конвенц /1969, 1980/ зэрэгт эрх зүйн 
эх сурвалжийн шалгуур ангилалын 
ерөнхий зарчмаар нь тогтоосон байх ба 
Үндсэн хуулиуд болон үндэсний хууль 
тогтоомжуудад тусгагдаж иржээ. Ямар 

6 Тухайлбал Монгол-Орос улсын хилийн дэглэм, 
хилийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслалцах гэрээний 28. 29 дүгээр зүйлд:
-Хилийг хууль бусаар боловч санамсаргүй давж 
баригдсан этгээдийг нөгөө талын зохих албан 
тушаалтанд аль болох богино хугацаанд буцааж 
шилжүүлэх ёстой. Хил зөрчигчийг буцаах журмыг 
Хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгчид тогтооно. Харин 
тэр этгээдийг хүлээн авахдаа татгалзах эрх аль ч 
талд байхгүй.
-Хилийг хууль бусаар санаатай нэвтэрч баригдсан 
этгээдийг барьсан талын албан тушаалтанд 
шилжүүлнэ. Санаатай хил зөрчсөн этгээд нь 
баригдсан этгээд хэлэлцэн тохирсон талын өөрийнх 
нь этгээд байвал, баригдсан этгээд хууль бусаар хил 
нэвтэрснээс гадна нутаг дэвсгэрт нь орж гэмт хэрэг 
үйлдсэн байвал нөгөө талдаа шилжүүлэхгүй байж 
болох бөгөөд санаатайгаар хил зөрчсөн этгээдийг 
барьсан тал зарим зүйлийг нэмж тодруулах 
шаардлагатай гэж үзвэл ийнхүү тодруулах ажилд 
шаардагдах хугацаагаар тэднийг саатуулж болох 
бөгөөд энэ тухайгаа нөгөө талынхаа Хилийн бүрэн 
эрхт төлөөлөгчид мэдэгдэнэ гэж заажээ
7 Хилийн халдашгүй дархан байдлыг хангахын тулд 
хил залгаа улсуудаас гэрээгээр тогтоосон хилийн 
тодорхой журмыг хилийн дэглэм гэнэ. 

ч улс орны хууль тогтоомжид эрх зүйн 
эх сурвалжийн тодорхой төрлүүдийг 
шууд буюу шууд бусаар томъёолсон 
байдаг бөгөөд Монгол улсын хувьд эх 
газрын эрх зүйн системд багтдаг учир 
эрх зүйн хэм хэмжээний акт үндсэн эх 
сурвалж болдог.8 

Эрх зүйн эх сурвалж бол эрх зүйн 
үйлчлэх нөхцлийг тодорхойлогч эх 
үндэс нь юм. Тиймээс Монгол Улсын 
Үндсэн хууль нь эрх зүйн тогтолцооны 
үндсэн эх сурвалж билээ. 

Үндсэн хуульт ёс төлөвшихийн 
хирээр эрх зүйн үйлчлэх нөлөөллийн 
хүчин зүйл үлэмж дээшлэн Олон улсын 
болон үндэсний эрх зүйн хоорондын 
харилцаанд нөлөөлөх болов. Сүүлийн 
жилүүдэд Олон улсын нийтийн эрх 
зүй ба үндэсний Үндсэн хуулийн эрх 
зүйн холбогдлын асуудал нь хууль 
зүйн шинжлэх ухаанд онолын маргаан 
өрнүүлэх болоод байна. Учир нь 
маргаан үүссэн тохиолдолд эрх зүйн аль 
системийг урьдал болгон үзэж шийдвэр 
гаргах вэ гэсэн асуултанд ОУТЭЗ болон 
үндэсний эрх зүйн аль аль нь ч бүрэн 
дүүрэн хариулт өгч чадахгүй байгаа. 
Учир нь энэ талаар онолын түвшинд 
хоорондоо ялгаа бүхий маргаан үүсдэг 
байна. ОУТЭЗ болон үндэсний эрх зүйн 
харьцааны асуудлыг шийдвэрлэх арга 
замыг илэрхийлсэн монист ба дуалист 
гэсэн хоёр онол байдаг байна. 9 

8 Орчин үед Англо-Саксоны эрх зүйн системийн 
орнуудад хууль хуульчилсан актуудын нөлөөлөл 
өргөн хүрээг хамрах болсон нь анхаарал татдаг. 
Үүний хамт Англо-Саксоны системийн орнуудад 
хэрэглэгдэж хэвшсэн прецедентийн эрх зүйн 
зарчим жишиг, зарчмыг Эх газрын системийн 
зарим улс оронд адилтган тусгаж хэрэглэх явдалч 
дэлгэрч байна. Энэ бүхэн дэлхий дахины эрх зүйн 
системүүдийн хооронд интеграцчилал гүнзгийрч, 
тэдгээрийн харилцан нөлөөлөл нь нэмэгдэж 
байгаатай холбоотой юм. 
9 Нэг талаас нэг эх үндсийг хүчин чадлын гол нөхцөл 
болгон авч үздэг монизмын чиглэл, нөгөө талаас 
эх үндсийн харилцан холбогдлыг хүчин чадлын 
хамааралт нөхцөл болгон авч үздэг дуалист хандлага 
гэсэн хоёр гол баримтлал байдаг. Монизмийн чиглэл 
нь эдүгээ ач холбогдлоо алдаж түүний эрх зүйн 
үйлчлэл нь ихээхэн хумигдаж ирсэн юм. Олон 
улсын хийгээд үндэсний эрх зүйн аль нэгийг нь 
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Энэхүү сэдвээр үндэсний эрх 
зүй ба олон улсын түгээмэл эрх 
зүйн хоорондын харьцааны тухай 
асуудал болох олон улсын гэрээгээр 
тогтоосон зохицуулалтыг ердийн 
хуулиар өөрчилсөнөөс маргаан үүссэн 
тохиолдолд эрх зүйн дээрхи хоёр 
системийн алиныг нь хэрэглэх вэ гэдэг 
асуудлыг судлан хөндөх оролдлого 
хийж байгаа юм. 

МУ-ын Үндсэн хуулийн 10-р зүйлд 
Олон улсын гэрээний эрх зүйн үндсийг 
дараах байдлаар тодорхойлжээ: Монгол 
Улс олон улсын эрх зүйн нийтээр 
хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
зарчмыг баримталж энхийг эрхэмлэсэн 
гадаад бодлого явуулна. Монгол 
Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ. 
Монгол Улсын олон улсын гэрээ нь 
соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон 
тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц 
дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн 
адил үйлчилнэ10 гэсэн нь олон улсын 
гэрээ дотоодын хуулийн адил шууд 
үйлчлэхээр зохицуулсан заалт юм. 

Аливаа улсын хил11 нь хүн 

нөгөөтэй нь сөргөлдүүлэх, эсвэл үгүйсгэх, түүнчлэн 
нэгийг нь нөгөөгөөс хэт давуу хүч болгон ноёлох 
байр суурьнаас хандах явдал монизмын мөн чанар 
нь болсон байдаг. Дэлхийн II дайнаас хойш тэр 
тусмаа 1950-аад оноос хойш монизмийг шүүмжлэх 
хандлага илт давамгайлж, Олон улсын эрх зүйн хэм 
хэмжээ зарчмуудыг улс орнууд Үндсэн хуулиндаа 
тусган буулгаж зохицуулах болсноор дуализмийн 
хандлага зонхилох чиглэл болж хөгжсөн байна. 
10 Эндээс өнгөцхөн харахад нэг талаас дуализмын 
уяан хатан шинж тодорхой байгаагийн зэрэгцээ 
монизмын өнгө аястай мэт санагдахаар. Гэвч 
дуализмын чиг хандлага давамгайлсан буюу зарим 
талаар хосолсон шинжтэй зохицуулалт болсон гэж 
үзэж болохоор ажээ. “Үндсэн хуульд харшилж гарсан 
олон улсын гэрээ” гэдэг ойлголтод Монгол улсын 
нэгдэн ороогүй буюу эсвэл бүс нутгийн шинжтэй 
гэрээг ч оруулж болохоор байна. Энэ асуудлыг хэт 
үгүйсгэх буюу ингилист байр сууринаас авч үзэж 
дүгнэлт хийх нь ихэд өрөөсгөл зүйл. 
11 Монгол Улсын "Хилийн тухай" хуулийн 3 дугаар 
зүйлд Монгол Улсын хилийг "Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн хязгаарыг газрын гадаргуу, усны мандал 
дээр хил залгаа улсын нугаг дэвсгэрийн хязгаараас 
зааглаж, Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр 
тодорхойлж, тогтоосон шугамыг Монгол Улсын хил /
цаашид "улсын хил" гэх/ гэнэ. Уг шугамаас эгц дээш 

төрлөхтний нийгмийн хөгжлийн 
тодорхой үе шат өөрөөр хэлбэл ангийн 
тэмцлийн болоод бусад улс орны 
нутаг дэвсгэрийг эзлэн түрэмгийлэх 
гэсэн тэмцлийн үр дүнд үүссэн түүхэн 
үзэгдлийн категори юм.

Иймээс тухайн улс орны хил 
тогтоогдож хамгаалагдах нь олон 
улсын эрх зүйн хэм хэмжээгээр хүлээн 
зөвшөөрсөн зүй тогтолтой байдаг байна.12

Улсын нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн 
байх, улсын хил халдашгүй дархан байх 
зарчим нь Улс гүрний бүрэн эрхийн 
зарчмаас нутаг дэвсгэр бүрэн бүтэн, хил 

агаарын, мөн шугамаас эгц доош газрын хэвлийн 
хил байна.Улсын хил халдашгүй дархан байна" гэж 
тодорхойлсон байдаг. "Монгол Улсын хил" хэмээх 
ойлголт нь Монгол Улсын бүрэн эрхийн баталгаа, 
түүний нутаг дэвсгэрийн хуурай газар, ус, агаар 
мандал, газрын хэвлийн зах хязгаарыг илэрхийлнэ. 
Улс гүрний нутаг дэвсгэрийн хязгаарыг бусад улсын 
нутаг дэвсгэр болон олон улсын эрх зүйн дэглэм 
бүхий орон зайн хэсгээс зааглах зорилгоор олон улсын 
гэрээний дагуу хамтран эсхүл бие даан тогтоосон 
шугамыг улсын хил гэнэ” гэжээ.
12 1962 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр Бээжин 
хотноо БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн дарга 
Ю.Цэдэнбал, БНХАУ-ын төрийн зөвлөлийн ерөнхий 
сайд Жоу Энь Лай нар гарын үсэг зурж, гэрээний 
батламжийг 1963 оны 3 дугаар сарын 25-нд Улаанбаатар 
хотноо солилцож, улмаар уг гэрээг 1975 оны 10 дугаар 
сарын 5-нд НҮБ-д бүртгүүлснээр манай улсын өмнөд 
хил олон улсын хэмжээнд баталгаажсан бөгөөд энэхүү 
гэрээний түүхэн ач холбогдол нь 1962 оны Монгол 
Хятадын хилийн гэрээг 1974 оны 9 сарын 11-ний 
өдөр НҮБ-д бүртгүүлэхээр хүсэлт гаргаж 1975 оны 
10 сарын 9-ний өдөр албан ёсоор бүртгүүлсэн. 1962 
оны Монгол Хятадын хилийн гэрээнээс үндэслэн 
Монгол Хятадын хилийн дэглэм, хилийн асуудлыг 
зохицуулж байх тухай хоёр улсын засгийн газар 
хоорондын гэрээг байгуулсан явдал юм. Сүүлд МУ 
урд хилээ дахин тодорхойлж 2010 оны 06 дугаар 
сарын 01-ний өдөр Улаанбаатар хотноо гарын үсэг 
зурсан Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад 
Ард Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээг Монгол 
Улсын Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр 2010 
оны 10 сарын 21-ний өдөр Улсын их хурал соёрхон 
баталсан. Мөн 1980 оны "Монгол-Зөвлөлтийн улсын 
хилийн дэглэм, хилийн асуудлаар хамтран ажиллах, 
харилцан туслах тухай БНМАУ-ын засгийн газар, 
ЗСБНОУ-ын засгийн газар хоорондын гэрээ"-г цаг 
үеийн шаардлагаар 2007 онд шинэчилсэн. Монгол 
Улс, Оросын Холбооны Улс хооронд 2006 оны 
12 дугаар сарын 8-ны өдөр байгуулсан “Монгол-
Оросын улсын хилийн дэглэмийн тухай“ гэрээг 
Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр Улсын их хурал 
2007 оны 10 сарын 4-ний өдөр соёрхон баталсан.
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"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хязгаар халдашгүй дархан байх зарчим 
урган гарч байгаа юм. Энэ нь анх олон 
улсын эрх зүйн нийтээр зөвшөөрсөн 
үндсэн зарчим болж НҮБ-ын Дүрмээр 
бататгагдсан. Түүний 2 дугаар зүйлийн 
4-т НҮБ-ын бүх гишүүн олон улсын 
харилцаандаа аливаа улсын нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлын 
хувьд хүчээр заналхийлэх юмуу хүч 
хэрэглэхийг цээрлэхийг заасан. Энэ 
үүрэг нь НҮБ-ын гишүүдэд хамаардаг 
боловч тогтоож байгаа журам нь нийтэд 
холбогдоно гэж цохон заасан. 

Тухайлбал олон улсын эрх зүйгээр 
зохицуулж, тодорхойлсон ойлголтыг 
аливаа улс гүрэн дотоодын хуулиар 
өөрчлөн зохицуулахыг хориглосон 
юм. Учир нь Монгол улсын хил залгаа 
улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн 
байх, улсын хил халдашгүй дархан 
байх зарчимд халдаж байгаа хэлбэр 
хэмээн үзэх үндэстэй. \ Хил залгаа хоёр 
улстай байгуулсан МУ-ын олон улсын 
гэрээг биелэхгүй дотоодын хуулиар 
зөрчилдүүлэн хуульчлах нь ийнхүү 
дүгнэлт хийхэд хүргэж байна.\

Иймд хууль зүйн асуудал үүсгээд 
байгаа, эрх зүйд захирагдах ёсны 
зарчимтай зөрчилдөөд байгаа, “Монгол 
Улсын олон улсын гэрээнд энэ хуульд 
зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын 
гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө” гэсэн 
заалтыг “зөвхөн Улсын Их Хурлаас 
соёрхон баталсан олон улсын гэрээ” 
гэсэн утгаар тайлбарлан хэрэглэдэг 
бөгөөд үүнийг Улсын Дээд шүүх 
Олон улсын гэрээг шүүхийн практикт 
хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар ч 
гаргасан байдаг. 

Учир нь 1969 онд батлагдаж, 1980 
оноос хүчин төгөлдөр болсон Олон 
улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн 
конвенцид Монгол Улс 1988 онд 
нэгдэн орсон бөгөөд уг Конвенцийн 
27 дугаар зүйлд “Оролцогч улс гэрээг 
биелүүлэхгүй байгаагаа зөвтгөхийн 
тулд дотоодынхоо эрх зүйн заалтыг 
баримтлан зааж үл болно. Энэ журам 46 

дугаар зүйлд хохирол учруулахгүйгээр 
үйлчилнэ”, 46 дугаар зүйлд “Тухайн улс 
гэрээг заавал биелүүлэх зөвшөөрлөө 
хүчингүй гэж үндэслэхийн тулд гэрээ 
байгуулах эрх хэмжээний талаархи 
дотоодын хуулийн аль нэг заалтыг 
зөрчиж уг зөвшөөрлөө илэрхийлсэн 
гэсэн тохиолдолд хэрэв уг зөрчил нь 
илэрхий биш бөгөөд, дотоодын онцгой 
чухал ач холбогдол бүхий эрх зүйн 
хэм хэмжээг хөндөөгүй бол тийм чиг 
баримтлах эрхгүй” гэж заасан байна.13

Энэ нь дэлхий нийтээр заавал дагаж 
мөрдөх ёстой “Pacta sunt servanda” гэсэн 
зарчимд нийцүүлсэн эрх зүйн /түгээмэл/ 
хэвшмэл хэм хэмжээ болж чадсан ажээ. 

Хилийн дархан байдлыг хангах 
үүднээс улс гүрэн бүр дотооддоо хууль 
тогтоомж гаргаж, хөрш оронтой хилийн 
дэглэмийн гэрээ байгуулдаг. Эдгээр 
нь хилээр нэвтрэх журам, хилийн 
бүсэд оршин суух, аливаа аж ахуйн 
үйл ажиллагаа явуулах, хилийн дагуух 
ус, ой мод зэргийг ашиглах, байгаль 
орчныг хамгаалах зэрэгтэй холбогдсон 
дэг журам, арга ажиллагааг тогтоодог.14 

Монгол улс нь хилийн асуудлаар 
БНХАУ болон ОХУ-тай найрсагаар 
хамтран ажиллах үзэл санааны дагуу 
улсын хилийг хамтран хамгаалах, өнө 
мөнхөд энх тайван найрсаг харилцааны 
хил байлгахын төлөө хүчин чармайлт 
гаргаж ажиллахаа илэрхийлэн хилийн 
дэглэмийн гэрээг байгуулсан.

Улсын хилийн дэглэмийн зорилго 
нь хил залгаа улстай байгуулсан гэрээг 
үндэслэн улсын хилийг тодорхой 
байлгах, хилийн зөрчлөөс15 урьдчилан 

13 Vienna Convention on Consular Relations, Article 27: 
A party may not invoke the provisions of its internal law 
as justification for its failure to perform a treaty. This 
rule is without prejudice to article 46.
14 М.Дүгэрсүрэн, О.Хосбаяр “Олон улсын эрх зүй” 
УБ., 1999 он, 33 дугаар тал
15 Хилийн зөрчил гэдэг нь Монгол Улсын олон 
улсын гэрээ, Хилийн тухай хууль, тогтоомжийн 
бусад акт, эрх бүхий байгууллагаас тэдгээртэй 
нийцүүлэн тогтоосон журам зөрчсөн үйлдлийг 
хилийн зөрчилд тооцно. 
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сэргийлэх, улсын хилээр зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, бараа болон мал, амьтан, 
ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх, хилийн 
асуудалтай холбогдсон бусад үйл ажиллагааг зохицуулахад оршино. 

Жишээ нь: Монгол - Оросын хилийн дэглэмийн гэрээний нэгдүгээр бүлгийн 2-р 
зүйлд "эрх бүхий байгууллага" - 

Монгол Улс ОХУ-ын хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгч, тэдгээрийн орлогчид "хил 
хамгаалах байгууллага"-д улсын хилийг хууль бусаар өөрчлөх явдал гаргуулахгүй 
байх, улсын хилийн болон хил орчмын дэглэм, хилийн боомтоор хил нэвтрэх 
журмыг хувь хүн болон хуулийн этгээдээр сахиулан хангах зорилгоор байгуулсан 

10

Улсын хилийн дэглэмийн зорилго нь хил залгаа улстай байгуулсан гэрээг үндэслэн 
улсын хилийг тодорхой байлгах, хилийн зөрчлөөс15 урьдчилан сэргийлэх, улсын хилээр 
зорчигч, тээврийн хэрэгсэл, бараа болон мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай 
түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх, хилийн асуудалтай холбогдсон бусад үйл 
ажиллагааг зохицуулахад оршино.   

Жишээ нь: Монгол - Оросын хилийн дэглэмийн гэрээний нэгдүгээр бүлгийн 2-
р зүйлд "эрх бүхий байгууллага" -  Монгол Улс ОХУ-ын хилийн бүрэн эрхт төлөөлөгч,
тэдгээрийн  орлогчид  "хил  хамгаалах байгууллага"-д  улсын хилийг хууль бусаар 
өөрчлөх явдал гаргуулахгүй байх, улсын хилийн болон хил орчмын дэглэм, хилийн 
боомтоор хил нэвтрэх журмыг хувь хүн болон хуулийн этгээдээр сахиулан хангах 
зорилгоор  байгуулсан улсын хилийг хамгаалах үүрэг бүхий салбар,  нэгтгэл гэж заажээ. 
Иймд хилийн тагнуулын албаны  офицер, заставын дарга нь  хил хамгаалах
байгууллагын  тусгай  салбарын  захирагчийн  хувьд  хилийн  төлөөлөгч орлогчийн 
өмнө өөрийн хариуцсан хэсэг дээрээ улсын хилийн дэглэмийг сахиулах, ингэхдээ 
хил орчмын дэглэмийн16 биелэлтэд хяналт тавьж, сахиулах үйл ажиллагааг 
биечлэн гүйцэтгэгч болох нь Монгол улсын олон улсын гэрээгээр тогтоогджээ.17

Хилийн тагнуулын албаны үйл ажиллагаа
\2003-2015 оны 6 сар хүртэл\

Хил хамгаалах байгууллагаас хэрэгжүүлсэн хил хамгаалах үйл ажиллагааг 
тоон мэдээнээс харвал: 2003 оноос 2007 оны 8 сар хүртэлх хугацаанд хилийн 
тагнуулын тасгууд Эрүүгийн хуулийн 89, 90, 175 дугаар зүйл ангиар нийт 378 эрүүгийн 
хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааг 2007 оны 8 сараас хойших ЭБШХ-ийн 172 дугаар зүйлийг 
үндэслэн эрүүгийн хуулийн 89, 90, 175, 233 дугаар зүйл ангиар 1402 гэмт хэргийн шинжтэй 
үйлдэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж харьяаллын дагуу тагнуулын ерөнхий газар, 
мөрдөн байцаах хэлтэст 1065, цагдаагийн байгууллагад 337 үйлдлийг шилжүүлж 
                                        
15 Хилийн зөрчил гэдэг нь Монгол Улсын олон улсын гэрээ, Хилийн тухай хууль, тогтоомжийн 
бусад акт, эрх бүхий байгууллагаас тэдгээртэй нийцүүлэн тогтоосон журам зөрчсөн үйлдлийг 
хилийн зөрчилд тооцно.
16 Монгол улсын хилийн тухай хуулийн 24-р зүйлд “...Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрт улсын 
хилийн дэглэмийг сахиулах, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хил хамгаалах үйл ажиллагаа 
явуулахад улсын хил орчмын дэглэмийн зорилго оршино.” 25 дугаар зүйлд “...Улсын хил орчмын 
дэглэмийн агуулга нь хилийн бүс, зурвас, боомтод мөрдөх журмаас бүрдэнэ.
17Монгол-Орос улсын хилийн дэглэмийн тухай Монгол улс, ОХУ хоорондын гэрээ. УБ., 2007 он
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2003-2007.8 сард ЭХ-ын 89, 90, 175-д зааснаар ЭХБ

2007.8 сараас хойш ЭХ-ийн 89, 90, 175, 233-д хойшлуулшгүй ажиллагаа

Захиргааны зөрчил

Гүйцэтгэх ажлын шугамаар нөхөн илрүүлэлт

улсын хилийг хамгаалах үүрэг бүхий салбар, нэгтгэл гэж заажээ. Иймд хилийн 
тагнуулын албаны офицер, заставын дарга нь хил хамгаалах байгууллагын тусгай 
салбарын захирагчийн хувьд хилийн төлөөлөгч орлогчийн өмнө өөрийн хариуцсан 
хэсэг дээрээ улсын хилийн дэглэмийг сахиулах, ингэхдээ хил орчмын дэглэмийн16 
биелэлтэд хяналт тавьж, сахиулах үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэгч болох нь 
Монгол улсын олон улсын гэрээгээр тогтоогджээ.17

Хил хамгаалах байгууллагаас хэрэгжүүлсэн хил хамгаалах үйл ажиллагааг тоон 
мэдээнээс харвал: 2003 оноос 2007 оны 8 сар хүртэлх хугацаанд хилийн тагнуулын 
тасгууд Эрүүгийн хуулийн 89, 90, 175 дугаар зүйл ангиар нийт 378 эрүүгийн хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагааг 2007 оны 8 сараас хойших ЭБШХ-ийн 172 дугаар зүйлийг 
үндэслэн эрүүгийн хуулийн 89, 90, 175, 233 дугаар зүйл ангиар 1402 гэмт хэргийн 
шинжтэй үйлдэлд хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулж харьяаллын дагуу тагнуулын 
ерөнхий газар, мөрдөн байцаах хэлтэст 1065, цагдаагийн байгууллагад 337 
үйлдлийг шилжүүлж ажилласан бөгөөд үүнээс 444 гэмт хэргийг гүйцэтгэх ажлын 

16 Монгол улсын хилийн тухай хуулийн 24-р зүйлд “...Улсын хил орчмын нутаг дэвсгэрт улсын хилийн 
дэглэмийг сахиулах, хилийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, хил хамгаалах үйл ажиллагаа явуулахад улсын 
хил орчмын дэглэмийн зорилго оршино.” 25 дугаар зүйлд “...Улсын хил орчмын дэглэмийн агуулга нь хилийн 
бүс, зурвас, боомтод мөрдөх журмаас бүрдэнэ.
17Монгол-Орос улсын хилийн дэглэмийн тухай Монгол улс, ОХУ хоорондын гэрээ. УБ., 2007 он

Хилийн тагнуулын албаны үйл ажиллагаа \2003-2015 оны 6 сар хүртэл\
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"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

шугамаар нөхөн илрүүлсэн байна. 
Дүгнэвэл: Илрүүлсэн гэмт хэргийн 
шинжтэй үйлдлийн тоог гүйцэтгэх 
ажлын шугамаар нөхөн илрүүлсэн 
хэргийн тоотой харьцуулахад 30,7 
хувийг нь эзэлж байгаа бөгөөд энэдээс 
хилийн тагнуулын албаны чиг үүрэг, ач 
холбогдол маш чухал болох нь харагдаж 
байна.

2015 оны 6 сар хүртлэх хугацаанд 
нийт 1681 зөрчилд захиргааны 
хариуцлагын тухай хуулийн 28, 29 
дүгээр зүйлийг үндэслэн захиргааны 
хэрэг бүртгэлт явуулж 100089500 
төгрөгний торгууль, шийтгэвэр 
оногдуулсан байна. 

Ингээд Монгол улсын олон улсын 
гэрээгээр тодорхойлж тогтоосон 
улсын хил хамгаалах үйл ажиллагаа, 
түүний эрх зүйн үндсийг дотоодын \
ердийн\ хуулиар зөрчилдүүлэн өөрчлөн 
найруулсан. Учир нь хил хамгаалалтын 
салшгүй нэг хэсэг нь хилийн тагнуулын 
үйл ажиллагаа бөгөөд энэ нь хил 
хамгаалах байгууллагын чиг үүргээс 
ангид байх боломжгүй юм гэсэн эхний 
дүгнэлтийг хийж байна. 

Харин улсын дотоод дахь аюулгүй 
байдлыг хангах үүрэг бүхий сөрөх 
тагнуулын алба нь гадаад тагнуулын 
албатайгаа нэг байдаг хэлбэрийг өнгөц 
талаас нь авч үзэн, ийм загвар хэрэгтэй 
мэт ярьдаг нь тийм сайн туршлага биш 
болох нь АНУ-д сүүлийн хэдэн жилийн 
турш гарсан террорист халдлагыг 
тэр холбооны мөрдөх байгууллага 
нь урьдчилан мэдэж, сэргийлж улс 
орныхоо аюулгүй байдлыг хангаж 
чадаж ирэв үү гэдгээр харагдаж байна. 
Энэ нь өнөө үед ихээхэн шүүмжлэлд 
хүрч байгааг бас л бодох асуудал юм. \
Иймээс тусдаа байх ёстой\ 

Энэ бүхнийг товч дурдсаны учир 
нь Тагнуулын байгууллагын цаашдын 
тогтолцоо, чиг үүрэгт, тэр дундаа 
хилийн тагнуулын албаны чиг үүрэг, 
үйл ажиллагаанд эрдэм шинжилгээний 

дүгнэлт гаргахад оршиж байна. 18

Тагнуулын байгууллагын тухай 
хуулийн дараах зүйл заалт Монгол 
улсын Үндсэн хуулийн холбогдох 
зүйл заалттай зөрчилдөж байна. Үүнд 
10.4-т Тагнуулын ерөнхий газар нь 
гадаад тагнуул, сөрөх тагнуул, цэрэг-
стратегийн тагнуул, хилийн тагнуул, 
тэдгээрт дэмжлэг үзүүлэх, мэдээллийн 
дүн шинжилгээ хийх, мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах, мөрдөн байцаах, 
дотоод хяналт-аюулгүй байдлыг хангах 
болон захиргаа, удирдлагын чиг үүргийг 
хэрэгжүүлэх үндсэн бүтэцтэй байна. 
10.6-д Хил хамгаалах байгууллагын дээд 
удирдлагыг хил орчмын нөхцөл байдлын 
талаарх тагнуулын мэдээгээр хангах 
чиг үүргийг Тагнуулын ерөнхий газрын 

18 “Тагнуулын байгууллагын тухай бодол эргэцүүлэл” 
сэдэвт нийтлэлдээ гавъяат хуульч, Я.Батсуурь 
“...одоогийн тагнуулын байгууллагыг төрийн 
захиргааны байгууллагаас Монгол Улсын аюулгүй 
байдлыг хангах төрийн тусгай алба болгох. Үүний 
тулд Засгийн газрын тохируулагч агентлаг биш, 
Үндэсний Аюулгүй байдлын шууд мэдэлд, хяналтад 
байдаг байгууллага болгон өөрчлөх хэрэгтэй гэж 
үзнэ. Энэ байгууллагын үйл ажиллагаа, тогтолцоо, 
бүтэц, удирдлагын асуудлыг Үндэсний аюулгүйн 
зөвлөлийн санал зөвлөмжөөр шийдвэрлэдэг болговол 
энэ алба улстөрийн хүчний нөлөөнөөс ангид байж 
тогтвортой ажиллаж байх баталгаа буй болно байх. 
Харин тагнуулын байгууллагын төсөв, тайлан, үйл 
ажиллагаанд тавих хяналтыг Үндэсний аюулгүйн 
зөвлөл, УИХ өөрийн зохих бүтцээр явуулж тэдний 
шууд удирдамж, зөвлөмж, чиглэлийг гол удирдлага 
болгодгийг хуульчлан баталгаажуулвал болно гэж 
үзэж байна. Энэ дашрамд дурьдахад “Тагнуулын 
байгууллагын тухай хууль”, “Гүйцэтгэх ажлын тухай 
хууль” -иудын гүйцэтгэх ажлыг хянах, зохицуулах 
ажиллагааны тухай зарим заалтууд ч хэрэгжиж 
биелэгддэггүй байсаар байдаг билээ. Гадаад тагнуул, 
сөрөх тагнуулын ажлыг явуулах арга хэлбэр, хүрээ, 
эрх үүрэг нь тодорхой ялгаагүй, нэг нь гадаад тал 
руу чиглэдэг, сөрөх тагнуулын ажил ихэвчлэн 
гадаадын тусгай албадын үйл ажиллагааны эсрэг 
чиглэсэн байдаг нь тагнуулын энэ хоёр чиглэлийн 
ажил нэгдмэл хүч, харилцан мэдээллийн болон 
хамтын үйл ажиллагаанаас тодорхой биелэл олж 
үр дүнд хүрч байдаг юм.Тагнуулын байгууллагын 
эцсийн зорилго нь Монгол улсын Үндэсний аюулгүй 
байдлыг тагнуулын аргаар хангахад оршиж байдаг 
зорилтыг хангахад тус байгууллагын үйл ажиллагаа 
хууль тогтоомжид заасан хүрээнд улс төрийн хүчний 
өөрчлөлт, нөлөөнөөс ангид байж л улс, үндэснийхээ 
язгуур эрх ашигт нийцнэ гэж бодож байна.” Хэмээн 
байр сууриа илэрхийлжээ. 
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хилийн тагнуулын газар хэрэгжүүлэх.. 
гэсэн нь Үндсэн хуулийн 1.2-т “... хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны 
үндсэн зарчим мөн”, 10.2-т “...Монгол 
Улс олон улсын гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ шударгаар сахин биелүүлнэ”, 
4-р зүйлд “...Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын 
хил халдашгүй дархан байна” гэснийг 
зөрчиж байна гэх,

Мөн ТБтХ-ийн 10.6-д 
“...Хил хамгаалах байгууллагын дээд 
удирдлагыг хил орчмын нөхцөл байдлын 
талаарх тагнуулын мэдээгээр хангах 
чиг үүргийг Тагнуулын ерөнхий газрын 
хилийн тагнуулын газар хэрэгжүүлэх.
тус газрын дүрэм, ажиллах журмыг 
Тагнуулын ерөнхий газрын дарга, хил 
хамгаалах байгууллагын даргатай 
хамтран батална, 15.1.13-т гүйцэтгэх 
ажлын тусгай техник хэрэгслийн 
нэгдсэн тоо бүртгэл хөтөлж, 
тэдгээрийн ашиглалтад хяналт тавих 
журмыг Улсын ерөнхий прокурортой 
зөвшилцөн батлах; гэсэн нь Үндсэн 
хуулийн 11. 2-т тодорхойлсон Зэвсэгт 
хүчний бүтэц, зохион байгуулалт, түүнд 
алба хаах журмыг хуулиар тогтооно” 
гэснийг зөрчсөн байна гэх,

ТБтХ-ийн 12.1.12-т өмчийн 
хэлбэрээр ялгаварлахгүйгээр 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
аюулгүй байдлаа хангах, бизнесийн 
нууцаа хамгаалахад нь мэргэжлийн 
туслалцаа үзүүлэх; 15.1.18-д хилийн 
тагнуулын газрын даргыг хил хамгаалах 
байгууллагын даргатай зөвшилцөн 
томилох; гэсэн нь Үндсэн хуулийн 
4-р зүйлд “...Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, улсын 
хил халдашгүй дархан байна” гэсэнд 
нийцэхгүй байна гэх үндэслэл байна. 
Учир нь журмаар хэм хэмжээ тогтоох 
эрхийг зарим субъектэд өгсөн, хилийн 
тагнуулын газрыг Тагнуулын ерөнхий 
газрын харьяанд шилжүүлсэн зэрэг нь 
шууд Үндсэн хуулийн холбогдох зүйл 
заалтыг зөрчиж, Монгол улсын Олон 

улсын гэрээтэй зөрчилдөж байна гэж 
үзэж байна. 

Учир нь Үндсэн хуулиар “...Монгол 
Улс Үндсэн хуульдаа харшилсан олон 
улсын гэрээ, бусад баримт бичгийг 
дагаж мөрдөхгүй” хэмээжээ. Өөрөөр 
хэлбэл Үндсэн хуульд нийцээгүй хууль 
хүчин төгөлдөр бус бөгөөд эрх зүйн 
эх сурвалжийн эрэмбийг заасан байна. 
Энэ ухагдахууныг Үндсэн хуулийн 70 
дугаар зүйлийн 1дэх хэсэгт “...

Үндсэн хуульд хууль, зарлиг, төрийн 
байгууллагын бусад шийдвэр, нийт 
байгууллага, иргэний үйл ажиллагаа 
бүрнээ нийцсэн байвал зохино” гэж 
бататган тодорхойлжээ.

Мөн ТБтХ-ийн 15.1.6-д үндэсний 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон 
асуудлаар Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайдыг 
мэдээллээр хангах, Үндэсний аюулгүй 
байдлын зөвлөлийн болон Засгийн газрын 
хуралдаанд оролцож тагнуулын төв 
байгууллагын байр суурийг илэрхийлэх, 
зөвлөх эрхтэйгээр оролцох, мэдээлэл 
өгөх; гэсэн нь Тагнуулын байгууллагын 
тухай хуулиар тагнуулын байгууллагын 
тогтолцоог бүрдүүлэгч байгууллагууд 
нь төрийн гурван өндөрлөгийг мэдээ 
мэдээллээр хангах үүргийг Тагнуулын 
ерөнхий газарт харьяалуулсан.19 Энэ 
талаархи мэдээллийг нэг байгууллагаас 
мэдээллэхээр заасан явдал нь Монгол 
улсын үндэсний аюулгүй байдлыг 
тагнуулын арга замаар хангах зорилго 
бүрэн хангагдана гэхэд учир дутагдалтай 

19 “МУ-ын тагнуулын байгууллагын тухай хууль” 
10.10.4 \ үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай 
холбоотой асуудлаар мэдээлэл боловсруулж 
холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд 
танилцуулах;\, 11.1.1 \ Монгол Улсын ашиг 
сонирхлыг хамгаалах, үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангахад чиглэсэн асуудлаар тагнуулын мэдээ олох,  
цуглуулах, задлан шинжилгээ хийж, дүгнэлт гарган 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд болон Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн бусад гишүүд, энэ 
хуульд заасан эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтанд мэдээлэх, төрийн бодлого, шийдвэрийг 
хэрэгжүүлэх;\
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болов уу. 20

Энэ нь Монгол Улсын хилд 
2000-2015 оны эхний хагас жилд 
гарсан хилийн дэглэмийн зөрчлийн 
судалгаагаар нотлогдоно.

Судалгаанаас үзэхэд гэмт хэрэг 
хилийн зөрчил нь 2005, 2006 онд 
нэмэгдсэн үзүүлэлттэй буюу хэргийн 
илрүүлэлт сайн байснаа, 2007 оноос 
буурах хандлага ажиглагдаж байгаа нь 

иргэд хил зөрчихөө болив уу, улсын хил 
хамгаалалтын үйл ажиллагаанд тавих 
хяналт суларч, хэд хэдэн байгууллагын 
харьяанд шилжиж, Монгол улсын 
Үндсэн хууль олон улсын гэрээний 

20 Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийн 22 
дугаар зүйлийн 22.1. “Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурлын дарга, Ерөнхий сайд гүйцэтгэх 
байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцана” гэжээ.

заалт хэрэгжихгүй байгаагаас уу 
гэдгийг эрдэмтэн судлаачдын гэгээн 
мэлмий хурц ухаанд үлдээе. 

Дүгнэлт
Хилийн аюулгүй байдлыг хангах 

үндсэн нэг нөхцөл нь Монгол Улсын 
хөрш залгаа хоёр улстай байгуулсан 
хилийн дэглэмийн гэрээний хэрэгжилт, 
түүнийг мөрдүүлэх арга аргачлал юм. 

13

Судалгаанаас үзэхэд гэмт хэрэг хилийн зөрчил нь 2005, 2006 онд нэмэгдсэн 
үзүүлэлттэй буюу хэргийн илрүүлэлт сайн байснаа, 2007 оноос буурах хандлага 
ажиглагдаж байгаа нь иргэд хил зөрчихөө болив уу, улсын хил хамгаалалтын үйл 
ажиллагаанд тавих хяналт суларч, хэд хэдэн байгууллагын харьяанд шилжиж, Монгол 
улсын Үндсэн хууль олон улсын гэрээний заалт хэрэгжихгүй байгаагаас уу гэдгийг 
эрдэмтэн судлаачдын гэгээн мэлмий хурц ухаанд үлдээе. 

Дүгнэлт
Хилийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн нэг нөхцөл нь Монгол Улсын хөрш залгаа 

хоёр улстай байгуулсан хилийн дэглэмийн гэрээний хэрэгжилт, түүнийг мөрдүүлэх арга 
аргачлал юм. 
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SOME PROBLEMS ON IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY AND 
PROGRAMME ON DISASTER PROTECTION
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Товч агуулга: Монгол Улсад гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах 
бодлого, хөтөлбөр батлагдан хэрэгжээд нэгдүгээр үе шат нь дуусч байна. Энэхүү 
баримт бичгийн хоёрдугаар үндсэн чиглэлийн хүрээнд дэвшүүлэн тавьсан гамшгийн 
эрсдэлийг үнэлэхтэй холбоотой зорилтуудын биелэлт туйлын хангалтгүй байна. 
Иймд цаашид энэхүү зорилтыг биелүүлэх хүрээнд зайлшгүй авч хэрэгжүүлбэл 
зохих зарим санал, зөвлөмжийг энэхүү судалгааны ажилд авч үзсэн. 

Abstract: The first phase of the implementation of the State Policy and Programme 
on Disaster Protection (2011, by the Great Ikh Hural, Mongolia) completed in 2015. 
However, the implementation of the objectives related to disaster risk assessment under 
the second main direction is not significantly successful. Therefore, some proposals and 
recommendations for the further successful implementation of those objectives will be 
included in the research work.

Түлхүүр үгс: Гамшгийн эрсдэл, гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ. 
Keywords: Disaster risk, disaster risk assessment. 

ОРШИЛ

Гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг 
үндэсний хэмжээнд цогц байдлаар 
зохион байгуулах зорилгоор Монгол 
Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод 
суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлоготой уялдуулан 2011 онд 
“Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 
баримтлах бодлого1”, “Гамшгаас 

1 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах 

хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр”-ийг Монгол Улсын 
Их хурлаар батлан гаргасан. Засгийн 
газраас “Гамшгаас хамгаалах чадавхыг 
бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр2”-ийг 
2011-2016 он, 2017-2020 он хүртэл хоёр 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
гарган ажиллаж байна. 

бодлого. Төрийн мэдээлэл сэтгүүл. УБ., 2011. 
№22/691/. т. 1015-1016. 
2 Мөн тэнд. 
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Гамшгаас хамгаалах төрөөс 
баримтлах бодлого, хөтөлбөр нь 
гамшгаас хамгаалах менежментийн 
тогтолцоог бэхжүүлэх, хүн амыг 
аюулгүй амьдрах ухаанд сургах, 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, 
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 
төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, 
мэргэжлийн байгууллага, хувийн 
хэвшил, иргэдийн оролцоог хангах 
замаар улс орны эдийн засаг, нийгмийн 
тогтвортой хөгжлийг хангахад 
чиглэгдсэн. 

Энэхүү үндэсний хөтөлбөрийн 
нэгдүгээр шатны хэрэгжилтийн 
тайлангаас харахад Гамшгаас хамгаалах 
талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
хөтөлбөрийн хоёрдугаар үндсэн чиглэл 
буюу стратегийн зорилтод “Байгалийн 
болон хүний хүчин зүйл, техникийн 
гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр 
эрсдэлийн үнэлгээ хийж, гамшгийн 
эмзэг байдлыг бууруулах ажлыг 
үндэсний хэмжээнд зохион байгуулна” 
гэж тодорхойлсон арга хэмжээний 
биелэлт хамгийн бага хувьтай байна. 
Хөтөлбөрийн энэхүү стратегийн 
зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх 5 
арга хэмжээнээс хамгийн бага хувийн 
биелэлттэй байгаа нь:
− байгалийн болон хүний хүчин зүйл, 

техникийн гаралтай гамшгийн 
төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх;

− эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг 
учруулж болзошгүй байгалийн 
болон хүний хүчин зүйл, техникийн 
гаралтай гамшгийн аюул, төв, орон 
нутгийн газар зүйн байршил, эдийн 
засаг, нийгмийн онцлог, хөгжлийн 
бодлого, олон улсын жишиг 
үнэлгээний аргачлалд тулгуурлан 
боловсронгуй болгох гэсэн арга 
хэмжээнүүд байна. 

Энэхүү судалгааны хүрээнд 
эдгээр арга хэмжээний хэрэгжилтэд 

тулгарч буй асуудлыг авч үзэж, 
цаашид хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 
чиглэлээр санал, зөвлөмж 
дэвшүүлэхийг зорилоо. 

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ нь 
тухайн нөхцөлд байж болох бүхий л 
аюул, ослын эх үүсвэр, эмзэг байдал, 
чадавхтай уялдан хийгдэх цогц үйл явц 
учраас түүний зохион байгуулалтын 
асуудал ихээхэн төвөгтэй зүйл юм3.

Өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж 
байгаа “Гамшгаас хамгаалах тухай 
хууль”-ийн 12.1, 12.2 дугаар зүйлд 
“гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг 
онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн 
төрийн захиргааны байгууллагын 
томилсон ажлын хэсэг хийнэ, үнэлгээ 
хийх аргачлал, журмыг Засгийн 
газар тогтооно” гэж, “аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын гамшгийн эрсдэл, 
эмзэг байдлын үнэлгээг эрх бүхий 
байгууллагаар хийлгэх”-ээр заасан 
байдаг. Эдгээр заалтын дагуу Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2006 оны 7 дугаар 
сарын 19-ний өдрийн 176 тогтоолоор 
“Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх журам, аргачлал4”-ыг 
баталсан байдаг.

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх баг нь нутаг дэвсгэрийн болон 
аж ахуйн нэгж, байгууллагын онцлог, 
аюулт үзэгдэл, ослын нөхцөл байдлыг 
харгалзан үнэлгээг хийх тул түүнийг 
тусгай арга зүйтэй, эрх бүхий 
мэргэжлийн шинжээчдээс бүрдүүлэх 
шаардлагатай байдаг. Ийм ажлын 
хэсгийг үнэлгээ хийх бүрт бүрдүүлж 
томилох боломжгүй, мэргэшсэн хүний 

3 Д.Сэржмядаг. Гамшгаас хамгаалах менежментийн 
тогтолцоо. 2013.
4 “Гамшгийн эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
журам” Засгийн газрын 2006 оны 7 дугаар сарын 19-
ны өдрийн 176 дугаар тогтоол. 
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нөөц хангалтгүй байгаагаас эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх ажил хэрэгжихгүй байгаа 
нэг шалтгаан болж буйд дүгнэлт хийж 
энэ асуудлыг орчин үеийн төрийн 
захиргааны менежментийн болон 
гамшгаас хамгаалах менежментийн 
чиг хандлагад нийцүүлж төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр зохион байгуулах 
нь зүйтэй гэж үзсэн. 

Үүнтэй уялдуулан Онцгой байдлын 
ерөнхий газрын даргын 2014 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрийн А/261 
дүгээр тушаалаар гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээг хийлгэх асуудлаар эрх бүхий 
байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй хамтран 
ажиллах “Санамж бичиг”-ийн загвар, 
хамтран ажиллах “Гэрээ”-ний загварыг 
баталсан. Одоогийн байдлаар 6 компани, 
төрийн бус байгууллагууд гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх, 2 компани 
ОБЕГ-тай хамтарч гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээний сургалтыг байгууллага, аж 
ахуйн нэгжид зохион байгуулж хамтран 
ажиллахаар санамж бичигт гарын үсэг 
зурсан байна.

“Байгалийн болон хүний хүчин 
зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн 
төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх” арга хэмжээний хэрэгжилт 

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
нь 2010-2011 онд Шинжлэх ухаан 
технологийн сангийн санхүүжилтээр 
“Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
эрсдэлийг бууруулах арга технологийн 
судалгаа”-ны тайлан5г боловсруулсан. 
Энэ судалгааны хүрээнд Улаанбаатар 
хотын гамшгийн эрсдэлийг гамшгийн 
6 төрлөөр буюу үер, газар хөдлөлт, 
химийн осол, гал түймэр, болзошгүй 
цацрагийн осол, шинэ дэд хэвшлээр 
үүсгэгдсэн хүний томуугийн эрсдэлийг 
үнэлж зураглан эрсдэлийг бууруулах 
арга замыг тодорхойлон зөвлөмж өгсөн. 

5 Гамшиг судлалын хүрээлэн. Гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээний аргачлал. 2012.

Мөн түүнчлэн гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах, эрсдэлийн үнэлгээтэй 
холбоотой асуудлыг Гамшгаас хамгаалах 
талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
хөтөлбөртөө тодорхой тусгаж өгсөнтэй 
холбоотойгоор 2011-2012 онд МУ-ын 
Засгийн Газрын захиалгаар ШУТС-
ын санхүүжилтээр “Монгол Улсын 
стратегийн эрсдэлийн судалгаа6” сэдэвт 
төсөлт ажлын хүрээнд байгалийн болон 
хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай 
гамшгийн зарим төрлөөр (цасан болон 
шороон шуурга, зуд, ган цөлжилт, 
малын гоц халдварт шүлхий өвчин, 
ой, хээрийн түймэр, химийн бодисын 
эрсдэл, эрчим хүчний, газрын тосны 
бүтээгдэхүүний гал түймэр эрсдэл, уул 
уурхайн салбар, үйлдвэрлэлийн осол, 
тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 
эсрэг гэмт хэрэг) эрсдэлийн үнэлгээг 
тухайн аюул ослын онцлогт тохирсон 
аргачлал боловсруулан үнэлсний 
зэрэгцээ эрсдэлийн нэгдсэн үнэлгээний 
хандлагыг ашиглан улсын хэмжээнд 
нэгдсэн эрсдэлийг үнэлж зурагласан.

Цаг уур, орчны шинжилгээний 
газрын Байгаль орчны мэдээллийн 
төвтэй хамтран JAXA олон улсын 
байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 
судалгааны арга зүйг боловсруулан 
“Орон зайн олон шалгуурт анализын 
аргыг ашиглан ой, хээрийн түймрийн 
тархалтын эрсдэлийг зураглах нь” 
сэдвийн хүрээнд MODIS хиймэл 
дагуулын мэдээнд тулгуурлан Хэнтий, 
Дорнод, Сүхбаатар аймгийн ой, хээрийн 
түймрийн тархалтын эрсдэлийг 
тодорхойлон зурагласан. 

ОБЕГ-ын даргын 2014 оны 10 
дугаар 02-ны өдрийн А/261 дүгээр 
тушаал гарахаас өмнө буюу 2006-2013 
онд ОБЕГ-т 100 орчим байгууллага, 

6 Гамшиг судлалын хүрээлэн. Монгол Улсын 
байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал. 2013.
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аж ахуйн нэгжээс гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийлгэх хүсэлт ирүүлснээс 9 
байгууллагад ОБЕГ-аас томилогдсон 
ажлын хэсэг үнэлгээ хийсэн байна. 

2014 онд хамтран ажиллах 
санамж бичигт гарын үсэг зурснаас 
хойш 16 байгууллага, аж ахуйн нэгж 
хүсэлт ирүүлжээ. Энэ хугацаанд 
ОБЕГ-тай хамтран ажиллах гэрээ 
байгуулсан компани, ТББ-ууд хэдэн 
аж ахуйн нэгжид гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийсэн, үнэлгээний тайлан 
нь шаардлага хангаж байгаа эсэх нь 
тодорхойгүй байна. 

Гамшгаас хамгаалах чадавхыг 
бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт 
байгалийн болон хүний хүчин зүйл, 
техникийн гаралтай гамшгийн төрөл 
тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ 2011-
2015 онд 60 хувь, 2015-2020 онд 
үнэлгээг 100 хувь хийж дуусгана7 гэж 
тусгасан. 

Гамшгийн эрсдэлийг үнэлсэн 
байдлыг Монгол Улсын засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн болон 
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж 
буй аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэж 
ангилж үзсэн 2013 оны судалгааны 
ажлын дүнгээс харахад засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн үнэлгээ 
0,9%, байгууллага аж ахуйн нэгжийн 
үнэлгээ 0,1%-тай8 байсан. 

Дээрх судалгаанаас хойш буюу 
2013-2016 оны 8 сар хүртэл гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийлгэх хүсэлтээ 
нийт 24 байгууллага, аж ахуйн нэгж 
ирүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 
эдгээр аж ахуйн нэгжүүд үнэлгээ 
хийлгэсэн тайлан байхгүй байна9. 
Иймээс “байгалийн болон хүний хүчин 
зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн 

7 Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах 
бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө. 
Засгийн газрын 2012 оны 30 дугаар тогтоол.
8 Д.Сэржмядаг. Гамшгаас хамгаалах менежментийн 
тогтолцоо. 2013.
9 Гамшиг судлалын хүрээлэн. 2016.

төрөл бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх” ажлын биелэлт улсын хэмжээнд 
дунджаар 1 орчим хувьтай байна гэж 
үзэх болохоор байна. 

Энэ нь гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээний ажлыг зохицуулсан эрх 
зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт 
хангалтгүй, гамшгаас хамгаалах талаар 
төрөөс баримтлах бодлогын 2-р үндсэн 
чиглэл хэрэгжих магадлал бага байгааг 
харуулж байна.

“Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг 
учруулж болзошгүй байгалийн болон 
хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай 
гамшгийн аюул, төв, орон нутгийн газар 
зүйн байршил, эдийн засаг, нийгмийн 
онцлог, хөгжлийн бодлого, олон 
улсын жишиг үнэлгээний аргачлалд 
тулгуурлан боловсронгуй болгох” арга 
хэмжээний хэрэгжилт 

Гамшгаас хамгаалах талаар 
төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр 
батлагдсанаас хойш буюу 2011-2016 
онд Гамшиг судлалын хүрээлэн 
Шинжлэх ухаан технологийн сангийн 
санхүүжилтээр гүйцэтгэсэн судалгааны 
ажлын хүрээнд гамшгийн эрсдэлийг 
үнэлэх ерөнхий аргачлал болон манай 
оронд зонхилон тохиолддог аюулт 
үзэгдэл, ослын арав гаруй төрлөөр 
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг 
боловсруулсан10. Мөн НҮБХХ-ийн 
Орон нутгийн түвшинд гамшгийн 
эрсдэлийн менежмент, зохицуулалтыг 
сайжруулах нь төсөл МОН/13/301-ийн 
Монгол оронд тохиолддог гамшгийн 
төрөл бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ хийх 
арга зүй, эрсдэлийн үнэлгээг дүгнэх 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээ11ний хүрээнд болон 

10 Гамшиг судлалын хүрээлэн. Гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээний аргачлал. 2012. Монгол Улсын байгалийн 
болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ, таамаглал. 2013.
11 Монгол оронд тохиолддог гамшгийн төрөл бүрээр 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх арга зүй, эрсдэлийн үнэлгээг 
дүгнэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг боловсруулах 
зөвлөх үйлчилгээний тайлан. НҮБХХ. МОН/13/301, 
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доктор Ш.Болдбаатарийн Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх зудын эрсдэлийг 
бууруулах арга зам бүтээл зэрэг эрсдэлийн үнэлгээний тодорхой аргуудыг санал 
болгосон байна. 

Одоогийн байдлаар манай оронд зонхилон тохиолддог болон тохиолдож 
болзошгүй гэж үздэг аюулт үзэгдэл, ослын 21 төрлөөс их цас, хөрсний гулсалт, 
хортон шавьж, хөнөөлт мэрэгч тархах, нийтийг хамарсан эмх замбараагүй байдал 
зэргээс бусад 17 аюулуудад эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалтай болсныг 1-р 
хүснэгтээс харж болно. 

Хүснэгт 1. Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал (гамшгийн төрлөөр)
Гамшгийн төрөл Гамшгийн хэлбэр Аргачлал 

(тоо)
Аргачлалыг боловсруулсан байгууллага, 

судлаачийн нэр

Ба
йг

ал
ий

н 
га

ра
лт

ай

Цаг агаарын 
гаралтай аюулт 

үзэгдэл

Цасан шуурга 1 Гамшиг судлалын хүрээлэн
Их цас -

Зуд 3

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
Ш.Болдбаатар1 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Шороон шуурга 2

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ 

Үер 2

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Ой, хээрийн түймэр 2 Гамшиг судлалын хүрээлэн 
Байгаль орчны мэдээллийн төв

Ган, цөлжилт 2

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Аянга 1
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Геологийн 
гаралтай аюул

Газар хөдлөлт 2

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Хөрсний гулсалт -

Биологийн 
гаралтай аюул

Хортон шавьж тархах -

Олон улсын хөл хориот 
өвчин 2

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Мал, амьтны гоц 
халдварт өвчин 1 Гамшиг судлалын хүрээлэн

2015.
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Х
үн

ий
 ү

йл
 а

ж
ил

ла
га

ат
ай

 х
ол

бо
от
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Технологийн 
гаралтай осол

Үйлдвэрлэлийн осол 5

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Тээврийн хэрэгслийн 
осол, сүйрэл 1 Гамшиг судлалын хүрээлэн

Цацраг, химийн 
бодисын алдагдал 5

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Дэлбэрэлт 1
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Объектын түймэр 4

Гамшиг судлалын хүрээлэн 
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Нийгмийн 
гаралтай

Нийтийг хамарсан эмх замбараагүй 
байдал

Террорист халдлага 1
НҮБХХ-ын “Орон нутгийн түвшинд 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, менежмент 
зохицуулалтын чадавхыг сайжруулах нь” 
төслийн зөвлөх үйлчилгээ

Нийт 35

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг олон нийтэд суурилсан гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ ба шинжлэх ухаанд суурилсан гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ гэж ангилна12. 
Гамшгийн төрөл тус бүрээр боловсруулсан эдгээр эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалууд 
нь бүгд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг шинжлэх ухаанд суурилсан хэлбэрээр хийхэд 
ашиглагдах аргад хамаарч байна.

Харин гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээг олон нийтийн оролцоотой хийх аргачлалыг 
дараах чиглэлээр боловсруулан туршжээ.

Хүснэгт 2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн болон сургуулийн гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал

Аргачлал Тоо Боловсруулсан 

Сумын түвшинд гамшгийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал 2
Гамшиг судлалын хүрээлэн 
Монголын Улаан Загалмай 
нийгэмлэг2 

Хорооны түвшинд гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх аргачлал 1 Гамшиг судлалын хүрээлэн 

Сургуулийн эрсдэлийг үнэлэх аргачлал 1
Гамшиг судлалын хүрээлэн 
Дэлхийн зөн-Монгол олон 
улсын байгууллага 

Гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс баримтлах бодлого, хөтөлбөр хэрэгжих 
хугацаанд нийтдээ шинжлэх ухаанд тулгуурласан 35, олон нийтэд тулгуурласан 4 
аргачлал боловсруулсан байна. 

САНАЛ, ДҮГНЭЛТ
Гамшгаас хамгаалах чадавхыг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрт байгалийн болон 

хүний хүчин зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн төрөл тус бүрээр эрсдэлийн 
үнэлгээ 2011-2015 онд 60 хувь, 2015-2020 онд үнэлгээг 100 хувь хийж дуусгана 
гэж тусгасан. Өнөөдөр энэхүү арга хэмжээний хэрэгжилт улсын хэмжээнд 

12 ADPC, 2015.
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туйлын хангалтгүй байгаа нь бидний 
судалгаанаас харагдаж байна. 

Гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагаанд эрсдэлийн менежментийг 
хэрэгжүүлэхийн үндэс нь гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ гэж үзвэл одоогоор 
хэрэгжилт нь туйлын хангалтгүй 
байгаа энэ ажлыг боловсронгуй болгох 
нь нэн тулгамдсан асуудал болж байна. 
Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 
гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний эрх 
зүйн орчинг боловсронгуй болгох 
шаардлага нэн чухал байна. 

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний 
эрхзүйн зохицуулалт тодорхойгүй 
байгаа нь төрийн бодлого, хөтөлбөрийн 
хэрэгжилтийг хангалтгүй байх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Тухайлбал, 
одоогийн байдлаар компани, төрийн 
бус байгууллагууд гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж ОБЕГ-тай хамтран 
ажиллах санамж бичигт гарын үсэг 
зурсан хэдий ч ТББ-д энэ эрхийг хэн, 
хэрхэн яаж олгох, хэрэгжилтэд нь яаж 
хяналт тавих нь тодорхой бус байна.

Энэ нь 2014 оны 10-р сараас хойш 
хэдэн байгууллага, аж ахуйн нэгжид 
ямар ТББ, компани гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээ хийсэн нь тодорхойгүй байгаа 
дээр тэдгээрийн үнэлгээний тайланг 
ОБЕГ-т ирүүлдэггүй нь энэ ажилд 
хяналт тавих боломжгүй нөхцөл байдал 
үүсээд байгаа юм. Иймд хамтран 
ажиллахаар санамж бичигт гарын үсэг 
зурсан ТББ, компаниуд улиралд 1 удаа 
эрсдэлийн үнэлгээ хийсэн талаарх 
тайлангаа ОБЕГ-т гаргаж өгдөг, түүнд 
нь холбогдох мэргэжилтнүүд дүгнэлт 
гаргадаг байх нь зүйтэй. 

Цаашид гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээний асуудлыг Гамшгаас 
хамгаалах тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулга батлагдсаны дараа 
эрсдэлийн үнэлгээний зохицуулалтын 
асуудлыг нарийвчлан тусгасан журмаар 
зохицуулах хэрэгцээ үүсч байна.

Манай оронд түгээмэл тохиолддог 
гамшгийн төрлүүдээр Гамшиг 
судлалын хүрээлэн болон олон улсын 
байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн 
хүрээнд боловсруулсан 30 гаруй 
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал байна. 
Мөн түүнчлэн гамшгийн эрсдэлийн 
удирдлага болон эрсдэлийн үнэлгээний 
аргачлалын ISO 31000, ISO 31010 
стандартыг манай улс дагаж мөрдөж 
эхэлсэн. Эдгээрээс гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээнд ашиглах аргачлал хангалттай 
байгаа нь харагдаж байгаа юм. Монгол 
Улсын Засгийн газрын 2006 оны 176 
дугаар тогтоолоор баталсан гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 
болон бусад гамшгийн төрөл бүрээр 
боловсруулсан аргачлалаар гамшгийн 
эрсдэлийг үнэлэх ерөнхий зарчим, арга 
зүйн механизмыг гаргасан болно. 

Эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал 
байгаа хэдий ч энэ асуудлыг хариуцсан 
мэргэжилтэн (нэгж) ОБЕГ-т байхгүй 
байгаа нь гамшгийн эрсдэлийн 
үнэлгээнд тулгамдаад байгаа дээрх 
асуудлууд шийдэгдэхгүй байх гол 
шалтгаан болж байна гэж үзэж болохоор 
байна. Иймээс ОБЕГ-ын БЗХАГ, 
ГУСГ-т эрсдэлийн асуудал хариуцсан 
мэргэжилтний орон тоог бий болгох 
эсвэл одоогийн нөхцөлдөө тохируулан 
тухайн газруудын мэргэжилтнүүдийн 
ажлын байрны тодорхойлолтод дээрх 
үүргийг тусгаж, үүрэгжүүлэн энэ 
асуудлыг шийдэх боломжтой юм.

Мөн түүнчлэн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад мэргэжил арга зүйн талаар 
зөвлөгөө өгөх, эрсдэлийн үнэлгээний 
тайланд хяналт тавих үүрэгтэй онцгой 
байдлын албаны төв, орон нутгийн 
мэргэжилтнүүдийн гамшгийн эрсдэл, 
эрсдэлийн үнэлгээний талаар мэдлэг, 
ойлголт хангалтгүй байгаа нь гамшгийн 
эрсдэлийн үнэлгээ хийх дээрх ажил 
биелэхгүй байх бас нэгэн шалтгаан болж 
байна. Онцгой байдлын албаны бие 
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бүрэлдэхүүний сургалтын хөтөлбөрт 
эрсдэлийн үнэлгээний талаарх 
сургалтын цагийг түлхүү тусгах, энэ 
чиглэлийн бусад сургалтад хамруулах 
нь албаны бие бүрэлдэхүүний 
эрсдэлийн үнэлгээний талаарх мэдлэг 
ойлголтыг дээшлүүлэхэд зохих хувь 
нэмрээ оруулна.

Эдгээр асуудлуудад анхаарлаа 
хандуулснаар гамшгаас хамгаалах 
талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд тусгагдсан эрсдэлийн 
үнэлгээний ажилд бодитой ахиц гарах 
боломжтой гэж үзэж байна. 
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ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

DEVELOPMENT APPROACH OF THE DISASTER MANAGEMENT

Б.УУГАНБАЯР 
Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гамшгийн шуурхай 
удирдлагын газрын дарга, докторант, хурандаа 
UUGANBAYAR B.
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Товч агуулга: Өнгөрсөн зууны МАХН-ын ТХ, БНМАУ-ын СнЗ-өөс /хуучин 
нэрээр/ ард иргэдийг үй олноор хөнөөх хэрэгсэл, байгалийн гамшиг, гал түймэр, 
бусад аюул заналаас урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, зарлан мэдээлэх, хүн амыг 
сургах, гал түймэр унтраах, гамшигт нэрвэгдэгсдэд бараа, материалын тусламж 
үзүүлэх нөөц бүрдүүлж байсан нь өнөө цагийн гамшгаас хамгаалах тогтолцоо, 
менежментийн суурийг тавьсан байна. 2003 онд “Гамшгаас хамгаалах тухай” хууль 
батлагдснаар, өмнөх төрийн чиг үүрэгт тулгуурлан орчин цагийн гамшгаас хамгаалах 
менежментийг хэрэгжүүлэх боломжийг бий болгосон. Хуулинд гамшгаас хамгаалах 
гэж “гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчныг 
урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, 
эдгээр үйл ажиллагаанд хүн амыг сургаж бэлтгэх цогцолбор арга хэмжээ”-г хэлнэ 
гэж тодорхойлсноороо орчин цагийн гамшгаас хамгаалах менежментийн онолын 
суурь ойлголт болох гамшгийн өмнөх үе, гамшгийн үе, гамшгийн дараах гэсэн үе 
шат бүрт хэрэгжүүлэх арга хэмжээг цогцоор нь тусгасан байна. 2007 онд “Улсын 
нөөцийн тухай” 2015 онд “Галын аюулгүй байдлын тухай” хууль тус тус батлагдаж, 
2011 онд Улсын Их Хурлын 22 дугаар тогтоолоор гамшгаас хамгаалах талаар төрөөс 
баримтлах бодлого, гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөр 
батлагдсан нь Монгол Улсад гамшгаас хамгаалах менежмент хөгжиж төлөвших эрх 
зүйн болон тогтолцоо, бүтэц бүрэлдэж, үйл ажиллагаа жигдэрсэн байна.

Abstract: The current disaster management system in Mongolia is based on the 
approach begun the last century by the Central Commission of the Mongolian People’s 
Revolutionary Party (former name) and the Minister’s Commission of People’s Republic 
of Mongolia (former name). The system includes the activities of prevention and 
protection for weapons of mass destruction, natural disasters, fires and other hazards; 
warning; training for increasing people’s awareness; and stocking state reserve for relief 
for fire and disaster affected people.

The Law on Disaster Protection adopted in 2003 gives the opportunity to further 
implement disaster management in the country. In the Law, “disaster protection” is 
defined as “the set of measures to prevent, protect and rescue people, livestock, properties 
and environment from the impact of disasters and to limit their consequences, to facilitate 
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rapid recovery and to train the public for these activities”. This introduced to Mongolia 
the contemporary concept of disaster management, which includes measures to be taken 
in all disaster phases-before, during and after disaster. 

The legal environment of disaster management in Mongolia is in place and its 
implementation is improving due to the adoption of Law on Disaster Protection in 2003, 
Law on State Reserve in 2007, Law on Fire Safety in 2015 and the State Policy and 
Programme on Disaster Protection in 2011.

Түлхүүр үгс: Гамшиг, аюул, гамшгаас хамгаалах менежмент, аюулт үзэгдэл, 
осол, гал түймэр, улсын нөөц

Keywords: Disaster, hazard, disaster management, disaster phenomena, incident, 
fire, state reserve.

 НЭГ. ГАМШГИЙН НӨХЦӨЛ 
БАЙДАЛ

Монгол улс нь газар зүйн байршил, 
эх газрын эрс тэс уур амьсгал, уур 
амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны 
доройтол, экологийн тэнцвэргүй байдал, 
эдийн засгийн эмзэг байдал, ядуурал, 
хувь хүний сахилга хариуцлагын сул 
байдал, уламжлалт зан заншлын гээгдэл, 
үндсэндээ нийгэм, эдийн засгийн 
системийн хямралаас шалтгаалж, 
байгалийн болон хүний хүчин зүйлээс 
хамааралтай, тухайлбал, хүчтэй цасан 
болон шороон шуурга, ган, зуд, үер, 
усны осол, газар хөдлөлт, ой, хээрийн 
болон барилга байгууламжийн гал 
түймэр, хүн, малын гоц халдварт өвчин, 
химийн хорт бодис, тэсэрч дэлбэрэх 
бодисын, уул уурхайн, зам тээврийн 
осол зэрэг аюул, осол тохиолдоход 
хүн ам, эд хөрөнгө өртөж, их, бага 
хэмжээний хохирол учирч байна.

 Сүүлийн жилүүдэд аюул, ослын 
нэр төрөл, давтамж, хамрах хүрээ, 
үргэлжлэх хугацаа, учруулах хохирол 
өсч байна. Өмнө нь тохиолдож 
байгаагүй байгалийн аюулт үзэгдэл 
тохиолдох боллоо. Тухайлбал, ихэвчлэн 
далайн улс орнуудад болдог хар салхи 
(Архангай аймагт 2014 оны 07 дугаар 
сарын 26) тохиолдож, үүнээс улбаалан 
гамшгийн хор уршгийг арилгах арга 
хэмжээнд зарцуулах зардал жилээс 
жилд өсч байна.

Онцгой байдлын ерөнхий 
газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын 
хүрээлэнгийн судалгаагаар сүүлийн 
10 жилд дундажаар Монгол улсад 
жилд 3100 орчим аюулт үзэгдэл, осол 
тохиолдож, 200 гаруй хүн нас барж, 
100 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол 
учирч, аюулт үзэгдэл, ослын давтамж 
нь жилд дунджаар 150-200 тохиолдлоор 
нэмэгдэх төлөв байна гэж дүгнэсэн 
байна.
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Түлхүүр үгс: Гамшиг, аюул, гамшгаас хамгаалах менежмент, аюулт үзэгдэл, осол, 
гал түймэр, улсын нөөц

Key words: Disaster, hazard, disaster management, disaster phenomena, incident, fire, 
state reserve.

          
НЭГ. ГАМШГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ

Монгол улс нь газар зүйн байршил, эх газрын эрс тэс уур амьсгал, уур амьсгалын
өөрчлөлт, байгаль орчны доройтол, экологийн тэнцвэргүй байдал, эдийн засгийн эмзэг 
байдал, ядуурал, хувь хүний сахилга хариуцлагын сул байдал, уламжлалт зан заншлын 
гээгдэл, үндсэндээ нийгэм, эдийн засгийн системийн хямралаас шалтгаалж, байгалийн 
болон хүний хүчин зүйлээс хамааралтай, тухайлбал, хүчтэй цасан болон шороон шуурга, 
ган, зуд, үер, усны осол, газар хөдлөлт, ой, хээрийн болон барилга байгууламжийн гал 
түймэр, хүн, малын гоц халдварт өвчин, химийн хорт бодис, тэсэрч дэлбэрэх бодисын, уул 
уурхайн, зам тээврийн осол зэрэг аюул, осол тохиолдоход хүн ам, эд хөрөнгө өртөж, их, 
бага хэмжээний хохирол учирч байна.

Сүүлийн жилүүдэд аюул, ослын нэр төрөл, давтамж, хамрах хүрээ, үргэлжлэх 
хугацаа, учруулах хохирол өсч байна. Өмнө нь тохиолдож байгаагүй байгалийн аюулт 
үзэгдэл тохиолдох боллоо. Тухайлбал, ихэвчлэн далайн улс орнуудад болдог хар 
салхи (Архангай аймагт 2014 оны 07 дугаар сарын 26) тохиолдож, үүнээс улбаалан 
гамшгийн хор уршгийг арилгах арга хэмжээнд зарцуулах зардал жилээс жилд өсч
байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газрын дэргэдэх Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн 
судалгаагаар сүүлийн 10 жилд дундажаар Монгол улсад жилд 3100 орчим аюулт 
үзэгдэл, осол тохиолдож, 200 гаруй хүн нас барж, 100 гаруй тэрбум төгрөгийн хохирол 
учирч, аюулт үзэгдэл, ослын давтамж нь жилд дунджаар 150-200 тохиолдлоор нэмэгдэх 
төлөв байна гэж дүгнэсэн байна.

Хүснэгт 1. 2005-2015 онд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын тоо

2722
2659

3072
2759

2468

2976

3548

4047
4467

4928 4815

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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3

Хүснэгт 2. 2006-2015 онд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын улмаас
нас барсан хүний тоо.

Аюул, осол нь тухайн улс орны ард түмний бүтээн байгуулсан нийгэм, 
амьжиргаа, түүхийн үнэт зүйлийг хоромхон хугацаанд үгүйрүүлж, хөгжил дэвшлийг 
хэдэн жилээр ухрааж, уй гашуу авчирдаг гай гамшиг юм.

Гай гамшиг нь ганц улс орны асуудал биш, дэлхий нийтийн сэтгэлийг түгшээсэн, 
гарц, шийдлийг хайсан тулгамдсан асуудал болсон. Энэ нь 2015 онд хуралдсан 
гамшгийн аюулыг бууруулах гуравдугаар бага хурлаас тунхагласан баримт бичгээс 
тодорхой харагдаж байна.

2015 оны 3 дугаар сард Япон улсын Сендай хотноо хуралдсан гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах дэлхийн гуравдугаар бага хурлын илтгэлд дурдсанаар “ өнгөрсөн
10 жилийн хугацаанд гамшгийн улмаас олон хүний амь нас үрэгдэж, хүн ам, олон 
нийт, улс орны аюулгүй байдал, сайн сайхан аж байдалд сөргөөр нөлөөллөө. Нийтдээ 
700 гаруй мянган хүн амь насаа алдаж, 1.4 сая гаруй хүн гэмтэж бэртэн 23 орчим сая 
хүн орон гэргүй болсон байна. 1.5 тэрбум гаруй хүн гамшигт ямар нэг байдлаар 
нэрвэгджээ. Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, эмзэг бүлгийн иргэд харилцан адилгүй өртсөн 
байна. Нийт учруулсан хохирлын хэмжээ нь 1.3 их наяд ам.доллар болжээ. Үүнээс 
гадна 2008-2012 онд 144 сая хүн гамшгийн улмаас нүүн шилжсэн байна. Уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр гамшгийн давтамж, эрчим нэмэгдэж, 
тогтвортой хөгжилд саад учруулж байна.”1 гэж тэмдэглэсэн.

Бүх л улс орны ард иргэд, эд хөрөнгийн гамшигт өртөх байдал нь эмзэг байдал2

буурахаас илүү хурдтай нэмэгдэж, гамшгийн шинэ эрсдэлийг бий болгохоос гадна, 
нийгэм, эдийн засаг, эрүүл мэнд, соёл, хүрээлэн буй орчинд богино, дунд, урт 
хугацаанд ноцтой нөлөөлөн ялангуяа орон нутаг, олон нийтийн түвшинд гамшгийн 
хохирол улам бүр нэмэгдэж байгааг үндэсний болон олон улсын тоо баримт харуулж 
байна.

ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮҮСЭЛ

                                                           
1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн Үйл Ажиллагааны 
Хүрээ баримт бичиг. 4-5 дахь тал. 2015.
2 Эмзэг байдал-“Олон нийтийн аюулын нөлөөлөлд өртөх байдлыг ихэсгэх биет, нийгэм-эдийн 
засгийн, хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүдээр эсвэл үйл ажиллагаагаар тодорхойлогдох нөхцөл 
байдал” гэж Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээнд тодорхойлсон.

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

187

215

264
247

223 213
237

201
175 175

Хүснэгт 2. 2006-2015 онд тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын улмаас
 нас барсан хүний тоо.

Аюул, осол нь тухайн улс орны 
ард түмний бүтээн байгуулсан нийгэм, 
амьжиргаа, түүхийн үнэт зүйлийг 
хоромхон хугацаанд үгүйрүүлж, хөгжил 
дэвшлийг хэдэн жилээр ухрааж, уй 
гашуу авчирдаг гай гамшиг юм. 

Гай гамшиг нь ганц улс орны 
асуудал биш, дэлхий нийтийн сэтгэлийг 
түгшээсэн, гарц, шийдлийг хайсан 

тулгамдсан асуудал болсон. Энэ нь 
2015 онд хуралдсан гамшгийн аюулыг 
бууруулах гуравдугаар бага хурлаас 
тунхагласан баримт бичгээс тодорхой 
харагдаж байна.

2015 оны 3 дугаар сард Япон улсын 
Сендай хотноо хуралдсан гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах дэлхийн 
гуравдугаар бага хурлын илтгэлд 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

дурдсанаар “ өнгөрсөн 10 жилийн 
хугацаанд гамшгийн улмаас олон хүний 
амь нас үрэгдэж, хүн ам, олон нийт, улс 
орны аюулгүй байдал, сайн сайхан аж 
байдалд сөргөөр нөлөөллөө. Нийтдээ 
700 гаруй мянган хүн амь насаа алдаж, 
1.4 сая гаруй хүн гэмтэж бэртэн 23 
орчим сая хүн орон гэргүй болсон 
байна. 1.5 тэрбум гаруй хүн гамшигт 
ямар нэг байдлаар нэрвэгджээ. 
Эмэгтэйчүүд, хүүхэд, эмзэг бүлгийн 
иргэд харилцан адилгүй өртсөн байна. 
Нийт учруулсан хохирлын хэмжээ нь 
1.3 их наяд ам.доллар болжээ. Үүнээс 
гадна 2008-2012 онд 144 сая хүн 
гамшгийн улмаас нүүн шилжсэн байна. 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр 
гамшгийн давтамж, эрчим нэмэгдэж, 
тогтвортой хөгжилд саад учруулж 
байна.”1 гэж тэмдэглэсэн.

Бүх л улс орны ард иргэд, эд 
хөрөнгийн гамшигт өртөх байдал нь 
эмзэг байдал2 буурахаас илүү хурдтай 
нэмэгдэж, гамшгийн шинэ эрсдэлийг 
бий болгохоос гадна, нийгэм, эдийн 
засаг, эрүүл мэнд, соёл, хүрээлэн буй 
орчинд богино, дунд, урт хугацаанд 
ноцтой нөлөөлөн ялангуяа орон нутаг, 
олон нийтийн түвшинд гамшгийн 
хохирол улам бүр нэмэгдэж байгааг 
үндэсний болон олон улсын тоо баримт 
харуулж байна.

ХОЁР. МОНГОЛ УЛСЫН 
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮҮСЭЛ

Өнөөгийн гамшгаас хамгаалах 
менежментийн үүслийг зайлшгүй ард 

1 Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015-
2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн Үйл Ажиллагааны 
Хүрээ баримт бичиг. 4-5 дахь тал. 2015.
2 Эмзэг байдал-“Олон нийтийн аюулын нөлөөлөлд 
өртөх байдлыг ихэсгэх биет, нийгэм-эдийн засгийн, 
хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүдээр эсвэл үйл 
ажиллагаагаар тодорхойлогдох нөхцөл байдал” гэж 
Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээнд тодорхойлсон.

иргэдийг үй олноор хөнөөх хэрэгсэл 
болон гал түймрээс хамгаалах, 
хөнөөлд нэрвэгдсэн олон нийтэд бараа 
материалын тусламж үзүүлэх ажлыг 
хэрэгжүүлж байсан өнгөрсөн зууны 
төрийн чиг үүрэгтэй уялдуулан үзэх 
зайлшгүй шаардлагатай.

1960-аад оны дунд үеэс “хүйтэй 
дайны” сөргөлдөөн ид эрч хүчээ авч, 
олон улсын байдал хүндэрч байсан 
байна. Энэ нөхцөлд БНМАУ-ын төр 
засгаас улс орны батлан хамгаалалтыг 
бэхжүүлэхэд ихээхэн анхаарч эхэлжээ. 
Үүний нэг чухал шийдэл нь иргэний 
хамгаалалтын тогтолцоог шинээр бий 
болгосон.

МАХН-ын ТХ, БНМАУ-ын СнЗ-ийн 
/хуучин нэрээр/ 1964 оны хоёрдугаар 
сарын 29 –ний өдрийн хуралдаанаар 
“Батлан хамгаалах, Хөдөлмөр 
нийгэмлэгийн ажлыг сайжруулах зарим 
арга хэмжээний тухай” 8/94 дүгээр 
тогтоол3 гаргасан байна. Уг тогтоолд 
“Хүн ам, ардын аж ахуй, соёлын 
объектуудыг үй олноор хөнөөж, 
сүйтгэх зэвсгээс хамгаалах талаар 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
боловсруулж, түүнийг биелүүлэх 
замаар улс орноо бэлтгэх ёстой” гэж 
бодлогоо тодорхойлсон байгаа юм.

Ингэснээр Монгол улсад анх Батлан 
хамгаалах, Хөдөлмөр нийгэмлэгийн 
бүтцэд 1964 онд иргэний хамгаалалтын 
алба үүсчээ.

Улмаар БХХН-ийн дүрмийг 
БНМАУ-ын СнЗ-ийн /хуучин нэрээр/ 
1964 оны есдүгээр сарын 30-ны өдрийн 
435 тоот тогтоолоор баталсан байна. 
Уг дүрмийн 1-д “БХХН нь улс орноо 
батлан хамгаалах хүчийг бэхжүүлэх, 
техник спортыг хөгжүүлэх, үйл олноор 
сүйтгэх зэвсгээс хамгаалахад нийт хүн 
амыг сургаж бэлтгэх ажлыг зохион 

3 Монгол улсын Иргэний хамгаалалт, түүхийн тойм 
24-25 дахь тал, 1999.
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байгуулж, улс, ардын аж ахуйг хөгжүүлэхэд идэвхтэй оролцогч олон түмнийг 
хамарсан хөдөлмөрчдийн эх оронч байгууллага мөн”4 гэж заажээ. Ингэж иргэний 
хамгаалалтын үндсэн чиг үүрэг нь ард иргэдийг үй олноор хөнөөх хэрэгслээс 
хамгаалах, тэднийг сургах, эдийн засгийн /УААА/ аюулгүй байдлыг хангах болсноор 
ирээдүйн гамшгаас хамгаалах менежментийн эхлэлийг тавьсан байна.

Тухайн үеийн хууль тогтоомжид хүн амыг хамгаалах болон өнөө цагийн 
гамшгаас хамгаалах менежментийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг дараах 
байдлаар тусгасан байна. Үүнд:

№ Эрх зүйн баримт 
бичгийн нэр

Үүрэг чиглэлийн агуулга

1 Батлан хамгаалах 
хөдөлмөр 
нийгэмлэгийн 
дүрэм, 1964 он

Мөн дүрмийн 3 дугаар зүйлд иргэний хамгаалалтын гүйцэтгэх 
үүргийг
1) УААА-н төлөвлөгөөт зорилтыг биелүүлэхэд тусалж, 
байгалийн гэнэтийн аюултай тэмцэх, учирсан хохирлыг 
арилгахад цэргийн албаны үүрэгтнийг БХХН-ийн отрядын 
зохион байгуулалтаар татан оролцуулах
2) Үй олноор сүйтгэх зэвсгээс ард иргэд, УААА-г 
хамгаалах хэрэгт бүх ард иргэдийг сургаж бэлтгэх
3) Дайны үед аж үйлдвэрийн газрууд, цахилгаан, тээвэр, 
холбооны байгууллагын тасралтгүй ажиллагааг хангах бэлтгэл 
арга хэмжээг авч явуулах
4) Ард иргэд, УААА-д түгшүүртэй байдлын тухай зарлан 
мэдээлэх
5) Түгшүүртэй үед ажилчин, албан хаагчдыг тараан 
байрлуулах, далдлах, иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх арга 
хэмжээг авах
6) Бактериолог, радио идэвхт болон химийн хордолтоос 
хүн, ус, бэлчээр, ургамал, малын тэжээл, түүхий эд, хүнс 
хэрэглэл, адгуус малыг хамгаалах, түүнчлэн халдварын хор 
хөнөөллийг устгах талаар арга хэмжээ авах
7) Довтолгооны хор уршгийг устгах, хөнөөлийн голомт 
дахь хойшлуулшгүй сэргээн босгох, аврах арга хэмжээ авах 
талаар БХХН-ийн отрядуудыг зохион байгуулах явдал мөн.

2 Бүгд Найрамдах 
Монгол Ард 
Улсын Иргэний 
хамгаалалтын 
тухай хууль, 1970 
он

1) Үйл олноор хөнөөн сүйтгэх зэвсэг болон довтолгооны 
бусад хэрэгслээс хамгаалах арга ажиллагаанд ард иргэдийг 
нийтээр нь заавал сургах
2) УААА-г дайны үед байнга тогтвортой ажиллах 
нөхцлөөр хангах арга хэмжээг авч явуулах
3) Хүн амд зарлан мэдээлэх болон иргэний хамгаалалтын 
бат тогтвортой удирдлагын системийг зохион байгуулах
4) Иргэний хамгаалалтад шаардагдах хүч хэрэгслийг 
бэлтгэж, шаардлагатай үед ашиглахад бэлэн байлгах, 
хөнөөлийн голомтод аврах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
ажил зохион байгуулах
5) Дайсны үй олноор хөнөөн сүйтгэх зэвсэг болон 
довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг хамгаалах, дайны үед 
нэрвэгдсэн хүн амд тусламж үзүүлэх
6) Усны эх булаг, хүнс, тэжээл, түүхий эд, мал, ургамал, 
тэжээл бордоог цацраг идэвхт бодис, химийн хордлого, 
бактериологийн халдварлалаас хамгаалан, түүний хор уршгийг 
арилгах арга хэмжээ авах

4 Монгол улсын Иргэний хамгаалалт, түүхийн тойм 26 дахь тал, 1999.
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3 БНМАУ-
ын иргэний 
хамгаалалтын 
дүрэм, 1980 он

БНМАУ-ын Иргэний хамгаалалт нь дайсны үй олноор хөнөөх 
зэвсэг (ҮОХЗ), довтолгооны бусад хэрэгслээс хүн амыг 
хамгаалах, УААА-н тогтвортой ажиллагааг хангах, хөнөөлийн 
голомтод аврах, хойшлуулшгүй сэргээн ажил явуулах зорилгоор 
тайван ба дайны үед хэрэгжүүлэх улс нийтийн батлан хамгаалах 
арга хэмжээний систем

4 Монгол Улсын 
Иргэний 
хамгаалалтын 
тухай хууль, 1994 
он

1) Хөнөөх хэрэгслийн хөнөөлөөс хүн ам, эд хөрөнгийг 
хамгаалах, хөнөөлийн голомтод аврах, нэрвэгдэгсдэд тусламж 
үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох ажил зохион байгуулах
2) Мал, тэжээвэр амьтан, таримал ургамал, хүнс, тэжээл, 
усны эх булаг, эд хөрөнгийг цацраг идэвхт болон химийн хорт 
бодисын хордуулалт, бактериологийн халдварлалаас хамгаалах, 
түүний хор уршгийг арилгах арга хэмжээ авах
3) Хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулын тухай хүн 
амд зарлан мэдээлэх, иргэний хамгаалалтын холбоо, зарлан 
мэдээлэл, удирдлагын тогтолцоог бүрдүүлэх, тэдгээрийн бэлэн 
байдлыг хангах
4) Хөнөөх хэрэгсэл, гамшиг, ослын аюулаас хамгаалах 
арга ажиллагаанд иргэдийг сургаж бэлтгэх
5) Аврах, хамгаалах ажилд шаардагдах хүч хэрэгслийг 
зохион байгуулж бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах материал, 
техник, багаж, бусад хэрэгслийн нөөц бүрдүүлэх, нөхөн сэлбэх
6) Гамшиг, ослоос үүссэн хөнөөлийн голомтод аврах 
ажлыг зохион байгуулах

Хүснэгт 3.

1922 оны Ардын засгийн газрын 
35 дугаар хуралдааны 2 дугаар зүйлд 
“Орос, Хятадын худалдааны дарга 
нарын хүсэлтийг Гадаад явдлын яамнаас 
мэдүүлснийг хэлэлцээд “Харьяат 
худалдааны дарга нар Галын аюулаас 
сэргийлэн хамгаалах газар байгуулахыг 
гуйсан нь дотоод, гадаадын олон 
түмний амь бие, эд хөрөнгөнд маш 
тустай хэрэг тул ёсоор байгуулж 
Монгол улсын Засгийн газраас эрхлэн 
захирч байваас зохих ба Монгол улсын 
Засгийн газраас дараагаар өөрсдөө 
байгуулах тухайд хэвээр байлгах эсэхийг 
хамтаар тодорхойлон гүйцэтгүүлвээс 
зохих тул дүрэм хэмжээг урьдаар 
тогтоон Гадаад яамнаа хянуулан 
гүйцэтгүүлэхээр тогтов” гэжээ. Энэ нь 
галын аюулаас хамгаалах байгууллагыг 
байгуулах анхны шийдвэр байлаа. 
1922 оны 2 дугаар сард “Түймэр галыг 
сөнөөх салааны дүрэм”-ийг батлан 
гаргасан байна.

1952 онд БНМАУ-ын СнЗ-ийн /

хуучин нэрээр/ 341 дүгээр тогтоолоор 
Улсын гал түймрийн хяналтын тухай 
дүрэм”-ийг баталсан байна.

1999 онд Улсын Их Хурлаас “Галын 
аюулгүй байдлын тухай” хуулийг батлан 
гаргаснаар гал түймэртэй тэмцэх, 
урьдчилан сэргийлэх, хяналт, сургалт, 
байгууллага хоорондын зохицуулалтын 
талаарх менежментийн үйл ажиллагаа 
жигдэрсэн. 

2015 онд Улсын Их Хурлаас “Галын 
аюулгүй байдлын тухай” хуулийг 
шинэчлэн батласнаар объектын болон 
ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, авран хамгаалах, унтраах 
нэгдсэн удирдлага, бодлого, зохион 
байгуулалт, менежментийн цар хүрээ 
өргөжиж сайжирсан байна.

Мөн тухайн үеийн төр засгаас 
үй олноор хөнөөх зэвсэг, байгалийн 
гамшгаас хамгаалах менежментэд 
анхаарч байсны зэрэгцээ дэлхийн II 
дугаар болон халх гол зэрэг хүйтэн 
дайны үед улс орны тусгаар тогтнолыг 
хамгаалах, цөмийн дайнд бэлтгэх 
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зорилгоор “материаллаг нөөц” 
бүрдүүлж эхэлсэн байна. 1940 оны 
МАХН-ын X их хурлаар мал аж ахуйн 
тэжээлийн бааз байгуулах шийдвэр 
гарч, 1943 оны бүгд хурлаар улс ардын 
аж ахуйн төлөвлөгөөний хяналтын 
тооны тухай асуудлыг хэлэлцэж, тус 
хурлаас “БНМАУ-ын /хуучин нэрээр/ 
1943 оны аж ахуйн бодлогын үндсэн 
зорилго бол ард түмэн ба улсын 
хэрэгцээг хангах явдлыг өргөтгөх ба улс 
орноо батлан хамгаалах явдлыг цааш 
бэхжүүлэх хийгээд түүнчлэн одоогийн 
олон улсын хоорондын хүнд байдлын 
үед тохиолдож болох аливаа гэнэтийн 
явдалд тус улсын эдийн засгийг бэлхэн 
байлгах үндсэн дээр тус улсын хоол 
хүнс, бараа таваар, мөнгөн санхүүгийн 
хүрэлцэхүйц хэмжээний нөөц 
бэлтгэлийг ихээр байгуулах зорилго 
байх ёстой”5 гэж зааснаар улсын нөөц 
бий болох төлөв тавигдсан.

1943 оны 3 дугаар сард хуралдсан 
Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн 17 
дугаар хурлын тогтоолд Сайд нарын 
Зөвлөлийн бэлтгэл фонд байгуулж, уг 
фондыг “гэнэтийн аюул буюу өөр онц 
байдлууд тохиолдсоны улмаас зохих 
зардлуудыг нөхөх явдалд”, “нийт улсын 
ба батлан хамгаалах ач холбогдол 
бүхий үндсэн барилга буюу улс орныг 
батлан хамгаалах явдал, аж ахуй, 
соёл боловсролын арга хэмжээнүүдийг 
биелүүлэх явдалд”6 зарцуулахаар 
шийдсэн байна.

1944 оны Ардын Сайд нарын 
зөвлөл, Намын Төв Хорооны /хуучин 
нэрээр/ хамтарсан хурлаас гаргасан 
өвсний фонд байгуулах тухай 106/75 
дугаар тогтоолоор, “Нэг. Дотоод яамны 
аж ахуй ба сангийн трестийн аж 

5 Монгол Улсын нөөцийн түүхэн замнал. 18 дахь тал, 
2016.
6 Монгол Улсын нөөцийн түүхэн замнал. 18 дахь тал, 
2016.

ахуйд доор дурдсан хэмжээгээр улсын 
мэдлийн өвсний фондыг байгуулсугай. 
Хоёр. Уг фондыг Засгийн газрын тусгай 
зөвшөөрөлгүйгээр зарцуулж үл болно”7 
гэж заасан байна.

Улмаар БНМАУ-ын СНЗ-ийн 1965 
оны маш нууц 244 дүгээр тогтоолоор 
“Өргөн хэрэглээний барааны улсын 
байнгын нөөц байгуулах тухай”8 үүргийг 
тухайн үеийн Худалдаа, бэлтгэлийн 
яам, Гадаад худалдааны яаманд үүрэг 
болгосноор орчин цагийн улсын 
нөөцийн суурь тавигджээ. Төр мөчөөс 
хойш хүнсний болон өргөн хэрэглээний 
бараа, өвс, тэжээл, үр тариа, шатах 
тослох материал, эм бэлдмэл, бараа 
материалын нөөц бүрдүүлэх талаар 
СНЗ, Засгийн газрын шийдвэрүүд гарч 
улсын нөөцийн бараа материалын нэр 
төрөл нэмэгдсэн байна.

2007 онд УИХ “Улсын нөөцийн 
тухай” хуулийг батлан гаргаснаар улсын 
нөөцийн бараа, материалыг бүрдүүлэх, 
хадгалах, тээвэрлэх, сэлгэх, шинэчлэх, 
захиран зарцуулах, санхүүжүүлэх эрх 
зүйн орчин бүрдэж, улсын нөөц нь:

-стратегийн
-дайчилгааны
-гамшгийн
-орон нутгийн гэж хуваагдсан байна.
Ингэснээр гамшгаас хамгаалах 

менежментийн салшгүй хэсэг болох 
гамшигт нэрвэгдсэн хүн амд үзүүлэх 
хүмүүнлэгийн тусламж, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгоход шаардлагатай нөөц 
хэрэгслийн хангамжийн асуудал 
цэгцэрсэн байна.

Ийнхүү гамшгаас хамгаалах 
менежментэд тулгуур ойлголт болох 
гамшиг, аюул, эрсдэл, өртөх байдал, 
нэрвэгдэгсэд, онцгой байдал, аврах 
ажиллагаа зэрэг олон үзүүлэлтийг авч 

7 Монгол Улсын нөөцийн түүхэн замнал. 19 дахь тал, 
2016.
8 Монгол Улсын нөөцийн түүхэн замнал. 19 дахь тал, 
2016.
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үздэг. Тухайлбал, аюул хэмээх ойлголт 
байна. 

Я.Цэвэлийн тайлбар тольд “Аюул” 
гэж гамшиг зовлон учруулж болох хор 
хөнөөлтэй юм”9 гэж бичсэн байна.

Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээ 
баримт бичигт Аюул гэж “Хүн амын амь 
нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд хохирол 
учруулах, нийгэм-эдийн засгийн үйл 
ажиллагааг тасалдуулах эсвэл хүрээлэн 
буй орчинг доройтуулах ноцтой 
үйл явдал, үзэгдэл эсвэл хүний үйл 
ажиллагаа юм. Аюулд ирээдүйд гамшиг 
учруулах нуугдмал нөхцөл байдал 
хамрагдаж болох бөгөөд янз бүрийн 
гаралтай: байгалийн (геологийн, ус, 
цаг уурын, биологийн) эсвэл хүний үйл 
ажиллагаанаас үүссэн (хүрээлэн буй 
орчны доройтол, технологийн аюул) 
байж болно” гэж тодорхойлсон. 

 Дээрх тодорхойлолтоор өнгөрсөн 
зуунд БНМАУ-ын төр засгийн гадаад 
болон дотоод аюул нь үй олноор хөнөөх 
зэвсэг, байгалийн аюулт үзэгдэл, гал 
түймэр болон бусад хүчин зүйл байсан 
байна. Өнөөдрийн гамшгаас хамгаалах 
менежментийн ойлголт болох байгалийн 
болон хүний хүчин зүйлээс хамааралтай 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, зарлан 
мэдээлэх, ард иргэдийн сургалт зохион 
байгуулах, бэлэн байдлыг хангах, аврах 
ажиллагаа явуулах, гал түймэр унтраах, 
нэрвэгдсэн хүмүүст хүмүүнлэгийн 
тусламж үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг 
тухайн үедээ хэрэгжүүлж байсан нь 
түүхийн хуудаснаа тодхон байна.

ГУРАВ. ӨНӨӨГИЙН ГАМШГААС 
ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН 

ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Өнгөрсөн түүхийн хугацаанд, 

хэдийгээр гамшгаас хамгаалах 
менежмент гэж нэрлэхгүй ч утга 

9 Я.Цэвэл. Монгол хэлний тайлбар толь. 60 дахь тал, 
1966.

агуулга, зорилго, үйл ажиллагаа нь 
адил менежментийг хэрэгжүүлж байсан 
талаарх эх сурвалжийг 2 дугаар хэсэгт 
тодорхой дурдсан. 

2003 онд “Гамшгаас хамгаалах 
тухай” хууль батлагдснаар, өмнөх 
төрийн чиг үүрэгт тулгуурлан 
орчин цагийн гамшгаас хамгаалах 
менежментийг хэрэгжүүлэх боломжийг 
бий болгосон.

“Гамшгаас хамгаалах тухай” 
хуулинд гамшгаас хамгаалах гэж 
“гамшгийн аюулаас хүн ам, мал, 
амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа 
орчныг урьдчилан сэргийлэх, аврах, 
хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй 
сэргээн босгох, эдгээр үйл ажиллагаанд 
хүн амыг сургаж бэлтгэх цогцолбор 
арга хэмжээ”10 гэж тодорхойлсноороо 
гамшгаас хамгаалах менежментийн 
онолын суурь ойлголт болох гамшгийн 
өмнөх үе, гамшгийн үе, гамшгийн 
дараах гэсэн үе шат бүрт хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээг дотроо агуулсан байгаа 
юм.

Ийнхүү Монгол улсын гамшгаас 
хамгаалах менежментийн үйл 
ажиллагаа нь: 

Нэгдүгээрт, байгалийн болон 
хүний хүчин зүйлийн аюул, ослоос 
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг 
хангах, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх, бууруулах, эрт зарлан мэдээлэх, 
хариу арга хэмжээг шуурхай зохион 
байгуулах, хор уршгийг арилгах, үйл 
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах

Хоёрдугаарт, объектын болон ой, 
хээрийн гал түймрийг унтраах

Гуравдугаарт, гамшигт 
нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж 
үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох 
үйл ажиллагааг дэмжих, олон улсын 
тусламжийг зохицуулалтаар хангах 

10 Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль. 
4.1.1 дахь заалт. 2003.
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гэсэн тэргүүлэх чиг үүргийг гүйцэтгэж, 
гамшгаас хамгаалах төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, хүн амын сургалтыг 
зохион байгуулах, байгууллага 
хоорондын ажлын уялдааг зохицуулах, 
эрсдэлийн менежментийг хөгжүүлэх, 
хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт 

тавих гэсэн нийтлэг арга хэмжээг 
зохион байгуулж байна.

Энэхүү үйл ажиллагаа нь гамшгаас 
хамгаалах менежментийн үе бүрт 
хэрхэн хамаарах талаар хүснэгтээр 
үзүүлэв. 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТ
ГАМШГИЙН ӨМНӨХ 

ҮЕ
ГАМШГИЙН ҮЕ ГАМШГИЙН 

ДАРААХ ҮЕ
Байгалийн болон хүний хүчин зүйлийн аюул, ослоос урьдчилан 
сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, эмзэг байдал, эрсдэлийн үнэлгээ 
хийх, бууруулах, эрт зарлан мэдээлэх, хариу арга хэмжээг шуурхай 
зохион байгуулах, хор уршгийг арилгах, үйл ажиллагааг уялдуулан 
зохицуулах

Объектын болон ой, хээрийн гал 
түймрийг унтраах
Гамшигт нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл ажиллагааг дэмжих, олон 
улсын тусламжийг зохицуулалтаар хангах

Гамшгаас хамгаалах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүн амын сургалтыг зохион байгуулах, 
байгууллага хоорондын ажлын уялдааг зохицуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтэд хяналт 
тавих
Эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх

Хүснэгт 4.

2011 онд Улсын Их Хурлын 22 
дугаар тогтоолоор гамшгаас хамгаалах 
талаар төрөөс баримтлах бодлого, 
гамшгаас хамгаалах чадавхийг 
бэхжүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
баталсан. Гамшгаас хамгаалах төрийн 
бодлого, хөтөлбөрт:

1.Гамшгаас хамгаалах 
менежментийн тогтолцоог бэхжүүлж, 
гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд 
төв, орон нутгийн төрийн байгууллага, 
мэргэжлийн байгууллага, хувийн 
хэвшил, иргэдийн оролцоог хангана,

2.Байгалийн болон хүний хүчин 
зүйл, техникийн гаралтай гамшгийн 
төрөл тус бүрээр эрсдэлийн үнэлгээ 
хийж, гамшгийн эмзэг байдлыг 
бууруулах ажлыг үндэсний хэмжээнд 
зохион байгуулах,

3.Гамшгийн нэр томъёоны ойлголт, 
төрийн болон хувийн хэвшлийн 
гамшгаас хамгаалах чиг үүрэг, 

тогтолцоо, гамшгийн эрсдэл хуваалцах 
даатгал, гамшгийн үед үзүүлэх 
хүмүүнлэгийн тусламжийг зохицуулах 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох,

4.Аюулт үзэгдэл, болзошгүй 
гамшгийг тандан судлах, урьдчилан 
мэдээлэх арга, технологийг нэвтрүүлж, 
мэдээллийг хэрэглэгчид шуурхай 
хүргэх арга замыг боловсруулж, эртнээс 
сэрэмжлүүлэх тогтолцоог сайжруулах,

5.Гамшгаас хамгаалах хүч 
хэрэгслийн чадавхийг бэхжүүлэх11 гэж 
тодорхойлсон нь дэлхийн улс орны 
гамшгаас хамгаалах менежментийн 
хөгжлийн хандлагатай уялдуулсан 
шинэ зорилтыг дэвшүүлсэн билээ.

Гамшгаас хамгаалах төрийн 
бодлоготой уялдуулан “Галын аюулгүй 
байдлын тухай” хууль, гамшгийн 
эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой 

11 Улсын Их Хурлын 2011 оны 22 дугаар тогтоол.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

бууруулах үндэсний хөтөлбөр гаргасан 
нь гамшгаас хамгаалах менежментийн 
хувьд томоохон дэвшил болсон байна.

Ийнхүү Монгол Улсын гамшгаас 
хамгаалах менежмент нь болзошгүй 
аюул, ослоос хүн ам, эд хөрөнгө, мал, 
амьтан, байгаль орчныг урьдчилан 
сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах, 
хариу шуурхай арга хэмжээ авах, 
нэрвэгдэгсдэд хүмүүнлэгийн тусламж 
үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, 
ард иргэдийг сургах зэргээр хөгжиж 
байна.

Хөгжлийн явцад удаашралтай 
байгаа асуудал нь олон нийтийн 
оролцоог хөгжүүлэх, мэдлэг, чадварыг 
дээшлүүлэх болон эрсдэлийг ойлгох, 
үнэлгээ хийх, хөгжлийн бодлого 

хөтөлбөрт эрсдэлийг бууруулах арга 
хэмжээг тусгах талаар эрх зүйн баримт 
бичигт дутмаг байна. 

ДӨРӨВ. ОЛОН УЛСЫН 
ГАМШГААС ХАМГААЛАХ 
МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГ 

ХАНДЛАГА
Дэлхийн улс орны гамшгаас 

хамгаалах менежментийн хөгжлийн чиг 
хандлага нь гамшигтай тэмцэх, хариу 
арга хэмжээнээс эрсдэлийг бууруулах, 
эрсдэлийн менежмент рүү шилжиж 
байгааг сүүлийн 25 жилд зохион 
байгуулагдсан дэлхийн хурал, түүнээс 
гаргасан баримт бичгээс тодорхой 
харагдаж байна.

9

тусламж үзүүлэх, хойшлуулшгүй сэргээн босгох, ард иргэдийг сургах зэргээр хөгжиж 
байна.

Хөгжлийн явцад удаашралтай байгаа асуудал нь олон нийтийн оролцоог 
хөгжүүлэх, мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх болон эрсдэлийг ойлгох, үнэлгээ хийх, 
хөгжлийн бодлого хөтөлбөрт эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг тусгах талаар эрх зүйн 
баримт бичигт дутмаг байна. 

ДӨРӨВ. ОЛОН УЛСЫН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ МЕНЕЖМЕНТИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА
Дэлхийн улс орны гамшгаас хамгаалах менежментийн хөгжлийн чиг хандлага нь 

гамшигтай тэмцэх, хариу арга хэмжээнээс эрсдэлийг бууруулах,  эрсдэлийн менежмент 
рүү шилжиж байгааг сүүлийн 25 жилд зохион байгуулагдсан дэлхийн хурал, түүнээс 
гаргасан баримт бичгээс тодорхой харагдаж байна.

Йокохамагийн стратеги-1994 он
Аюул багатай дэлхийн төлөө Йокохамагийн стратеги: 1994 онд батлагдсан 

“Байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн аюулыг 
бууруулах удирдамж, баримт бичиг, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Йокохамагийн 
стратеги)” нь гамшгийн эрсдлийг бууруулах болон байгалийн гамшгийн нөлөөллийн 
талаархи  гол чиглүүлэгч болсон юм.

Стратегийн үндэслэлийг “Байгалийн гамшгийн тохиолдох давтамж, хамрах хүрээ, 
нарийн түвэгтэй байдал болон эдийн засагт нөлөөлөх байдал улам бүр нэмэгдэж 
байна. Гамшиг үүсгэж буй байгалийн аюулт үзэгдэл ихэнх тохиолдолд хүний хяналтаас 
давсан байхад эмзэг байдал нь ерөнхийдөө хүний үйл ажиллагааны үр дүн байдаг. 
Тиймээс нийгэм ийм эрсдэл дунд амьдрах шинэ арга замыг олохын зэрэгцээ уламжлалт 
арга туршлагаа ч танин мэдэж, бэхжүүлж, мөн гамшгийн аюулын нөлөөллийг бууруулах 
болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг нэн даруй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Үүнийг хийх чадавх ч бэлэн байна”12 гэж томъёолсон. 

Хёогогийн үйл ажиллагааны хүрээ-2005 он
2005 оны Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн хоёрдугаар бага хурал Япон улсын

Хёого мужийн Кобе хотноо зохион байгуулагдаж, хурлаас 2005-2015 онд авч хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны хүрээ: “Улс үндэстэн, орон нутгийн гамшигтай тэмцэх чадавхийг бий 
болгох нь” баримт бичгийг баталсан.

Баримт бичгийн нэн тэргүүнд хийх таван үйл ажиллагаа нь:

                                                           
12 Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн анхдугаар хурал-Йокохамагийн стратеги баримт бичиг.
1994.

1989

Байгалийн 
гамшгийн 
аюулыг 

бууруулах 
олон улсын 

10 жил
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стратеги болон 
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ажиллагааны 
төлөвлөгөө
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Йокохамагийн стратеги - 1994 он
Аюул багатай дэлхийн төлөө 

Йокохамагийн стратеги: 1994 онд 
батлагдсан “Байгалийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх, бэлэн 
байдлыг хангах, гамшгийн аюулыг 
бууруулах удирдамж, баримт бичиг, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
(Йокохамагийн стратеги)” нь гамшгийн 
эрсдлийг бууруулах болон байгалийн 
гамшгийн нөлөөллийн талаархи гол 
чиглүүлэгч болсон юм.

Стратегийн үндэслэлийг “Байгалийн 

гамшгийн тохиолдох давтамж, хамрах 
хүрээ, нарийн түвэгтэй байдал болон 
эдийн засагт нөлөөлөх байдал улам 
бүр нэмэгдэж байна. Гамшиг үүсгэж 
буй байгалийн аюулт үзэгдэл ихэнх 
тохиолдолд хүний хяналтаас давсан 
байхад эмзэг байдал нь ерөнхийдөө 
хүний үйл ажиллагааны үр дүн байдаг. 
Тиймээс нийгэм ийм эрсдэл дунд амьдрах 
шинэ арга замыг олохын зэрэгцээ 
уламжлалт арга туршлагаа ч танин 
мэдэж, бэхжүүлж, мөн гамшгийн 
аюулын нөлөөллийг бууруулах болон 
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урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг нэн 
даруй авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
Үүнийг хийх чадавх ч бэлэн байна”12 гэж 
томъёолсон. 

Хёогогийн үйл ажиллагааны 
хүрээ - 2005 он

2005 оны Гамшгийн аюулыг 
бууруулах дэлхийн хоёрдугаар бага 
хурал Япон улсын Хёого мужийн Кобе 
хотноо зохион байгуулагдаж, хурлаас 
2005-2015 онд авч хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны хүрээ: “Улс үндэстэн, 
орон нутгийн гамшигтай тэмцэх 
чадавхийг бий болгох нь” баримт 
бичгийг баталсан.

Баримт бичгийн нэн тэргүүнд хийх 
таван үйл ажиллагаа нь:

-Нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа бол гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах 

-Гамшгийн эрсдэлийг тодорхойлох, 
үнэлэх, хяналт шинжилгээ хийх, эрт 
зарлан мэдээлэх системийг сайжруулах

-Аюулгүй амьдрах орчин, гамшигтай 
тэмцэх чадавхийг бий болгоход бүх 
шатанд эрдэм мэдлэг, авьяас чадвараа 
ашиглан бүтээлч санаачлагатай 
ажиллах 

-Эрсдэлийн далд хүчин зүйлсийг 
багасгах

-Хор уршгийг арилгах үйл ажиллагааг 
үр дүнтэй авч хэрэгжүүлэхийн тулд 
гамшгийн бэлэн байдлыг хангах13

Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээ-2015 он

2015 онд Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах дэлхийн гуравдугаар бага 
хурал Японы Мияаги мужийн Сендай 
хотноо зохион байгуулагдаж, гамшгийн 

12 Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн анхдугаар 
хурал-Йокохамагийн стратеги баримт бичиг. 1994.
13 Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн хоёрдугаар 
бага хурал. 2005-2015 ОНД АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ХЁОГОГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ: 
Улс үндэстэн, орон нутгийн гамшигтай тэмцэх 
чадавхийг бий болгох нь. 2005.

эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр 2015 
оноос хойш баримтлах үйл ажиллагааны 
хүрээг дөрвөн тэргүүлэх чиглэлд 
хандуулахаар тодорхойлсон. Үүнд: 

1) Гамшгийн эрсдэлийг ойлгох; 
2) Гамшгийн эрсдэлийг удирдах 

засаглалыг бэхжүүлэх; 
3)Гамшигтай тэмцэх чадавхийг 

бэхжүүлэхэд чиглэсэн эрсдэлийг 
бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө 
оруулах; 

4)Гамшгийн хор уршгийг арилгах үйл 
ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн 
тулд бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн 
дараах сэргээн босгох, нөхөн сэргээх 
үе шатанд “Сайжруулан барих” үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх14 

Бага хурлаас гамшгийн эрсдэл, 
түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл 
мэнд, амьжиргаа, ард иргэд, бизнес, 
олон нийт, улс орны эдийн засаг, 
нийгэм, биет болон соёлын үнэт 
зүйл, хүрээлэн буй орчинд учрах 
хохирлын хэмжээг бодитой бууруулах 
болон аюулд өртөх байдал, гамшигт 
эмзэг байдлыг бууруулах, урьдчилан 
сэргийлэх, гамшгийн хор уршгийг 
арилгах, сэргээн босгох бэлэн байдлыг 
сайжруулж, гамшигтай тэмцэх 
чадавхийг бэхжүүлэх эдийн засгийн, 
бүтцийн, хууль, эрх зүйн, нийгмийн, 
эрүүл мэндийн, соёлын, боловсролын, 
байгаль орчны, технологийн, 
улс төрийн болон институцийн 
нэгдмэл, харилцан уялдаатай арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх замаар 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, шинэ 
эрсдэл үүсэхээс сэргийлэх гэж үзсэн.

ТАВ. ДҮГНЭЛТ
Өнгөрсөн зууны МАХН-ын ТХ, 

БНМАУ-ын СнЗ-ийн /хуучин нэрээр/ 

14 Гамшгийн аюулыг бууруулах дэлхийн гуравдугаар 
бага хурал. Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
чиглэлээр 2015-2030 онд хэрэгжүүлэх Сендайн үйл 
ажиллагааны хүрээ. 2015 он
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гаргасан шийдвэр нь ард иргэдийг үй 
олноор хөнөөх хэрэгсэл, байгалийн 
гамшиг, гал түймэр, бусад аюул заналаас 
урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах, зарлан 
мэдээлэх, хүн амыг сургах, гал түймэр 
унтраах, гамшигт нэрвэгдэгсдэд бараа, 
материалын тусламж үзүүлэх нөөц 
бүрдүүлж байсан нь өнөө цагийн 
гамшгаас хамгаалах тогтолцоо, 
менежментийн суурийг тавьсан байна.

Тухайн үеийн Монгол Улсын ард 
иргэд, Улс ардын аж ахуйд учруулж 
болзошгүй хор хөнөөл нь хүйтэн дайн, 
үй олноор хөнөөх зэвсэг, байгалийн 
гэнэтийн гамшиг, зуд, үер, гал түймэр 
байсан. Тухайлбал, 1966 оны 7 дугаар 
сарын 9-11-нд Улаанбаатар хотын 
орчимд үргэлжлэн орсон аадрын улмаас 
болсон үер юм. Үерийн үед хот орчмын 
голуудын ус савнаасаа хальж, усны 
нийт өргөн Богд уулын ар хормойгоос 
дунд голыг бүрэн хамарч, 3.7-3.9 км 
өргөнтэйгээр, Хужирбулангаас Сонгины 
тохойг хүртэл үргэлжилсэн байгаа юм. 
Олон арван хүн эмь эрсдэж, нийтдээ 
300.000 гаруй мянган төгрөгийн хохирол 
учирч, 38 яам, албан байгууллагын 
ажил 5-29 хоногоор саатсан, тухайн 
үедээ байгалийн гамшигтай тэмцэх 
мэргэжлийн байгууллага үгүй байсан 

тул уг үүргийг Засгийн газрын комисс 
гүйцэтгэж байсан байна. 1966 оны 
үер нь байгалийн гамшгаас хамгаалах 
асуудал нэн тэргүүнд байх ёстойг 
тодорхой харуулж байгаа юм.

Өнгөрсөн түүхийн хугацаанд 
үндэсний хэмжээнд эрх зүйн 
зохицуулалт бүрдэж, тогтолцоо 
төлөвшиж, хүн амыг сургаж бэлтгэж, 
хүйтэн дайн гэсэн улстөрийн бодлого, 
сэтгэхүйгээс салж, байгалийн болон 
хүний хүчин зүйлээс хамааралтай аюул, 
ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй 
тэмцэх менежмент рүү шилжиж, 
улмаар гамшиг гарсан үед хариу арга 
хэмжээг хэрэгжүүлдэг өртөг ихтэй 
менежментээс, эрсдэлийг бий болгож 
байгаа хүчин зүйлийг ойлгох, түүнийг 
бууруулах, түүнд хүрэх цогц арга 
хэмжээний менежментийг төлөвшүүлж 
эхэлсэн байна.

Цаашдаа олон улсын гамшгаас 
хамгаалах менежментийн хөгжлийн 
чиг хандлагатай уялдуулан олон нийтэд 
тулгуурласан гамшгаас хамгаалах 
менежментийг бий болгох, эрсдэлийг 
үүсгэх цаад хүчин зүйлийг олж тогтоох, 
эрсдэлийн удирдлагыг хөгжүүлэх 
шаардлагатай байна.
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ГАЛ ТҮЙМРИЙН ЭРСДЛИЙГ ҮНЭЛЭХ БА ТООЦООЛОХ ОНОЛЫН 
ҮНДЭС

THEORETICAL BASIS OF THE SETTLEMENT OF A FIRE RISK ASSESSMENT

Б.МАШБАТ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын 
сургуулийн Гал түймэртэй тэмцэх албаны тэнхимийн 
эрхлэгч, онцгой байдлын хурандаа
MASHBAT B.
Colonel, Head of faculty, Emergency Management Institute, 
Law Enforcement University

Товч агуулга: Гал түймрийн эрсдлийг судалснаар болзошгүй гал түймрийн 
аюул болон түүнээс үүсэх хор уршиг, үр дагварыг урьдчилан магадлах боломжтой 
байдаг. 

Гал түймрийн эрсдлийн хэмжигдэхүүнүүд нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, хүмүүст учирч болзошгүй хортой үр дагвараас хамгаалах чухал ач 
холбогдолтой тоон үзүүлэлт. 

 Abstract: It’s possible to forecast and prevent fire hazard, fire damage and result 
from fire by studying disaster risk.

The risk of fire – a measure of the feasibility of fire hazard protection of the object and 
its effects on people and property.

Түлхүүр үгс: Гал түймэр, Гал түймрийн аюул, Гал түймрийн эрсдэл, Гал 
түймрийн эрсдлийн зөвшөөрөгдөх түвшин, Гал түймрийн хувь хүний эрсдэл, Гал 
түймрийн эмзэг байдал.

Key words: Fire, fire hazard, factor of fire hazards, fire risk, acceptable fire risk, 

individual fire risk.
Гал түймрийн аюулгүй байдлыг 

хангах гэдэг нь түүнд учруулж буй 
тухайн аюулын эсрэг арга хэмжээ авах 
үйл ажиллагааг хэлдэг. Гал түймрийн 
аюулгүй байдлыг хангах асуудалд 
дүгнэлт хийхэд аюултай болон аюулгүй 
байдал гэсэн үндсэн хоёр ухагдахууныг 
тодорхойлох шаардлага гарах ба үүн 
дээр эрсдэл гэсэн ойлголтыг зайлшгүй 
нэмж тайлбарлах шаардлагтай байдаг. 
Эрсдэл судлал нь сүүлийн 10 жилд 
эрчимтэй хөгжиж байгаа бөгөөд 

энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд тухайн 
салбарын эрдэмтдийн дунд нилээд 
маргаантай байгаа ба нэгдсэн нэг 
ойлголтод хүрээгүй байна. 

Эрсдэл судлал нь тодорхой түвшинд 
аюул болон аюулгүй байдал гэсэн 
ойлголттой холбогддог. Орчин үед 
“Аюултай байдал – эрсдэл – аюулгүй 
байдал” гэсэн гурвалсан онол үүсэн 
судлагдаж байна.

Аюулгүй байдлын асуудлуудыг 
хөндсөн эрдэмтдийн ном бүтээлүүдэд 
аюул гэсэн ойлголт нэг мөр 
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тодорхойлогдоогүй бөгөөд аюул 
заналхийлэх, аюул дуудах гэсэн 
ухагдахуунтай хамт хэрэглэгдэж байна. 

2001 онд ОХУ-ын онцгой байдлын 
яамнаас хэвлэгдсэн “Гражданская 
защита” лавлахад “Аюултай байдал 
гэдэг нь улс, нийгэм, хувь хүний өмч 
хөрөнгө, биед болон сэтгэл зүйд хохирол 
учруулж болзошгүй гэсэн ойлголт юм” 
гэж тодорхойлжээ.

Аюул гэдэг нь үнэсний аюулгүй 
байдлын тухай үндсэн ойлголтын нэг 
бөгөөд эрсдэл, аюул заналхийлэх гэсэн 
ухахдахуун хоёрын хоорондох ойлголт 
юм.

Техногенни хүрээнд болон байгаль 
орчны удирдлагын эрсдэл судлалын 
бусад салбарт “Аюултай байдал гэдэг 
нь хүрээлэн буй орчин, хүнд сөрөг үр 
дагвар үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 
үйл явдал, үйлдэл” гэж тодорхойлсон 
байдаг.

Аюулгүй байдлын талаар эрдэмтэд 
харьцангуй нэгдсэн нэг ойлголтонд 
хүрчээ.

ОХУ-ын “Гражданская защита” 
лавлахад “Аюулгүй байдал гэдэг нь 
улс, нийгэмийг гадаад дотоодын аюул 
заналхийллээс, бие хүний амьдрах ашиг 
сонирхлыг хамгаалах байдал юм” гэж 
тодорхойлжээ. Аюулгүй байдал нь хүнс, 
ус, хувцас, гэр орон, мэдээлэл гэх мэт 
хүний амьдралд зайлшгүй шаардлагтай 
ашиг сонирхолыг хамгаалах хэрэгцээ 
юм.

Эрсдлийн тухай ойлголт нь дээрхи 
хоёр ухагдахуунаас хамгийн их 
маргаантай байгаа асуудал юм.

Эрсдлийг хувь хүний, техникийн, 
нийгмийн, эдийн засгийн, экологийн 
гэж ангилдаг.1 Тухайлбал Гамшгийн 
эрсдэл, гал түймрийн эрсдэл, хүрээлэн 
буй орчны аюулгүй байдлын эрсдэлгэх 
мэтээр ангилдаг.

1 www.myshared.ru/slide/613306/

ОХУ-д Гал түймрийн эрсдэлийг 
анх 1990 оноос системтэйгээр судалж 
эхэлжээ.

Гал түймэр гэдэг нь нийгэм болон 
хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулах 
хараа хяналтгүйгээр явагдах шатлагын 
явц \процесс\ - ыг хэлнэ.

Дээрх тодорхойлолтонд үндэслэн 
Н.Н.Брушлинский гал түймрийг дараах 
байдлаар тодорхойлжээ.2

Гал түймрийн аюул гэдэг нь нийгэм, 
хүрээлэн буй орчин, обьектод хохирол 
учруулах хараа хяналтгүйгээр үүсч, 
тархан дэлгэрэх шатлагын явцад учрах 
аюулыг хэлнэ.

2012 онд хэвлэгдсэн “Гамшгийн 
нэр томъёоны тайлбар толь” - д “Гал 
түймрийн аюул гэдэг нь хүний амь 
нас эрүүл мэнд, байгалийн баялаг, эд 
хөрөнгөд үзүүлэх гал түймрийн хүчин 
зүйлийн нөлөөллийн шууд ба шууд бус 
заналхийлэл” гэж тодорхойлжээ.

Гал түймрийн эрсдэл гэдэг 
нь гал түймрийн аюулын улмаас 
үүсэж болзошгүй тодорхой нэгжээр 
илэрхийлэгдэх тоон үзүүлэлт юм.

“Гал түймрийн эрсдэл гэж гал 
түймрийн улмаас хүний амь нас, мал 
амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй 
орчинд учирч болзошгүй хор уршгийн 
магдлал”3 гэж тодорхойлжээ.

Галын түймрийн аюулгүй байдал 
гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийн 
зөвшөөрөгдсөн түвшингээс хэтрэхгүй 
байх утга бүхий объектын галын 
аюулгүйн хамгаалагдсан байдал.

“Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар 
толь” – д “Гал түймрийн аюул гэж хүний 
амь нас, эрүүл мэнд, байгалийн баялаг эд 
хөрөнгөд үзүүлэх гал түймрийн хүчин 
зүйлийн нөлөөллийн шууд ба шууд бус 
заналхийлэл” гэж тодорхойлсон байна.

2 Брушлинский.Н.Н. О понятии пожарного риска и 
связанных с ним понятиях //Пожарная безопасность. 
1999. 
3 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.
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Бүх төрлийн аюул нь төрөл бүрийн 
эрсдлийг дагуулдаг гэж дүгнээд 
Н.Н. Брушлинский гал түймрийн 
үндсэн эрсдлийг доорхи байдлаар 
тодорхойлжээ.

1. R1–нэгж хугацаанд гал түймэр 
хүнд тохиолдож болзошгүй эрсдэл 

2 

ОХУ-ын “Гражданская защита” лавлахад “Аюулгүй байдал гэдэг нь улс, нийгэмийг 
гадаад дотоодын аюул заналхийллээс, бие хүний амьдрах ашиг сонирхлыг хамгаалах 
байдал юм” гэж тодорхойлжээ. Аюулгүй байдал нь хүнс, ус, хувцас, гэр орон, мэдээлэл гэх 
мэт хүний амьдралд зайлшгүй шаардлагтай ашиг сонирхолыг хамгаалах хэрэгцээ юм.

Эрсдлийн тухай ойлголт нь дээрхи хоёр ухагдахуунаас хамгийн их маргаантай 
байгаа асуудал юм. 

Эрсдлийг хувь хүний, техникийн, нийгмийн, эдийн засгийн, экологийн гэж ангилдаг.1

Тухайлбал Гамшгийн эрсдэл, гал түймрийн эрсдэл, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын 
эрсдэлгэх мэтээр ангилдаг.

ОХУ-д Гал түймрийн эрсдэлийг анх 1990 оноос системтэйгээр судалж эхэлжээ.
Гал түймэр гэдэг нь нийгэм болон хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулах хараа 

хяналтгүйгээр явагдах шатлагын явц \процесс\ - ыг хэлнэ.
Дээрхи тодорхойлолтонд үндэслэн Н.Н.Брушлинский гал түймрийг дараах 

байдлаар тодорхойлжээ.2

Гал түймрийн аюул гэдэг нь нийгэм, хүрээлэн буй орчин, обьектод хохирол 
учруулах хараа хяналтгүйгээр үүсч, тархан дэлгэрэх шатлагын явцад учрах аюулыг хэлнэ. 

2012 онд хэвлэгдсэн “Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” - д  “Гал түймрийн 
аюул гэдэг нь хүний амь нас эрүүл мэнд, байгалийн баялаг, эд хөрөнгөд үзүүлэх гал 
түймрийн хүчин зүйлийн нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлжээ.

Гал түймрийн эрсдэл гэдэг нь гал түймрийн аюулын улмаас үүсэж болзошгүй 
тодорхой нэгжээр илэрхийлэгдэх тоон  үзүүлэлт юм. 

“Гал түймрийн эрсдэл гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд учирч болзошгүй хор уршгийн магдлал”3 гэж тодорхойлжээ.

Галын түймрийн аюулгүй байдал гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийн зөвшөөрөгдсөн 
түвшингээс хэтрэхгүй байх утга бүхий объектын галын аюулгүйн хамгаалагдсан байдал.

“Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” – д “Гал түймрийн аюул гэж хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, байгалийн баялаг эд хөрөнгөд үзүүлэх гал түймрийн хүчин зүйлийн 
нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлсон байна.

Бүх төрлийн аюул нь төрөл бүрийн эрсдлийг дагуулдаг гэж дүгнээд Н.Н. 
Брушлинский гал түймрийн үндсэн эрсдлийг доорхи байдлаар тодорхойлжээ.

1. R1–нэгж хугацаанд гал түймэр хүнд тохиолдож болзошгүй эрсдэл 
гал түймрийн тоо

103 хүн\жилд
  
2. R2 – гал түймрийн улмаас хүний амь нас хохирч болзошгүй эрсдэл

нас барсан хүний тоо
102 гал түймрийн тоо

  
3. R3 – гал түймрийн улмаас нэгж хугацаанд гарсан хүн нас барьж болзошгүй 

эрсдэл.
нас барсан хүний тоо

103 хүн\жилд

R1, R2, R3 нь доорхи хамааралтай 
R3 = R1х  R2, 

1 www.myshared.ru/slide/613306/
2 Брушлинский.Н.Н. О понятии пожарного риска и связанных с ним понятиях //Пожарная 
безопасность. 1999. 
3 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.

 
2. R2 – гал түймрийн улмаас хүний 

амь нас хохирч болзошгүй эрсдэл

2 

ОХУ-ын “Гражданская защита” лавлахад “Аюулгүй байдал гэдэг нь улс, нийгэмийг 
гадаад дотоодын аюул заналхийллээс, бие хүний амьдрах ашиг сонирхлыг хамгаалах 
байдал юм” гэж тодорхойлжээ. Аюулгүй байдал нь хүнс, ус, хувцас, гэр орон, мэдээлэл гэх 
мэт хүний амьдралд зайлшгүй шаардлагтай ашиг сонирхолыг хамгаалах хэрэгцээ юм.

Эрсдлийн тухай ойлголт нь дээрхи хоёр ухагдахуунаас хамгийн их маргаантай 
байгаа асуудал юм. 

Эрсдлийг хувь хүний, техникийн, нийгмийн, эдийн засгийн, экологийн гэж ангилдаг.1

Тухайлбал Гамшгийн эрсдэл, гал түймрийн эрсдэл, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын 
эрсдэлгэх мэтээр ангилдаг.

ОХУ-д Гал түймрийн эрсдэлийг анх 1990 оноос системтэйгээр судалж эхэлжээ.
Гал түймэр гэдэг нь нийгэм болон хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулах хараа 

хяналтгүйгээр явагдах шатлагын явц \процесс\ - ыг хэлнэ.
Дээрхи тодорхойлолтонд үндэслэн Н.Н.Брушлинский гал түймрийг дараах 

байдлаар тодорхойлжээ.2

Гал түймрийн аюул гэдэг нь нийгэм, хүрээлэн буй орчин, обьектод хохирол 
учруулах хараа хяналтгүйгээр үүсч, тархан дэлгэрэх шатлагын явцад учрах аюулыг хэлнэ. 

2012 онд хэвлэгдсэн “Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” - д  “Гал түймрийн 
аюул гэдэг нь хүний амь нас эрүүл мэнд, байгалийн баялаг, эд хөрөнгөд үзүүлэх гал 
түймрийн хүчин зүйлийн нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлжээ.

Гал түймрийн эрсдэл гэдэг нь гал түймрийн аюулын улмаас үүсэж болзошгүй 
тодорхой нэгжээр илэрхийлэгдэх тоон  үзүүлэлт юм. 

“Гал түймрийн эрсдэл гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд учирч болзошгүй хор уршгийн магдлал”3 гэж тодорхойлжээ.

Галын түймрийн аюулгүй байдал гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийн зөвшөөрөгдсөн 
түвшингээс хэтрэхгүй байх утга бүхий объектын галын аюулгүйн хамгаалагдсан байдал.

“Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” – д “Гал түймрийн аюул гэж хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, байгалийн баялаг эд хөрөнгөд үзүүлэх гал түймрийн хүчин зүйлийн 
нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлсон байна.

Бүх төрлийн аюул нь төрөл бүрийн эрсдлийг дагуулдаг гэж дүгнээд Н.Н. 
Брушлинский гал түймрийн үндсэн эрсдлийг доорхи байдлаар тодорхойлжээ.

1. R1–нэгж хугацаанд гал түймэр хүнд тохиолдож болзошгүй эрсдэл 
гал түймрийн тоо

103 хүн\жилд
  
2. R2 – гал түймрийн улмаас хүний амь нас хохирч болзошгүй эрсдэл

нас барсан хүний тоо
102 гал түймрийн тоо

  
3. R3 – гал түймрийн улмаас нэгж хугацаанд гарсан хүн нас барьж болзошгүй 

эрсдэл.
нас барсан хүний тоо

103 хүн\жилд

R1, R2, R3 нь доорхи хамааралтай 
R3 = R1х  R2, 

1 www.myshared.ru/slide/613306/
2 Брушлинский.Н.Н. О понятии пожарного риска и связанных с ним понятиях //Пожарная 
безопасность. 1999. 
3 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.

 
3. R3 – гал түймрийн улмаас нэгж 

хугацаанд гарсан хүн нас барьж 
болзошгүй эрсдэл.
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ОХУ-ын “Гражданская защита” лавлахад “Аюулгүй байдал гэдэг нь улс, нийгэмийг 
гадаад дотоодын аюул заналхийллээс, бие хүний амьдрах ашиг сонирхлыг хамгаалах 
байдал юм” гэж тодорхойлжээ. Аюулгүй байдал нь хүнс, ус, хувцас, гэр орон, мэдээлэл гэх 
мэт хүний амьдралд зайлшгүй шаардлагтай ашиг сонирхолыг хамгаалах хэрэгцээ юм.

Эрсдлийн тухай ойлголт нь дээрхи хоёр ухагдахуунаас хамгийн их маргаантай 
байгаа асуудал юм. 

Эрсдлийг хувь хүний, техникийн, нийгмийн, эдийн засгийн, экологийн гэж ангилдаг.1

Тухайлбал Гамшгийн эрсдэл, гал түймрийн эрсдэл, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлын 
эрсдэлгэх мэтээр ангилдаг.

ОХУ-д Гал түймрийн эрсдэлийг анх 1990 оноос системтэйгээр судалж эхэлжээ.
Гал түймэр гэдэг нь нийгэм болон хүрээлэн буй орчинд хохирол учруулах хараа 

хяналтгүйгээр явагдах шатлагын явц \процесс\ - ыг хэлнэ.
Дээрхи тодорхойлолтонд үндэслэн Н.Н.Брушлинский гал түймрийг дараах 

байдлаар тодорхойлжээ.2

Гал түймрийн аюул гэдэг нь нийгэм, хүрээлэн буй орчин, обьектод хохирол 
учруулах хараа хяналтгүйгээр үүсч, тархан дэлгэрэх шатлагын явцад учрах аюулыг хэлнэ. 

2012 онд хэвлэгдсэн “Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” - д  “Гал түймрийн 
аюул гэдэг нь хүний амь нас эрүүл мэнд, байгалийн баялаг, эд хөрөнгөд үзүүлэх гал 
түймрийн хүчин зүйлийн нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлжээ.

Гал түймрийн эрсдэл гэдэг нь гал түймрийн аюулын улмаас үүсэж болзошгүй 
тодорхой нэгжээр илэрхийлэгдэх тоон  үзүүлэлт юм. 

“Гал түймрийн эрсдэл гэж гал түймрийн улмаас хүний амь нас, мал амьтан, эд 
хөрөнгө, хүрээлэн буй орчинд учирч болзошгүй хор уршгийн магдлал”3 гэж тодорхойлжээ.

Галын түймрийн аюулгүй байдал гэдэг нь гал түймрийн эрсдэлийн зөвшөөрөгдсөн 
түвшингээс хэтрэхгүй байх утга бүхий объектын галын аюулгүйн хамгаалагдсан байдал.

“Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь” – д “Гал түймрийн аюул гэж хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, байгалийн баялаг эд хөрөнгөд үзүүлэх гал түймрийн хүчин зүйлийн 
нөлөөллийн шууд ба шууд бус заналхийлэл” гэж тодорхойлсон байна.

Бүх төрлийн аюул нь төрөл бүрийн эрсдлийг дагуулдаг гэж дүгнээд Н.Н. 
Брушлинский гал түймрийн үндсэн эрсдлийг доорхи байдлаар тодорхойлжээ.

1. R1–нэгж хугацаанд гал түймэр хүнд тохиолдож болзошгүй эрсдэл 
гал түймрийн тоо

103 хүн\жилд
  
2. R2 – гал түймрийн улмаас хүний амь нас хохирч болзошгүй эрсдэл

нас барсан хүний тоо
102 гал түймрийн тоо

  
3. R3 – гал түймрийн улмаас нэгж хугацаанд гарсан хүн нас барьж болзошгүй 

эрсдэл.
нас барсан хүний тоо

103 хүн\жилд

R1, R2, R3 нь доорхи хамааралтай 
R3 = R1х  R2, 

1 www.myshared.ru/slide/613306/
2 Брушлинский.Н.Н. О понятии пожарного риска и связанных с ним понятиях //Пожарная 
безопасность. 1999. 
3 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.

R1, R2, R3 нь доорхи хамааралтай 
R3 = R1х R2,
R1 нь гарч болзошгүй гал түймрийн 

аюулын эрсдэлийг илэрхийлнэ. Харин 
R2, R3 нь гал түймрийн улмаас учрах 
зарим нэг хохирол

Гал түймрийн эрсдэлийн улмаас 
учирч болох материаллаг хохиролын 
эрсдэлийг Н.Н. Брушлинский доорхи 
байдлаар тодорхойлжээ.

1. R4 – гал түймрийн улмаас 
шатан устажболзошгүй барилга 
байгууламжийн эрсдэл:

3 

R1 нь гарч болзошгүй гал түймрийн аюулын эрсдэлийг илэрхийлнэ. Харин R2, R3 нь 
гал түймрийн улмаас учрах зарим нэг хохирол

Гал түймрийн эрсдэлийн улмаас учирч болох материаллаг хохиролын эрсдэлийг 
Н.Н. Брушлинский доорхи байдлаар тодорхойлжээ.

1. R4 – гал түймрийн улмаас шатан устажболзошгүй барилга байгууламжийн 
эрсдэл: 

шатсан барилга байгууламжийн тоо
 гал түймрийн тоо

2. R5 – гал түймрийн улмаас учирч болзошгүй материаллаг шууд хохиролын 
эрсдэл: 

мөнгөн дүнгээр
 гал түймрийн тоо

Дээрхи эрслүүдээс гадна гал түймэр дээр бэртэж болзошгүй хүн болон гал 
сөнөөгчдийн эрсдлийг тооцоолж болно. Мөн болзошгүй бэртэл гэмтлийн эрсдлийг 
төрлөөр нь тодорхойлж болно. Түүнчлэн гал түймэр гарч болзошгүй шалтгаан \ аянга, 
галдан шатаах, цахилгаан хэлхээний богино залгаа, пийшин, зуухны галлагаа гэх мэт\ - ы 
эрсдлийг тооцоолж болно. Төрөл бүрийн зориулалттай, давхартай, хийц бүтээцтэй 
барилга байгууламжид гал түймэр үүсвэрлэн гарч  болон тархан дэлгэрч болзошгүй
эрсдлийг тодорхойлж болно.

Дээрх бүх төрлийн гал түймрийн эрсдлүүд нь хувь хүн, даатгал, хот төлөвлөлт, гал 
унтраах автоматын угсралт хийдэг байгууллага компаниудын сонрхлыг ихээр татах 
болжээ.

Гал түймрийн эрсдэл нь доорхи төрлүүдтэй байдаг.4 Үүнд: 
1. Гал түймрийн эрсдэлийн зөвшөөрөгдөх түвшин – энэ нь нийгэм эдийн засагт 

учруулах хохирол нь зөвшөөрөгдөх түвшинд хамаарах гал түймрийн эрсдэл.
2. Нийгэм гал түймрийн эрсдэл – гал түймрийн хор уршгийн нөлөөгөөр олон хүн нас 

барж болзошгүй аюулын эрсдэл.
3. Гал түймрийн хувь хүний эрсдэл – гал түймрийн аюулын нөлөөлөл хүнд 

үйлчилснээр үхэлд хүргэж болзошгүйгал түймрийн эрсдэл гэх мэт эрсдэлүүд байдаг 
бөгөөд гал түймрийн эрсдлээс хамгаалахын тулд дээрхи бүх төрлийн гал түймрийн 
эрсдэлд зөв үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлагтай байдаг.

ДҮГНЭЛТ
Гал түймрийн эрсдлийг судалснаар болзошгүй гал түймрийн аюул болон түүнээс 

үүсэх хор уршиг, үр дагварыг урьдчилан магадлахболомжтой байдаг.
Гал түймрийн эрсдлийн судалгаа нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

түүнээс үүсэх хор уршгаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө материаллаг баялгийг 
хамгаалхад чухал ач холбогдолтой онол арга зүйн судалгааны ажил юм.

Гал түймрийн эрсдлийн хэмжигдэхүүнүүд нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, хүмүүст учирч болзошгүй хортой үр дагвараас хамгаалах чухал ач 
холбогдолтой тоон үзүүлэлт. 

ЭХ СУРВАЛЖИЙН ЖАГСААЛТ
1. “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”. 2015. 
2. “Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм”.1999.
3. “Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь”. 2012. 

4 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.
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R1 нь гарч болзошгүй гал түймрийн аюулын эрсдэлийг илэрхийлнэ. Харин R2, R3 нь 
гал түймрийн улмаас учрах зарим нэг хохирол

Гал түймрийн эрсдэлийн улмаас учирч болох материаллаг хохиролын эрсдэлийг 
Н.Н. Брушлинский доорхи байдлаар тодорхойлжээ.

1. R4 – гал түймрийн улмаас шатан устажболзошгүй барилга байгууламжийн 
эрсдэл: 

шатсан барилга байгууламжийн тоо
 гал түймрийн тоо

2. R5 – гал түймрийн улмаас учирч болзошгүй материаллаг шууд хохиролын 
эрсдэл: 

мөнгөн дүнгээр
 гал түймрийн тоо

Дээрхи эрслүүдээс гадна гал түймэр дээр бэртэж болзошгүй хүн болон гал 
сөнөөгчдийн эрсдлийг тооцоолж болно. Мөн болзошгүй бэртэл гэмтлийн эрсдлийг 
төрлөөр нь тодорхойлж болно. Түүнчлэн гал түймэр гарч болзошгүй шалтгаан \ аянга, 
галдан шатаах, цахилгаан хэлхээний богино залгаа, пийшин, зуухны галлагаа гэх мэт\ - ы 
эрсдлийг тооцоолж болно. Төрөл бүрийн зориулалттай, давхартай, хийц бүтээцтэй 
барилга байгууламжид гал түймэр үүсвэрлэн гарч  болон тархан дэлгэрч болзошгүй
эрсдлийг тодорхойлж болно.

Дээрх бүх төрлийн гал түймрийн эрсдлүүд нь хувь хүн, даатгал, хот төлөвлөлт, гал 
унтраах автоматын угсралт хийдэг байгууллага компаниудын сонрхлыг ихээр татах 
болжээ.

Гал түймрийн эрсдэл нь доорхи төрлүүдтэй байдаг.4 Үүнд: 
1. Гал түймрийн эрсдэлийн зөвшөөрөгдөх түвшин – энэ нь нийгэм эдийн засагт 

учруулах хохирол нь зөвшөөрөгдөх түвшинд хамаарах гал түймрийн эрсдэл.
2. Нийгэм гал түймрийн эрсдэл – гал түймрийн хор уршгийн нөлөөгөөр олон хүн нас 

барж болзошгүй аюулын эрсдэл.
3. Гал түймрийн хувь хүний эрсдэл – гал түймрийн аюулын нөлөөлөл хүнд 

үйлчилснээр үхэлд хүргэж болзошгүйгал түймрийн эрсдэл гэх мэт эрсдэлүүд байдаг 
бөгөөд гал түймрийн эрсдлээс хамгаалахын тулд дээрхи бүх төрлийн гал түймрийн 
эрсдэлд зөв үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлагтай байдаг.

ДҮГНЭЛТ
Гал түймрийн эрсдлийг судалснаар болзошгүй гал түймрийн аюул болон түүнээс 

үүсэх хор уршиг, үр дагварыг урьдчилан магадлахболомжтой байдаг.
Гал түймрийн эрсдлийн судалгаа нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

түүнээс үүсэх хор уршгаас хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө материаллаг баялгийг 
хамгаалхад чухал ач холбогдолтой онол арга зүйн судалгааны ажил юм.

Гал түймрийн эрсдлийн хэмжигдэхүүнүүд нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, хүмүүст учирч болзошгүй хортой үр дагвараас хамгаалах чухал ач 
холбогдолтой тоон үзүүлэлт. 

ЭХ СУРВАЛЖИЙН ЖАГСААЛТ
1. “Галын аюулгүй байдлын тухай хууль”. 2015. 
2. “Гал түймрийн улсын хяналтын дүрэм”.1999.
3. “Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь”. 2012. 

4 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.

Дээрхи эрслүүдээс гадна гал түймэр 
дээр бэртэж болзошгүй хүн болон 
гал сөнөөгчдийн эрсдлийг тооцоолж 
болно. Мөн болзошгүй бэртэл гэмтлийн 
эрсдлийг төрлөөр нь тодорхойлж 
болно. Түүнчлэн гал түймэр гарч 
болзошгүй шалтгаан \ аянга, галдан 
шатаах, цахилгаан хэлхээний богино 
залгаа, пийшин, зуухны галлагаа гэх 
мэт\ - ы эрсдлийг тооцоолж болно. 
Төрөл бүрийн зориулалттай, давхартай, 
хийц бүтээцтэй барилга байгууламжид 
гал түймэр үүсвэрлэн гарч болон 
тархан дэлгэрч болзошгүй эрсдлийг 
тодорхойлж болно.

Дээрх бүх төрлийн гал түймрийн 
эрсдлүүд нь хувь хүн, даатгал, хот 
төлөвлөлт, гал унтраах автоматын 
угсралт хийдэг байгууллага 
компаниудын сонрхлыг ихээр татах 
болжээ.

Гал түймрийн эрсдэл нь доорхи 
төрлүүдтэй байдаг.4 Үүнд: 

1. Гал түймрийн эрсдэлийн 
зөвшөөрөгдөх түвшин – энэ нь нийгэм 
эдийн засагт учруулах хохирол нь 
зөвшөөрөгдөх түвшинд хамаарах гал 
түймрийн эрсдэл.

2. Нийгэм гал түймрийн эрсдэл – 
гал түймрийн хор уршгийн нөлөөгөөр 
олон хүн нас барж болзошгүй аюулын 
эрсдэл.

3. Гал түймрийн хувь хүний эрсдэл 
– гал түймрийн аюулын нөлөөлөл 
хүнд үйлчилснээр үхэлд хүргэж 
болзошгүйгал түймрийн эрсдэл гэх мэт 
эрсдэлүүд байдаг бөгөөд гал түймрийн 
эрсдлээс хамгаалахын тулд дээрхи 
бүх төрлийн гал түймрийн эрсдэлд 
зөв үнэлэлт дүгнэлт өгөх шаардлагтай 
байдаг.

ДҮГНЭЛТ
Гал түймрийн эрсдлийг судалснаар 

болзошгүй гал түймрийн аюул болон 

4 Гамшгийн нэр томъёоны тайлбар толь. УБ., 2012.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

түүнээс үүсэх хор уршиг, үр дагварыг 
урьдчилан магадлах боломжтой байдаг. 

Гал түймрийн эрсдлийн судалгаа 
нь гал түймрийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, түүнээс үүсэх хор уршгаас 
хүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгө 
материаллаг баялгийг хамгаалахад 
чухал ач холбогдолтой онол арга зүйн 
судалгааны ажил юм.

Гал түймрийн эрсдлийн 
хэмжигдэхүүнүүд нь гал түймрийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх, хүмүүст 
учирч болзошгүй хортой үр дагвараас 
хамгаалах чухал ач холбогдолтой тоон 
үзүүлэлт.
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ХИЛ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮҮССЭН ГАМШГИЙН ҮЕД 
УЛСЫН ХИЛ ХАМГААЛАЛТАД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ

CHALLENGES FACING BORDER PROTECTION 
OPERATIONS DURING NEAR BORDER DISASTERS

Б.ЗУЛБАДРАХ 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, хөгжлийн 
хүрээлэнгийн Хил судлалын төвийн эрдэм шинжилгээний 
ажилтан, докторант, дэд хурандаа

ZULBADRAKH B.
Lieutenant Colonel, Ph.D Student, Researcher at the Border Studies 
Center, Research and Development Institute, 
Law Enforcement University

Товч агуулга: Практикт гамшгийн үеийн хил хамгаалалт гэсэн ойлголт 
байхгүйгээс цаг агаарын тааламжгүй үед хил хамгаалж байгаатай адилтган үздэг. 
Энэ нь хилчид хил хамгаалах үндсэн үүргийн зэрэгцээ гамшигтай тэмцэх, гамшгаас 
өөрийн болон ард иргэдийн амь нас, өмч хөрөнгө, малыг хамгаалахад олон улсын 
хандив тусламж болон хүчний байгууллагуудын дэмжлэг авч чадахгүйд хүргэдэг. 
Иймд гамшгийн үеийн хил хамгаалалтын талаар судалгаа хийх, хилийн отряд, 
заставын гамшгаас хамгаалах, гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хил орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн гамшигтай тэмцэх, нөхөн сэргээх талаар сургалт 
явуулах, журам заавар гаргаж мөрдөх, бусад байгууллага, ард иргэдтэй хамтарсан 
дадлага, сургууль явуулах нь гамшгийн үеийн хил хамгаалалтын тулгамдсан асуудал 
болж байна.

Abstract: In practice, there does not exist an understanding on protecting the 
border during disasters and as such disasters are treated the same as unfavorable 
weather conditions. This means that border guards are unable to receive assistance from 
international humanitarian aid organizations and other security forces during events of 
disaster to protect themselves and others, their properties and livestock from dangerous that 
arise during such conditions. Hence, the task of conducting research on border protection 
during disasters, developing outpost disaster management plans and implementing disaster 
training programs for border guards and local citizens are key challenges to effective 
border protection operations during disasters.

Түлхүүр үгс. Хил хамгаалах байгууллагад гамшгийн үед тулгамдаж буй асуудал, 
хилийн отряд, заставын гамшгийн төлөвлөгөө, гамшгаас хамгаалах сургалт дадлага, 
хилийн төлөөлөгч, гамшгийн үед хил хамгаалах эдийн засгийн арга хэмжээ. 

Keywords: challenges facing border protection operations during disasters, border 
troops, outpost disaster management plan, disaster training, border agent, economic 
measures for protecting the border during disasters.
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Дэлхийн уур амьсгал өөрчлөгдөж, 
дулаарч байгаагаас улс орнуудад 
тохиолддог байгалийн гамшгийн 
давтамж ойртож, учрах хохирол 
нэмэгдэж, дэлхийн улс орны эдийн 
засагт төдийгүй, иргэдийн амь насанд 
цэрэг дайны үеийнхээс дутахааргүй 
ихээхэн хохирол учруулах болсон. 

Монгол Улсын газар нутгийн 25 
хувийг хил орчмын нутаг дэвсгэр 
эзэлдэг. Хилийн зурвас, бүсэд хүн 
амын 12 хувь, малын 30 орчим хувь нь 
байдаг бөгөөд энэхүү нутаг дэвсгэрт 
байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл гарах 
тохиолдол сүүлийн жилүүдэд ихэссэн. 
Үүнтэй холбоотойгоор гамшгийн үед 
ажиллах арга, үйл ажиллагааг тодотгох, 
урьдчилсан ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах, тусгай томилгоот 
бүлгийг сурган дадлагажуулах, зохих 
нөөцийг бүрдүүлэх, мэргэжлийн 
байгууллагуудад туслах, бие 
бүрэлдэхүүн, нутгийн ард иргэд, мал 
амьтад, эд хөрөнгийг хамгаалах үүрэг 
хилийн анги салбаруудад тавигдах 
болсон. 

Хил орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн 
гамшгийн үед Онцгой байдлын албаны 
аврах анги, салбарын хүч боломжийг 
харахгүйгээр, Хилийн цэргийн анги, 
салбар өөрийн хүч хэрэгслийг ашиглан 
гамшгийн аюултай тэмцэж, хүний 
амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг 
хамгаалдаг. 

Хилийн цагийн байдалд нөлөөлөх 
нийтийг хамарсан гамшигт үзэгдэл 
нь үүнийг далимдуулан хууль бусаар 
хил давуулан наймаа хийх, хулгайн 
ан агнах, мал хулгайлах, ашиг хонжоо 
олох гэсэн зорилго, сэдлийг гэмт 
этгээдэд төрүүлж байдаг тул улсын хил, 
хил орчмын нутаг дэвсгэрт гамшигт 
үзэгдэл үүссэн үед гамшгийг арилгах, 
даван туулахын зэрэгцээ улсын хил 
хамгаалалтыг найдвартай зохион 
байгуулах асуудал хилчдэд тулгарч 

байдаг. Иймээс хилийн бүс зурваст нь 
гамшигт үзэгдэл тохиолдсон хилийн 
анги, салбарт бусад анги, салбаруудаас 
хүн хүчний дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, 
гамшигтай тэмцэх операци зохион 
байгуулах, бэлтгэл хүчний болон 
тусгай хүчний нөөц анги салбаруудын 
хүч хэрэгслийг татан оролцуулах 
зэрэг гамшгийн үед ажиллах бэлэн 
байдлын тогтолцоо, гүйцэтгэх үүргийг 
тодорхой болгох, урьдчилан төлөвлөх 
шаардлага бий болсон. Гэвч хилийн 
отрядууд сургалтын хугацаанд нэг ч 
удаа гамшгийн үеийн хил хамгаалалтын 
сургууль, дадлага хийхгүй байгаа нь 
гамшгийн үеийн хил хамгаалалт зохион 
байгуулах мэдлэг, дадлага байхгүй, 
сэтгэл зүйн хувьд бэлтгэгдээгүй байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
“Хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, 
орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл 
алдагдахаас хамгаалуулах эрхтэй”1;

Монгол Улсын Хилийн тухай 
хуульд “Улсын хил хамгаалалт нь 
үндэсний аюулгүй байдал, улсын батлан 
хамгаалах арга хэмжээний салшгүй 
хэсэг мөн”2;

Монгол Улсын батлан хамгаалах 
бодлогын үндэс баримт бичигт 
“Батлан хамгаалах үйл ажиллагаа нь 
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
үйл ажиллагааны бүрэлдэхүүн хэсэг 
бөгөөд Монгол Улсын тусгаар тогтнол, 
бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн 
бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын 
халдашгүй дархан байдлыг хангах, 
хамгаалах зорилго бүхий улс төр, 
эдийн засаг, нийгэм, эрх зүй, цэргийн 
арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 
нэгдмэл удирдлага, зохион байгуулалт, 
зохицуулалтын цогц мөн” уг баримт 
бичгийн 2.6-д “Хүн амыг гамшиг, 

1 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 
16 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг
2 Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийн 4 дүгээр 
бүлгийн 30 дугаар зүйл 1 дүгээр заалт
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гэнэтийн бусад аюул, үй олноор устгах 
зэвсгийн хөнөөлөөс хамгаалах нь 
батлан хамгаалах үйл ажиллагааны 
бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд нэгдсэн 
төлөвлөлт, нэгдмэл тогтолцоотой 
байна” 3;

“...Зэвсэгт хүчний ерөнхий 
командлагчийн зөвшөөрснөөр 
ерөнхий зориулалтын цэргийн 
зарим анги салбарыг улсын хил 
хамгаалах зорилгоор ашиглаж болно” 

4 гэсэн заалтууд нь хил орчмын нутаг 
дэвсгэрт үүссэн гамшгийн үеийн хил 
хамгаалалтад хүчний байгууллагуудыг 
оролцуулах эрхзүйн үндэслэл болж 
байна.

“...улсын хил, хил орчмын нутаг 
дэвсгэрийн бүх үзэгдэл үйлдлийг 
судалдаг утгаараа хил хамгаалалтын 
бодлого, үйл ажиллагаа нь байгалийн 
шинжлэх ухаанаас ангид байх ямар ч 
бололцоогүй юм”5 

Гамшиг (disaster) гэдгийг 
Вэбстерийн толь бичигт “их хэмжээний 
хохирол, гарз, сүйрлийг авчрах гэнэтийн 
аюултай үзэгдэл”, Википедиа нэвтэрхий 
тольд “байгалийн болон хүний үйл 
ажиллагаатай холбоотой аюулын 
улмаас их хэмжээний хохирол, сүйрэл 
учрах, хүний амь нас үрэгдэх, болон 
хүрээлэн буй орчинд эрс өөрчлөлт 
орох нөхцөл үүсэхийг” хэлнэ гэсэн бол 
Монгол хэлний дэлгэрэнгүй тайлбар 
тольд гамшиг гэдгийг “ган, зуд, үер ус, 
өвчин тахал, дайсны хөнөөл зэрэг аюул” 
хэмээн тодорхойлжээ. 

Монгол Улсын гамшгаас хамгаалах 
тухай хуульд “гамшиг” гэж аюулт 
үзэгдэл, техникийн холбогдолтой осол, 

3 Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 10 дугаар 
сарын 08-ны өдрийн 85 тоот тогтоол “Монгол Улсын 
батлан хамгаалах бодлогын үндэс” баримт бичгийн 
2 дугаар бүлгийн 2.1
4 Монгол Улсын Хилийн тухай хуулийн 4 дүгээр 
бүлгийн 30 дугаар зүйл 3 дугаар заалт
5 Ш. Арвай Монгол Улсын төрөөс хилийн талаар 
баримтлах бодлого, стратегийн онцлог. УБ., 2015 он. 
9 дахь тал

алан хядах ажиллагаа, дэлбэрэлтийн 
улмаас олон хүний эрүүл мэнд, амь нас 
хохирох, мал, амьтан олноор хорогдох, 
эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд улс, 
орон нутгийн дотоод нөөц боломжоос 
давсан хохирол учрахыг хэлнэ6 гэсэн 
байна. Гамшиг нь учруулсан хохирол 
ба нэрвэгдэгсдийн хор уршгийг арилгах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тухайн 
нийгмийн чадавхаас хэтэрсэн үзэгдэл 
тохиолдох гэсэн утгаар гол төлөв 
тодорхойлогдож байдаг. Товчлон хэлбэл 
хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлээс 
шалтгаалан маш хурц хэлбэрээр, гэнэт 
илрэхдээ олон хүн амьтныг гэмтээж, 
асар их хэмжээний эд материалын 
хохирол учруулдаг байгалийн цочир 
үзэгдлийг бид байгалийн гамшиг гэж 
нэрлэдэг билээ. 

Монгол хэлний дэлгэрэнгүй 
тайлбар тольд “онцгой байдал” гэдгийг 
“байгалийн гамшиг, улс төрийн хямрал 
зэргээс улс орны хэмжээнд юмуу 
тодорхой бүс нутгийн иргэдийн амар 
тайван байдал, байгууллагуудын хэвийн 
ажиллагаа алдагдаж болох нөхцөл 
байдал” гэж тодорхойлжээ. 

Монгол Улсын Онц байдлын тухай 
хуульд “онц байдал” гэж “Монгол 
Улсын нийт нутаг дэвсгэрт буюу түүний 
зарим хэсэгт Үндсэн хуулийн хорин 
тавдугаар зүйлийн 2 дахь хэсэгт заасан 
онцгой нөхцөл бий болсон үед онцгой 
нөхцөл, түүний үр дагаврыг арилгах, 
хүн ам, нийгмийн амьдралыг хэвийн 
болгох зорилгоор энэ хуульд заасны 
дагуу иргэдийн эрх, эрх чөлөө, хуулийн 
этгээдийн эрхийг хязгаарлаж, тэдэнд 
нэмэгдэл үүрэг хариуцуулан төрийн 
болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
үйл ажиллагаанд тодорхой хугацаагаар 
тогтоосон эрх зүйн онцгой дэглэмийг”7 

6 2015 оны 01 дүээр сарын 13-ны өдрийн хуулиар 
өөрчлөн найруулсан.
7 Монгол Улсын Онц байдлын тухай хуулийн 1 
дүгээр бүлгийн 3 дугаар зүйл
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хэлнэ гэсэн тодорхойлолтоор 
илэрхийлэгдэж байна. 

Хил хамгаалалтын дүрэмд онцгой 
байдлын үеийн хил хамгаалалт гэж 
“Улсын хилийн зурвас, бүсэд байгалийн 
гамшиг, аюулт үзэгдэл тохиолдох, 
эмх замбараагүй байдал үүсэх, иргэд 
бөөнөөр хил нэвтрэхийг завдах, алан 
хядах, хорлон сүйтгэх ажиллагаа 
явагдах, өдөөн хатгалга, зэвсэгт 
халдлага, түрэмгийлэл үйлдэгдэх 
нөхцөл байдал бий болсон үед Хил 
хамгаалах байгууллагаас явуулах цогц 
үйл ажиллагааг”8 хэлнэ гэжээ. 

Эндээс харахад хил орчмын нутаг 
дэвсгэрт үүссэн гамшгийн үед Хилийн 
отряд нь ХХЕГ-ын даргын “Маш 
нууц” зэрэглэлтэй “Онцгой байдлын 
хил хамгаалалт”-ын хэлбэрт шилжих 
шаардлагатай болдог. 

Хилийн отрядуудад гамшгийн 
үед ажиллах харилцан ажиллагааны 
төлөвлөгөө байхгүй, харин онцгой байдал 
үүссэн үеийн харилцан ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулсан боловч 
маш нууцын зэрэглэлтэй байна. Энэ 
нь онцгой байдал, гамшгийн нөхцөл 
байдлыг сайтар ялгаж төлөвлөөгүйтэй 
холбоотой. Иймээс хилийн отрядад 
гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө, 
гамшгийн үед ажиллах төлөвлөгөөг 
хийх шаардлагатай байна. 

Байгалийн гамшгийн үед нэгдсэн 
удирдлагатай, мэдээлэл ил тод байж, 
гамшгийг бага эрсдэлтэй даван 
туулах учраас гамшгийн үед ажиллах 
төлөвлөгөөг нууцын зэрэглэлд 
оруулахгүйгээр төлөвлөж, албан 
хэрэгцээнд ашиглах нь оновчтой гэж 
үзэж байна.

Гамшгийн үеийн хил хамгаалалтад 
дараах өөрчлөлтүүд тусгагдаж, хил 
хамгаалалтыг өөрчлөн зохион байгуулах 
шаардлага болж байдаг. Үүнд:

8 Хил хамгаалалтын нэгдүгээр ангийн дүрмийн 9 
дүгээр бүлгийн 187 дугаар зүйл

- Гамшгийн эрсдэлтэй нөхцөлд 
улсын хил хамгаалалтыг тасралтгүй 
зохион байгуулах шинэ арга замыг 
эрэлхийлэх;

- Гамшиг, аюулт үзэгдлээс 
хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхдээ 
байгаль цаг уурын нөхцөл, гамшиг, 
аюулт үзэгдлийн цар хэмжээг харгалзан 
үзэх;

- Гамшиг аюулт үзэгдлээс хамгаалах 
бэлэн байдлыг хангах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх;

- Хилийн бүс, зурваст бий болсон 
гамшигт нэрвэгдэгсдэд яаралтай 
тусламж үзүүлэх; 

- Гамшгийн улмаас болон тухайн 
нөхцөлийг далимдуулан гарч болох 
хилийн зөрчил, будлианаас урьдчилан 
сэргийлэх;

- Бие бүрэлдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах, гамшгийн хор 
хөнөөлийг арилгах;

- Гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааг өмчийн төрөл хэлбэрийг үл 
харгалзан зохион байгуулахад туслах;

- Гамшгийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, аврах, хор уршгийг арилгах, 
хойшлуулшгүй сэргээн босгох үйл 
ажиллагааг цаг алдалгүй хугацаанд нь 
явуулах;

- Харилцан ажиллагаатай 
байгууллагууд болон иргэдийн хүч 
оролцоог уялдуулан зохицуулах зэрэг 
асуудлууд болно.

Гамшгийн үеийн хил хамгаалалт 
гэсэн тогтсон ойлголт байхгүйгээс 
хилийн отряд, заставын гамшгийн 
үеийн үйл ажиллагаа төлөвлөгдөөгүй, 
тодорхой бус байна. Иймд гамшгийн 
үеийн хил хамгаалалт гэсэн ойлголтыг 
тодорхойлох, гамшигт үзэгдэлтэй 
холбоотой бэлэн байдлын тогтолцоо, 
хил хамгаалах анги /салбар/-ийн 
гүйцэтгэх үүргийг тодорхой болгох, 
гамшиг тохиолдсон үед бүх нийтийн 
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хүчийг хилийн аль хэсэгт ашиглах, 
хил залгаа улсын болон олон улсын 
дэмжлэгийг хил хамгаалалтад ямар 
хэмжээгээр авах, хил залгаа улсын хил 
орчмын нутаг дэвсгэрт гамшигт үзэгдэл 
тохиолдсон үед ямар хүч хэрэгслээр аль 
байгууллага хэрхэн дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэх зэрэг тулгамдсан асуудлууд 
үүсч байдаг. 

Гамшгийн үеийн улсын хил 
хамгаалалтыг зохион байгуулж явуулах 
чухал арга хэмжээний нэг нь улсын 
хил хамгаалалтын улс төр, дипломатын 
арга хэмжээ бөгөөд Монгол Улсын олон 
улсын гэрээ хэлэлцээрүүд, Засгийн 
Газар, Хил хамгаалах байгууллагаас 
улсын хил хамгаалалтын талаар 
удирдлагын түвшинд хийсэн уулзалт, 
протоколын дагуу харилцан ажиллаж, 
гамшигтай тэмцэх хамтын ажиллагаа 
зохион байгуулах, хил орчмын 
нутаг дэвсгэрт үүссэн гамшгийн үед 
харилцан туслах, гамшгийн дараа 
улсын хилийн шугамыг хамтран 
шалгах, үер усны улмаас улсын хилийн 
усаар хиллэсэн хэсгийн байршилд 
өөрчлөлт орсон эсэхийг шалгах, орсон 
бол тэмдэгжүүлэх, гамшгаас сэргийлэх 
талаар харилцан туршлага солилцох 
зэрэг арга хэмжээнүүдийг хил залгаа 
орнуудтай дипломатын түвшинд 
явуулах нь оновчтой гэж үзэж байна.

Оросын Холбооны Улстай “Хил 
орчмын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрийн 
осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан 
сэргийлэх, үр дагаврыг арилгах 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай” 
хэлэлцээр9, мөн Бүгд Найрамдах Хятад 
Ард Улстай “Хил орчмын ой, хээрийн 
түймэртэй тэмцэх талаар хамтран 
ажиллах тухай” хэлэлцээр10 нь өнөөг 

9 Монгол Улсын Засгийн Газар, Оросын Холбооны 
Улсын Засгийн Газар хоорондын 1995 оны 2 дугаар 
сарын 11-ний өдөр байгуулсан хэлэлцээр.
10 Монгол Улсын Засгийн Газар, Бүгд Найрамдах 
Хятад Ард Улсын Засгийн Газар хоорондын 
1995 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдөр байгуулсан 

хүртэл хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж, хил 
орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн гамшгийн 
асуудлыг хамтран зохицуулж байна. 
Эдгээр хэлэлцээрүүдийн үр дүнд хил 
орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн томоохон 
аюулт үзэгдэл, ослын үед ОХУ, БНХАУ-
ын аврах багтай хамтран ажиллах, 
туршлага солилцох, техникийн тусламж 
авах зэргээр хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэн ажиллаж байна. Хилийн 
төлөөлөгчийн ажиллагааг өргөжүүлэн 
гамшгийн үед хил залгаа улстай хил 
хамгаалах хамтын ажиллагааг тодотгох, 
гамшгийн улмаас гарцаагүй нөхцөл 
байдалд хил зөрчсөн хүн, мал, адгуусыг 
асран хамгаалах, хүлээлгэн өгөх, 
гамшгийг арилгахад хамтран ажиллах, 
харилцан туслах, гамшгийг хохирол 
багатай туулах хамтын ажиллагааг 
зохион байгуулах, гамшгийн хохирлыг 
хамтран арилгах зэрэг асуудлуудаар 
хамтарсан сургууль, дадлага хийх, 
харилцан туршлага, санал солилцох 
арга хэмжээг улс төр, дипломатын 
шугамаар авч хэрэгжүүлэх нь үр дүнтэй 
гэж үзэж байна.

Хил хамгаалах болон онцгой 
байдлын байгууллагуудын удирдлагын 
түвшинд өнөөгийн байдлаар хамтын 
ажиллагааны чиглэлээр эрхзүйн ямар 
нэгэн баримт бичиг байхгүй боловч 
хилийн дагуух аймгуудын онцгой 
байдлын газар, хэлтсүүдтэй хилийн 
анги, нэгтгэлүүд хамтын ажиллагааны 
гэрээ байгуулж, болзошгүй гамшгаас 
хамгаалах бэлэн байдлын төлөвлөгөө 
боловсруулан түүнийхээ дагуу хамтран 
ажиллаж байна. Мөн Гамшгаас 
хамгаалах тухай,11 Галын аюулгүй 
байдлын тухай,12 Улсын нөөцийн 

хэлэлцээр.
11 Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хууль. 
УБ., 2003 он. 
12 Монгол Улсын Галын аюулгүй байдлын тухай 
хууль. УБ., 1999 он.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

тухай,13 Хилийн тухай хууль,14 
Гамшгийн үед хүч хэрэгслийг дайчлан 
гаргах журам15, Гамшгийн үед нүүлгэн 
шилжүүлэх журам16 болон бусад эрх 
зүйн баримт бичгүүдийн хүрээнд 
гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг 
хангах ажил явагдаж байна.

Гамшиг, аюулт үзэгдлийн үед 
хилчдэд хүндрэл учруулж байдаг хил 
орчмын дэглэмийн зөрчил бол гамшгийн 
нөлөөгөөр үлэмж их хэмжээний мал 
хил давж болзошгүй нөхцөл байдал 
үүсч, хилчид хязгаар нутгийн малыг 
хариуцдаг юм шиг ханддаг явдал 
юм. Хилд тулсан малыг буцаахад 
эргээд ирчихдэг, эзнийг тогтооход 
хүндрэлтэй, сайн дураараа өөрсдөө 
ирдэггүй, эзнийг нь тогтоолоо гэхэд 
5000-40000 төгрөгөөр торгох заалттай. 
Торгуулийн хуудас бичээд торгоход 
малын эзэн торгуулийн мөнгөө банкинд 
тушаадаггүйгээс, банкнаас хилчдийг 
төлбөрийг нь төлүүл гэж шаарддаг. Мал 
нь дахиад л хилд тулж, гамшгийн үед 
хил давах тохиолдол гардаг. Иймээс 
гамшгийн үеийн хил хамгаалалтад 
иргэд, байгууллагыг өргөнөөр татан 
оролцуулахгүй бол хил хамгаалалт 
үр дүн багатай, хүнд хөдөлмөр болж 
байдаг. 

Гамшгийн үеийн хил хамгаалалтад 
туслалцаа үзүүлсэн албан байгууллага, 
орон нутгийн оршин суугчид, хил 
хамгаалалтад туслах хүчний гишүүдийг 
урамшуулах, гамшигт үзэгдлийг 
далимдуулан хилийн болон хил 
орчмын дэглэмийн зөрчил гаргагчдад 
хүлээлгэх хариуцлагыг эрс нэмэгдүүлэх 
замаар эдийн засгийн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдүүлэх 

13 Монгол Улсын Улсын нөөцийн тухай хууль. УБ., 
2007 он.
14 Монгол Улсын Хилийн тухай хууль. УБ., 1993 он.
15 Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 
нэгдүгээр хавсралт
16 Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолын 
хоёрдугаар хавсралт

нь илүү зохимжтой гэж үзэж байна.
Хил орчмын нутаг дэвсгэрт үүссэн 

гамшгийн нөхцөл байдлыг далимдуулан 
хилийн болон хил орчмын дэглэмийн 
зөрчил гаргаж болзошгүй этгээд, 
түүний хамсаатныг нь тогтоох, судалгаа 
явуулах, тэдний үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих, байнгын мэдээлэл дамжуулах, 
цагийн байдлын мэдээ цуглуулахад 
гүний заагт харилцан ажиллагаатай 
байгууллагын хүч хэрэгслийг ашиглах 
арга тактикийг боловсруулан, улсын 
хил хамгаалалтад ашиглах нь үргүй 
зардлыг бууруулах, хил хамгаалалтын 
үр дүнг дээшлүүлэх, хилийн зөрчлийн 
илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх, гамшгийн 
үед гарч болзошгүй хилийн зөрчлөөс 
сэргийлэх ач холбогдолтой.

Хил орчмын нутаг дэвсгэр /хилийн 
отряд, застав, харуулын байрлал, хилийн 
бүс, зурвас/-т тохиолдсон гамшигт 
хилчид, хилийн анги, салбарын байрлал, 
мал, ан амьтад, өвс ургамал, байгаль 
экологи өртсөн тохиолдолд гамшигтай 
тэмцэх ажиллагаанд хилийн анги, 
салбар оролцож, мэргэжлийн болон 
харилцан ажиллагаатай байгууллагын 
хүч оролцоог удирдан чиглүүлэх 
шаардлага үүсч байдаг. Үүнээс: 

- Хил залгаа улсад мал, ан амьтны 
гоц халдварт өвчин гарах,

- Цас зуд, ган гачиг, үер усны аюулаас 
хил орчмын зам харгуй хаагдах,

- Ой хээрийн түймрийн улмаас 
хилийн торны шон их хэмжээгээр 
шатаж, хилийн өргөст утсан хашаагүй 
болох,

- Хүчтэй шуурганд хилийн тор олон 
арван км газарт нэгэн зэрэг унах,

- Гамшгийн улмаас мал, их 
хэмжээгээр хилд тулах түүнийг 
тогтоон барих зэрэг асуудал хамгийн 
элбэг тохиолддог. Эдгээр асуудлууд 
нь онцгой байдлын хил хамгаалалт /
байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдэл 
тохиолдох, эмх замбараагүй байдал 
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үүсэх, иргэд бөөнөөр хил нэвтрэхийг 
завдах, алан хядах, хорлон сүйтгэх 
ажиллагаа явагдах, өдөөн хатгалга, 
зэвсэгт халдлага, түрэмгийлэл 
үйлдэгдэх нөхцөл байдал бий болох/-
ыг ангилан байгалийн гамшгийн үеийн 
хил хамгаалалтыг тусгайд нь төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх, нууцад хамааралгүй, 
албан хэрэгцээнд нэвтрүүлэх хэрэгтэй 
байгааг харуулж байна. 

ДҮГНЭЛТ 
Хил орчмын нутаг дэвсгэрт 

гамшиг, аюулт үзэгдэл тохиолдсон 
үед хил хамгаалах анги, салбар авран 
хамгаалах болон хил хамгаалалтыг 
шуурхай өөрчлөн зохион байгуулах 
ажиллагааны талаар стандартчилагдсан 
тодорхой заавар, гамшгийн үед ажиллах 
төлөвлөгөө байхгүйгээс гамшгийн үед 
хугацаа алдах, хор хохирлын хэмжээг 
нэмэгдүүлэх, улмаар их хэмжээний 
зардал чирэгдэл учруулж болзошгүй 
байна.

Гамшгийн үеийн хил хамгаалалт 
гэсэн ойлголт тодорхойлогдоогүй 
байгаагаас хил орчмын нутаг дэвсгэрт 
үүссэн гамшгийн үед гамшигтай тэмцэх 
мэргэжлийн байгууллагууд болон 
хилийн анги, салбар, харуул, томилгоот 
бүлгүүдийн ажил, үүргийн хоорондын 
уялдаа холбоо хангалтгүй, гамшгийн 
үед хил хамгаалалтыг зохион байгуулах, 
гамшгийг даван туулах хамтарсан 
ажиллагаанууд тодорхойгүй, гамшгийн 
үед үзүүлэх дэмжлэг, тусламж хилийн 
анги, салбарт хүрэхгүй байна. 

Гамшгийн үед хил хамгаалалтыг 
зохион байгуулах, өөртөө болон 
нөхдөдөө туслах, урьдчилан сэргийлэх, 
гамшгийн нөхцөлд ажиллах, 
нэрвэгдэгсдэд эмнэлгийн болон сэтгэл 
зүйн тусламж үзүүлэх, гамшгийн дараа 
сэргээн босгох талаар хилийн отряд, 
заставын бие бүрэлдэхүүний сургалтын 
хөтөлбөрт оруулан, ном, гарын авлага 

боловсруулан хүргэх шаардлага байна. 
Хил орчмын нутаг дэвсгэрт 

үүссэн гамшгийн үед ажиллах 
урьдчилсан ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулан, уг төлөвлөгөөнд хил 
хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэж буй 
харуул, манааны бүрэлдэхүүний 
байгалийн гамшиг, аюулт үзэгдлийн 
үед авах арга хэмжээ, аюултай байж 
болох районуудыг урьдчилан тогтоож 
тусгах, хилийн застав, харуулын 
байрлалыг түр шилжүүлэн байрлуулах 
боломжтой районыг сонгон тодотгох, 
бие бүрэлдэхүүн, албаны амьтад, 
зэвсэг галт хэрэгсэл, техник хэрэгслийг 
нүүлгэн шилжүүлэх журам, харилцан 
ажиллагаатай байгууллага, иргэдтэй 
хамтран ажиллах журам, замнал, 
хугацаа, хүч хэрэгслийн тооцоо зэргийг 
тусгаж өгөх шаардлагатай байна. 

Хил орчмын нутаг дэвсгэрийн 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймгийн 
чиглэлээр хүчтэй цасан шуурга, ой 
ба хээрийн түймэр гарах, Дорноговь, 
Дундговь, Өмнөговь аймгийн чиглэлээр 
олон хоног үргэлжилсэн хүчтэй шороон 
болон цасан шуурга шуурах, бороо 
орохгүй ган болох, Дорнод, Сэлэнгэ, Увс, 
Ховд, Завхан аймгийн чиглэлээр шар 
ус, уруйн үер болох, Увс, Баян-Өлгий, 
Ховд, Говь-Алтай аймгийн чиглэлээр их 
цас орох, нийт чиглэлээр хүн, малын гоц 
халдварт өвчин тархахаас урьдчилан 
сэргийлэх төлөвлөгөөг хилийн отряд, 
заставуудад боловсруулан нэгдсэн 
дадлага, сургууль зохион байгуулах нь 
зүйтэй гэж үзэж байна.

Болзошгүй аюулын үед, нэгэнт 
бий болсон гамшгийн хөнөөлийн 
үед сандарч тэвдэхгүйгээр хохирол 
багатайгаар даван туулах, улсын 
хил хамгаалалтын тасралтгүй байх 
шаардлагыг хангах, тухайн үүсч бий 
болсон нөхцөлд тохирсон хамгаалалтыг 
зохион байгуулах дарга, захирагч, штаб, 
бие бүрэлдэхүүний мэдлэг, дадлага, 
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чадварыг бий болгоход хил орчмын 
нутаг дэвсгэрт үүсч болзошгүй гамшгаас 
сэргийлэх сургалт, дадлага, урьдчилсан 
төлөвлөлт чухал ач холбогдолтой. 
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ХҮЧТЭЙ САЛХИ, ЦАСАН БОЛОН ШОРООН ШУУРГЫН АЮУЛТ 
ҮЗЭГДЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХЭД ТУЛГАМДАЖ 

БУЙ АСУУДЛУУД (ЗҮҮН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

PROBLEMS FACING IN PREVENTING FROM TORNADO, SNOW STORM AND 
DUST STORM (ON THE EXAMPLE OF EASTERN PROVINCES)

SYERIKJAN J.
Хууль сахиулахын их сургуулийн Онцгой байдлын сургуулийн 
Гамшгаас хамгаалах албаны тэнхимийн багш, дэслэгч 
Ж.СЕРИКЖАН
Lecturer of Disaster management faculty of Emergency Management 
Institute, Law Enforcement University, Lieutenant

Товч агуулга: Дэлхийн соёл иргэншлийн түүхэн хөгжлийн явцад хүн ам, 
хүрээлэн буй орчин нь байгалийн тааламжгүй, аюултай хүчин зүйлсийн нөлөөнд 
байнга оршиж ирсэн. Газар хөтлөлт, үер, хүчтэй салхи, цаг агаарын эрс тэс байдал, 
нуралт, гулсалт, газрын суулт, хар салхи, аянга, ойн түймэр зэрэг гэнэтийн аюулууд 
нь гамшиг үүсгэдэг.

Дэлхийн нийтийг хамарсан уур амьсгалын дулааралт нь эрс тэс уур амьсгалтай 
Монгол орны байгаль, цаг агаар, уур амьсгалд хүчтэй нөлөөлснөөр хүнс, хөдөө 
аж ахуйн салбарт, түүний дотор мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагаанд ихээхэн 
хохирол учруулсаар байна. Манай орны нийт хүн амын 41,5% хувь нь хөдөөд оршин 
суудаг бөгөөд тэдний мал аж ахуйгаас олох орлого нь амьжиргааны гол эх үүсвэр 
болж байна. Хөдөөд оршин суугчид нь үндэсний нийт бүтээгдэхүүний 20 шахам 
хувь, хөдөө аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүний 80 орчим хувийг үйлдвэрлэж байгаа нь 
улсын эдийн засагт ямар чухал байр суурь эзэлж байгааг харуулж байна.1

Жилийн турш бэлчээр шүтэж, үндсэн үйл ажиллагаа нь байгаль цаг уурын 
нөхцөлөөс ихээхэн хараат байдалтай байдаг мал аж ахуйгаа өөд нь татах асуудал 
иргэд, төр, засгийн байнгын анхааралд байсаар байна.

Далаад оноос хойш үеийн мэдээллээр Монгол орны нутагт жилдээ 25-30 удаа 
цаг агаарын гаралтай аюултай үзэгдэл тохиолдож, гуравны нэг орчим нь байгалийн 
гамшгийн хэмжээнд хүрч, улс нийгэмд жил тутамд 5-7 тэрбум төгрөгийн хохирол 
учруулж байсан бол 90-ээд оны дунд үеэс хойш ган, зудыг тооцохгүйгээр ус, цаг 
агаарын түр зуурын гамшигт үзэгдлийн улмаас учирдаг хохирлын хэмжээ жил 
бүр 10-12 тэрбум төгрөгт хүрэх болсон2 нь байгалийн гамшгийн төрөл зүйл нь 
өөрчлөгдсөн, аюулын төрөл нь нэмэгдсэн, мөн байгалийн гамшгаас хамгаалах 
тогтолцоо ямар нэг хэмжээгээр алдагдсантай холбоотой юм.

Иймээс монгол оронд тохиолддог гамшгийн талаар судлах, ард иргэдийг 
гамшгийн талаар мэдлэгтэй болгох, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, хохирол багатай 
даван туулах арга зүй боловсруулах шаардлагатай байна гэж үзэж энэхүү судалгааг 

1 Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн. “Хүн амын нутагшилт, сууршил, хөдөлмөрийн заах зээлийн судалгаа” төслийн 
дугаар БС-11/05. 2012.
2 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. 
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хийж үр дүнг энд толилуулав.
Abstract: During the course of historical development in world civilization, both 

people and environment have been under the direct influence of natural disasters and 
severe weather phenomena. Some include earthquake, flood, tornado, extreme weather 
conditions, fall, landslide, subsidence, storm, lightning and wildfire etc. 

According to the reports since 1970, severe weather phenomena occurred 25-30 times 
over the territory of Mongolia. As a consequence, one third of total territory was in a 
state of natural disaster and the amount of damage caused to the country per year was 
5-7 billion MNT. From 1990s, amount of damage caused due to flood or other temporary 
weather phenomena except drought and severe winter condition reached 10-12 billion 
MNT per year. This is relating to changes in type of natural disasters, increase in severe 
weather phenomena and failure to develop disaster management in some terms. 

Therefore, we conducted this survey and presented outcome in consideration of the 
requirements for studying natural disasters which occur in Mongolia, improving people’s 
awareness on the disaster, preventing from disasters and developing methods to overcome 
disasters with the lowest possible damage and loss. 

Түлхүүр үгс: Хүчтэй салхи, цасан шуурга, шороон шуурга.
Keywords: Tornado, snow storm and dust storm.

Монгол орны хувьд жилд дунджаар 3000 орчим аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож, 
жилд дунджаар 180 гаруй хүн амь насаа алдаж, 100 орчим тэрбум төгрөгийн хохирол 
учирч байна. Үүнийг энгийн статистик аргад оруулж тооцвол ойролцоогоор 2 хоног 
тутам 1 аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож түүний улмаас 1 хүн амь насаа алддаг гэсэн 
тойм зураг гарч байна.

Монгол оронд 1996 оноос өмнө жилд дунджаар 23 удаа ус, цаг агаарын аюултай 
үзэгдэл ажиглагддаг байсан бол сүүлийн 10 жилд энэ тоо даруй 2 дахин нэмэгджээ.3

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний зарим зохицгой үл ажиллагаанаас шалтгаалан 
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Abstract: During the course of historical development in world civilization, both people 
and environment have been under the direct influence of natural disasters and severe weather 
phenomena. Some include earthquake, flood, tornado, extreme weather conditions, fall, 
landslide, subsidence, storm, lightning and wildfire etc. 

According to the reports since 1970, severe weather phenomena occurred 25-30 times 
over the territory of Mongolia. As a consequence, one third of total territory was in a state of 
natural disaster and the amount of damage caused to the country per year was 5-7 billion MNT. 
From 1990s, amount of damage caused due to flood or other temporary weather phenomena 
except drought and severe winter condition reached 10-12 billion MNT per year. This is relating 
to changes in type of natural disasters, increase in severe weather phenomena and failure to 
develop disaster management in some terms. 

Therefore, we conducted this survey and presented outcome in consideration of the 
requirements for studying natural disasters which occur in Mongolia, improving people’s 
awareness on the disaster, preventing from disasters and developing methods to overcome 
disasters with the lowest possible damage and loss. 

Түлхүүр үгс: Хүчтэй салхи, цасан шуурга, шороон шуурга.
Key words: Tornado, snow storm and dust storm.

Монгол орны хувьд жилд дунджаар 3000 орчим аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож, 
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учирч байна. Үүнийг энгийн статистик аргад оруулж тооцвол ойролцоогоор 2 хоног тутам 1 
аюулт үзэгдэл, осол тохиолдож түүний улмаас 1 хүн амь насаа алддаг гэсэн тойм зураг 
гарч байна.

Монгол оронд 1996 оноос өмнө жилд дунджаар 23 удаа ус, цаг агаарын аюултай 
үзэгдэл ажиглагддаг байсан бол сүүлийн 10 жилд энэ тоо даруй 2 дахин нэмэгджээ.3

Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний зарим зохицгой үл ажиллагаанаас шалтгаалан 
манай оронд тохиолдох аюулт үзэгдэл, ослын тоо улам бүр нэмэгдэх хандлагатай байна. 
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын байдлыг зураг 1-д 
үзүүлэв.

Зураг 1. 2000-2015 онд гарсан аюулт үзэгдэл, ослын тохиолдол, оноор.4

Өргөн уудам нутагтай манай оронд аюулт үзэгдэл, осол тохиолдох байдал газар 
орны онцлог, уур амьсгалын нөхцөл байдлаас хамаарч орон нутаг бүрт харилцан адилгүй 
байгааг зураг 2-д  харууллаа.

                                                           
3 ОБЕГ, Гамшиг судлалын хүрээлэн. “Гамшиг ослын тухай”. УБ., 2008.
4 Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл. 2000-2015. Гамшиг судлалын 
хүрээлэн.
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 Өргөн уудам нутагтай манай оронд аюулт үзэгдэл, осол тохиолдох байдал газар 
орны онцлог, уур амьсгалын нөхцөл байдлаас хамаарч орон нутаг бүрт харилцан 
адилгүй байгааг зураг 2-д харууллаа.

3 ОБЕГ, Гамшиг судлалын хүрээлэн. “Гамшиг ослын тухай”. УБ., 2008.
4 Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл. 2000-2015. Гамшиг судлалын хүрээлэн.
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Зураг 2. Аюулт үзэгдэл, ослын тоог, аймаг, нийслэлээр үзүүлбэл.

Аюултай үзэгдлийн тоог төрөл тус бүрээр нь авч үзвэл, сүүлийн 10 жилд цаг 
агаарын гаралтай аюултай үзэгдлүүд  болох хүчтэй салхи, цасан шуурга, уруйн үер, аадар 
бороо, нөөлөг, аянга цахилгаан гэх мэт үзэгдлүүдийн тоо өмнөх жилээсээ эрс ихэссэн 
байна. 

Нийт ажиглагдсан ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн 25%-ийг хүчтэй салхи шуурга 
эзэлж байгаа бол уруйн үер, аянга цахилгаан тус бүр 16%, нөөлөг салхи 13%, мөндөр 7 
хувь гэх мэт цаг агаарын гаралтай үзэгдлүүд нийт аюултай үзэгдлийн 50 гаруй хувийг 
эзэлж байна.5

Ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн учруулсан хохирлын 50%-ийн хүчтэй салхи 
шуурганы, 30%-ийг уруйн үерийн улмаас учирсан хохирол эзэлж байна.6

Жил бүрийн хаврын улиралд тус орны нутаг дээгүүр дундат өргөргийн өндрийн 
фронтын бүс дамнан байрладаг тул фронтын гаралтай бага даралтын орон /циклон/ 
эрчимждэгээс Монгол орны нийгэм, эдийн засгийн ихэнх салбарт түүний дотор 
бэлчээрийн мал аж ахуйд хамгийн зохисгүй нөлөө үзүүлдэг цаг агаарын нэн аюултай буюу 
гамшигт үзэгдлүүдийн нэг нь хүчтэй салхи, цасан болон шороон шуурга шуурах явдал юм.

Сүүлийн 14 жилийн хугацаанд тохиолдсон хүчтэй салхи, шуурганы аюулт 
үзэгдлийн тохиолдлыг аймгуудаар дараах зураг 3-д харууллаа.

Зураг 3. Хүчтэй салхи, шуурганы аюулт үзэгдлийн тохиолдол (аймаг, нийслэлээр).7

Монгол оронд жилд ажиглагддаг бүх хүчтэй салхины 50 гаруй хувь нь  3, 4 дүгээр 
сард, үүний дотор 4 дүгээр сард 23,4 хувь нь ажиглагдана. Хүчтэй салхины хоногийн 
явцаас үзэхэд, өдрийн 12-15 цагийн хооронд нийт хүчтэй салхины 23,4 хувь болж байхад, 
                                                           
5 Уур амьсгалын өөрчлөлт, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах нь” 2009. УБ хот: Монгол Улсад 
гамшгийн аюулыг бууруулах, менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгох нь төсөл МОН/08/305 
6 Мөн тэнд
7 Монгол Улсад тохиолдсон аюулт үзэгдэл, ослын мэдээний эмхэтгэл 2000-2013. 
Гамшиг судлалын хүрээлэн/ 
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ихэссэн байна. 

Нийт ажиглагдсан ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн 25%-ийг хүчтэй салхи 
шуурга эзэлж байгаа бол уруйн үер, аянга цахилгаан тус бүр 16%, нөөлөг салхи 
13%, мөндөр 7 хувь гэх мэт цаг агаарын гаралтай үзэгдлүүд нийт аюултай үзэгдлийн 
50 гаруй хувийг эзэлж байна.5

Ус, цаг агаарын аюултай үзэгдлийн учруулсан хохирлын 50%-ийн хүчтэй салхи 
шуурганы, 30%-ийг уруйн үерийн улмаас учирсан хохирол эзэлж байна.6

Жил бүрийн хаврын улиралд тус орны нутаг дээгүүр дундат өргөргийн өндрийн 
фронтын бүс дамнан байрладаг тул фронтын гаралтай бага даралтын орон /
циклон/ эрчимждэгээс Монгол орны нийгэм, эдийн засгийн ихэнх салбарт түүний 
дотор бэлчээрийн мал аж ахуйд хамгийн зохисгүй нөлөө үзүүлдэг цаг агаарын нэн 
аюултай буюу гамшигт үзэгдлүүдийн нэг нь хүчтэй салхи, цасан болон шороон 
шуурга шуурах явдал юм.

Сүүлийн 14 жилийн хугацаанд тохиолдсон хүчтэй салхи, шуурганы аюулт 
үзэгдлийн тохиолдлыг аймгуудаар дараах зураг 3-д харууллаа.
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"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хоногийн явцаас үзэхэд, өдрийн 12-15 
цагийн хооронд нийт хүчтэй салхины 
23,4 хувь болж байхад, шөнийн 3-6 
цагийн хооронд 5,8 хувь нь болдог 
байна. Харин өглөөний 6 цагаас оройн 
20 цагийн хооронд хоногийн бүх хүчтэй 
салхины 71,2 хувь болдог байна.8

Зүүн бүсийн аймгуудын нутаг 
дээр тохиолддог хүчтэй салхи хаврын 
улиралд хамгийн их тохиолдох бөгөөд 
жилийн хүчтэй салхитай өдрийн 54,5%-
ийг эзэлж байна. Тус нутагт хүчтэй 
салхины давтагдал намрын улиралд 
18,5%, зууны улиралд 16,6%, ба өвөл 
хамгийн бага 11,4% байна.9

Манай оронд сүүлийн 10 жилийн 
байдлаар нэг жилд 4-6 удаа гамшигт 
үзэгдлийн хэмжээнд хүрсэн хүчтэй 
салхи шуурга болж гарах хохирлын 
хэмжээ төдийлөн буурахгүй байна. 
1980 оны 4 дүгээр сард зүүн аймгуудаар 
болсон нэг удаагийн хүчтэй салхи 
шуурганы улмаас 43 хүн амь эрсдэж 
800 гаруй мянган сүрэг хорогдож 
байсан бол 1991 оны 4 дүгээр сарын 
22-23-нд Хэнтийн 11 сум, Дорнодын 7 
сум, Сүхбаатарын 6 сум, Төв аймгийн 5 
сумыг хамаарсан цаг агаарын гамшигт 
үзэгдэл болж10 олон хүн малынхаа 
хойноос явж, амь насаа алдаж, олон 
тооны мал шуурганд уруудаж үхсэн 
ба Хэрлэн голын дагуу нисдэг тэргээр 
явахад голд олон тооны мал унаж үхсэн, 
зарим нь амьд байсан байдаг. Мөн 2008 
оны 5 дугаар сарын 26-27-нд нийт 7 
аймгийн 34 сум, 1 тосгоныг хамарсан 
цаг агаарын гамшигт үзэгдэл болсон. 
Энэ гамшигт үзэгдэл болох тухай цаг 
уурын байгууллага 3 хоногийн өмнөөс 
урьдчилан сэрэмжлүүлж, ар иргэдэд 
радио, телевиз, хэвлэл мэдээллийн 

8 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт 
үзэгдэл”. УБ., 2008. х.4.
9 Ус цаг уурын хүрээлэн. Зүүн бүс нутгийн уур 
амьсгалын нөөц, түүний өөрчлөлт., ЭШБХ. УБ., 
2006. Х-85.
10 Мөн тэнд.

хэрэгслээр дамжуулж тусгайлан 
мэдээлэл хийж, ОБЕГ, аймгийн ОБХ-
ээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авч өндөржүүлсэн бэлэн байдал зарлаж 
ажилласан боловч 1980 оноос хойш 
болоогүй их хэмжээний хохирол учирч 
52 хүн, үүнээс 14 хүүхэд амь нас эрсдэж, 
Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод аймгуудад 
бүрэн бус тооцоогоор 600 гаруй мянган 
мал хорогдож, эрчим хүчний шугамын 
62 тулгуур, холбооны 688 шон унаж 
гэрэл цахилгаан, холбоогүй болсон 
байна11. 

 Дээрх судалгаанаас үзэхэд Монгол 
оронд тохиолдсон их хэмжээний 
хохиролтой цаг агаарын гамшигт 
үзэгдлийн ихээнх нь Зүүн бүсийн 
аймгуудад тохиолдсон байна. Иймээс 
зүүн бүсийн аймгуудад тохиолдсон 
хүчтэй салхи, цасан болон шороон 
шуурганы талаар судаллаа

Монгол оронд тохиолдсон богино 
хугацааны цаг агаарын гаралтай гамшиг 
болох хүчтэй салхи, цасан болон 
шороон шуургаас ямарч хохиролгүй 
даван туулсан тохиолдол бараг байхгүй 
байна. 

Цаг агаарын гамшигт үзэгдлээс 
урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эсрэг 
хариу арга хэмжээг цаг тухайд нь 
зөв хэрэгжүүлж чадвал хамгийн бага 
хохиролтой даван туулж болно. Иймээс 
орчин үед гамшгийн эсрэг дасан 
зохиоцох, хохирол багатай даван туулах 
арга хэмжээг ихээр авах болсон юм.

Хүчтэй салхи, цасан болон 
шороон шуурганы талаар мэдээллийг 
холбогдох байгууллага, ард иргэдэд 
мэдээлсэн байдлаас хамаарч гамшгийн 
үеийн хохирлын хэмжээ шалтгаалдаг 
юм. Өөрөөр хэлбэл хүчтэй салхи 
шуурганаас сэргийлэх арга хэмжээ 
авч болохуйц хугацааны өмнөөс цаг 
агаарын мэдээг урьдчилан мэдээлэлж 

11 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт 
үзэгдэл”. УБ., 2008.
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хэрэглэгчдэд хүргэсэн тохиолдолд 
нийт гарах хохирлыг хэрхэн бууруулж 
болох боломжтойг дараах тухайлан 
судалж гаргасан үр дүн, жишээнээс 
тодорхой харж болно. Жишээлбэл: 2001 
оны дүгээр сарын 5-9-нд болсон онц 
аюултай салхи, шуургыг цаг уурын 
байгууллага хугацаа алдаж урьдчилан 
мэдээлснээс 23 хүний амь эрсдэж 
185072 мал хорогдож, улс нийгэм, ард 
иргэдэд нийт дүнгээрээ 8,5 тэрбум 
төгрөгийн хохирол учирсан байна. 
2002 оны 3 дугаар сарын 18-21-нд

5

арга хэмжээ авч чадсаны үр дүнд нийт дүнгээрээ 29268,4 сая төгрөгийн хохирол учирч 
өмнөх салхи шуурганаас гарсан хохирлын хэмжээг 3 дахин бууруулж чадсан явдал юм12.

Хамгийн сүүлд 2008 оны 5 дугаар сарын 26-27-нд нийт 7 аймгийн 34 сум, 1 
тосгоныг хамарсан цаг агаарын гамшигт үзэгдэл болоход цаг уурын байгууллагаас 3 
хоногийн өмнөөс урьдчилан 
сэрэмжлүүлж, ард иргэдэд радио, 
телевиз, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулж тусгайлан 
мэдээлэл хийж, ОБЕГ, аймгийн 
ОБГ-аас урьдчилан сэргийлэх 
арга хэмжээ авч өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал зарлаж ажилласан 
боловч 1980 оноос хойш 
болоогүй их хэмжээний хохирол 
учирсан билээ.

Энэ гамшигт үзэгдлийн дараа НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр болон Люксембургийн 
засгийн газрын санхүүжилтээр Зүүн бүсийн аймгуудад тусгайлан судалгаа хийсэн байна. 
Судалгааны гол зорилго бол гамшгийн үед Онцгой байдлын газар, Ус цаг уурын 
байгууллага, аймаг, сумын засаг дарга, иргэд, малчид гамшгийн эсрэг хэрхэн урьдчилан 
сэргийлсэн, яаж хариу арга хэмжээ авсан талаар, мөн гамшгийн хохирлыг үнэн бодиттой 
тогтоох явдал байсан юм. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд аюултай үзэгдэл болох талаар 2008 оны 5 дугаар 
сарын 23-ны өдөр Ус, цаг уурын байгууллагаас холбогдох газаруудад урьдчилсан 
мэдээлэл өгсөн ба тус мэдээллийн дагуу аймгийн удирдлагууд шуурхай хуралдаж 
аюултай үзэгдлийн талаар ард иргэдэд урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэх 
мэдээлэл өгч ажилласан гэсэн байна. Харин Онцгой байдлын газраас бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжиж ажилласан гэсэн мэдээлэл өгсөн байна.

Судалгаанд оролцсон дарга нарын /тухайн гамшигт үзэгдэл болсон аймаг, сум 
дүргийн удирдлагууд/ 62,5% нь 3 хоногийн өмнөөс 25% нь 2 хоногийн өмнөөс хүлээн авч 
мэдэж байсан гэж хариулсан байна. / зураг 4 үзүүлэв./ Энэ байдлаас үзэхэд дарга нарын 

87,% нь салхи шуурга болно гэдэг 
мэдээллийг мэдэж байсан байна13.

Харин Сүхбаатар аймгийн 
Түмэнцогт сумын засаг дарга тэр үед 
өвчтэй Улаанбаатар хотод байсан, 
орлогч дарга нь аймгийн төвд 
ажилтай байсан нь урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ тааруухан 
авагдсан гэж үзжээ. Эндээс үзэхэд 
удирдлагуудын үйл ажиллагаа, 

шийдвэр ямагт чухал ач холбогдолтой нь харагдаж байна.
Судалгаанд оролцсон дарга нарын 25% нь аймгийн ОБГ-аас 12,5% нь аймаг сумын 

цаг уураас мэдээлэл ирээгүй гэж хариулсан байв. Энэ нь ОБГ болон аймаг сумын цаг 
уураас ирсэн мэдээлэл харилцан адилгүй түгээж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. 

Судалгаанд оролцсон хүмүүс давхардсан тоогоор 25% нь радиогоор, 87,5% нь 
телевизээр, 62,5% нь аймгийн ОБГ-аас, 37,5% нь аймаг, сумын цаг уураас авдаг гэж 

                                                           
12 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. 
13 Мөн тэнд.
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манай орны нийт нутаг дэвсгэрийн 
66,6%-ийг хамарсан онц хүчтэй салхи 
шуургыг 24 цагийн өмнө урьдчилан 
мэдээлж төв, орон нутгийн хэмжээнд 
шуурхай арга хэмжээ авч чадсаны 
үр дүнд нийт дүнгээрээ 29268,4 сая 
төгрөгийн хохирол учирч өмнөх салхи 
шуурганаас гарсан хохирлын хэмжээг 3 
дахин бууруулж чадсан явдал юм12.

Хамгийн сүүлд 2008 оны 5 дугаар 
сарын 26-27-нд нийт 7 аймгийн 34 
сум, 1 тосгоныг хамарсан цаг агаарын 
гамшигт үзэгдэл болоход цаг уурын 
байгууллагаас 3 хоногийн өмнөөс 
урьдчилан сэрэмжлүүлж, ард иргэдэд 
радио, телевиз, хэвлэл мэдээллийн 
хэрэгслээр дамжуулж тусгайлан 
мэдээлэл хийж, ОБЕГ, аймгийн ОБГ-
аас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ 
авч өндөржүүлсэн бэлэн байдал 
зарлаж ажилласан боловч 1980 оноос 

12 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт 
үзэгдэл”. УБ., 2008. 

хойш болоогүй их хэмжээний хохирол 
учирсан билээ.

Энэ гамшигт үзэгдлийн дараа 
НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр болон 
Люксембургийн засгийн газрын 
санхүүжилтээр Зүүн бүсийн аймгуудад 
тусгайлан судалгаа хийсэн байна. 
Судалгааны гол зорилго бол гамшгийн 
үед Онцгой байдлын газар, Ус цаг уурын 
байгууллага, аймаг, сумын засаг дарга, 
иргэд, малчид гамшгийн эсрэг хэрхэн 
урьдчилан сэргийлсэн, яаж хариу арга 
хэмжээ авсан талаар, мөн гамшгийн 
хохирлыг үнэн бодиттой тогтоох явдал 
байсан юм. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд 
аюултай үзэгдэл болох талаар 2008 оны 
5 дугаар сарын 23-ны өдөр Ус, цаг уурын 
байгууллагаас холбогдох газаруудад 
урьдчилсан мэдээлэл өгсөн ба тус 
мэдээллийн дагуу аймгийн удирдлагууд 
шуурхай хуралдаж аюултай үзэгдлийн 
талаар ард иргэдэд урьдчилан сэргийлэх 
талаар сэрэмжлүүлэх мэдээлэл өгч 
ажилласан гэсэн байна. Харин Онцгой 
байдлын газраас бэлэн байдлын зэрэгт 
шилжиж ажилласан гэсэн мэдээлэл 
өгсөн байна.

Судалгаанд оролцсон дарга нарын 

/тухайн гамшигт үзэгдэл болсон аймаг, 
сум дүргийн удирдлагууд/ 62,5% нь 3 
хоногийн өмнөөс 25% нь 2 хоногийн 
өмнөөс хүлээн авч мэдэж байсан гэж 
хариулсан байна. / зураг 4 үзүүлэв./ Энэ 
байдлаас үзэхэд дарга нарын 87,% нь 
салхи шуурга болно гэдэг мэдээллийг 
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арга хэмжээ авч чадсаны үр дүнд нийт дүнгээрээ 29268,4 сая төгрөгийн хохирол учирч 
өмнөх салхи шуурганаас гарсан хохирлын хэмжээг 3 дахин бууруулж чадсан явдал юм12.

Хамгийн сүүлд 2008 оны 5 дугаар сарын 26-27-нд нийт 7 аймгийн 34 сум, 1 
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арга хэмжээ авч өндөржүүлсэн 
бэлэн байдал зарлаж ажилласан 
боловч 1980 оноос хойш 
болоогүй их хэмжээний хохирол 
учирсан билээ.

Энэ гамшигт үзэгдлийн дараа НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр болон Люксембургийн 
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байгууллага, аймаг, сумын засаг дарга, иргэд, малчид гамшгийн эсрэг хэрхэн урьдчилан 
сэргийлсэн, яаж хариу арга хэмжээ авсан талаар, мөн гамшгийн хохирлыг үнэн бодиттой 
тогтоох явдал байсан юм. 

Судалгааны үр дүнгээс үзэхэд аюултай үзэгдэл болох талаар 2008 оны 5 дугаар 
сарын 23-ны өдөр Ус, цаг уурын байгууллагаас холбогдох газаруудад урьдчилсан 
мэдээлэл өгсөн ба тус мэдээллийн дагуу аймгийн удирдлагууд шуурхай хуралдаж 
аюултай үзэгдлийн талаар ард иргэдэд урьдчилан сэргийлэх талаар сэрэмжлүүлэх 
мэдээлэл өгч ажилласан гэсэн байна. Харин Онцгой байдлын газраас бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжиж ажилласан гэсэн мэдээлэл өгсөн байна.

Судалгаанд оролцсон дарга нарын /тухайн гамшигт үзэгдэл болсон аймаг, сум 
дүргийн удирдлагууд/ 62,5% нь 3 хоногийн өмнөөс 25% нь 2 хоногийн өмнөөс хүлээн авч 
мэдэж байсан гэж хариулсан байна. / зураг 4 үзүүлэв./ Энэ байдлаас үзэхэд дарга нарын 

87,% нь салхи шуурга болно гэдэг 
мэдээллийг мэдэж байсан байна13.

Харин Сүхбаатар аймгийн 
Түмэнцогт сумын засаг дарга тэр үед 
өвчтэй Улаанбаатар хотод байсан, 
орлогч дарга нь аймгийн төвд 
ажилтай байсан нь урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ тааруухан 
авагдсан гэж үзжээ. Эндээс үзэхэд 
удирдлагуудын үйл ажиллагаа, 

шийдвэр ямагт чухал ач холбогдолтой нь харагдаж байна.
Судалгаанд оролцсон дарга нарын 25% нь аймгийн ОБГ-аас 12,5% нь аймаг сумын 

цаг уураас мэдээлэл ирээгүй гэж хариулсан байв. Энэ нь ОБГ болон аймаг сумын цаг 
уураас ирсэн мэдээлэл харилцан адилгүй түгээж байгаатай холбоотой гэж үзэж байна. 

Судалгаанд оролцсон хүмүүс давхардсан тоогоор 25% нь радиогоор, 87,5% нь 
телевизээр, 62,5% нь аймгийн ОБГ-аас, 37,5% нь аймаг, сумын цаг уураас авдаг гэж 

                                                           
12 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. 
13 Мөн тэнд.
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"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

мэдэж байсан байна13. 
Харин Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын засаг дарга тэр үед өвчтэй 

Улаанбаатар хотод байсан, орлогч дарга нь аймгийн төвд ажилтай байсан нь 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ тааруухан авагдсан гэж үзжээ. Эндээс үзэхэд 
удирдлагуудын үйл ажиллагаа, шийдвэр ямагт чухал ач холбогдолтой нь харагдаж 
байна.

Судалгаанд оролцсон дарга нарын 25% нь аймгийн ОБГ-аас 12,5% нь аймаг 
сумын цаг уураас мэдээлэл ирээгүй гэж хариулсан байв. Энэ нь ОБГ болон аймаг 
сумын цаг уураас ирсэн мэдээлэл харилцан адилгүй түгээж байгаатай холбоотой гэж 
үзэж байна. 

Судалгаанд оролцсон хүмүүс давхардсан тоогоор 25% нь радиогоор, 87,5% нь 
телевизээр, 62,5% нь аймгийн ОБГ-аас, 37,5% нь аймаг, сумын цаг уураас авдаг 
гэж хариулжээ14. Эндээс суурин газрын хүмүүс телевизээр болон аймгийн ОБГ-аас 
цахилгаанаар мэдээлэл илүү авдаг байна.

Гамшигт үзэгдэл болох тухай мэдээллийн урьдчилж хэдэн хувь нь авсан гэж 
үзэж байна гэсэн судалгаанд оролцсон хүмүүсийн 50% нь 60-70%, нөгөө 50% нь 80-
90% нь урьдчилан хүлээн аваагүй гэж хариулснаас үзэхэд хөдөөд мэдээллийг бүрэн 
хүлээн авч чадахгүй байдал байсаар байна.
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Хэнтий аймгийн Батноров сумын малчид иргэдээс авсан судалгаанаас үзэхэд цаг 
агаарын гамшигт үзэгдлийн урьдчилан сэргийлэх мэдээг радиогүйгээс малчдын 12%, 
иргэдийн 9,6%, телевизгүйгээс малчдын 14%, иргэдийн 3,8% мэдээлэл хүлэн авч чадаагүй 
гэсэн хариулт өгснөөс гадна малчдын 6% нь айл хөршөөс мэдээлэл аваагүй гэсэн байна.15

Цаашид малчдыг бодлогоор радио, телевизтэй болгох шаардлагатай байна. /зураг 6-д 
үзүүлэв/

Тэгвэл  Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын малчид иргэдээс авсан судалгаанд 
цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн урьдчилан сэргийлэх мэдээг малчдын 21,7%, иргэдий 
1,6% нь радиогүйгээс, малчдын 8,9%, иргэдийн 3,1% телевизгүйгэээс мэдээлэл хүлээн 
авч чадаагүй гэсэн хариулт өгснөөс гадна, малчид иргэдийн 7,8-13,0% нь сум, багаас 
мэдээлэл ирээгүй, 3,1-13% нь айл хөршөөс мэдээлэл аваагүй гэсэн байна.16 /зураг 7-д 
үзүүлэв./

Эндээс үзэхэд сум, багаас шуурхай мэдээлэл тэр бүр малчид, иргэдэд хүрдэггүй, 
хөрш айлууд бие биедээ мэдээлэл дамжуулдаггүй байдал харагдаж байна. Цаашид сум, 
багуудад гамшгийн үед бие биедээ мэдээлэл өгөх схем зураг гаргах, иргэдийг дадлага 
сургалтад хамруулж энэ талын мэдлэг олгох шаардлагатай байна.

                                                           
14 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. х.36.
15 Мөн тэнд. Х-41.
16 Мөн тэнд. х-48.
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14 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. х.36.
15 Мөн тэнд. Х-41.
16 Мөн тэнд. х-48.
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13 Мөн тэнд.
14 Ж.Цогт, Ц.Мөнхжаргал. “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл”. УБ., 2008. х.36.
15 Мөн тэнд. Х-41.
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Тэгвэл Сүхбаатар аймгийн Түмэнцогт сумын малчид иргэдээс авсан судалгаанд 
цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн урьдчилан сэргийлэх мэдээг малчдын 21,7%, 
иргэдий 1,6% нь радиогүйгээс, малчдын 8,9%, иргэдийн 3,1% телевизгүйгэээс 
мэдээлэл хүлээн авч чадаагүй гэсэн хариулт өгснөөс гадна, малчид иргэдийн 7,8-
13,0% нь сум, багаас мэдээлэл ирээгүй, 3,1-13% нь айл хөршөөс мэдээлэл аваагүй 
гэсэн байна.16 /зураг 7-д үзүүлэв./

Эндээс үзэхэд сум, багаас шуурхай мэдээлэл тэр бүр малчид, иргэдэд хүрдэггүй, 
хөрш айлууд бие биедээ мэдээлэл дамжуулдаггүй байдал харагдаж байна. Цаашид 
сум, багуудад гамшгийн үед бие биедээ мэдээлэл өгөх схем зураг гаргах, иргэдийг 
дадлага сургалтад хамруулж энэ талын мэдлэг олгох шаардлагатай байна.

Мөн судалгаанд оролцсон малчдын 4,6% нь даатгалтай, 95,4% нь даатгалгүй 
гэж хариулсан байна. Иймд цаг агаараас их хамааралтай аж ахуйн эрхэлж байгаа 
малчдад даатгалын ач холбогдлыг өргөн утгаар нь тайлбарлаж таниулах хэрэгтэй 
байна. 

 Гамшигт үзэгдлийн талаар мэдээлэл хүлээн авч урьдчилан сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээ авсан байдал болон гамшгийн үед хэрхэн ажиллаж байсан талаар асуулгын 
үр дүнг авч үзье. Хүснэгт 1-д харууллаа.

Хүснэгт 1. Судалгааны асуулгад малчид, орон нутгийн иргэд хариулсан байдал. 
/ эх сурвалж: “Цаг агаарын гамшигт үзэгдэл” 2008 оны 5 дугаар сарын 26-24-ны 
өдрүүдэд Зүүн аймгуудад тохиолдсон цаг агаарын гамшигт үзэгдлийн тухайлсан 
судалгааны тайлан/

Гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх 
талаар авсан арга хэмжээ /давуу тал/

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахад 
учирсан бэрхшээл болон аваагүй байдал /сул 

тал/
А.Мал маллагааны талаар авсан арга хэмжээний тухай хариулсан байдал

 - Өвс, хивэг авсан байсан
 - Хороогоо засаж сэлбэсэн
 - Малаа ойрын бэлчээрт байлгасан
 - Сайн хашаатай байсан
 - Хаваржааны байршил тохиромжтой 

газарт байсан
 - Малаа хаших арга хэмжээ авсан
 - Материаллаг баазтай байсан
 - Халх барьсан
 - Малаа гэртээ зөөж оруулсан
 - Малаа хаяад амбаар таарч амьд гарсан
 - Цасны хаалт хийсэн
 - Ууланд жалгатай газар малаа тогтоосон
 - Бог малаа бэлчээрт дагаж хариулж байсан
 - Даатгалд даатгуулсан тул даатгалаас 

хохирлоо барагдуулсан

•	 Ажлаа хоршиж хийдэггүй, хүн хүчний 
боломж муутай айлууд илүү их хохирол 
амссан

•	 Малынхаа ашиг шим, ноос үсийг нь аваад, 
мал аж ахуйдаа маш бага хөрөнгө зарж байна

•	 Саравчинд малаа хашсан бол хорогдол бага 
гарах байсан

•	 Хэрлэнгийн бургасанд хонио төллүүлээд 
хаваржаандаа задгай газар буусан нь их алдаа 
болсон

•	 Саравч хашаанаас их холдож болохгүй юм 
билээ.

•	 Мал бэлчээрт байсан
•	 Хүн хүчний боломж муутай байв
•	 Хавсарга ихтэй, мал эцэнхий, цас шуургыг 

тэсвэрлэж чадахгүй байв
•	  Гэнэт шуурга болсон учир малаа хашиж 

чадаагүй Малаа дагаж яваад амь насаа алдсан

16 Мөн тэнд. х-48.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

 - Хүн, хүч гайгүй байсны хүчинд хохирол 
гайгүй гарсан

 - Шуурга болохыг мэдээж байсан

 - Бургасанд хонио оруулж зогсоосон

 - Сайн хашаа саравчтай айлууд, хашаа 
саравчинд малаа хашсан хүмүүс хохирол 
бага амссан

•	 Зусланд эрт буусан байсан
•	 Хашаа саравч муудсан
•	 Өглөөний сайханд хууртаж малаа хол бэлчээрт 

явуулж хариуцлага алдсан
•	 Өдөр шуурсан учраас мал бэлчээрт гэрээсээ 

хол байсан
•	 Мал маллагаанд унаа хөсгөө унаж эдэлдэг 

байдал сүрхий алдагдаж байна
Б. Мэдээлэл ба харилцааны талаар хариулсан байдал

 - Хүүхэд хөгшдийг гэртээ байхыг зөвлөсөн
 - Хоорондоо зөвлөлдөж байсан
 - Хүүхдүүддээ анхааруулж хэлж байсан
 - Гэртээ ойр байхыг зөвлөсөн
 - Сум багаас цаг агаарын мэдээ самбарт 

тавьсан байсан
 - Цаг агаарын мэдээг сайн хүргэж байсан
 - Хамаатан садан, танил хүмүүстээ малчин 

айлдаа гамшигт үзэгдлийн талаар гар 
утсаар мэдээлэл өгсөн

 - Шуурганаар гэртээ л байж өнгөрөөсөн
 - Малчдыг мал дагаж явж болохгүй гэж 

зөвлөж байсан

•	 Урьдчилсан мэдээлэл орон нутгаар муу 
зарлагдсан

•	 Цаг агаарын мэдээг онц аюултай гэж зарлаагүй
•	 Малчдад урьдчилсан зар өгөөгүй
•	  Багаас мэдээлэл муу ирж шуурганд бэлэн бус 

байсан
•	 Ард иргэд өөрсдөө цаг агаарын мэдээнд 

хайхрамжгүй хандсан
•	 Алслагдсан айлд мэдээлэл хүрээгүй
•	 Мэдээллийг сайн ойлгоогүй
•	 Салхи шуурга болох гэж байхад хаа хамаагүй 

явж байсан
•	 Цаг агаарын мэдээг дутуу үнэлсэн, мэдээллийг 

үл ойшоосон
•	 Захиргаанаас сайн арга хэмжээ аваагүй
•	 Зарим газарт эрэн хайх шуурхай бүлэг 

оройтож явсан
•	 Радиогоор мэдээ биш, дуу сонсож байгаад 

сонсоогүй
В.Хувь хүний бэлтгэл, бэлэн байдлын талаар хариулсан байдал

 - Цонх хагарах, цахилгааны осол гэмтлээс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авсан

 - Дулаан хувцас өмссөн
 - Гэрээс дулаан хувцас араас явуулсан
 - Байшингийн дээвэр, гэр орноо сайн 

даруулсан байсан

•	 Ойрын хэдэн жилд ийм хүчтэй салхи шуурга 
болоогүй, болгоомжгүй хандсан тал бий

•	 Нимгэн хувцастай байсан
•	 Мал маллагааны туршлага дутуугаас боллоо
•	 Шуурга салхи болно гэдгийг мэдсэн боловч 

тэр өглөө цаг агаар тогтуун, дулаан, тэнгэр 
сайхан байсан тул, малаа хол бэлчээрт гаргаж 
хариуцлага алдсан

•	 Хувцас их норсон
•	 Хувийн бэлтгэл муу, салхи шуурга болохыг 

хожуу мэдсэн
•	 Их халуун байж байгаад гэнэт шуурахад 

сандарч тэвдэж нимгэн нүцгэн шахуу гарч 
амиа алдсан

•	 Гэртээ байгаагүй төвд явж байсан
•	 Зуны сар гараад дулаарч байсан учир нэг их 

ач холбогдол өгөөгүй
•	 Эцэг эхчүүдийн анхаарал сул байна
•	 Бэлэнчлэх сэтгэлгээ их байна
•	 Шахалт шаардлага муу байна
•	 Хавартаа хавсарга ихтэй, хүйтэн, мал 

эцэнхий, мал сүргийн тоо толгойд ямаан сүрэг 
зонхилдог болсон, ямааны ноос ноолуурыг 
нь авчихсан үед, хүчтэй салхи, цас шуургыг 
тэсвэрлэж чадахгүй гэдгийг мэдээж байсан 
хэдий ч санаа тавиагүй
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Г.Байгаль, цаг агаарын байдалтай холбож хариулсан байдал
• Арга хэмжээ аминдаа авсан хэдийё ч дийлдэхгүй хүчин зүйл байв
• Ойрын хэдэн жил ийм хүчтэй салхи шуурга болоогүй тул болгоомжгүй хандсан тал 
бий
• Хүний санаанд оромгүй хүчтэй байв
• Урьд жил зуншлага муу, ногоо муутай байсан болохоор шороо дэндүү их боссон
• Салхины хүч их хүчтэй цасан шуургатай байсан тул хашаад ч нэмэр багатай байсан
• Их халуун байж байгаад гэнэт шуурахад сандарч тэвдэж нимгэн нүцгэн шахуу гарч 
амий алдах явдал ч гарсан
• Хүчтэй салхи шуургатай үед бүх юм цахилгаанжаад зуух, ор зэрэг төмөрт хүрэхэд л 
хөх тог хайж байсан

Эндээс үзэхэд ялангуяа малчид цаг 
агаарын мэдээ сонсоогүй, мэдээлэл 
аваагүйгээс болж бэлтгэл муу, онц 
хүчтэй салхи шуурга болсон өдөр 
өглөөгүүр цаг агаар тогтуун, өдөртөө 
+24...+26 градус байсанаас хууртаж 
малаа хол бэлчээрт гаргасан, нимгэн 
хувцастай байсан, цаг агаарын мэдээнд 
ач холбогдол өгөөгүйгээс болж эд 
хөрөнгө, эрүүл мэнд, амь насаараа 
хохирсон байна. 

Иймээс цаашид хөдөө орон нутгийн 
иргэдийг гамшигт үзэгдлийн талаар аль 
болох эртхэн мэдээлэл өгөх, урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авах, гамшгийн 
үед ажиллах талаар дадлага сургалтан 
хамруулж дадал, чадвартай болгох, 

хамгийн гол нь цаг агаарын мэдээний 
дагуу ажиллах, цаг агаарын мэдээнд 
иргэдийн итгэх итгэл үнэмшилтэй 
болгох шаардлагатай гарч байна.

Судлаач миний бие байгалийн 
гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар, 
гамшгийн эсрэг хариу арга хэмжээ 
авах талаар, Монгол Улсад тохиолдож 
байсан гамшгийн талаар бичигдсэн 
ном, бүтээл, илтгэл өгүүллийг 
судалсны үндсэн дээр хүчтэй салхи, 
цасан шуурга, шороон шуурганы үед 
удирдлагын түвшинд авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээнүүд болон иргэдийн 
гамшгийн үед авч хэрэгжүүлбэл зохих 
санал, зөвлөмж боловсруулсан болно. 
Хүснэгт 2-д үзүүлэв.
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Хүчтэй салхи, цасан шуурга, шороон шуурганы болзошгүй сөрөг 
нөлөөлөл болон гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар авах арга хэмжээ

Хүснэгт 2.1.
Малчдын амьдралд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах 
арга хэмээ
№ Малчдын амьдралд үзүүлж 

болзошгүй сөрөг нөлөөлөл
Хөдөөгийн иргэдээс гамшгийн эрсдэлийг 

бууруулах талаар авах арга хэмжээ

1

Хүчтэй цасан болон шороон 
шуурганаар хүмүүс төөрөх, осгох, 
эрүүл мэндээрээ хохирох, амь нас 
эрсдэх, гэр, байшин унаж хохирол 
учрах, малчид түлээ, түлшгүй болж 
гал алдахад хүрэх

•	 Цаг агаарын сэрэмжлүүлэх мэдээлэл хүлээн 
авах радио, телевизор, холбооны найдвартай 
ажиллагаатай хэрэгсэлтэй байж түүнийгээ 
сонсож хэвших, хот айл нутаг усныхандаа 
болзошгүй аюулт үзэгдлийн талаар 1 хүн нэр 
бүхий 5 хүнд мэдээ дамжуулж байх тухайн 
харилцан тохиролцож түүнийгээ баримталж 
хэвших;

•	 Тухайн нутгийнхаа цаг агаарын байдлыг 
тэнгэрийн байдал, ургамал, мал, амьтанд 
ажиглагдах шинж тэмдгээр нь шинжиж амьдрал 
ахуйдаа хэрэглэж занших;

•	 Болзошгүй цасан болон шороон шуурганы үед 
нимгэн хувцастай малчид мал сүрэгтээ яваад 
гэнэтийн шуурганаар осгох, осолдох явдал гардаг 
тул ийм үед дулаан хувцсаа өмсөж гамшгийн 
эрсдэлээс сэргийлж байх;

•	 Салхи шуурга болох тухай мэдээлэл хүлээн 
авсан үед хүүхдийг малд явуулахгүй байх, малаа 
ойрын бэлчээрт байлгах, шуурга салхи эхлэхээс 
өмнө малаа хотлуулж хашиж хоргоосон байх, 
шуурганы үед уруудсан мал дагахгүй байх, онц 
хүчтэй салхи, шуурганаар гэр орноосоо гарахгүй 
байх, зайлшгүй тохиолдолд чиг баримжаа 
алдахаас сэргийлж ашиглах урт уяа /100-200 м 
орчим тасрахааргүй мяндас, олс, аргамж, сур 
гэх мэт/ гар чийдэн, зэрэг хэрэгтэй зүйлсийг 
бэлтгэсэн байх;

•	 Гэр орноо даруулж бэхлэх, түүнчлэн бэх бат 
байдлыг нягталж байх, байр сууц, хашаа 
хорооныхоо бүрэн бүтэн байдлыг үзэж засч 
сэлбэсэн байх;

•	 Өвөлдөө хэрэглэх түлээ түлшээ бүрэн базаахын 
зэрэгцээ хавар, зуны эх, намрын цагт ядаж 
7 хоног хэрэглэх түлшийг тусад нь бэлтгэн 
нөөцөлж салхи, шуургыг зутралгүй давах боломж 
бүрдүүлж хэвших.
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2

Мал сүрэг хүчтэй цасан болон 
шороон шуурганд туугдан уруудах, 
үхэж хорогдох, осгох, цас шороонд 
дарагдах, гуу жалга, хадан хавцал, 
гол нуур цөөрөмд унах, чоно 
нохойд орох, зарим үед хулгайд 
өртөх, эрэл сурал үүсэх, малчдын 
амьжиргаа муудах

•	 Агаарын температур 00С-аас доош орсон үед 
цасан ба шороон шуурга болох тохиолдолд 
ямар ч мал бэлчээрлэж чадахгүй болж, урууддаг. 
-200С хүйтэн байхад салхины хурд 6-8 м/с болж 
хавсарга л тавихад бог мал уруудна. Хаврын 
улиралд 4-6 цаг үргэлжилсэн цасан ба шороон 
шуурганд ядарч доройтсон болон ноосолсон мал 
олноор хорогдож эхэлдэг. Иймд малын хариулга 
маллагааг тохируулах талаар их анхаарах, 
шуурганаас хамгаалах талаар онцгой анхаарах 
хэрэгтэй юм.Бага зэргийн шуурга салхитай 
үед үед аль болох нөөцөлсөн нөмөр дулаан 
бэлчээрийг / хашаа хорооны ойролцоо, салхины 
дээд талд орших хамгийн энгэр, нөмөр дулаан, 
хонхор хотгор, дэрс мод бургас бут, дэрстэй 
бүхий салхи жавар багатай газар/ сонгон малаа 
хариулах явдал чухал байдаг. Тэмээнд хэвтсэн 
газраа өвдөгний хэсгийг далд орохуйц нуранги 
шороо, хонд бууцтай нөмөр хонхор, дэрс бүхий 
бэлчээр, адуунд уулын толгодын энгэр нөмөр 
нөөлөгтэй бэлчээр чухал;

•	 Хүчтэй шуурга тохиолдох бол малыг хотжуулж 
хороо, хашаа саравчинд нь байлгана. Хашаа 
хороо саравчны нөмөрт мал цас, шороонд 
дарагдахгүй байх хийц загварыг сонгох нь чухал;

•	 Мал салхи шуурганаар уруудаж хадан хавцал, 
гүн эрэг жалга, нуур цөөрөм, шавар, голын усанд 
унаж осолддог газрууд их байдаг тул болзошгүй 
аюулаас урьдчилан шаардлагатай арга хэмжээ 
авах;

•	 Шуурганд алдагдсан малыг эрж хайхад тэмээ 
салхи шуурганы чиглэлийн дагуу урууддаг, адуу, 
хонь зөв талынхаа хавиргыг, үхэр ямаа буруу 
талынхаа хавиргыг барьж ташсан байдаг гэж 
зарим хашир малчид ярьдаг;

•	 Салхи шуурганы дараа өөрийн бэлчээр нутагт 
уруудаж орж ирсэн малыг сум, багийн удирдлага, 
цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэх.

3

Малын бэлчээрлэлт саатан 
өлгүйтэж амьдрах чадвар 
доройтож, өвчлөх, нөөцөлсөн өвс 
тэжээл хомсдох

•	 Хүчтэй шуурга тохиолдсон үед малыг хот 
хороо, хашаа саравчинд нь байлгаж тусгайлан 
нөөцөлсөн нэмэгдэл тэжээлээсээ өгч, салхи 
шуурганд зутраалгүй өнгөрөөвөл зохино. Жилд 
дунджаар хүчтэй салхи шуурганаар 7 хоног ба 
түүнээс дээш хугацаагаар хэрэглэх тусгайлсан 
тэжээлийн нөөц бэлтгэлтэй байх нь зүйтэй.

4

Бэлчээр цасанд дарагдах, говь 
цөлд бэлчээрийн өвс хийсч үгүй 
болох, мал тэжээлийн хомсдолд 
орж тарга хүчээ алдан цаашид 
өвчлөх, турж үхэх нөхцөл бүрдэх, 
малын арчилгаа маллагаанд 
хүндрэл учрах

•	 Хүчтэй салхи шуурганы дараагийн үр дагавар 
болох мат тэжээлийн дутагдалд орохоос 
сэргийлэх арга хэмжээ авах нь дараа тохиолдож 
болзошгүй аливаа бэрхшээлийг даван туулах 
боломжийг бүрдүүлнэ. Энд нөөцөлсөн бэлчээрээ 
ашиглах, боломжтой бэлчээр нутгийг сонгон 
нүүдэллэж малаа оторлох, нөөц тэжээлээ ашиглах 
боломжийг бүрэн ашиглах нь чухал болно.
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5

Уул, давааны зам хаагдан, 
холбоо харилцаа тасрах, эмнэлгийн 
үйлчилгээ авч чадахгүйд хүрэх, 
хүнсний зарим зүйлсээр гачигдах

•	 Зам харгуй боогдсон үед төдийгүй аюултай 
шуурга салхины үед гар утас зэргийг ашиглан 
холбоо барьж мэдээлэл авах, өөрсдийн байдлыг 
мэдэгдэх нь тусламж авах бололцоо бүрдэхэд их 
тус болно.

6

Хүмүүсийн бие хямарч хууч 
өвчин хөдлөх, өвчлөх, хөлдөх, 
хайрагдах, бэртэл авах, хатгалгаа 
тусах гэх мэт

•	 Хүйтэн салхи шуурганаар даарч осгож бээрэх, 
гар хөл, нүүр чих хөлдөх, хайрагдах, хатгаа 
авах, нүх жалганд унах, тоос шороонд уушиг 
нь тоосжих зэргээр эрүүл мэндээр хохирч 
болзошгүй тул таарч тохирсон дулаан хувцас 
хунар / дулаан дээл, гутал, цув, малгай, хүрэм 
г,м/, шороо тоосноос хамгаалах нүдний шил, 
амны хаалт ч говь хээрийн нутагт хэрэгтэй байгаа 
нь өмнө тохиолдсон шуургануудын сургамж тул 
энэ талаар анхаарч хувийн бэлтгэлдээ анхаарч 
нөөцөлсөн байх нь чухал юм. Тоос шороонд 
малын хамар нь бөглөрч амьсгалж чадахаа 
больсон тохиолдол байдаг.

7

Малын ноос, ноолуур, хөөвөр, 
хялгасанд шороо их орж үнэ ханш 
нь буурч, малчдын орлого буурахад 
хүргэх

•	 Малын ноос, ноолуур хөөвөр хялгасыг 
бэлтгэхдээ тоос шороог нь гөвж, шигшин салгаж 
зах зээлд үнийг нь бууруулахгүй байх талаар 
санаачилгатай ажиллаж ашиг орлогоо алдахгүй 
байвал танд тустай.

•	 Салхи шуурганы үед хашаа хороонд өтөг бууц, 
тоос шороо бага босох нөхцөл бүрдүүлэх, 
ялангуяа хашаа саравчинд тоос шороо хургахгүй 
байх талаас нь бодолцож хийц загварыг нь 
сайжруулбал зохино.

8

Ургамлын бүрхүүл, бэлчээр 
тоос шороонд дарагдах, элс 
хунгарлах, хөрс элэгдэл эвдрэлд 
орж цөлжилтийг ихэсгэх

•	 Цөлжилтөд өртөж буй нутаг бэлчээрт мал 
бэлчээхгүй байх, нөөцөлсөн бэлчээрээ ашиглах, 
бэлчээр сэлгэх замаар бэлчээрээ сэргээх боломж 
бүрдүүлэхэд анхаарах зүйтэй. Хаврын ядарсан 
мал шороо ихтэй ургамал идсэнээс хордлого авах, 
гэдэс доторт нь шороо хуримтлагдаж өвчин тусах 
/ таарах гэж ярьдаг/, хоол тэжээлээ боловсруулж 
чадахаа болих зэргээр мал сүргийн хорогдол 
гарахаас зайлсхийж дээр дурдсаны дагуу 
нөөцөлсөн бэлчээрээ ашиглах шаардлагатай 
болно.

9

Малын үс, ноосыг их 
хэмжээний / хэдэн кг/ шороо дарж 
хаврын ядарсан малд нэмэгдэл 
жин бий болж, зарим нь босч явж 
чадахгүйд хүрдэг, улмаар үхэж 
хорогдох

•	 Шороон шуурганы дараа малын, ялангуяа ядарч 
доройтсон малын үс ноосонд шигдэж нэвчсэн 
шороог гөвж унаган цэвэрлэх нь нэмэлт ачааны 
дарамтаас нь салгаж, малын явж хөдлөхөд 
зарцуулах энерги багасах ач тустай. Өөрөөр 
хэлбэл тоос шорооноос салгахгүй бол эрс шороон 
ачаатай мал их энерги зарж амархан турж эцэж 
ядарч доройтох болно. Иймд малынхаа үс ноосны 
элс шороог салгаж малынхаа туралтыг багасгаж, 
үхэл хорогдлоос сэргийлэх боломж бүрдэнэ.
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10

Говь, хээрийн бүсэнд булаг 
шанд, өвөлжөө бууц элсэнд 
дарагдах

•	 Элсэнд дарагдаж болзошгүй булаг шанд, өвөлжөө 
бууцны салхины дээд талд элсний нүүдлийг 
тогтоох хаалт барих, мод бут тарих, мал бага 
бэлчээж, зам харгуй гаргалгүйгээр хөрсний 
элэгдлийг нь бага байлгах;

•	 Өвөлжөө, хаваржаа, худас ус, булаг шандын 
дэргэд малын хөлөөр ургамал талхлах, хөрсийг 
элэгдүүлэхээс сэргийлэх, шууд тууж услах, шууд 
хотлуулах, хотноос шууд гаргаж холдуулж байх.

11

Машин, тоног төхөөрөмжийн 
гадна талын өнгө будаг, нарны 
элемент зэрэг нь цоохортож сэвтэх, 
гэр ахуйн техник хэрэгслийн / 
радио, телевиз, г.м/ дотор эд ангид 
тоос шороо орж эвдрэл гэмтэл 
гарах

•	 Хүчтэй салхинд боссон том ширхэгтэй элс, 
шороо нь машин тэрэгний будаг, толь шил, нарны 
элемент зэргийг гэмтээдэг бол нарийн ширхэгтэй 
тоос нь тоног төхөөрөмжийн доторх эд ангиудыг 
эвдрэх, гэмтээхэд хүргэдэг тул бүтээлэг, хаалт 
зэргээр хамгаалах нь зүйтэй.

Хүснэгт 2.2.
Хотын иргэдэд үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмээ

№ Болзошгүй сөрөг нөлөөлөл Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах талаар авах арга хэмжээ

1

Салхины хурд 17 м/с-ээс ихэсч, олон 
байшин, барилгын дээвэр хуурч, 
цонх хагарах, хашаа, гэр нурж эвдэрч 
сүйдэх, хүмүүс гэмтэж бэртэх.

• Байшин барилгын засварыг тогтмол хийж 
байх ялагуяа тэдгээрийн салхин талын дээврийн 
бэхэлгээг сайтар бэхэлж байх нь хүчтэй салхинд 
хуурахаас хамгаалах болно.
• Цонхны хүрээ хөдөлгөөнтэй байх, шил хүрээ 
хоёрын хооронд агаар орох завсар зайтай байх, 
өөрөөр хэлбэл замаскдаагүй байх зэргээс шалтгаалж 
салхинд хагардаг тул сайтаар битүүмжлэх 
шаардлагатай.
• Салхи шуурганы хүч ихсэхэд даруулгагүй 
эсвэл даруулга муутай гэр, шонгийн бэхэлгээ / 
газарт муу суулгасан, шон нь өмхөрсөн г.м/ нь 
муудсан суларсан хашаа салхинд амархан нурж унах 
нь олонтаа тохиолддог тул тэдгээрийн бэхэлгээг 
сайжруулах зүйтэй.

2

Барилгын кран унах, цахилгаан 
дамжуулах шугам тасрах, шон цамхаг 
гулзайх, хугарч унах, шугам, уурын 
зуухны яндан унах, рекламын самбар 
урагдах, унах.

• Барилгын кран, цахилгаан дамжуулах шугам, 
уурын зуухны яндан, рекламын самбар зэрэг 
нь салхинд ганхаж байвал гэр орон сууц, хашаа 
байшингийн ойр байгаа эдгээр зүйлсийн аюулгүй 
байдлын талаар хотын холбогдох байгууллагад 
мэдэгдэх, хүчтэй салхитай үед түүний ойр орчим 
байх тохиолдолд хянуур болгоомжтой байж 
болзошгүй эрсдэлээс зайлсхийх. 

3

Хотын доторх замын хөдөлгөөнд 
хүндрэл гарч, хальтиргаа, гулгаа 
үүсэх, авто тээврийн хэрэгслийн осол 
аваарын тоо эрс нэмэгдэх, хүний амь 
нас эрсдэх, эрүүл мэндээрээ хохирох.

• Тээврийн хэрэгслийн гэрэл, дохио, тормоз, 
явах эд ангийн тохиргоо алдагдсан дугуй элэгдсэн 
зэрэг нь осолд өртөхөд хүргэж болзошгүй тул 
түүний бүрэн бүтэн байдлыг хангаж байж байх, 
эсвэл ийм үед хөдөлгөөнд оролцохоос татгалзах.
• Хальтиргаа гулгаатай үед дугуйндаа гинж 
хийх нь хөдөлгөөнд оролцох аюулгүй байдал, туулах 
чадвар дээшилж, болзошгүй ослоос сэргийлэх 
боломж олгоно.
• Хөдөлгөөнд оролцох тохиолдолд хурдаа 
тохируулж дүрмээ баримталж тун хянамгай байх нь 
зүйтэй. 

4

Төв, суурин газрын ойролцоох зам, 
даваа, гүвээ цасанд хаагдах, машин 
тэрэг олноор цасанд сууж бөөгнөрөх, 
осол аваар гарахад хүргэх. 

• Цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээний 
дагуу түүнд ажил төрлөө зохицуулж болзошгүй 
тохиолдолд замд гарахаас татгалзаж өөрийн болон 
бусдын эрүүл мэнд, амь насыг осол, эрсдэлээс 
сэргийлэх.
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5
Төв, суурин газрын малтай айлын мал, 
сүрэг хүчтэй цасан шуурганд уруудах, 
малчин төөрөх, осгох, амь насаа алдах.

• Хүчтэй цасан болон шороон шуурга тохиолдох 
талаар сэрэмжлүүлэг мэдээг хүлээн авсны дараа 
малаа хотлуулж хороо, хашаа саравчинд нь байлгах.
• Салхи шуурганы дараа өөрийн бэлчээрт нутаг 
ирсэн малыг сум, багийн удирдлага, цагдаагийн 
байгууллагад мэдэгдэх.
• Болзошгүй цасан болон шороон шуурганы 
үед нимгэн хувцастай хүмүүс мал сүрэгтээ яваад 
гэнэтийн шуурганаар осгох, осолдох явдал, гардаг 
тул ийм үед өмсөх дулаан хувцсаа урьдчилан 
бэлтгэж байх.
• Хүчтэй цасан шуурга болох болзошгүй үед 
хүүхдүүдийг малд явуулахгүй байх, малаа ойрын 
бэлчээрт байлгах, онц хүчтэй цасан шуурганы үед 
уруудаж буй мал дагахгүй байх.
• Онц хүчтэй цасан шуурганаар гэрээсээ 
холдохгүй байх, зайлшгүй тохиолдолд чиг баримжаа 
алдагдахаас сэргийлж ашиглах урт уяа /100-200 м 
орчим урт тасрахааргүй мяндас, олс, аргамж, сур 
г.м/ гар чийдэн зэрэг хэрэгтэй зүйлсийг бэлтгэсэн 
байх.

6
Иргэдийн цахилгаан хэрэглээнд 
тасалдал үүсч ахуйд нь бэрхшээл 
учрах

• Орон нутгийн цахилгаан сүлжээ хариуцсан 
байгууллагад мэдэгдэж байх.
• Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн үед цахилгаан 
тасалдал болоход ашиглах хийн зуух, лаа, шүдэнз, 
гар чийдэн, түлшний нөөцтэй байх шаардлагатай.

 Онцгой байдлын ерөнхий газар, 
Ус, цаг уур орчны шинжилгээний 
газар, Баг (хороо), сум (дүүрэг), 
аймгийн (хот) зүгээс гамшгийн 
эрсдэлийг бууруулах талаар авах 
арга хэмжээ.
•	 Хүчтэй салхи, цасан болон шороон 

шуурганы талаарх сэрэмжүүлэг 
мэдээг малчдад хугацаа алдалгүй 
хүргэх, орон нутгийн богино 
долгионы радио, телевизээр олон 
давталттай зарлуулах, телефон 
утас, факс, хөдөлгөөнт холбоогоор 
малчид, иргэдэд түгээх арга хэмжээ 
авах,

•	 Болзошгүй аюул гамшгийн үед 
цагийн байдлын талаарх мэдээлэл 
цуглуулах, дамжуулах холбоо 
харилцааны техник хэрэгслийг 
бэлэн байлгах арга хэмжээ авах,

•	 Цаг агаарын аюулт үзэгдэл 
тулгарсан үеийн сэрэмжлүүлэх 
мэдээний нарийвчлал, чанарыг 
сайжруулж, мэдээ дамжуулах 
хугацаа, давтамжийг богиносгож, 
цаг минутаар анхааруулах 

тайлбартайгаар явуулах,
•	 Ус цаг уурын аюултай үзэгдэл, 

байгалийн гамшгийн эрсдэлийн 
сан байгуулах, гамшгаас хамгаалах, 
түүний эрсдэлийг бууруулах 
төлөвлөгөөтэй ажиллаж холбогдох 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх,

•	 Иргэдийг ослын даатгал болон цасан 
шуурганд төөрөх осгох, уул давааны 
цасанд суух зэрэг болзошгүй 
аюулаас сэрэмжлүүлж, тээврийн 
хэрэгслийн хөдөлгөөнийг түр 
хугацаагаар хязгаарлах, болзошгүй 
эрэлд гарах хүн хүч техник хэрэгсэл, 
шатахууны нөөцийн бэлэн байдлыг 
хангах,

•	 Элс, шороо асгах зэргээр хотын 
доторх авто замын хальтиргааг 
багасгах, автомашины осол, 
аваарийг багасгах арга хэмжээ авах 

•	 Аймгаас сумд, сумаас багт, багаас 
малчдад мэдээлэл хүргэх асуудалд 
онцгой анхаарах

•	 Орон нутгийн захиргаанаас аюулын 
тухай зарлан мэдээллийг баг, айл 
өрх бүрт шуурхай дамжуулах 



201

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

төлөвлөгөө, схем боловсруулж, 
дадлага сургуулилт хийж тодотгож 
байх, зарлан мэдээлэлд бүх төрлийн 
холбоо, хөдөлгөөнт холбоог дайчлан 
ажиллуулах,

•	 Сумын гамшгаас хамгаалах штаб, 
онцгой комисс, шуурхай бүлгийн 
бие бүрэлдэхүүний холбоо, 
техник хэрэгслийн хангалтыг 
сайжруулж дадлага сургуулилтыг 
тогтмолжуулж, бэлэн байдлын 
зэрэгт шилжиж ажиллах дадлага 
олгох,

•	 Цаг агаарын аюулт үзэгдлийн 
тухай мэдээг хүлээн аваад малчид, 
иргэд урьдчилан сэргийлэх ямар 
арга хэмжээ авах талаар сургалт, 
сурталчилгааг тайван цагт хийх, 
мэдээний агуулга, тайлбарыг 
ойлгуулж өгөх,

•	 Цаг агаарын таньж мэдэх ардын 
уламжлалт арга ухаан, аюулт 
үзэгдлийн үед амьд гарах арга, 
мэдлэгийг малчид иргэдэд түгээн 
дэлгэрүүлэх, энэ эжилд алсын 
зайны сургалт, телевиз радио, 
сонин, сэтгүүл, эрдэмтэн судлаачид, 
шинжлэх ухааны байгууллага, 
төрийн болон төрийн бус 
байгууллагуудыг татан оролцуулах

•	 Бага, дунд боловсролын сургууль, 
их дээд сургуулиуд, мэргэжлийн 
сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдийг 
хичээлийн хөтөлбөрт гамшгаас 
хамгаалах боловсрол олгох 
хичээлийг оруулах

•	 Аймаг, сум орон нутгийн 
захиргаанаас мал, өвөлжилтийн 
бэлтгэлийг хангах шалгах арга 
хэмжээ зохион байгуулахдаа 
гамшгаас хамгаалах арга хэмжээний 
бэлтгэлийг хэрхэн хангасан байдлыг 
давхар шалгаж байх,

•	 Гамшгаас хамгаалах хуулинд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж сумын 
түвшинд гамшгаас хамгаалах арга 

хэмжээ хариуцсан орон тооны 
түшмэлтэй болгох асуудлыг судалж 
шийдвэрлүүлэх,

•	 Орон нутгийн ОБГ-ийг авран 
хамгаалах, сэргээн босгох ажилд 
шаардлагатай техник төхөөрөмжөөр 
хангах

•	 УЦУОШГ өөрийн гэсэн теле 
студиттэй болж цаг агаарын 
мэдээ зөрж гардаг, хүмүүсийг 
төөрөгдүүлдэг байдлыг таслан 
зогсоох

•	 Говь, тал хээрийн салхи шуурга их 
болдог нутгуудад салхины хурдыг 
автоматаар хэмждэг багажтай 
болгох

•	 Малыг заавал даатгалын төрөлд 
хамруулах, малжуулах төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

•	 Улс орны хэмжээнд малчдын 
бүлэг, нөхөрлөл, хамтлаг байгуулах 
хөдөлгөөнийг өрнүүлж хөдөлмөрөө 
хоршиж ажиллахын ач холбогдлыг 
малчдад ойлгуулах, тэдгээрт 
гамшгаас хамгаалах болох төрөл 
бүрийн мэргэжлийн сургалтын 
зохион байгуулах

•	 Ядуу, эмзэг бүлгийн хүмүүс, өрх 
толгойлсон эмэгтэйчүүд, цөөн 
малтай хүмүүсийн амьжиргааг 
дээшлүүлэх талаар тусгай хөтөлбөр, 
төслийг Засгийн газар, олон 
улсын байгууллагуудтай хамтарч 
хэрэгжүүлэх зэрэг болно.

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
үүдэлтэй цаг агаарын гамшигт 
үзэгдлийн тоо ихсэх болсон өнөө 
цагт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, 
түүнийг хохирол багатай даван 
туулах нь маш чухал асуудал болоод 
байгаа. Гамшгийн өмнө тайван цагт 
зарцуулсан 1 доллар гамшгийн 
дараах 7 доллартой тэнцдэг тул 
гамшгаас урьдчилан сэргийлж, 
ард иргэдийг гамшигт дасан 
зохицох талаар мэдлэгтэй, дадлага 
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туршлагатай болгох нь чухал юм.

ДҮГНЭЛТ
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 

үүдэлтэй байгалийн гамшигт 
үзэгдлүүд Монгол оронд ихээр 
тохиолддог болсон байна. Цаг 
агаарын гаралтай гэнэтийн 
болон урт хугацааны аюултай 
үзэгдлүүдийг судалж, хүчтэй салхи, 
цасан болон шороон шуургатай үед 
иргэд гамшгийн эсрэг ямар арга 
хэмжээ авах талаар, яаж урьдчилан 
сэргийлэх талаар судалсны үндсэн 
дээр дараах дүгнэлтийг хийлээ. 

•	 Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс 
шалтгаалан хүчтэй салхи, түүнтэй 
холбоотой цаг агаарын аюулт 
үзэгдлийн давтагдал нэмэгдэж, 
эрч хүч нь ихсэх хандлагатай 
байгаа бөгөөд түүний орон зай, 
цаг хугацааны хуваарилалтад 
өөрчлөлт орж аюултай үзэгдлийг 
улам гэнэтийн, цочирдмол шинжтэй 
болгож байгаа юм. Цаг агаарын 
аюултай үзэгдлүүд нь дангаар 
болон цаг агаарын бусад үзэгдэлтэй 
хавсарч нөлөөлдөг болсон байна.

•	 Алтайн нурууны орчим хүчтэй 
салхи болж эд хөрөнгийн ихээхэн 
хохирол учруулах нь олонтоо 
тохиолддог бол говь, цөлийн бүсэнд 
хүчтэй шороон шуурга олонтоо 
болдог байна. Говийнхон асар их 
хүчтэй шороон шуургыг “угалз” 
гэж нэрлэдэг байна. Монгол орны 
ойт хээр болон хээрийн бүсэнд ч 
шороон болон цасан шуурга болох 
нь цөөнгүй тохиолддог. Ялангуяа 
монголын зүүн аймгуудын нутаг 
нь хүчтэй цасан болон шороон 
шуурганд нэрвэгдэх талаараа 
хамгийн эрсдэлтэй гэж тооцогддог 
байна.

•	 Хүчтэй салхи, түүнтэй холбоотой 
цаг агаарын аюултай үзэгдэл нь гол 
төлөв жилийн шилжилтийн улиралд 
тохиолдоно. Ялангуяа хаврын 

улиралд ургамал тачир сийрэг, 
хөрс хуурай байх үед шороон 
шуурга олонтоо ажиглагддаг байна. 
Сүүлийн үед 1, 2 дугаар сард агаарын 
температур өдөртөө -20 градусаас 
доош орж хүйтэрсэн үед хүчтэй 
цасан шуурга болох нь гамшгийн 
эрсдэлийг улам нэмэгдүүлдэг болох 
нь харагдав. Түүнчлэн хаврын 
сүүлч, зуны эхэн, мөн намрын эхээр 
агаарын температур өдөртөө +15-
аас +20 градус болж дулаарсан 
байхад гэнэтийн хүйтрэн хүчтэй 
цасан шуурга болох нь нэн аюултай 
нөхцөлийг бий болгож хүний амь 
нас эрсдэх, мал сүрэг, эл материалын 
ихээхэн гарз хохирлыг дагуулдаг 
байна.

•	 Нийт ажиглагдсан ус, цаг агаарын 
аюултай үзэгдлийн 25%-ийг хүчтэй 
салхи шуурга эзэлж байгаа бол 
уруйн үер, аянга цахилгаан тус бүр 
16%, нөөлөг салхи 13%, мөндөр 7 
хувь гэх мэт цаг агаарын гаралтай 
үзэгдлүүд нийт аюултай үзэгдлийн 
50 гаруй хувийг эзэлж байна. Ус, 
цаг агаарын аюултай үзэгдлийн 
учруулсан хохирлын 50%-ийн 
хүчтэй салхи шуурганы, 30%-
ийг уруйн үерийн улмаас учирсан 
хохирол эзэлж байна.

•	 Монгол оронд жилд ажиглагддаг 
бүх хүчтэй салхины 50 гаруй 
хувь нь 3, 4 дүгээр сард, үүний 
дотор 4 дүгээр сард 23,4 хувь нь 
ажиглагдана. Хүчтэй салхины 
хоногийн явцаас үзэхэд, өдрийн 
12-15 цагийн хооронд нийт хүчтэй 
салхины 23,4 хувь болж байхад, 
шөнийн 3-6 цагийн хооронд 5,8 хувь 
нь болдог байна. Харин өглөөний 6 
цагаас оройн 20 цагийн хооронд 
хоногийн бүх хүчтэй салхины 71,2 
хувь болдог байна. Иймээс дээрх 
цагуудыг заавал мэдээж малчид 
амьдралд ашиглаж, хэвших хэрэгтэй 
байна.

•	 Монгол оронд цасан шуурга жилд 
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дунджаар 0,3-9,7 өдөр тохиолдох 
бөгөөд газар зүйн тархцын хувьд 
шуургатай өдрийн тооны их 
утга Архангай, Өвөрхангай, Төв, 
Дундговь аймгийн зааг, Сүхбаатар 
аймгийн нутаг, Алтай нуруу орчмын 
3 бүсэд гарсан байна. Монгол оронд 
намын шуургатай өдрийн тоо жилд 
дунджаар 0,1-12,3 өдөр, хамгийн их 
давтагдал Сүхбаатар аймагт илэрдэг 
байна

•	 Зүүн бүсийн аймгуудын нутагт 
цасан шуурга өвлийн улиралд 
40%, хавар 3-4 дүгээр сард 32%, 
намар 10-11 дүгээр сард 28%-ийн 
давтагдалтай тохиолддог байна. 
Цасан шуурганы давтагдлыг сар 
сараар авч үзвэл 11 болон 2-4 
дүгээр саруудад арай ахиу тус бүр 
16%, бусад саруудад арай бага тус 
бүр 12% байна. Цасан шуурганы 
давтагдал хавар, намрын сард ахиу 
байгаа нь циклоны давтагдал хавар, 
намарт ихэсч, өвөлдөө багасдагтай 
холбоотой юм. Зүүн аймгуудын 
нутагт жилд дунджаар 14-16 өдөр 
цасан шуургатай байх бөгөөд 
жил бүрийн агаар мандлын орчил 
урсгалын онцлогоор хамаарч цасан 
шуургатай өдрийн тоо ялгаатай 
байна. 

•	 Шороон шуурга Сүхбаатар аймгийн 
баруун өмнөд хэсгээр илүү олон 
тохиолддог байна. Сүхбаатар 
аймгийн нутаг дээр сүүлийн 45 
жилд / 1960-2005/ шороо хийсдэг 
өдрийн тоо 14 өдрөөр өссөн байна. 

•	 Зүүн бүсийн аймгуудад 2008 онд 
болсон гамшигт үзэгдлийн дараа 
иргэдээс гамшгийн талаар судалгаа 
авсан байна. Судалгаанд оролцсон 
малчдын 4,6% нь даатгалтай, 95,4% 
нь даатгалгүй гэж хариулсан байна. 
Иймд цаг агаараас их хамааралтай 
аж ахуйн эрхэлж байгаа малчдад 
даатгалын ач холбогдлыг өргөн 
утгаар нь тайлбарлаж таниулах 
хэрэгтэй байна. 

•	 Орон нутгийн захиргаанаас аюулын 
тухай зарлан мэдээллийг баг, айл 
өрх бүрт шуурхай дамжуулах 
төлөвлөгөө, схем боловсруулж, 
дадлага сургуулилт хийж тодотгож 
байх, зарлан мэдээлэлд бүх төрлийн 
холбоо, хөдөлгөөнт холбоог дайчлан 
ажиллуулах хэрэгтэй байна. Энэ 
нь болзошгүй гамшгийн аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх боломжийг 
олгох юм.

САНАЛ
Гамшгаас хамгаалах хуулинд нэмэлт 

өөрчлөлт оруулж сумын түвшинд 
гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ 
хариуцсан алба хаагч бий болгох асуудлыг 
судалж шийдвэрлүүлэх шаардлагатай 
байна. Хэрвээ сумын түвшинд гамшгаас 
хамгаалах арга хэмжээ хариуцсан арга 
орон тоо бий болвол тухайн түшмэлээр 
дамжуулан сум, багийн иргэд, малчдад 
гамшгийн хор уршиг, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх, гамшгийн үеийн хамтын 
ажиллагаа, холбоо харилцааны ач 
холбогдол, гамшгаас хамгаалах арга 
хэмжээний талаар сургалт сурталчилгаа 
явуулах иргэдийн гамшгийн талаар 
мэдлэгтэй, дадлага, туршлагатай болгох 
давуу талтай юм. Ингэснээр иргэд 
гамшгийн эсрэг эрт мэдээлэлтэй болж 
болзошгүй гамшгийн эсрэг урьдчилан 
сэргийлж, гамшгийг даван туулах мэдлэг 
чадвартай болж, гамшгийн дараах 
хохирол маш бага болох юм.
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Товч агуулга: Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолоор баталсан “Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т гэрч, хохирогчийн 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах асуудлыг зорилт болгон оруулсан. Иймд энэ 
илтгэлээр гэрч, хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр олон 
улсын байгууллага болон бусад улсын хэрэгжүүлж буй сайн туршлагыг судалж, 
Монгол Улсад тус асуудлаар анхаарах асуудлыг танилцуулав. 

Abstract: The Mongolian Government adopted the National Program on Protection 
and Assistance of Victims and Witnesses in 2015 which had underlined information 
security issues on protection witness and victims. This report examines the international 
good practice for ensuring information security on protection of witnesses and victims 
in criminal proceedings. Correspondingly, it sets out the key directions on ensuring the 
information security on protection of witnesses and victims of Mongolia. 

Түлхүүр үгс: мэдээллийн аюулгүй байдал; гэрч, хохирогчийг хамгаалах; 
мэдээллийн нууцлал, бүрэн бүтэн байдал, хүртээмжтэй байдал; цахим мэдээллийн 
сан.

Keywords: information security; protection of victims, witnesses and other 
cooperating persons; information confidentiality; information integrity; information 
availability; database.

ОРШИЛ
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 

байдлын үзэл баримтлалд мэдээллийн 
салбарт үндэсний ашиг сонирхлыг 
хамгаалах, төр, иргэн, хувийн хэвшлийн 
мэдээллийн бүрэн бүтэн, нууцлагдсан, 
хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулах 
нь мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 
үндэс мөн гэж заасан1. Мөн үүнтэй 

1 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар 

уялдаатайгаар Засгийн газрын 2015 оны 
346 дугаар тогтоолоор баталсан “Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа 
үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”-т гэрч, 
хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах асуудлыг зорилт болгон 
оруулжээ2. 

тогтоолын хавсралт “Монгол Улсын Үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”, 3.6 http://
legalinfo.mn/annex/details/3350?lawid=6163 
2 Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолын 
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Мэдээллийн аюулгүй байдлын 
бодлого, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
“CIA гурвалжин”-гийн зарчмыг 
баримтлах шаардлагатай болохыг 
мэдээллийн аюулгүй байдлын 
судлаачид тэмдэглэсэн байдаг3. Энэ нь 
мэдээллийн нууцлал (confidentiality), 
бүрэн бүтэн байдал (integrity), 
хүртээмжтэй байдал (availability) 
харилцан тэнцвэртэй, гурвалжингийн 
тал мэт байх тухай үзэл санаа юм4. 

Иймд Монгол Улсад гэрч, 
хохирогчийн мэдээллийн аюулгүй 
байдлыг хангах үйл ажиллагааг “CIA 
гурвалжин”-гийн зарчмын үүднээс 
тодорхойлж, цаашид анхаарах асуудлыг 
дэвшүүлэх нь чухал байна. 

НЭГ. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ 
ХАМГААЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН 

НУУЦЛАЛЫГ ХАНГАХ НЬ
Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 

баримтлалын үүднээс мэдээлэл, түүний 
бүрдэл хэсэгт хууль бусаар хандах, 
халдах, задруулахаас хамгаалснаар 
гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлал 
хангагдана.5 Мөн “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай” хуульд нууцлалыг 
хамгаалах зарчмыг гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах үйл ажиллагаанд баримтлахаар 
заасан. Мөн тус хуульд мэдээллийн 
нууцлалыг хангах нь аюулгүй байдлын 

1 дүгээр хавсралт “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, 
туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөр”, 2 дугаар 
хавсралт “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа 
үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө” http://legalinfo.mn/
annex/?lawid=11387 
3 Anthony Henderson. The CIA Triad: Confidentiality, 
Integrity, Availability. Panmore Institute. 2015.07 http://
panmore.com/the-cia-triad-confidentiality-integrity-
availability 
4 Энэ талаар Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй 
байдлын үзэл баримтлалын 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4-д 
заасан. Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 
дугаар тогтоолын хавсралт Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. http://legalinfo.
mn/annex/details/3350?lawid=6163 
5 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар 
тогтоолын хавсралт Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 3.6.3.1 http://
legalinfo.mn/annex/details/3350?lawid=6163

хамгаалалтын арга хэмжээний нэг хэлбэр 
байхаар зохицуулсан6. Энэ нь гэрч, 
хохирогчийн мэдээллийн сан үүсгэх, 
түүнийг гадны хууль бус хандалтаас 
хамгаалахтай шууд холбоотой байх 
бөгөөд мэдээллийн нууцлалыг хангахад 
оролцогчдыг тодорхойлох, тэдгээрийн 
эрх, үүргийг уялдуулах шаардлагыг бий 
болгож байна.

1.1. Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн 
сан

Мэдээллийг нууцлахын тулд нууцлах 
мэдээлэл, түүний бүрдэл хэсгийг 
оновчтой тодорхойлох нь чухал юм. “Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай” хуульд 
заасан мэдээллийн нууцлалыг хангах 
зохицуулалтаас харахад нэн тэргүүнд 
нууцлах мэдээлэл, түүний бүрдэл хэсгийг 
дараах байдлаар тодорхойлж болохоор 
байна7. Үүнд: 
- гэрч, хохирогчийн овог, эцэг /эх/-ийн 

нэр, өөрийн нэр
- оршин суугаа газар
- өмчлөлд нь байгаа үл хөдлөх хөрөнгө
- харилцах утасны дугаар
- тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар.

Гэхдээ хуульд нууцлах мэдээлэл, 
түүний бүрдэл хэсгийг дээрх жагсаалтаар 
хязгаарлаагүй бөгөөд бусад мэдээлэл байж 
болохоор байна. Энэ нь дээр дурдсанаас 
бусад нууцлах мэдээллийг тодорхойлох 
шаардлагыг бий болгож байна. Хуульд 
/5.2/ шаардлагатай гэж үзвэл гэрч, 
хохирогчийн хамаарал бүхий этгээдийг 
тус хуулийн зохицуулалтад хамааруулж 
болно гэж заасан. Мөн гэрч, хохирогчийн 
хамаарал бүхий этгээд гэж тэдгээрийн 
нөхөр /эхнэр/, хамтран амьдрагч, эцэг, 
эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн, дагавар 
болон үрчилж авсан хүүхэд, төрсөн ах, 
эгч, дүү, ач хүү, ач охин, зээ хүү, зээ 
охиныг ойлгохоор хуульчилсан байна8. 
Үүнээс гадна хуулийн 5 дугаар зүйлийн 
5.4-т гэмт хэрэг илрүүлэхэд ач холбогдол 
бүхий мэдээлэл, баримт сэлт өгөх болон 
бусад байдлаар туслалцаа үзүүлсэн, гэмт 

6 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, 3.1.2, 
7.1.4. “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэл. 2013. №30. 
7 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, 11 дүгээр 
зүйл. “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэл. 2013. №30. 
8 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай хууль, 5 дугаар 
зүйл. “Төрийн мэдээлэл” эмхтгэл. 2013. №30.
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хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
гэрчээр оролцоогүй хүнийг тус хуульд 
хамааруулж болохоор заасан. 

Иймд хуулийн дээрх зохицуулалтаас 
үзэхэд дараах мэдээллийг нэгэн адил 
нууцлах шаардлага байна. Үүнд: 
- гэрч, хохирогчийн болон тэдгээрийн 

нөхөр /эхнэр/, хамтран амьдрагч, эцэг, 
эх, өвөг эцэг, эмэг эх, төрсөн, дагавар 
болон үрчилж авсан хүүхэд, төрсөн 
ах, эгч, дүү, ач хүү, ач охин, зээ хүү, 
зээ охины овог, эцэг /эх/-ийн нэр, 
өөрийн нэр;

- гэмт хэрэг илрүүлэхэд ач холбогдол 
бүхий мэдээлэл, баримт сэлт өгөх 
болон бусад байдлаар туслалцаа 
үзүүлсэн, гэмт хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд гэрчээр 
оролцоогүй хүний овог, эцэг /эх/-ийн 
нэр, өөрийн нэр;

- тэдгээрийн оршин суугаа газар;
- тэдгээрийн өмчлөлд нь байгаа үл 

хөдлөх хөрөнгө;
- тэдгээрийн харилцах утасны дугаар;
- тэдгээрийн тээврийн хэрэгслийн 

улсын дугаар.
Харин АНУ-ын гэрч, хохирогчийг 

хамгаалах чиг үүргийг гүйцэтгэдэг 
Маршалын албаны хувьд дээр дурдсанаас 
гадна гэрч, хохирогч, түүний хамаарал 
бүхий этгээдийн дараах мэдээллийг 
нууцалдаг байна. Үүнд: 
- иргэний харьяалал;
- нийгмийн даатгалын дугаар;
- төрсөн он, сар, өдөр;
- төрсөн газар.9

Үүнээс гадна АНУ-ын Маршалын 
алба өөрийн 2012-2018 оны стратегийн 
төлөвлөгөөндөө нууцлах мэдээллийн 
жагсаалтыг нарийвчлан боловсруулахаар 
тусгажээ.10 

Энэ нь цаг үеийн нөхцөл байдал, 
гэрч, хохирогчийн болон тэдгээрийн 
хамаарал бүхий этгээдийн онцлог 
зэргээс шалтгаалан нууцлах мэдээллийн 

9 U.S. Department of Justice - Certification of Identity 
http://www.usmarshals.gov/foia/Forms/DOJ%20361.
pdf 
10 6.4.1. Complete the identification and compilation of 
USMS critical information (Strategic Plan: 2012-2018, 
United States Marshals Service, U.S. Department of 
Justice) http://www.usmarshals.gov/foia/strategic-plan.
pdf 

жагсаалтыг тухай бүр шинэчлэн 
боловсруулж байх, тэрхүү жагсаалтыг 
өөрийг нь нууцалж байх нь зүйтэй 
болохыг харуулж байна.

1.2. Гэрч, хохирогчийн болон 
тэдгээрийн хамаарал бүхий этгээдийн 
мэдээллийн нууцлалыг хангахад оролцогч

2014 онд “Хууль сахиулахуйн 
инноваци” олон улсын олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлын оролцогчид 
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд хууль сахиулах 
байгууллагын харилцан ажиллагааг 
уялдуулах, гэрч, хохирогчийг хамгаалахад 
чиглэсэн дэд бүтцийг шийдвэрлэх, хүн 
хүчийг сургах, чадавхжуулахад нягт 
хамтран ажиллахыг зөвлөсөн байдаг11. 
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хуулийг 
хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий үндсэн 5 
байгууллагад Тахарын алба, цагдаа, 
мөрдөх алба, Авлигатай тэмцэх газар, 
тагнуулын байгууллага хамаарах бөгөөд 
бүгд өөр өөрийн эрх мэдлийн хүрээнд 
ажиллах ёстой.12 

Эдгээр байгууллага нь гэрч, 
хохирогчийн болон тэдгээрийн хамаарал 
бүхий этгээдийн мэдээллийн нууцлалыг 
хангахад оролцогч болохын хувьд 
мэдээллийн нууцлалыг задруулсан 
этгээдийг олж тогтоох, түүнд хариуцлага 
хүлээлгэх зохицуулалт, журамтай байхыг 
НҮБ-ын Гэмт хэрэг, мансууруулах 
бодисын асуудал эрхэлсэн газраас улс 
орнуудын сайн туршлагыг судлан үзсэний 
үндсэн дээр зөвлөсөн байдаг.13 Үүнийг 
бид анхаарч үзэх нь зүйтэй санагдаж 
байна.

11 “Хууль сахиулахуйн инноваци” олон улсын эрдэм 
шинжилгээний хурлын зөвлөмж. 9.1. 2014.10.08. 
“Хууль сахиулахуй” онол, арга зүйн сэтгүүл. 
2014. №3, 4 (03,04). 10 дахь тал 
12 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тахарын албаны үйл 
ажиллагаа амжилттай хэрэгжиж эхэллээ. 2014.08.27 
http://takhar.gov.mn/?p=1459 
13 Good practices for the protection of witnesses in 
criminal proceedings involving organized crime, United 
Nations Office on Drugs and Crime. New York. 2008 
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/
Witness-protection-manual-Feb08.pdf 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Хүснэгт 1. Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг задруулсан этгээдэд хариуцлага 
хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалт
№ Субьект Туршлага, зохицуулалт Эх сурвалж

1 АНУ1

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах хөтөлбөрт 
оролцогчийн мэдээллийн нууцыг 
зөвшөөрөлгүйгээр задруулсан этгээдэд хуулийн 
хариуцлага хүлээлгэх

Гэрчийн аюулгүй 
байдлын 

шинэтгэлийн хууль, 
1984

2 Австрали2

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах ажиллагааны 
оролцогч этгээд тэдгээрийн нууцалсан буюу 
гэрч, хохирогчийг илчлэх эрсдэлтэй мэдээллийг 
задруулсан гэм буруутай бол түүнд хууль зүйн 
хариуцлага хүлээлгэх буюу тийм үйлдлийг гэмт 
хэрэгт тооцох.

Гэрчийг хамгаалах 
тухай хууль, 1994

3 Хонг Конг3 

Гэрчийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай 
хувийн мэдээлэл, оршин байгаа газар зэрэг 
мэдээллийг задруулбал эрүүгийн хариуцлага 
хүлээлгэх 

Гэрчийг хамгаалах 
удирдамж, 2000,

4 ХБНГУ4

Гэрч хамгаалах тусгай нэгж, бусад төрийн 
болон төрийн бус байгууллагын хамгаалалтад 
байгаа гэрчийн хувийн мэдээллийг нууцална. 
Ийнхүү нууцлах мэдээлэл нь гэрчийн мэдээллээр 
хязгаарлагдахгүй. Нууцалсан мэдээллийг 
прокурорын хүсэлтээр түүнд танилцуулж болно.

Эрсдэлд байгаа 
гэрчийг хамгаалах 

үйл ажиллагааг 
уялдуулан 

зохицуулах тухай 
хууль, 2001 

5 ӨАБНУ5

Гэрчийг хамгаалах хөтөлбөрт оролцож байгаа 
буюу хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж буй этгээдийн 
аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой мэдээллийг 
нийтлэх буюу задруулах үйлдлийг гэмт хэрэгт 
тооцох, тийнхүү задруулсан этгээдэд хүлээлгэх 
эрүүгийн хариуцлагыг тодорхойлох. 

Гэрчийг хамгаалах 
тухай 112 дугаар 

хууль, 1998

6 ИБУИНВУ6

Хамгаалагдсан гэрчийн оршин байгаа газар, 
хувийн мэдээлэл зэрэг гэрчийг хамгаалахтай 
холбоотой мэдээллийг задруулсан этгээдэд 
эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх

Зохион 
байгуулалттай 

хүнд гэмт хэрэг 
ба цагдаагийн үйл 

ажиллагааны хууль, 
2005

7
Олон улсын 
эрүүгийн 
шүүх7

Хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд шүүгч 
нь шүүх хуралдаанд мэдүүлэг өгөх буюу бусад 
байдлаар оролцох гэрчийн илчлэх аливаа 
мэдээллийг задруулахаас сэргийлэх бүх төрлийн 
арга хэмжээ авах. Үүнд гэрчийн нэр, царай, дуу 
хоолойг нууцлах, хувиргах, хаалттай хуралдаанаар 
буюу дүрс бичлэгээр гэрчээс мэдүүлэг авах, 
мэдүүлгээсээ болж эрсдэлд орох гэрчийг 
хамгаалах бусад үйл ажиллагаа хамаарна. Гэрчийг 
тодорхойлох мэдээллийг олон нийтэд буюу хэвлэл 
мэдээллийн хэрэгсэлд нууцлах, хувиргахтай 
холбоотой тусгай арга хэмжээг шүүхийн 
шийдвэрээр /шүүгчийн захирамжаар/ хэрэгжүүлнэ. 

Гэрч хамгаалах 
хөтөлбөр

8

НҮБ-ын 
Авлигын 
эсрэг 
конвенц8

Гэрчийг илчлэх мэдээллийн нууцлалыг 
задруулахаас хамгаалах аюулгүй байдлын 
журамтай байх. /32 дугаар зүйл. Гэрч, шинжээч, 
хохирогчийг хамгаалах/

НҮБ-ын Авлигын 
эсрэг конвенц, 2013
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Монгол Улсын хувьд “Төрийн 
нууцын жагсаалт батлах тухай” 
хуулиар Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тухай хуульд заасан нүүлгэн 
шилжүүлэх, баримт бичгийг солих, 
гадаад төрхийг өөрчлөх арга хэмжээг 
хэрэглэх журам,  арга хэмжээний явц, 
уг арга хэмжээгээр хамгаалагдсан 
этгээдийн нууцалбал зохих мэдээлэл 
нь нууцалсан зэрэглэлээрээ байнга 
нууц байхаар зохицуулсан байна.14 
Эндээс харахад гэрч, хохирогчийн 
мэдээллийн нууцлалыг задруулах 
асуудал нь Эрүүгийн хуулийн 87 дугаар 
зүйлд заасан “Төрийн нууц задруулах” 
гэмт хэрэгт хамаарч болохоор байгаа 
бөгөөд 87.1-т зааснаар төрийн нууцад 
хамаарах мэдээ, баримт бичиг, эд зүйл, 
обьект, үйл ажиллагааг итгэмжлэгдэн 
хариуцсан буюу албан тушаал, ажил 
үүргийн хувьд мэдсэн этгээд задруулсан 
нь эх орноосоо урвах, тагнуул хийх гэмт 
хэргийн шинжгүй бол таван жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ. Мөн 
зүйлийн 87.2-т зааснаар энэ хэргийн 
улмаас хүнд хор уршиг учирсан 
бол таваас дээш найман жил хүртэл 
хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.15 Энэ 
нь Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн 
найруулгад 19.11 дүгээр зүйл буюу 
“Төрийн нууцыг хууль бусаар олж 
авах”, 19.12 дугаар зүйл буюу “Төрийн 
нууцыг задруулах” гэмт хэрэгт хамаарч 
байна.16

ХОЁР. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ 
ХАМГААЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН 

БҮТЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НЬ

14 Энэ заалтыг “Төрийн нууцын жагсаалт батлах 
тухай” 2004 оны хуульд 2013.07.05-ны өдрийн 
хуулиар нэмсэн 2004 http://legalinfo.mn/law/
details/497?lawid=497 
15 Эрүүгийн тухай хууль. 2002 http://legalinfo.mn/law/
details/50?lawid=50 
16 Эрүүгийн тухай хууль (Шинэчилсэн 
найруулга). 2015 http://legalinfo.mn/law/
details/11634?lawid=11634 

Үндэсний аюулгүй байдлын 
үзэл баримтлалын үүднээс мэдээлэл, 
мэдээллийн орчин, түүний дэд бүтцэд 
хууль бусаар нөлөөлөх, өөрчлөх 
оролдлогоос хамгаалж чадсанаар гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах мэдээллийн 
бүрэн бүтэн байдал хангагдана.17 Засгийн 
газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолын 
2 дугаар хавсралтаар баталсан “Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа 
үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө”-нд гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах мэдээллийн бүрэн бүтэн 
байдал хангахтай холбоотой дараах үйл 
ажиллагааг төлөвлөжээ. Үүнд:
- Гэрч, хохирогчийн талаар цахим 

мэдээллийн сан байгуулж ашиглах, 
нууцлалыг хангах чиглэлээр 
програм боловсруулж нэвтрүүлэх, 
үүнтэй холбоотой журам баталж 
мөрдүүлэх

- Гадаад улсад хэрэглэж байгаа 
шинэ техник технологи, тоног 
төхөөрөмжийг судалж нэвтрүүлэх

- Дохиолол хамгаалалт, галын аюул, 
дүрсний хяналт, байршил тогтоогч, 
цахим цоож, хамгаалах тусгай 
хувцас, хэрэгслийн жагсаалт гаргаж, 
ашиглалтын байдал, чанарыг жил 
бүр үнэлж, сайжруулах арга хэмжээ 
авах.18

Дээр дурдсан үйл ажиллагаа нь 
бүхэлдээ гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
мэдээллийг аюулгүй хадгалах, шифрлэх, 
аюулгүй сүлжээ буюу төхөөрөмжид 
дамжуулах, зайнаас аюулгүй хандахад 
чиглэсэн байх шаардлагатай юм.19 Энд 

17 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар 
тогтоолын хавсралт Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 3.6.2.1 http://
legalinfo.mn/annex/details/3350?lawid=6163
18 Засгийн газрын 2015 оны 346 дугаар тогтоолын 
2 дугаар хавсралт “Гэрч, хохирогчийг хамгаалах, 
туслалцаа үзүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний 7 
дахь хэсэг, түүний 7.2-7.4-т энэ талаар заасан байна.
19 Manual on Monitoring: Protection of victims, 
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анхаарах асуудал нь гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах мэдээллийн бүрэн бүтэн 
байдал хангахтай холбоотой тусгайлсан 
сургалтыг Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
хуулийг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий 
үндсэн 5 байгууллагын ажилтан, албан 
хаагчдыг хамруулан тогтмол зохион 
байгуулж, тэдний мэдлэг, ур чадварыг 
байнга дээшлүүлэх болж байна. 

Үүнээс гадна гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах мэдээлэлтэй танилцах, 
түүнийг хэрэглэх албан хаагчийн 
мэдээлэлд хандах эрхийн төвшинг 
нарийвчлан тогтоож, хэрэгжүүлэх, 
улмаар “дарга бүх мэдээлэлтэй 
танилцах ёстой” гэх хандлагыг халах нь 
зүйтэй юм. 

ГУРАВ. ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ 
ХАМГААЛАХ МЭДЭЭЛЛИЙН 
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БАЙДЛЫГ 

ХАНГАХ НЬ
Хуулиар хориглоогүй мэдээллийг 

чөлөөтэй хайх, олж авах, үүсгэх, 
дамжуулах, түгээх эрх, эрх чөлөөг 
хангах, мэдээллийн дэд бүтэц, түүний 
бүрдэл хэсэг, үйлчилгээнд чөлөөтэй 
хандах боломж бүрдүүлснээр гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдал хангагдана.20 Хууль 
зүйн сайдын 2014.07.02-ны өдрийн 
А/112 дугаар тушаалын хавсралтаар 
батлагдсан “Гэрч, хохирогчийн 
мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй 
байдлын хамгаалалтын арга хэмжээг 
хэрэглэх журам”-д зөвхөн гэрч, 
хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг 
хангах талаар зохицуулсан байх бөгөөд 
мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал болон 

witnesses and other cooperating persons. Office of 
the United Nations High Commissioner for Human 
Rights. 2011. p.26 http://www.ohchr.org/Documents/
Publications/Chapter14-56pp.pdf 
20 Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар 
тогтоолын хавсралт Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. 3.6.4.1 http://
legalinfo.mn/annex/details/3350?lawid=6163

хүртээмжтэй байдлыг хангах талаар 
зохицуулаагүй үлдээсэн байна21.

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг 
хангах нь гэрч, хохирогчийг 
хамгаалахтай холбоотой хуулиар 
хориглоогүй мэдээллийг нээлттэй 
байлгах буюу тийм мэдээлэл олж 
авах боломжийг бүрдүүлсэн байхад 
чиглэнэ. Тахарын албанаас гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах чиглэлээр 
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран 
ажиллаж байгаа нь гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах мэдээллийн хүртээмжтэй 
байдлыг хангахад чиглэсэн нэг ажил 
гэж үзэж болохоор байна22. Мөн 
Тахарын албаны “2016-2018 оны үйл 
ажиллагааны стратеги төлөвлөгөө”-ний 
3.4(4)-т гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэх хүрээнд 
мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах 
талаар зорилт болгон оруулсан нь энэ 
чиглэлийн мэдээллийн хүртээмжийг 
хангахад чиглэсэн оновчтой зорилт 
болжээ. Өнөөдрийн нөхцөлд Тахарын 
албаны хэмжээнд иргэд, алба хаагчдаас 
хүлээн авч шийдвэрлэсэн өргөдөл 
гомдол санал хүсэлтийн мэдээг сар, 
хагас жил, бүтэн жилээр цахим хуудсаар 
дамжуулан хүргэж байгаа нь мэдээллийн 
хүртээмжтэй байдлыг хангаж буй нэг 
хэлбэр болно23. Тухайлбал, зөвхөн 2016 
оны 3 дугаар сард Тахарын албаны 
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах газар 1 

21 Хууль зүйн сайдын 2014.07.02-ны өдрийн А/112 
дугаар тушаалын хавсралт “Гэрч, хохирогчийн 
мэдээллийн нууцлалыг хангах аюулгүй байдлын 
хамгаалалтын арга хэмжээг хэрэглэх журам” http://
takhar.gov.mn/?p=2954
22 Тахарын ерөнхий газрын даргын 2015.10.09-ний 
өдрийн А/111 тоот тушаалын хавсралт “Засгийн 
газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Тахарын албаны 
үйл ажиллагааны стратеги”. 1.7 http://takhar.gov.
mn/?p=3835 
23 Тахарын албаны хэмжээнд 2016 оны 03 дугаар 
сард иргэд, алба хаагчдаас хүлээн авч шийдвэрлэсэн 
өргөдөл гомдол санал хүсэлтийн мэдээ http://takhar.
gov.mn/?p=4832 ; Тахарын албанд иргэд, алба 
хаагчдаас 2015 онд ирүүлсэн өргөдөл гомдол санал 
хүсэлтийн мэдээ http://takhar.gov.mn/?p=4489 
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өргөдөл хүлээн авч, шийдвэрлэлтийн 
шатандаа явж байгааг хэн бүхэн мэдэх 
боломжтой байх бөгөөд энэ нь гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах мэдээллийн 
нууцлал болон бүтэн байдлыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх, улмаар мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг бүрэн хангахад чухал 
юм. 

ДҮГНЭЛТ
Гэрч, хохирогчийн мэдээллийн 

аюулгүй байдлыг хангах нь гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах бүхий л үйл 
ажиллагаанд нэн шаардлагатай, чухал 
зүйл болжээ. Монгол Улсын өнөөгийн 
хууль тогтоомжид гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах үйл ажиллагааны мэдээллийн 
нууцыг задруулах зөрчлийг гэмт 
хэрэгт тооцож, хүлээлгэх хариуцлагыг 
тодорхой заасан нь олон улсын жишигт 
нийцсэн байна. 

Харин гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
үйл ажиллагаанд ямар мэдээллийг 
нууцлахыг тодорхой болгох буюу 
нууцлах мэдээллийн жагсаалтыг 
нарийвчлан боловсруулах шаардлага 
тавигдаж байна. 

Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг 
хангахад техник тоног төхөөрөмжийн 
талаар баримтлах бодлого, үйл 
ажиллагаа тодорхой байгаа хэдий 
ч мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал 
хангахтай холбоотой тусгайлсан 
сургалтыг эрх бүхий байгууллага, албан 
хаагчдыг хамруулан тогтмол зохион 
байгуулахад онцгой анхаарах хэрэгтэй 
байна. 

Мэдээллийн хүртээмжтэй байдлыг 
хангах талаар Тахарын алба үр дүнтэй 
ажиллаж байгаа байдал ажиглагдаж 
байна.

Цаашид Хууль зүйн сайдын 
2014.07.02-ны өдрийн А/112 дугаар 
тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Гэрч, 
хохирогчийн мэдээллийн нууцлалыг 
хангах аюулгүй байдлын хамгаалалтын 

арга хэмжээг хэрэглэх журам”-ыг 
мэдээллийг аюулгүй байдлыг хангах 
онол, олон улсын туршлагын үндсэн 
дээр шинэчлэн батлах нь зүйтэй байна.
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ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БА ХҮНИЙ ЭРХ

LAW ENFORCEMENT AND HUMAN RIGHTS 

Б.НАРМАНДАХ
Үндэсний тагнуулын академийн Эрх зүйн тэнхимийн 
дэд профессор, хууль зүйн доктор 
NARMANDAKH B.
Ph.D in Law, Associate Professor at the Faculty of Law, 
National Intelligence Academy

Товч агуулга: Хүнийг дээдэлж, түүний эрхийг бодитой хангаж, хамгаалах 
нь ардчилсан нийгмийн амин сүнс бөгөөд хууль сахиулах үйл ажиллагааны мөн 
чанар, агуулгыг тодорхойлогч гол хүчин зүйлийн нэг болохыг; Хууль сахиулах 
үйл ажиллагааны явцад хүний эрхийг хамгаалан хангах эрх зүйн механизм, хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилт ямар түвшинд байгаа, түүнийг олон улсын гэрээ, конвенцид 
нийцүүлэх үйл ажиллагааны өнөөгийн байдлыг судалж үнэлэх хэрэгцээг эш болгон 
энэхүү илтгэлийг хэлэлцүүлж байна. 

Abstract: The spirit of democracy lies in respecting the people and ensuring that their 
rights are protected. This means that the issue of human rights is one of the factors which 
determine the nature of law enforcement operations. The following article discusses the 
implementation of laws and regulations for ensuring that human rights are protected in 
the context of law enforcement and determines at what level current legal mechanisms 
are at in comparison to international conventions. Accordingly, it contains suggestions for 
making national legislation more compatible with international regulations.

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах, хүний эрх, зохих ёсны процедур, хууль ёс, 
либерал ардчилсан онол, байгалийн эрхийн онол, заяагдмал эрхийн онол, олон 
улсын конвенц. 

Keywords: Law enforcement, human rights, due process, rule of law, theory of liberal 
democratic, theory of natural rights, International convention. 

ОРШИЛ
Нийгэм дэх харилцан адилгүй эрэлт 

хэрэгцээ, байр суурь, тус тусын өвөрмөц 
зорилго бүхий хувь хүмүүсийг хамарсан 
нийгмийн олон талт харилцааны 
явцад тэдгээрийн ашиг сонирхол өөр 
хоорондоо зөрчилдөн сөргөлдөх нь 
зайлшгүй байдаг. Улс орнууд үүнийг 
эмх цэгцэд оруулж, нийтлэг ашиг 
сонирхлоо уялдуулан хослуулах 
боломж бүхий тодорхой тогтолцоог 

төлөвшүүлсээр ирсэн боловч, энэ нь 
эрх чөлөө, бүх нийтийн тэгш байдлын 
зарчимд нийцсэн түгээмэл шинжийг 
олж хараахан чадаагүй байна.

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 
нь ардчилсан нийгмийн эрхэм дээд 
эрмэлзлэл юм. Тиймээс Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн оршил хэсэгт “...
Монголын ард түмэн бид...шударга 
ёс, хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний эв 
нэгдлийг эрхэмлэн... иргэний ардчилсан 
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нийгмийг цогцлоон хөгжүүлэхийг 
эрхэм зорилго болгоно” хэмээн 
тунхаглаж, Үндсэн хуулийн 2 дугаар 
бүлэгт хүний эрх, эрх чөлөө, тэр дундаа 
Монгол Улсын иргэний үндсэн эрхийг 
хуульчлан баталгаажуулсан байдаг.

Эдгээрийн дотор хүний хувийн 
эрх, эрх чөлөө багтах бөгөөд түүний 
өвөрмөц хэсэг нь “Процессын буюу 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх” 
мөн.1 Процессын үндсэн эрхэд Үндсэн 
хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.13, 16 
дугаар зүйлийн 16.14-т заасан эрхүүд 
хамаарах бөгөөд эдгээр эрх нь хууль 
сахиулах үйл ажиллагааны явцад 
хангагддагаараа бусад эрхээс ялгагдана.

Хууль сахиулах үйл ажиллагаа2 нь 
гэмт хэргийг илрүүлэх хойшлуулшгүй 
ажиллагаа, иргэний өмч хөрөнгийг 
битүүмжлэх, хураан авах, нэгжих, 
үзлэг хийх, хэрэг бүртгэх, мөрдөн 
байцаах буюу нотлох баримт цуглуулах, 
бэхжүүлэх, гүйцэтгэх ажил явуулах, 
нийгмийн хэв журам сахиулах, нийтийн 
аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргээс 
урьдчилан сэргийлэх, зөрчил хянан 
шийдвэрлэх зэрэг ажиллагааг өөртөө 
багтааж, хуулиар тусгай чиг үүрэг 
хүлээсэн хууль сахиулах байгууллага, 
түүний алба хаагчдаас хуульд заасан 
үндэслэл, журмын дагуу хуулийн 
хүрээнд хэрэгжинэ.

Өөрөөр хэлбэл процессын эрхийг 
эрхэмлэн хүндэтгэх, хангах, хамгаалах 
нь хууль сахиулах байгууллагуудын 
үүрэг, хариуцлага бөгөөд хууль 
сахиулах үйл ажиллагааны агуулга, мөн 
чанарыг илэрхийлнэ.

Тиймээс хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
түүний хууль зүйн практикийг судлан 
дүгнэхийн хамт, хууль сахиулах үйл 
ажиллагааг хууль зүйн процессын 

1 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн мэдлэг, 2008. УБ., 131 
дэх тал.
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Law_enforcement

төрөл болохын хувьд түүнд тавигдах 
шаардлагыг эрх зүйт ёсны үүднээс 
үнэлэн үзэхийг зорилоо.

НЭГ. ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ЗҮЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ 
ХУУЛЬ ЗҮЙН ПРАКТИК

Хүний эрхийн хууль тогтоомж 
болон түүний институтчилэгдсэн 
байдал хүний эрхийн байгуулалд 
чухал байр суурь эзэлнэ. Тиймээс 
хууль сахиулах байгууллагаас хүний 
эрхийг хангаж, хамгаалж буй өнөөгийн 
байдлыг үнэлэх үндсэн шалгуурын нэг 
нь хууль сахиулах үйл ажиллагааны эрх 
зүйн зохицуулалт, түүний хэрэгжилтийн 
механизм мөн. 
1. Дэлхийн улс орнуудын практикаас 

харахад хууль сахиулах үйл 
ажиллагаа нь нэлээн өргөн хүрээг 
хамрах бөгөөд хууль дээдлэх, 
хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 
төрийн чиг үүргийн хүрээнд гэмт 
хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, нийгмийн 
хэв журам хамгаалах, аюулгүй 
байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж буй хэрэг бүртгэх, 
мөрдөх, цагдаа, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх, хил хамгаалах, иргэний 
харьяалал, шилжилт хөдөлгөөн, 
онцгой байдлын алба; тагнуул, 
авлигатай тэмцэх байгууллагын 
зарим албан хаагчид; гааль, 
мэргэжлийн хяналт, татварын 
байцаагч зэрэг олон субъектийн 
үйл ажиллагааг хамарна. Гэхдээ 
эдгээр субъектүүдийн хууль 
сахиулах үйл ажиллагаа нэгдмэл 
зохицуулалттайгаар хэрэгжиж, 
хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 
асуудал нэн түрүүнд тавигддаг 
байна.3

3 Office Of The United Nations High Commissioner 
For Human Rights, Professional Тraining Series No. 
5/Add.2, Human Rights And Law Enforcement, A 
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Хууль сахиулах үйл ажиллагаан 
дахь хүний эрхийн олон улсын стандарт 
нь НҮБ-ын хүний эрхийн билль4 болон 
энэ салбарт батлагдан гарсан 200 гаруй 
гэрээ, конвенци, бусад баримт бичгээр 
тодорхойлогдсон байдаг бол манай улс 
эдгээрээс 40 гаруй гэрээнд5 нэгдэн орж, 
соёрхон баталсны зэрэгцээ хүний эрхэд 
шууд хамааралтай 300 орчим хууль 
баталсан байна.

Гэсэн хэдий ч практикт дээр 
дурьдсан олон улсын гэрээ болон 
үндэсний хууль тогтоомжийг нийцүүлэх 
ажил бүрэн хийгдээгүйгээс олон улсын 
гэрээ болон үндэсний хууль тогтоомж 
хоёр зарим тохиолдолд зэрэгцэн 
үйлчлэх, зарим тохиолдолд олон улсын 
гэрээ нь огт хэрэглэгдэхгүй орхигдох 
нөхцлийг үүсгэж байна. 

Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах 
хамгаалахад үндэсний болон олон улсын 

Trainer’s Guide On Human Rights For The Police, 
New York And Geneva, 2002
4 Үүнд: Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал /1948/, 
Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын 
пакт /1966/, Нийгэм эдийн засгийн эрхийн тухай 
олон улсын пакт /1966/, Иргэний болон улс төрийн 
эрхийн тухай олон улсын пактын 1,2 дугаар нэмэлт 
протокол/1974/-ыг хамааруулж ойлгоно.
5  Хүч болон галт зэвсэг хэрэглэх үндсэн зарчим 
-	 Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх 

хэлбэрийг устгах тухай конвеци 1979.
-	 Хүүхдийн эрхийн тухай конвенци
-	 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий 

хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон 
харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц, 1987

-	 Албадан хөдөлмөрийн тухай 29 дүгээр конвенц, 
1932

-	 Аливаа хэлбэрээр хоригдсон болон саатуулагдсан 
хүмүүсийг хамгаалах зарчмуудын цогц, 1988

-	 Төрлөөр устгах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, 
тийм гэмт хэрэг үйлдэгчдийг шийтгэх тухай 
конвенц

-	 Эмэгтэйчүүдийг алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг 
устгах тухай конвенц 

-	 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 
хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон 
харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц

-	 Арьс үндсээр алагчлах үзлийн бүх хэлбэрийг 
устгах тухай олон улсын конвенц

-	 Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай конвенц
-	 Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, 

хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон 
харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенц зэргийг 
нэрлэж болно.

эрх зүйн механизмыг зохистойгоор 
хослуулан ашиглах, тэр дундаа эрх зүйн 
гүйцэтгэх үүрэг, харилцан үйлчлэл, 
арга хэлбэрийг оновчтой болгох 
шаардлага улам өсөн нэмэгдэж байгаа6 
энэ цаг үед манай улс дэлхий нийтийн 
хүний эрхийн талаарх түгээмэл үзэл 
баримтлалыг хүлээн зөвшөөрөх, 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, 
зарчим, стандартыг үндэсний эрх зүйд 
бэхжүүлэх, нийцүүлэх, тэдгээрийн 
хоорондын зөрчилдөөнийг даван туулах 
шаардлага үүснэ.
2. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 14 

дүгээр зүйлийн 14.1-д “... хүн бүр 
хууль, шүүхийн өмнө эрх тэгш 
байна.”, 16 дугаар зүйлийн 16.13-т 
“ Хуульд заасан үндэслэл, журмаас 
гадуур дур мэдэн хэнийг ч нэгжих, 
баривчлах, хорих, мөрдөн мөшгих, 
эрх чөлөөг нь хязгаарлахыг 
хориглоно...”, 16 дугаар зүйлийн 
16.14-т “...гэм буруутай нь ... 
шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг 
ч ... гэм буруутайд тооцож үл 
болно.” хэмээн хуульчилсан нь 
хууль сахиулах үйл ажиллагааны 
явцад хүний эрхийг хангах эрх зүйн 
үндсэн эх сурвалж болно. Үүнийг 
үндэслэн Хувь хүний нууцын тухай 
хууль7, Гэр бүлийн тухай хууль8, 
Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг 
хууль9, Хүүхэд хамгааллын тухай 
хууль10, Төлбөрийн чадваргүй 
яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн 
туслалцааны тухай хууль11, 
Захиргааны хариуцлагын тухай 
хууль12, Төрийн хяналт шалгалтын 

6 Ж.Амарсанаа. Хүний эрх. Олон улсын ба үндэсний 
эрх зүйн асуудал. УБ., 2000. 3 дахь тал
7 http://legalinfo.mn/law/details/537?lawid=537, 1995
8 http://legalinfo.mn/law/details/226?lawid=226, 1999
9 Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль. Төрийн 
мэдээлэл. 2004. №23
10 Төрийн мэдээлэл. 2016. №09 
11 Төрийн мэдээлэл. 2013. №30
12 Төрийн мэдээлэл. 1992. №4-5 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

тухай хууль13 Хуульчийн эрх зүйн 
байдлын тухай хууль14 болон бусад 
хуулиар хүний процессын үндсэн 
эрхүүдийг баталгаажуулсан байдаг.
Гэхдээ эдгээр эрхийн хэрэгжилт 

нь дан ганц материаллаг эрх зүйн 
салбарын агуулгаар тодорхойлогдох 
боломжгүй. “Хуулиар эрх олгосон бол 
хамгаалах хэрэгслийг нь хамт өг” /Ubi 
jus ibi reme dium/ гэсэн эртний Ромын 
эрх зүйн сургаалийн дагуу эдгээр эрх 
нь Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль15, 
Цагдаагийн албаны тухай хууль16, 
Захиргааны хариуцлагын тухай хууль17, 
Гүйцэтгэх ажлын тухай хууль18, Гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль19, Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль20, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
тухай хууль Тагнуулын байгууллагын 
тухай21, Сэжигтэн, яллагдагчийг 
баривчлах, хорих шийдвэрийг 
биелүүлэх тухай хууль22 Согтууруулах 
ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг 
албадан эрүүлжүүлэх тухай хууль23, 
Согтуурах, мансуурах донтой өвчтэй 
этгээдийг захиргааны журмаар албадан 
эмчлэх, албадан хөдөлмөр хийлгэх тухай 
хууль24, Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тухай хууль25 зэрэг процессын хуулиар 
хамгаалагдсан байна.

Эдгээр хуулиудад хүний эрх, эрх 
чөлөөний асуудлаар хийсэн судалгааны 
дүнгээс харахад зарим хууль тогтоомж 
хэт хуучирсан /орчин үеийн олон 
улсын эрх зүйн хэм хэмжээ, зарчимд 

13 Төрийн мэдээлэл. 2003. №2 
14 Төрийн мэдээлэл. 2012. №11 
15 Төрийн мэдээлэл. 2002. №6 
16 Төрийн мэдээлэл. 2013. №29 
17 Төрийн мэдээлэл. 1992. №4-5 
18 Төрийн мэдээлэл. 1999. №3 
19 Төрийн мэдээлэл. 1998. №1
20 Төрийн мэдээлэл. 2004. №23 
21 http://legalinfo.mn/law/details/468?lawid=468, 1999.
22 Төрийн мэдээлэл, 1999. №34 
23 Төрийн мэдээлэл. 2003. №44
24 http://legalinfo.mn/law/details/456, 2000.
25 Төрийн мэдээлэл. 2013. №30

нийцээгүй/, хуулиуд нэг нь нөгөөдөө 
үндэслээгүйгээр өөр хоорондын уялдаа 
холбоо муу, хүний эрхийн асуудлаар 
“эргэлзээ” төрүүлсэн, ихэнхдээ 
“үүрэгдэлт”, “хориглолт”, “хязгаарлалт” 
тогтоосон агуулгатай байгаагийн 
зэрэгцээ “хийдэл”-тэй зохицуулалт 
цөөнгүй байна.26 Энэ нь үндэсний 
хууль тогтоомжид хүний эрхийн 
мэдрэмжтэй дүн шинжилгээ27 хийж, эрх 
зүйн аливаа алдаа хийдлийг арилгах, 
хуулийн хэрэгжилтэд мониторинг хийх 
тогтолцоог бүрдүүлж, Rule of law буюу 
эрх зүйд захирагдах ёсны шаардлагыг 
хангаж ажиллах шаардлага нэгэнт 
үүсжээ. 

Иймд цаашид Улсын Их Хурал 
нэгэнт гарсан хууль тогтоомжийг 
харьцуулан хянан үзэж, “кодексжуулах” 
замаар “Хуулийн алдаа хийдлийг 
арилгаж” тогтвортой, бодитой байх 
боломжийг хангах нь зүйтэй. Тэр 
дундаа Үндсэн хууль болон органик 
хуулиудад олон улсын гэрээ конвенцийн 
хэм хэмжээг бүрэн агуулгаар нь тусгаж 
хэрэгжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
ханган, хамгаалахад шаардлагатай 
хуулиуд үгүйлэгдэж байна. Тухайлбал, 
хууль сахиулах үйл ажиллагааны 
тухай хууль, төрийн албан хаагчийн 
хариуцлагын тухай хууль зэрэг хуулийг 
батлах, олоогийн хуулиудад нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах буюу шинэчлэн 
найруулах замаар шинэчлэл хийх нь 
зүйтэй.

Төр хүний эрхийг зөрчигч гол 
субъект болохыг онцгойлон анхаарч 
хууль сахиулах чиг үүрэг бүхий 
төрийн захиргааны байгууллага, албан 

26 Хуулиудыг харьцуулсан хүснэгтээс харна уу.
27 Хүний эрхийн мэдрэмжтэй шинжилгээ гэдэг 
нь үндэсний хууль тогтоомжийн холбогдох зүйл, 
заалт нь хүний эрх, эрх чөлөөний тухай олон улсын 
хэм хэмжээг агуулсан баримт бичгийн утга санааг 
шууд болон шууд бусаар хориглосон, хийдүүлсэн, 
зөрчсөн, дордуулсан, зөрчилдсөн эсэх гэдэг үүднээс 
асуудалд хандаж судлахыг ойлгоно.
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тушаалтнуудын эрх хэмжээг туйлын 
тодорхой болгох, зарим талаараа 
хязгаарлах бодлогыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. Ингэснээрээ тэдний 
зүгээс дураар авирлах, хүнд суртал 
гаргах замаар хүний эрхийг зөрчих 
боломж хязгаарлагдана. 

Гэтэл Монгол улсад хууль 
сахиулах чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
буй байгууллагуудын үйл ажиллагаа 
салбарын харилцааг зохицуулж 
буй хуулиудад харилцан адилгүй 
байдлаар зохицуулагдаж, хүний эрх 
чөлөөнд халдах, албадлага, торгууль, 
шийтгэл оногдуулах ажиллагаа нь 
аль нэг агентлагийн эрх бүхий албан 
тушаалтны баталсан дүрэм, журмын28 
хүрээнд хэрэгжиж байна.

Энэ нь хуулийн давхардал, хийдэл, 
зөрчилдөөнийг бий болгож, улмаар 
хууль сахиулах үйл ажиллагаа харилцан 
адилгүй, тэнцвэргүй хэрэгжүүлж, 
ялангуяа захиргааны зөрчлийг хянан 
шийдвэрлэх нэрийн дор хяналтгүйгээр 
хүний эрхэд халдах, эрхийг нь 
хязгаарлах зэргээр хүн бүр хууль, 
шүүхийн өмнө эрх тэгш байх, Үндсэн 
хуулийн зохицуулалтыг гажуудуулах 
нөхцлийг бүрдүүлж байна. Тухайлбал, 
одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
ЭБШХ, ЗХТХуульд гэмт хэрэг, зөрчлийг 
шалгахтай холбоотой хойшлуулшгүй 
ажиллагааг явуулах эрх хэмжээг цагдаа, 
тагнуул, хилийн төлөөлөгч, хорих 
ангийн дарга, төлөөлөгч, консулын 
эрх бүхий ажилтан, эрх бүхий улсын 
байцаагч зэрэг албан тушаалтанд 
олгосон байна.

Эдгээр хуулиудад зөрчил, гэмт 

28 Гэмт хэргийн талаарх гомдол мэдээлэлд 
хойшлуулшгүй ажиллагаа явуулах журам, УЕП-ын 
2008 оны 123 дугаар тушаал
Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчаас 
захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаа 
явуулах, түүнд прокуророос хяналт тавих журам, 
УЕП, МХЕГ-ын даргын 2012 оны А34,303 дугаар 
хамтарсан тушаал.

хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны 
үндэслэл, журмыг ялгаатай байдлаар 
тодорхойлсоноос зөрчлийн хэрэг 
бүртгэлтийн ажиллагаанд цагдаа, 
гааль, татварын байгууллагаас гадна 
40 орчим чиглэлд улсын байцаагчийн 
эрх бүхий субъект оролцож байна. Энэ 
нь Үндсэн хуульд заасан хүний эрх, 
эрх чөлөөг ноцтой зөрчих нөхцлийг 
бүрдүүлж байгаа бөгөөд хууль сахиулах 
үйл ажиллагааг олон улсын хүний 
эрхийн стандартад нийцүүлэн зөвхөн 
хуульд заасан үндэслэл, арга хэрэгсэл, 
журмын дагуу хэрэгжүүлэх, хүний 
эрхийг гагцхүү шүүхийн шийдвэрээр 
хязгаарлах зохицуулалтыг хуульчлан 
тогтоох шаардлага тулгамдаад байгааг 
харуулж байна.

Хууль сахиулах байгууллагууд 
тодорхой ажиллагааны явцад хүний 
эрх, эрх чөлөөг хөндөх, хязгаарлах 
үйл ажиллагааг цөөнгүй хэрэгжүүлдэг. 
Ингэхдээ олон улсын болон үндэсний 
эрх зүйнэх сурвалжаар тогтоосон 
хязгаарлалтын хэр хэмжээг29 зөрчих 
явдал гарсаар байгааг Хүний эрхийн 
Үндэсний комиссын жил бүрийн 
ээлжит тайлан30, хүний эрхийн судлаач, 
эрдэмтдийн судалгааны бүтээл зэргээс 
илэрхий харагдана.

Эндээс дүгнэж үзвэл хууль сахиулах 
үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт 
нь
-	 Зөвхөн хуулиар бус байгууллагын 

29 - Хүний эрхийг ямар нөхцөлд, хэрхэн хязгаарлахыг 
хуулиар урьдчилсан зохицуулсан байх ёстой,
 - Ийнхүү хязгаарлах нь шударга ёс, хүмүүнлэг, 
иргэний, ардчилсан нийгэмийн шаардлагад нийцсэн 
байх ёстой
- Хүний эрхийг хязгаарлах хэмжээн нь хязгаарлах 
болсон зорилогтой тэнцүү чанартай байх ёстой. 
(хязгаарлалт зорилгоос хэтэрсэн байж болохгүй ) 
Мөн ямар ч нөхцөлд хязгаарлаж ҮЛ БОЛОХ хүний 
эрх, эрх чөлөө гэж бий . Үүнд: Амьд явах эрх , эрүү 
шүүлт, хэрцгий, хүнлэг бус харьцаа, ял шийтгэлээс 
ангид байх эрх, эрх чөлөө ,үзэл бодол, итгэл 
үнэмшилтэй байх эрх, эрх чөлөө багтана. 
30 Хүний эрхийн Үндэсний комиссын Монгол улс 
дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 
илтгэл, 2003,2004, 2006,2010, 2012
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хэм хэмжээний хүрээнд 
зохицуулагдаж байгаа.

-	 Гэмт хэрэг болон захиргааны 
зөрчлийг хянан шалгах ажиллагааны 
зарчим өөр өөрөөр тогтоогдсон. 

-	 Зөвхөн “Байцаалт” явуулж хэргийг 
нотлодог хэв загвар хуульчлагдсан.

-	 Хүний эрхийг хязгаарлах 
ажиллагаанд тавих “Хяналт“ сул, 
салангид зохицуулагдсан.

-	 Хүч, албадлага хэрэглэх үндэслэл, 
журам хэт ерөнхий зохицуулалттай.

-	 Хохирол нөхөн төлөх зохицуулалт 
хангалтгүй байгаа зэрэг нь нөөгийн 
хууль сахиулах үйл ажиллагааны 
эрх зүйн зохицуулалт ардчилсан 
нийгмийн нийтлэг шаардлагыг 
хангахгүй байгааг харуулж байна.
Улсын Их Хурал хууль сахиулах үйл 

ажиллагааны тухай хуулийг шинэчлэн 
батлах, хууль сахиулах үйл ажиллагааг 
олон улсын нийтлэг жишгийн дагуу 
хэрэгжүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны тухай хуулийн төслийг 
хэлэлцсэн боловч, харамсалтай нь хууль 
албан ёсоор ёсчлогдоогүйтэй холбоотой 
энэ хууль хэрэгжих боломжгүй нөхцөл 
байдал үүсээд байна.

ЦААШИД 
Хууль сахиулах байгууллагуудын 

үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй 
үндэсний хууль тогтоомжийн заалтыг 
олон улсын хэм хэмжээ стандарт, 
шаардлагад нийцүүлэх, олон улсын 
гэрээний заалтуудыг үндэсний хууль 
тогтоомжийн нэгэн адил хэрэгжүүлэх, 
тэдгээрийг зөрчихгүй байх, эрүү 
шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх, гарсан 
зөрчлийг цаг тухайд нь илрүүлж, 
таслан зогсоох, гэм буруутай этгээдэд 
хариуцлага тооцох, хууль сахиулагчийн 
эрх хэмжээг тодорхой болгох эрх зүйн 
үндсийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.

Нөгөө талаар Платоны “Хуулиуд” 
зохиолдоо онцлон тэмдэглэсэнчлэн 

“Хэрэв хууль нь ямар ч хүчгүй, өөрөөр 
хэлбэл, ямар нэг засаглалдаа захирагддаг 
бол энэ төрийн мөхөл ойрхон байна. 
Харин хууль нь засаглалын дээр, бүхний 
дээр байж, тэд хуулийн “боол” нь байвал 
энэ нь төрийн аврал, бурханаас төрд 
хайрлаж болох бүхий л сайн сайхан 
бэлэг юм” Тиймээс .хууль сахиулах үйл 
ажиллагааны эрх зүйн зохицуулатыг 
боловсронгуй болгох асуудал нь төрийн 
хууль цаазын /эрх зүйн/ бодлогоос 
хамааралтай бөгөөд энэхүү бодлогын 
залгамж чанарыг хангах тал дээр 
анхаарах шаардлагатай байна. 

Мөн өмнө батлагдсан хуулиудыг цаг 
хугацааны болоод нийгмийн хэрэгцээ 
шаардлагад тулгуурлан мөн нийцүүлэн 
өөрчлөх, шинэч лэх ажил маш 
удаашралтай байгаагаас болж нийгэмд 
бухим дал үүсгэх нэг үндэс болж байна. 
Нэгэнт батлагдсан хууль нь хөдлөшгүй, 
өөрчлөгдөшгүй зүйл биш юм. Хууль нь 
хүний нийгмийн харилцааг зохицуулдаг 
учраас уян хатан чанартай байх ёстой. 
Хууль нь хууль байхын тулд бус хүний 
тусын тулд л хууль болж батлагдах 
хэрэгтэй юм батлагдсан хууль нь аливаа 
эрх чөлөөг үгүйсгэх, хязгаарлах бус 
харин ч түүнийг хамгаалах, өргөтгөх 
зорилготой байх ёстой.

ХОЁР. ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА ХУУЛЬ ЗҮЙН 

ПРОЦЕССЫН ТӨРӨЛ БОЛОХ НЬ
Английн хуульч Альберт Дайсийн 

/Dicey Albert/ дэвшүүлснээр, хуулийн 
хэм хэмжээ хувь хүний эрх, эрх 
чөлөөгөөр хязгаарлагдсан бодит байдал 
нь эрх зүйт ёсны бодит илрэл юм. 

Эрх зүйт ёс нь хуулийг эрх мэдлийг 
хянаж хязгаарлах, түүгээр буй болж 
болзошгүй аюулыг зайлуулахад 
чиглэх бөгөөд хувь хүний эрх, эрх 
чөлөөтэй салшгүй холбогддог. Эрх зүйт 
ёсны шаардлагыг хүлээн зөвшөөрч, 
баримталж байгаа нөхцөлд энэ аюулаас 
зайлсхийх бололцоотой байдаг . 
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Харин аливаа хууль, түүний зүйл, 
хэсэг, заалт эрх зүйт ёсонд хэр нийцэж 
байгааг олон улсын хэмжээнд нийтлэг 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн жам ёсны онол, 
лебираль онол зэрэг хүний эрхийн 
онолоор хэмжиж болно

Жам ёсны онол нь хувь хүний эрх 
чөлөө, бие даасан байдал, бодгаль 
шинжид анхаарлаа төвлөрүүлж, хүний 
эрхийн позитив агуулгыг үгүйсгэн, 
байгаль ертөнцийн жам ёсны зүй 
тогтлоос эх сурвалжтай хүний заяамал 
эрх нь төрийн зохицуулалтаас гадна 
орших ба хуулиар хязгаарлагдаж үл 
болох, халдашгүй зүйл хэмээн номлодог 
үзэл санаанаас эхтэй бөгөөд хүн ямар 
эрх чөлөөг ямар хүрээнд эдлэх ёстойг 
төрөөс тогтоон тунхаглаж болохгүй, 
энэ нь гагцхүү олон улсын түгээмэл 
эрх зүйн зарчмын дагуу тунхаглагдаж 
зөвшөөрөгдөж болно хэмээн үздэг.

Хувь хүний эрх чөлөө, бие даасан 
байдал, бодгаль шинжийн хөгжилд саад 
тотгор учруулдаг төрийн хэмжээлшгүй 
засаглалд хаалт тавих зорилго агуулсан 
жам ёсны эрхийн үзэл санаа нь жам 
ёсны эрх зүйн улмаар эрх зүйт төрийн 
үндсийг тавьжээ.31 Энэ сургаалийн үнэ 
цэнэ ёс суртахууны зарчим, эрх чөлөө, 
шударга ёс, хүний нэр төр, аз жаргалыг 
шалгуур болгосонд оршино.

Хүний эрхийн жам ёсны эрх зүйн 
номлолыг хүлээн зөвшөөрдөг улсууд 
практикт хүний эрхийг позитив хэлбэрт 
оруулахыг үгүйсгэдэггүй байна. 
Өнөө үед жам ёсны эрхийн сургаал, 
позитивист хандлагыг огт өөр үзэл 
мэтээр ялгаварлахаа нэгэнт больжээ. 
Жам ёсны эрх зүйн номлол хүний 
эрхийн үүсэл гарвалыг хүний эрх чөлөө 
төрөлхийн, салшгүй байх чанарын гол 
нөхцөл гэж үздэг. Тэрээр хүний эрхийг 
төрөөс дээрд үзэж, төрийн тоталитар 
эрмэлзлэлийг хүний эрхээр хязгаарлах 

31 Е.В.Лукащева. Права человека. М., 1999.

гэсэн чиглэлээр хөгжиж байдаг. Үүний 
зэрэгцээ позитив хууль тогтоомжоор 
бэхжүүлэгдээгүй цагт хүний эрх маш 
бүрхэг болж түүнийг хангах, хамгаалах 
төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд 
бэрхшээл учруулдаг юм. 

Эрхийн тухай энэ үзэл санаа нь 
орчин үед XIX зууны сүүлч, XX зууны 
эхээр “байх ёстой дэг журам байх 
ёстой дэг журмаас үндэстэй байна”, 
“эрх зүй нь шударга ёсонд ямагт 
тэмүүлж байх ёстой” гэсэн үзлийн 
дор эрчимтэй хөгжих болж, эрхийн 
агуулга, мөн чанарт ач холбогдол 
өгдөг SUBSANTIVE, хэлбэрийн буюу 
процедурын талд илүү анхаардаг 
PROCEDURAL хоёр чиглэлтэйгээр 
хөгжих болжээ.32

Монгол Улсын шинэ үеийн эрх зүйн 
хөгжлийн явцад эрхийн агуулга, мөн 
чанарт ач холбогдол өгдөг SUBSANTIVE 
хандлага хэдийн уламжлагдаж ирсэн 
бөгөөд өнөөдөр эрхийн процедурын 
талд илүү анхаардаг PROCEDURAL 
чиглэлд анхаарах асуудал харьцангуй 
шинэ тутам тавигдах болсон. Энэ 
нь эрх зүйн процессыг хөгжлөөр 
илэрхийлэгдэнэ.

Социалист эрх зүйн бүл бүхий 
орнуудад процессын хэм хэмжээ нь 
хууль тогтоомжид материаллаг хэм 
хэмжээний заалт маягаар бичигдэж, 
дагавар хоёрдогч шинжтэй байж 
ирсэн бол өнөөдөр процессын эрх 
зүй бие даасан салбарын хэмжээнд 
хөгжиж ерөнхий тусгай анги, институт, 
хэм хэмжээ зэргээр нарийн зохион 
байгуулалттайгаар боловсронгуй болон 
хөгжиж байна.

Процессын эрх зүйг шүүх эрх 
мэдлийн хүрээнд явцууруулан үзэж, 
процедурын эрх зүйг зохион байгуулах, 
журамлах процесс буюу төрийн эрх 
бүхий байгууллагын эрх зүйг хэрэглэх 

32 Н.Лүндэндорж. Jurisprudence-Эрх зүй судлал: 
философи, онол. УБ., 2011, 38 дахь тал.
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болон эрх зүйг тогтоох үйл ажиллагааны 
процесс хамаарна гэж үзсэн байдаг. 33

Энэ утгаар авч үзвэл хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа нь хууль зүйн процессийн 
нэг төрөл мөн бөгөөд нийгмийн 
хамгийн үнэт зүйл болох хүний эрх, 
эрх чөлөөг хангах, хамгаалах, түүнтэй 
зэрэгцэн тэрхүү эрх, эрх чөлөөг төрийн 
зүгээс хязгаарлахтай шууд холбогдсон 
харилцааг зохицуулдаг цогц тогтолцоо 
мөн.34 

Тиймээс ч хууль сахиулах 
үйл ажиллагаа нь зөвхөн хуулиар 
тодорхойлогдож, журамлагдах учиртай. 
Хууль зүйн процессын хүний эрх, 
эрх чөлөөг хязгаарлах хязгаарлалт 
нь хуулиар тодорхойлсон нийтийн 
ашиг сонирхол болон бусад иргэний 
эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоор 
хэмжигдэнэ. 

Хууль сахиулах үйл ажиллагаа 
нь хуулийн хэм хэмжээг ашиглах, 
сахих, биелүүлэх, хэрэглэх хэлбэрээр 
хэрэгжих бөгөөд хууль зүйн процессийн 
техникийн шаардлагын дагуу авч үзвэр 
хууль сахиулах үйл ажиллагаа нь
− Заавал бичгээр үйлдэгдэх
− Хуулийн дагуу байх
− Зөвхөн хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ 

хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлэх
− Албаны тусгай мэргэжил, бэлтгэл, 

эрх бүхий ажилтан хэрэгжүүлэх
− Хуульд нийцсэн шийдвэр нь заавал 

биелэгдэх шинжтэй байх
− Шийдвэрт нь гомдол гаргах эрхтэй 

байх гэсэн шаардлагыг хангах 
бөгөөд энэ нь эрх зүйт ёсны 
процессийн үндэслэлд хамаарна.
Хууль сахиулах үйл ажиллагаа нь 

хууль зүйн процесс болохын хувьд 
нийгмийн хөгжлийг даган нарийвчлан 

33 ШУА-ийн Философи, социологи, эрх зүйн 
хүрээлэнгийн Хууль зүйн судалгааны төв, 
Процессийн эрх зүй: онол, туршллага, УБ., 2014, 19 
дэх тал.
34 А.Эрдэнэцогт, Монгол Улсын захиргааны 
процессын эрх зүй, УБ., 2006. 2 дахь тал.

зохицуулагдах шаардлагатай нь 
зайлшгүй зүй тогтол юм.

Нөгөө талаас хууль сахиулах 
байгууллагуудын үйл ажиллагаа олон 
түмэнд хүртээмжтэй, үр өгөөжтэй байх 
гол нөхцөл нь эдгээр байгууллагын 
хуулиар хүлээсэн чиг үүрэг, бүрэн эрх, 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх арга хэлбэр, 
бүтэц зохион байгуулалт нь туйлын 
тодорхой байхын зэрэгцээ хууль 
сахиулах үйл ажиллаагааны хүрээнд 
орж ирсэн иргэд хууль ёсны эрх, ашиг 
сонирхлоо мэдлэгтэйгээр хамгаалах 
хууль зүйн туслалцаа авах боломжийг 
бүрдүүлэх нь чухал.

Дэлхийн II дугаар дайны дараа үе 
хүртэл хүн эрх зүйн субъект гэхээсээ 
илүүтэй объект хэмээн тооцогдож, улс 
орнууд хувь хүнтэй холбоотой ямар нэг 
үүргийг олон улсын өмнө хүлээдэггүй, 
хувь хүний аливаа асуудал зөвхөн 
түүний оршин суугаа улс орных нь үүрэг 
хариуцлага хэмээн тооцогдож байжээ.35 

Улс төр, эрх зүйн аливаа үзэгдэл, үйл 
явц нь төр, иргэний харилцааны асуудал 
дээр тулгуурлан гарах бөгөөд өнөө үед 
ч энэ асуудал нэн чухал асуудал мөн 
болохыг дахин сэргэсэн жам ёсны 
эрхийн сургаал болон либералист 
үзэлтнүүдийн сургаалаас харж болно.

Либералист үзлийг номлогч Р.Нозик, 
Р.Дворкин, К.Дайсон, К.Вольц нарын 
эрхийн талаарх бүтээл сургаалууд 
эрх чөлөө, тэгш байдлын парадигмыг 
хослуулсан төр, иргэний харьцааг 
бий болгох талаар үзэл хандлагыг 
тодорхойлж ирсэн байна.36

Үүнтэй холбоотойгоор хүний 
эрхийн асуудалд либертари үзлээр 
хандах болсон бөгөөд энэ нь анх 

35 Дам ишлэв. L.Opperheim, International law: 
A.Treatise, vol.1, /2d ed.1912/ p 362. 
 Томас Буергентал, Олон улсын хүний эрх /орч 
Э.Чинбат, Б.Баярсайхан/ УБ., 2002, 3 дахь тал.
36 Б.Батчулуун. Пост-Коммунист нийгэм дэх төр, 
иргэний харьцааны асуудал. УБ., 2003. 69-75 дахь 
тал.
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“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Францын “Хүний ба иргэний 
эрхийн тунхаг”-т “Хүний эрх чөлөөг 
баталгаажуулаагүй, төрийн эрх мэдлийг 
хуваарилаагүй Үндсэн хуулийг хэрэг 
дээрээ Үндсэн хууль гэж үзэхгүй” 
хэмээн баталгаажуулсан бол 1948 онд 
НҮБ-аас баталсан “Хүний эрхийн 
түгээмэл тунхаглал”-ын 1 дүгээр зүйлд: 
“Хүн бүр төрөлхөөсөө эрх чөлөөтэй, 
нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш 
байна. Тэдэнд оюун ухаан, өрлөг 
сэтгэл заяасан бөгөөд өөр хоорондоо 
ахан дүүгийн ёсоор харилцах ёстой" 
гэж тусгагджээ. Эл үзэл санаа өнөөдөр 
дэлхийн ардчилсан гэгдэх олон улс 
орнуудын Үндсэн хуульд нэгэнтээ 
тусгагджээ. 

Либерал ардчиллын гол санаа нь 
хувь хүний халдашгүй эрх чөлөө мөн. 

Орчин цагийн хэмнэл хүний эрхэд 
хандах, түүнийг тодорхойлох онол арга 
зүйг аль хэдийн өөрчилсөн байх юм. 
Өнөөдөр өрнийн сэтгэгчид болох Жон 
Роулс, Роберт Нозик, Дворкин нар зүй 
ёсны онолд үндэслэн хүний эрхийн 
асуудлыг тодорхойлж байгаа бөгөөд 
эрх чөлөөний заримыг өмчлөх эрхтэй 
холбон тавьж, асуудлыг сонирхолтой 
болгосон сэтгэгч бол Роберт Нозик мөн. 
Тэрээр хувь хүний өмчлөх эрх, түүний 
халдашгүй дархан байдлыг хатуу 
хамгаалагч бөгөөд 1974 онд хэвлүүлсэн 
“Анархи ёс, Төр, Үл гүйцэлдэх үзэл” 
бүтээлдээ “... өмчлөх эрх нь хүний 
төрөлх эрх тул төрөөс түүнд халдах эрх 
байхгүй. ... төр бол хувь хүний өмчлөх 
эрхийг хамгаалах ёстой. Ингэхдээ 
хамгийн бага засаглагч байх ёстой” 
хэмээн эрх чөлөөнд үндэслэсэн эрхийн 
тухай сургаалыг номлосон байна.

Р.Нозикийн үзлийг дэргэрүүлэн авч 
үзвэл тэрээр нэгдүгээрт, хамгийн бага 
засаглалын тухай санааг дэвшүүлж, 
“ШӨНИЙН ХАРУУЛЫН ТӨР” /Night 
watchman state/-ийн тухай гаргаж 
ирснээр төр ёс төдий байж, хувь хүний 
эрх, өмчийг хамгаалах ёстой болохоос 
өөрөө зөрчигч байж болохгүй талаар 

сургажээ.
Хоёрдугаарт, зүй ёс бол эрх гэсэн 

санааг гаргаж иржээ. Тэрээр хувь 
хүмүүсийн өмчтэй байх эрхийг хүлээн 
зөвшөөрснөөр өмчтэй бусад хүмүүсийн 
эрхийг зөрчихгүй байх үүргийг бий 
болгоно гэж үзээд, зүй ёстой холбоотой 
эдийн засгийн 3 зарчмыг тодорхойлсон 
байна. Энэ нь:

Хүн урьд нь хэн ч өмчилж байгаагүй 
тэр зүйлийг өмчлөх эрхтэй. Энэ нь 
өмчлөл дэх зүй ёсны зарчим юм.

Өмчилсөн зүйл хэн нэгнээс зүй 
ёсоор шилжин ирсэн бол түүнийг 
шилжүүлэхүй дэх зүй ёсны зарчим гэнэ.

Зарим тохиолдолд хүний эзэмшиж 
байгаа бүх юм хууль ёсны байдаггүй. 
Гэхдээ ямар ч байсан тэдгээр зүйлс 
хуулийн шүүлтүүрээр орсон байх ёстой. 
Энэ нь эзэмшил дэх зүй бус байдлын 
талаар хуулийн зарчим гэж нэрлэжээ.37

Р.Нозик хуваарилалтын тухайд 
өөрийн ярьдаг “өмчлөх эрх”-ийг гол 
зарчмаа болгон хүмүүс эд баялгийн 
хувьд тэгш байх бололцоо ерөөсөө 
байдаггүй гэж үзсэн. Учир нь хэн нэгний 
хүч хөдөлмөр, авъяас чадвараа шингээж 
бүтээсэн зүйлийг төр “булаан авч” хэн 
нэгэнд өгөх эрх байхгүй, хувь хүний 
өмчлөх эрх бол төр оролцож үл болох 
хүчтэй зүйл мөн хэмээн хувь хүнийг 
нэгдүгээрт, нийгмийг хоёрдугаарт 
авч үзсэн нь түүнийг индивидуалист 
үзлийн орчин үеийн төлөөлөгч болохыг 
харуулж байна.

 Түүнийхээр төр нэгэнт 
“Хүчирхийллийг хууль ёсоор эзэмшигч” 
болохын хувьд аль ч нийгэмд төр, 
иргэн хоёрын хооронд зөрчил байсаар 
байх хэдий ч либерал ардчилсан 
нийгэм дэх төр иргэний харилцааны 
үед иргэн чөлөөт өмчлөгч байж, бие 
даан хариуцлага хүлээх чадвар бүхий 
хувь хүн байх тул төрөөс хувь хүний 
амьдралд хөндлөнгөөс оролцох эрх 

37 R.Nozick. Anarchy, State and Utopia.New York.,Basic 
Books.p 151.
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хязгаарлагдаж, зөвхөн иргэдийн амь 
нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийг хамгаалах 
үүргийг хүлээнэ. 

Түүнийхээр тэгш байдал нь 
хэрэгцээнд үндэслэсэн тэгш байдал 
бус харин эрхэд үндэслэгдсэн байхыг 
чухалчилж, хүний халдашгүй чөлөөт 
байдлыг илүүтэйд үзсэн байна. Энэ нь 
түүнийг эгоист, утилитари үзлийн орчин 
үеийн төлөөлөгч мөнийг харуулна.

Харин Жон Роулс 1971 онд 
хэвлүүлсэн “Зүй ёсны онол” бүтээлдээ 
эрхийн тухай асуудлыг мөн либералист 
хандлагаар авч үзсэн ч тэрээр 
өмчлөлийн асуудалд тэгш эрхийн 
үүднээс хандаж, дахин хуваарилалтыг 
хүлээн зөвшөөрснөөрөө Нозикийн үзэл 
санаатай зөрчилддөг.

Жон Роулс “зүй ёс”-ыг нийгмийн 
суурь хэмээн үзэж, түүнийхээ атрибутыг 
нийгмийн гэрээний онол хэмээн үзсэн. 
Ингэснээрээ тэрээр эрх чөлөөт, тэгш 
эрхт хүний тухай номлосон бөгөөд 
Б.Рассел түүний санааг “Үхсэнээс 
амьд байх нь, өлсөж байснаас адил 
тэгш хооллож байсан нь, боол байснаас 
чөлөөтэй байсан нь дээр гэдгийг галзуу 
л биш юм бол бүх хүн зөвшөөрнө” 
хэмээн илэрхийлжээ.38

Ж.Роулс эрхийн талаар авч үзэхдээ 
хувь хүн өөрийн төрөлх онцлог, нийгэмд 
эзэлсэн байр суурь, авъяас билиг, гавъяа 
шагналынхаа ачаар бус харин хүмүүс 
жам ёсны эрхийн баримжааллын дагуу 
бие биедээ тэгшээр анхаарал халамж 
үзүүлж хүндэтгэж байх нь зүй ёсны 
байна хэмээн тэгш байдлыг чухалчлан 
үзжээ.

Эндээс харахад эрхийг хангахад 
чиглэгдсэн эрх чөлөө болон тэгш 
байдлын зарчмыг нэг зэрэг хэрэгжүүлэх 
боломжгүй бөгөөд орчин үеийн хүний 
эрхийн үзэл хандлага, сургаалууд бүгд 
энэ хоёрын зохист харьцааг тогтооход 
чиглэгддэг байна.

38 Б.Батчулуун. Орчин үеийн зүй ёсны онолууд 
хийгээд Монголын бодит байдал. УБ., 27 дахь тал.

Энэхүү хоёр үзлийн тэцвэрт 
байдлыг хангах, зүй ёсны сургаалыг 
хөгжүүлэхэд хуваарилалтын шалгуур 
нь эрх чөлөө, шударга ёс, тэгш байдал, 
ёс суртахуун зэрэг нийгмийн үнэт 
зүйлсээр тодорхойлогдсон байна. 

Тухайлбал, энэ онолд өөрийн хувь 
нэмэр оруулсан судлаачдын нэг бол 
Норт-Дамын их сургуулийн профессор 
Аластай С.Майк-Интайр юм. Тэрээр 
1981 онд бичсэн “Ёс суртахуунлаг 
байдлын дараа” бүтээлдээ зүй ёс гэсэн 
ойлголтод ёс суртахуунлаг агуулгыг 
оруулахыг зорьсон нь “Хуваарилалтыг 
төрөөс хийж, түүнийг хуулиар зөвтгөн, 
аль ч талд ашигтай байлаа гэсэн уг 
хүмүүс хуваарилалтыг сэтгэл зүрхнээсээ 
хүлээн аваагүй тохиолдолд тэдний 
хувьд зүй ёс гэж байхгүй. Баялгийг олж 
авсан арга ёс суртахуунлаг байх ёстой. 
Үүнийг нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөх 
ёстой” гэж үзсэн байна.39

Нөгөө талаар зүй ёсны шалгуур 
нь шударга ёс юмаа гэж үзэхэд тэгш 
байх нь шударга уу /нийгмийн шударга 
ёс/, эрх чөлөөтэй байх нь шударга уу /
шударга ёсны эрх/ гэсэн зөрчилдөөнт 
байдлыг үүсгэнэ. Тиймээс эл асуудалд 
харьцангуйн онолын үүднээс хандах нь 
зүй ёсонд нийцнэ.

Хүн төрөлхтөний бүхий л үеийн 
турш анхаарлын төвд байж ирсэн 
эрх чөлөө, тэгш эрх хэмээх хоёр 
ухагдахууныг зэрэг хэрэгжүүлэх 
боломжит хувилбарыг орчин үеийн улс 
төр, эрх зүйн сэтгэлгээнд төлөвшүүлэхэд 
дээрх эрдэмтдийн номлосон онол 
тэргүүлэх байр суурьтай байна.

Бид дээрх судлаачдын боловсруулан 
баримталж ирсэн онол, арга зүйг 
харьцуулан үнэлэх замаар хүний 
эрхийн мөн чанар, агуулгад үндэслэн 
түүнийг тодорхойлох,соёл иргэншилд 
үндэслэсэн зүй ёсны онол, арга зүйгээр 
хандах байр суурийг баримтлах нь 

39 Б.Батчулуун. Орчин үеийн зүй ёсны онолууд 
хийгээд Монголын бодит байдал. УБ., 2000.34-37 
дахь тал.
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Товч агуулга: Хууль сахиулах ажиллагаа нь эрүүгийн процессын албадлага 
хэрэглэх үйл явцтай салшгүй холбоотойн дээр төрийн хуулийг шууд хэрэгжүүлэхэд 
чиглэгдсэн албадан захирамжлах үйл ажиллагаа юм. Энэ нь нэг талаас хүний эрхийг 
хамгаалахад чиглэгддэг бол зарим үед хүний эрхийг хөндөх, хязгаарлах нөхцлийг 
бий болгоход нөлөөлдөг. Орчин үед эрүүгийн процессын шатанд хүний халдашгүй 
эрхийг хамгаалах шаардлага өсөн нэмэгдсээр байна. Цаашдаа эрүүгийн процессын 
эрх зүйн орчин шинэчлэгдэж, хууль сахиулах ажиллагаа тогтвортой хэрэгжихийн 
хирээр хүний халдашгүй эрхийг тууштай хамгаалах бодит нөхцөл бүрдэнэ. 

Abstract: As considered in a whole, human right issue has still been a faced topic 
within pre-trial criminal procedure as well as it is necessary to consider on legal status of 
the participants in the relation of criminal process with inviolable human right.

Under adoption of Criminal Procedure Code in 2002, Mongolia could perform legal 
reform with relatively advanced regulation removing limited rules of human rights in the 
criminal process of previous system. But it does not negate that some positive changes 
appeared on the pre-trial criminal procedure for nearly 10 years since the effectiveness of 
Mongolian Criminal Procedure Code of 2002.

In fact, action to resolve the minor case through simplified rule was performed for the 
first time, types of arresting and restraint measure of suspect was expanded as well as the 
procedure for the complaint and request by participants in the criminal process improving 
the possibility of suspect and accused to enjoy their rights were optimized.

Above mentioned subject has been not only faced topic in the Mongolian Legal 
science but the core issue of theory and practice which is required to be resolved in near 
future.

Түлхүүр үгс: Хууль сахиулах ажиллагаа, хүний халдашгүй эрх, эрүүгийн 
процессын албадлага, төрийн гүйцэтгэх эрх мэдэл, эрүүгийн процессын шинэтгэл 

Keywords: Human right, criminal procedure, mandatory measures, law enforcement, 
some issues, criminal procedure code in 2002
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НЭГ. ОРШИЛ
Сүүлийн жилүүдэд хууль сахиулах 

ажиллагааны зорилго, зарчмыг хууль 
ёсны гэхээсээ илүү хүний эрхийн хэм 
хэмжээ, стандартыг хэрхэн хангаж 
байгаатай холбон авч үзэх болсон билээ. 
Хууль сахиулах ажиллагаа нь шууд 
утгаар нь авч үзвэл бүх хуулиуд бүрэн 
хэрэгжих явдлыг хангахад чиглэгдсэн 
байдгаараа төрийн болон төрийн бус бүх 
байгууллага, албан тушаалтнаас гадна 
хүн бүр, иргэн бүхэнд хамааралтай 
ойлголт юм. Харин нийгмийн хэв 
журмыг хамгаалах, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, хуулиар хүлээсэн үүрэг, 
шаардлагыг хангуулахад зайлшгүй 
холбогдох утгаараа цагдаагийн болон 
төрийн гүйцэтгэх эрх мэдлийн үйл 
ажиллагаатай салшгүй холбоотой. 

Ямар ч албадлага хүний хүсэл 
зориг, ашиг сонирхлоос гадуур хүнд 
хүч хэрэглэн нөлөөлөх онцгой хэрэгсэл 
болох тул түүнийг хууль ёсны болон 
хууль бус гэж ялган авч үзэх нь хууль 
сахиулах ажиллагаанд тавих хүний 
эрхийн шаардлага, шалгуурыг үнэлж, 
тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой 
юм. Хууль бус албадлага нь нэг 
талаас хуулиар зөвшөөрөгдөөгүй арга 
хэрэгслээр хэрэгждэгээс гадна хуулиар 
хориглосон сөрөг үр дагавар бүхий 
ажиллагаа байдаг. Энэ нь зарим 
тохиолдолд гэмт үйлдлийн шинж, 
хэлбэрээр ч илэрч болохыг үгүйсгэх 
аргагүй. 

Хууль ёсны албадлага нь хуулиар 
тусгайлан зааж, зохицуулсан байхын 
дээр хуулийн дагуу зүй ёсны шаардлагад 
нийцсэн, эрх зүйн үндэслэлд тулгуурлах 
бөгөөд хуулийг сахиулахад шууд 
чиглэгдсэн байдаг. 

НҮБ-аас 1979 онд баталсан “Хууль 
сахиулах албан тушаалтны зан үйлийн 
тухай хууль”-ийн 1-р зүйлд: “...Хууль 
сахиулах албан тушаалтнууд ... бүх 
хүмүүсийг хууль бус үйлдлээс хамгаалж, 

хуулиар хүлээлгэсэн үүргээ мэргэжлийн 
шаардлагын үүднээс байнгын өндөр 
хариуцлагатай биелүүлнэ.” 2-р зүйлд: 
“...Хууль сахиулах үүргээ биелүүлэхдээ 
бүх хүмүүсийн нэр төрийг хүндэтгэж, 
хүний эрхийг хамгаалан дэмжинэ...” 
гэсэн байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
19-р зүйлд: “...Төрөөс ...хүний эрх, эрх 
чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн 
эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэний өмнө хариуцна.” гэж заажээ. 

Хууль сахиулах ажиллагаа нь 
хуульд үндэслэгдсэн төрийн гүйцэтгэх 
эрх мэдлийн үйл ажиллагаа болохын 
хувьд хуулийг гуйвалтгүй дагаж мөрдөх 
шаардлагыг хангуулах, хуулийн заалт, 
хэм хэмжээг албадан хэрэгжүүлэх үйл 
явц юм.

Монгол Улсад хэрэгжиж эхэлсэн 
эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хууль 
сахиулах ажиллагаанд холбогдох 
шинэчлэлт өөрчлөлт чухал байр 
суурийг эзэлж байна. Хууль сахиулах 
ажиллагааны бүтэц, зохион байгуулалт, 
тухайн байгууллагуудын нийгэм эдийн 
засгийн баталгааг бүрдүүлэх чиглэлээр 
тогтолцооны шинжтэй нилээд өөрчлөлт 
хийгдэж, зарим нааштай хандлага, 
орчин бий болж байгааг тэмдэглэх 
нь зүйтэй. Гэхдээ хууль сахиулах 
байгууллагуудад нийтлэг хамааралтай 
Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн хууль 
батлагдсан хэдий ч мөрдөгдөж эхлээгүйн 
дээр чиг үүргийн гол суурь хууль болох 
эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх хууль 
бүрэн эцэслэн батлагдаагүй байгаа 
билээ. Өөрөөр хэлбэл хууль сахиулах 
салбарт хийгдэж буй шинэтгэл нь 
зөвхөн бүтэц, зохион байгуулалтын 
өөрчлөлт төдийгөөр хязгаарлагдаж, чиг 
үүрэг, үйл ажиллагааны гол хуулиуд 
батлагдан мөрдөгдөөгүйгээс эрх зүйн 
орчин нь бүрэн шинэчлэгдсэн гэж үзэх 
боломжгүй юм. 

Энэхүү сөрөг нөхцөл байдлаас 



225

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

шалтгаалж, материаллаг болон органик 
хуулиуд процессын хуультай зөрчилдөх, 
хууль сахиулах чиг үүргийг үр нөлөөтэй, 
шууд хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учирч 
байгааг үгүйсгэх аргагүй. Ялангуяа 
гэмт хэргийг таслан зогсоох шуурхай 
илрүүлэх явцад эрүүгийн процессын 
албадлагыг зохистой хэрэглэх боломж 
хязгаарлагдмал, хүний эрхийг зөрчих 
нөхцөл, хүчин зүйлийг аяндаа бий 
болгосоор ирсэн нь анхаарал татах 
болжээ. 2002 оны Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх хууль хэрэгжих явцад 
эрүүгийн процессын хойшлуулшгүй 
болон таслан сэргийлэх ажиллагаанд 
ноцтой гажуудал гарч, (яллах болон 
эрүү шүүлтийн хүчин зүйлийг бий 
болгосон) уг хуулийг сууриар нь бүхэлд 
нь өөрчлөх шаардлага бий болсон 
юм. Дээр дурдсан нөхцөл байдлууд 
нь хууль сахиулах байгууллагын үйл 
ажиллагаанаас илүү эрх зүйн орчны 
гажуудал болон хуулиудын оновчтой 
зөв зохицуулалт үгүйлэгдэж байгаатай 
холбоотой. 

Судлаач, профессор миний бие 
энэхүү бэсрэгхэн илтгэлдээ эрүүгийн 
процессын албадлага нь хууль ёсны 
дагуух төрийн албадлагын нэг төрөл 
болохын хувьд хууль сахиулах 
ажиллагаатай яаж холбогдох хийгээд 
хүний эрхийн болон эрүүгийн 
процессын шинэчлэлийн асуудлыг 
хөндөж, зарим санал, дүгнэлтийг 
дэвшүүлж, та бүхэнтэй хуваалцахыг 
зорьсон болно. 

ХОЁР. ЭРҮҮГИЙН 
ПРОЦЕССЫН АЛБАДЛАГА 

БА ГАДААД ОРНУУДЫН 
НИЙТЛЭГ ЖИШИГ, ХАНДЛАГА

Орчин үеийн олон улсын нийтийн 
эрх зүйд эрүүгийн байцаан шийтгэх 
албадлагын болон хойшлуулшгүй 
ажиллагааны явцад хүний халдашгүй 
эрхийг зөрчих явдал дэлхийн олон 

улс оронд түгээмэл гарах болсныг 
онцгойлон авч үзэж, анхаарах болсон 
байна. 

Эрүүгийн процессын албадлага 
нь хуулиар зөвшөөрөгдсөн хууль ёсны 
албадлага учраас хэдийгээр гэмт хэргийг 
таслах зогсоох, урьдчилан сэргийлэх 
агуулга, зорилгыг илэрхийлдэг хэдий 
ч хүний халдашгүй эрхийн орон зайд 
шууд ба шууд бусаар нэвтэрч хэрэгждэг 
тул ямар хязгаарт, яаж хэрэглэх ёстойг 
нь олон Улсын гэрээ, конвенцуудаар 
зохицуулсаар ирснийг хөгжингүй 
болон хөгжиж буй улс орнууд 
үндсэн хууль, эрүүгийн процессын 
хуулиудаар шинэчлэн баталж, тууштай 
хэрэгжүүлсээр иржээ. 

Олон улсын хэмжээнд хийсэнд 
(дэлхийн хэмжээний) судалгаанаас 
үзэхэд баривчлах, цагдан хорих, үзлэг, 
нэгжлэг хийх, хураан авах, зорчих эрхийг 
хязгаарлах зэрэг процессын албадлага 
хэрэглэх үед хүнлэг бусаар харьцах, 
шүүхийн шийдвэр, зөвшөөрөлгүйгээр 
хүний өмчлөх эрхэнд халдах, нотлох 
баримтгүйгээр сэжиг таамгаар удаан 
хугацаанд албадан саатуулах, таслах 
сэргийлэх арга хэмжээ авахдаа хуулийг 
буруу хэрэглэх зэрэг зөрчлүүд цөөнгүй 
оронд түгээмэл байдлаар илэрч, 
тэдгээрийг таслан зогсоох шаардлага 
тавигдсаар иржээ. 

НҮБ-ын Хүний эрхийн Олон улсын 
суурь конвенцуудаас гадна 2008 онд 
НҮБ-ын дэмжлэгтэйгээр батлагдсан 
“Дэлхийн улсуудын Эрүүгийн 
процессын загвар хууль”-д цагдан 
хорих арга хэмжээг түгээмэл журам 
болгох нийтлэг байдлаар хэрэглэхгүй 
байх, албадан саатуулах, цагдан хорих, 
баривчлах явдлыг онцгой тохиолдолд 
хязгаарлагдмал байдлаар хэрэглэх 
тухай заасан байдаг. Түүнчлэн олон 
сонголт бүхий эрх хязгаарлалтын 
болон барьцаа, торгууль тогтоохоос 
гадна цагдан хорих эсэхийг шүүхийн 
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урьдчилсан хэлэлцүүлгийн үндсэн 
дээр шүүхийн тогтоолоор шийдвэрлэж 
байхаар тусгасан нь бий.

НҮБ-ын гэрээ, конвенц, загвар хууль 
зэрэг олон улсын баримт бичгээс үзэхэд 
харьцуулсан судалгаанд ач холбогдол 
бүхий дараах суурь зарчмууд, хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн үзэл баримтлал болж 
тогтсон байна. Үүнд: 
-	 Процессын албадлага нь зөвхөн 

нарийвчлан зохицуулсан тодорхой 
хуулийн дагуу байх;

-	 Баривчлах, цагдан хорих үндэслэл 
нь сэжиг, таамгийн бус, баримтат 
мэдээллээр илэрч, нотлогдсон бодит 
нөхцөлүүдэд тулгуурласан байх;

-	 Цагдан хорих эсэхийг зөвхөн 
шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгийн 
үндсэн дээр шүүхийн тогтоолоор 
шийдвэрлэх;

-	 Цагдан хоригдсон этгээдийг суллах 
нөхцөл, журам нь цагдан хорих 
журамтай адил хуульчлагдсан байх;

-	 Эрүүгийн процессын албадлагын 
арга хэмжээний төрлүүд нь олон 
сонголттой байхаас гадна цагдан 
хорих явдлыг нэлээд хязгаарлагдмал 
хүрээнд онцгой нөхцөлд хэрэглэх;

-	 Барьцаа, торгууль, тодорхой эрхийг 
түр хязгаарлах, үүрэг амлалт, 
баталгаа батлан даалт, гэрийн хорио 
тогтоох зэрэг арга хэмжээг түгээмэл 
хэрэглэх нөхцөлүүдийг хуульчлах;

-	 Баривчлагдсан, цагдан хоригдсон 
хүний заавал эдлэх ёстой эрхүүдийг 
эдлэх нөхцөлийг нь баталгаатай 
хангах г.м.
Гадаадын өндөр хөгжилтэй зарим 

оронд дээрх зарчим, хэм хэмжээнүүдийг 
даган мөрдөж хэрэгжүүлж ирснээс 
гадна хүний эрхийг хангуулахад 
чиглэгдсэн эрүүгийн процессын эрх 
зүйн орчин нь харьцангуй тогтвортой 
байдаг нь нийтлэг байна. 

ХБНГУ-д сэжигтэн яллагдагчид 
цагдан хорихоос өөр 10 шахам төрлийн 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдгээс мөнгө 
барьцаалах, гадаад паспорт болон 
иргэний үнэмлэхийг хураах, гэрийн 
хорионд (электрон гавтай) байлгах, 
тодорхой ажил гүйцэтгүүлэхээр даалгах 
зэрэг албадлагыг хэрэглэдэг байна. 
Германд сэжигтэн яллагдагчийг удаан 
хугацаанд заавал цагдан хорих явдлыг 
нэлээд хязгаарласан байдаг. Германы 
Эрүүгийн процессын хуулийн 121-
р зүйлд зааснаар цагдан хорих арга 
хэмжээ нь хуульд заасан үндэслэлээр 
6 сар хүртэл байх бөгөөд түүнээс цааш 
сунгахыг зөвхөн онцгой тохиолдолд 
шүүхийн урьдчилсан хэлэлцүүлгээр 
шийддэг байна. 

БНСУ-д хүнд биш гэмт хэрэг 
үйлдсэн этгээдийг баривчлах болон 
цагдан хорих арга хэмжээг авахаас аль 
болох зайлсхийж, ихэнхдээ онц хүнд 
гэмт хэрэг үйлдсэн зарим этгээдийн 
хувьд тодорхой нөхцөл үүссэн үед 
хэрэглэдэг ажээ. 

Японы Үндсэн хуулийн 40-р зүйлд: 
“Баривчлагдаж цагдан хоригдсон 
хүн хэрэв тодорхой хугацааны 
дараа шүүхийн тогтоолоор хэрэг 
нь хэрэгсэхгүй болж, гэм буруугүй 
нь тогтоогдвол төрөөс хохирлоо 
арилгуулахаар нөхөн төлбөр гаргуулж 
болно” гэж заажээ. 

Италийн Үндсэн хуулийн 13-р 
зүйлд: “...Баривчлах хойшлуулшгүй, 
яаралтай шаардлага гарсан үед шүүхийн 
зөвшөөрөлгүй 48 цаг хүртэл саатуулж, 
баривчилж болох боловч нотолгооны 
зайлшгүй нөхцөл хангагдахгүй бол уг 
хугацааг өнгөрснөөс хойш 8 цагийн 
дотор нэн даруй суллах арга хэмжээ 
авна” гэжээ. 

Францын эрүүгийн процессын 
хуулийн 145.1-р зүйлийн “d”-д “...
Эрүүгийн хуульд 5 жилээс дээшгүй, 
наад зах нь 1 жилээс доошгүй хорих 
ял бүхий гэмт хэрэг үйлдсэн байж 
болох этгээдийг дээд тал нь 4 сар 
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хүртэл хугацаагаар цагдан хорьж болно. 
Харин 10 жилээс доошгүй хорих ял 
эдлэхээр заагдсан хэргийн хувьд онцгой 
тохиолдолд нэг жил хүртэл сунган 
цагдан хорино.” гэж заажээ. Гэхдээ гол 
үндэслэл нь гарцаагүй бөгөөд бодит 
нотолгоонд тулгуурласан байх ёстой аж. 

ОХУ-ын Эрүүгийн процессын 
шинэчлэгдсэн хуульд барьцаалах, 
гэрийн хорионд байлгах арга хэмжээ 
нэмж тусгасан бол Аргентины 
Эрүүгийн процессын хуулийн 284.3-р 
зүйлд: “...Баривчлах арга хэмжээг илт 
гэм буруутай нь газар дээрээ илчлэгдсэн 
буюу бодит баримтаар нотлогдсон 
үед авна...” гэсэн байна. Дээр дурдсан 
орнуудын болон гадаадын ихэнх орны 
Эрүүгийн процессын хуульд, эрүүгийн 
процессын албадлагын тогтолцоонд 
баривчлах болон цагдан хорих арга 
хэмжээг нийтлэг журам болгон 
хэрэглэхээс зайлсхийсэн нь түгээмэл 
байна. 

АНУ-ын Дээд шүүхийн 1991 онд 
гаргасан удирдамжид зааснаар 48 цаг 
хүртэл шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр 
цагдаа баривчлах арга хэмжээ авч болно. 

Харин шүүхийн зөвшөөрөлтэй, 
баривчлах, цагдан хорих үед гэрч, 
хохирогч сэжигтнийг таньж, мэдүүлсэн 
байхаас гадна шүүхийн урьдчилсан 
хэлэлцүүлгийг явуулж, нотлох баримтыг 
хэрхэн үнэлэх талаар мэтгэлцүүлсний 
үндсэн дээр шүүх шийдвэрлэж байхаар 
дурджээ. АНУ-ын 1974 оны Шуурхай 
шүүхийн хуульд зааснаар Цагдан хорих 
хугацааг 100 хоногоос хэтрүүлэхгүй 
байх жишиг, зарчмыг тогтоон мөрдөж 
иржээ. 

Гадаадын хөгжингүй орнуудад 
хэвшиж тогтсон эрүүгийн процессын 
хандлага нь нэг талаас хүний эрхийн 
үнэт зүйлс, түүний халдашгүй байдлыг 
эрүүгийн процессын бүхий л үйл явцад 
тууштай хамгаалахад оршдог бол 
нөгөө талаас эрүүгийн хэргийг мөрдөн 

шалгах, хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
шүүхийн хяналтыг үр нөлөөтэй, 
хүртээмжтэй, оновчтой хэрэгжүүлэхэд 
голлон чиглэгдэж байгаа нь анхаарал 
татаж байна. 

ГУРАВ. ЭРҮҮГИЙН 
ПРОЦЕССЫН АЛБАДЛАГА 

ХҮНИЙ ЭРХЭЭР 
ХЯЗГААРЛАГДАХ НЬ

Хорин нэгдүгээр зууны эхэн үеэс 
хүний эрхийн үнэт зүйлс, халдашгүй 
байдлыг процессын эрх зүйн суурь 
зарчмуудаар хамгаалж зохицуулах 
болсон нь эрүүгийн процессын эрх зүйд 
шинэтгэл хийж буй олон улс орны хууль 
тогтоомжид тусгалаа олсоор байна. 
Эдүгээ зөрчилдөөний дараах болон 
шилжилтийн үеийг туулж буй орнуудын 
эрүүгийн процесс нь урьдчилан 
яллах нөлөөлөл бүхий хүний эрхийн 
хязгаарлалтыг тогтоох аргаар хэрэгжих 
явдлаас бүрэн ангид байж чадахгүй 
байгаа билээ. Энэ нь Пост Коммунист 
орнуудад ч хамааралтай юм. 

Эрүүгийн процессын албадлагыг 
эрх зүйн бус арга, зарчмаар (хуульд 
нийцээгүй агуулгаар) хэрэглэх нь хүний 
эрхийг негатив хамаарлаар хязгаарлан 
зөрчих нөхцөлийг бүрдүүлдэг бол эрх 
зүйн дагуух буюу хуулийн агуулгад 
нийцсэн эрүүгийн процессын албадлага 
нь хүний эрхийг позитив хамаарлаар 
хамгаалахад чиглэгддэг. Эрүүгийн 
процессын албадлага нь эрүүгийн 
байцаан шийтгэх ажиллагааг хэвийн 
саадгүй, шууд хэрэгжих нөхцөлийг 
хангах гол хэрэгсэл болдог хэдий ч 
хэргийн үнэн бодит байдлыг тогтоох, 
гэмт этгээдийг шуурхай олж илрүүлэх 
зорилгыг хангах үүднээс сэжигтэн, 
яллагдагчийн эрхийг хөндөх, хязгаарлах 
нөлөөлөл бүхий ажиллагааг зайлшгүй 
явуулдаг. Хүний жам ёсны халдашгүй 
эрхийн орчин, хүрээлэлд нэвтрэх, 
албадан нөлөөлөх нь эрх зүйн үр 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

дагаврыг ямагт бий болгосоор ирснийг 
мартах учиргүй билээ. 

Английн нэрт хуульч Альберт 
Дайси (Disey Albert) “...Хуулийг 
тогтоох төдийгүй түүнийг хэрэглэх үйл 
ажиллагаа нь хүний халдашгүй эрхээр 
ямагт хязгаарлагдах ёстой” гэж хэлсэн 
байдаг. Ер нь хууль сахиулах хүрээн 
дэх төрийн албадлагын бүх процесс 
хуулийн дагуу байх, тэр тусмаа шударга 
бус дур зоргийн үйлдлээс ангид байх 
практик тогтооход хүний эрхийг 
хамгаалах механизмыг зохистойгоор 
бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. 

Доктор, профессор Г.Совдын 
тэмдэглэсэнчлэн “...Хүний халдашгүй 
эрх нь хүн бүхэнд Үндсэн хуулиар 
баталгаажуулсан, хөндлөнгийн хэн 
боловч дур мэдэн халдаж болохгүй 
туйлын эрх бөгөөд энэ нь эрүүгийн 
процесст ихээхэн хамааралтай ойлголт 
юм.”

Судлаачдын тэмдэглэснээр 
эрүүгийн процессын ажиллагаанд 
хамаарал бүхий хүний халдашгүй 
эрхийн голлох төрлүүдэд:

1) Хүний эрхэмсэг оршихуйн эрх; 
2) Хүн өөрийн итгэл үнэмшилтэй байх 
эрх; 3) Хүний нэр төрөө хамгаалах, 
хамгаалуулах эрх; 4) Бусадтай чөлөөтэй 
харьцах эрх; 5) Хувийн нууц, хувийн 
амьдралын салшгүй эрх; 6) Орон 
байрны халдашгүй эрх; 7) Эмчилгээ, 
эрүүл мэндийн нууцын халдашгүй 
эрх; 8) Хувийн тэмдэглэл, хөтлөгчийн 
нууцын эрх; 9) Өөрийгөө өмгөөлөх 
эрх; 10) Шүүхэд гомдол гаргах, хэргээ 
шударга шүүхээр шийдвэрлүүлэх эрх 11) 
Эмнэлгийн үйлчилгээ тусламж авах эрх 
зэргийг эн тэргүүнд хамааруулдаг байна. 
Эдгээр эрх халдашгүй гэдгийг эрүүгийн 
процесст хүлээн зөвшөөрдөг бөгөөд 
албадлагын арга хэмжээ, нөлөөлөл нь 
дээрх эрхэнд гүнзгий нэвтэрч халдах 
нөхцөлөөр хязгаарлагддаг байна. 

Эрүүгийн процесс дахь хүний 

эрхийн хязгаарлалт нь эрх зүйн шалгуур 
бүхий дор дурдсан арга механизмаар 
дамжиж хэрэгжинэ. Үүнд: 

а) Прокурорын мэргэжлийн 
удирдлага, хяналт;

б) Шүүхийн урьдчилсан 
хэлэлцүүлэг, зөвшөөрлийн систем ба 
хяналт;

в) Өмгөөлөгч, хуульчдын хуулиар 
зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа;

г) Хүний эрхийн болон төрийн бус 
байгууллагын хяналт, нөлөөлөл г.м. 

Америкийн хүний эрхийн хуульч, 
профессор Дэвид Вейсброд: “Аливаа 
хүнийг гэмт хэргийн сэжигтнээр болон 
хохирогч, гэрчээр татахад ...ялангуяа 
эрүүгийн процессын шатанд оролцогч 
болсны хувьд тухайн хувь хүний эрх 
чөлөө нь хөндөгдөх, хязгаарлагдах, тэр 
тусмаа бусад үндсэн эрхээ алдах өндөр 
эрсдэлтэй байдаг...” гэсэн нь бий. Гэвч 
тухайн нөхцөлд хүний эрхийн асуудлыг 
туйлшруулан ойлгож болохгүй юм. 
Ер нь тухайн тодорхой хүний эрхийг 
хязгаарлаж байгаа нь нөгөө хүн мөрдөн 
шалгах зайлшгүй шаардлагаар эрхийг 
нь хөндөж, таслан сэргийлэх арга 
хэмжээ авдаг ба энэ нь шударга ёсны 
зарчимд нийцэх нь ойлгомжтой. 

Эрүүгийн процессын албадлага 
хэрэглэх ажиллагааны эрх зүйн 
нөхцөлүүд нь Үндсэн хууль болон НҮБ-
ын Хүний эрхийн Олон улсын гэрээ, 
конвенцуудаар хязгаарлагдах болсныг 
дурдах нь зүйтэй. 

ДӨРӨВ. ЭРҮҮГИЙН 
ПРОЦЕССЫН АЛБАДЛАГА 

ДАХЬ ТУЛГАМДСАН ЗАРИМ 
АСУУДАЛ

2002 оны Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуулийн агуулга нь яллан нөлөөлөх 
ажиллагаанд илүү тулгуурласан байдаг 
нь өнөөгийн цаг үе, хүний эрхийн 
шаардлагатай илт зөрчилдөх болсон 
байна. 
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Монгол Улсын Хүний эрхийн 
үндэсний комиссын тайлан болон НҮБ-
ын Хүний эрхийн байгууллагуудаас удаа 
дараалан гаргасан зөвлөмж, сануулгаас 
үзэхэд Монгол Улсад хүнд биш хэрэг 
үйлдсэн сэжигтэн, яллагдагчийг 
оргон зайлж болзошгүй үндэслэлээр 
нийтлэг байдлаар (44,5 хувь) цагдан 
хорьдог, нотлох баримтгүй буюу бодит 
шалтгаангүйгээр цагдан хорих хугацааг 
олон дахин сунгадаг, байр сэлгүүлэн 
хорьдог, эрх нь хязгаарлагдсан хүнийг 
эрх зүйн байдлыг нь ашиглан мөрдөн 
мөшгөх зэргээр нотлох ажиллагааг 
явуулдаг нь эрүү шүүлтийн шууд бус 
хэлбэрийн хүчин зүйлийг бүрдүүлсэн 
ба гүйцэтгэх болон хөтлөн байцаах 
аргыг нотлох процесст түгээмэл 
хэрэглэдэг болохыг нэг бус удаа онцлон 
тэмдэглэсээр иржээ.

Дээрх сөрөг хандлага нь эрүүгийн 
процесс дахь хүний эрхийн зөрчлийн 
илрэл, хүчин зүйл болсоор байгаа 
нь Монгол Улсын хувьд тулгамдсан 
асуудал болж байна. 

Эрүүгийн процессын шатанд хүний 
халдашгүй эрхийг зөрчих, тэр тусмаа 
эрүүдэн шүүх аргаар хэргийг тулган 
хүлээлгэх, сэтгэл санааны дарамт 
шахалт үзүүлэх зэрэг хэрэг, зөрчил 
гарсаар ирснийг хараат бусаар мөрдөн 
шалгах үндэсний механизм Монгол 
Улсад өнөө хир хараахан бий болоогүй 
байна.

Монгол Улс Эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх тухай шинэ хуулийн 
төслийг 2016 оны УИХ-ын хаврын 
чуулганаар хэлэлцэж баталсан боловч 
эцсийн найруулга, редакцыг эцэслэн 
батламжлаагүй өнгөрсөн. Гэхдээ 
энэ шинэ хууль 2002 оны Эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулиас зарчмын 
ялгаатай бөгөөд ялангуяа эрүүгийн 
процессын албадлага хэрэглэх үеийн 
хүний эрхийн баталгааг хангахад чухал 
алхам болсныг дурдах ёстой. Шинэ 

хуулийн төсөлд “Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх албадлага” гэсэн ойлголтыг 
өөрчилж, таслан сэргийлэх арга болгон 
шинээр тусгасан ба цагдан хорих 
арга хэмжээ авах эсэхийг шүүхийн 
урьдчилсан хэлэлцүүлгээр шийдвэрлэж 
байхаар тусгасан нь өмнө нь байгаагүй 
шинэ хандлага юм. Таслан сэргийлэх 
арга хэмжээг хэрэглэх үндэслэлийг 
оновчтой болгож хуульчилснаас гадна 
төрлүүдийг нь өргөжүүлж, сонгох 
нөхцлийг нь тодорхой болгосон нь зөв 
зүйтэй алхам болсон. Барьцаа авах, 
торгох, бичиг баримтыг хураах, зорчих 
эрхийг хязгаарлах, баталгаа гаргуулах 
зэрэг арга хэмжээг нийтлэг байдлаар 
хэрэглэхээр тусгасны зэрэгцээ цагдан 
хорих арга хэмжээг хязгаарлаж, онцгой 
тохиолдолд хэрэглэх боломжийг бий 
болгожээ. Энэ хуулийн төсөл шинэ 
эрүүгийн хуультай яв цав уялдах 
ёстойгоос гадна тэдгээр хуулийг эцэслэн 
баталгаажуулж, дагаж мөрдөх хугацааг 
маш оновчтойгоор шинэчлэн тогтоож, 
хууль сахиулах үйл ажиллагаатай нягт 
уялдуулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 
явдал хойшлуулшгүй шаардлага болон 
тавигдаж байна. 

ТАВ. ДҮГНЭЛТ
Эрүүгийн процессын албадлага 

хэрэглэх ажиллагаа нь шүүхийн 
өмнөх шатанд заавал хэрэгжүүлэх 
ёстой нийтлэг журам байх ёсгүй 
бөгөөд түүнийг хуулийн зорилгод 
нийцүүлэхгүйгээр субьектив сэжиг 
таамгаар хэрэгжүүлэх нь хүний эрхийн 
стандарт зарчмыг зөрчихөд хүргэж 
байгаад дүгнэлт хийх ёстой. 

Цагдан хорих замаар хөтлөн байцаах 
аргад тулгуурлаж нотлох ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх нь хүний эрхийн зөрчил 
төдийгүй эрүү шүүлтийн шууд бус 
хэлбэрийн хүчин зүйл болох сөрөг үр 
дагавартайг анхаарах ёстой. 

Орчин үед эрүүгийн процессын 
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харилцаанд албадлагын хүчин зүйл 
нилээд хязгаарлагдах болсноос гадна 
харьцангуй уян хатан, сонголттой 
нөхцлөөр зохицуулагдах болсон ба 
НҮБ-ын Хүний эрхийн олон улсын 
суурь конвенцийг, эрүүгийн процессын 
болон хууль сахиулах тухай хуулиудад 
бүрэн тусгаж хэрэгжүүлэх нь зайлшгүй 
болж байна. 

Цаашдаа хууль сахиулах хүрээнд 
эрүүгийн процессын албадлага 
хэрэглэх үеийн эрх зүйн шалгуур, 
хүний эрхийн шаардлага, стандартыг 
оновчтой болгох, энэ талаарх эрх 
зүйн тогтвортой, үр нөлөөтэй орчин 
бий болгон төлөвшүүлэх нь онол, 
практикийн чухал ач холбогдолтой юм. 
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БОЛ ГЭМТ ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИД

THE RIGHTS OF CRIME VICTIMS ARE VIOLATED THE MOST IN MONGOLIA

Ц.ДУЛМАА 
Үндэсний статистикийн хорооны ахлах шинжээч, эдийн 
засгийн ухааны магистр
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Товч агуулга: Гэмт хэргийн хохирогчийн эрхийг хамгаалах эрх зүйн орчинг 

сайжруулах үндэс нь хохирогчийн талаарх судалгаа юм. Монгол Улсад хүний эрх, 
түүний дотроос гэмт хэргийн хохирогчийн эрхийг хамгаалах хууль эрх зүйн сайн 
орчин буй болгохын тулд гэмт хэргийн хохирлын судалгааг олон улсын аргачлал 
арга зүйн дагуу өөрийн орны бодит байдалд үндэслэн хийх шаардлагатай байна.

Abstract: Victimization survey is the root for enhancing law environment to protect 
rights of crime victim. To set up a good law environment for human rights in Mongolia, 
specially to protect the rights of crime victim, victimization survey has to be done 
according to the international standards on the basis of the country's factual situation.

Түлхүүр үгс: Хохирогч судлалын шинжлэх ухаан, хохирогч судлал олон улсад, 
Монгол Улс дахь гэмт хэргийн хохирогчийн судалгааны хөгжил. 

Keywords: Victimology, Victimology in global, Development of Victimization 
survey in Mongolia. 

1. ХОХИРОГЧ СУДЛАЛЫН 
ШИНЖЛЭХ УХААН

Гэмт хэрэг бол өөрөө нийгмийн 
амьдралын сөрөг үр дагавар бөгөөд улс 
орны эдийн засаг доройтож ажилгүйдэл, 
ядуурал нэмэгдэж, үнэ, инфляци 
өсөхийн хирээр гэмт хэргийн гаралт 
ч бас нэмэгдэж байдаг зүй тогтолтой. 
Сүүлийн жилүүдэд гэмт хэрэг өсөхийн 
хирээр гэмт хэргийн улмаас хохирсон 
хохирогчийн тоо ч нэмэгдсээр байна. 

Нийгмийн хөгжлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн нэг нь тухайн 
нийгмийн гишүүд аливаа хууль бус үйл 

ажиллагаанаас хохирох эрсдлээс баттай 
хамгаалагдсан байх явдал юм. 

Гэмт хэргийн хохирогчийн эрхийн 
асуудал нь хүний эрхийн асуудал бөгөөд 
дэлхийн олон орнууд хүний эрх, түүний 
дотроос хохирогчийн эрхийн асуудлыг 
эртнээс судлан иргэдийнхээ эрхийг 
хамгаалж ирсэн түүхтэй.

НҮБ-ын Ерөнхий ассамблейн 
1985 оны 40/34 дүгээр шийдвэрээр 
"Гэмт хэрэг болон албан тушаалын 
байдлаа урвуулан ашигласны улмаас 
хохирогчдын талаарх хууль цаазын 
үндсэн зарчмын тухай тунхаглал" 
батлагдсан нь дэлхийн улс орнуудад өөр 
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өөрсдийн онцлогт тохирсон хохирогч 
судлалын бодлогыг боловсруулж 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн гол үндэслэл 
болсон байна.

Нэг ч хүн хохирохгүй байх 
нөхцлийг бүрдүүлсэн улс орны 
туршлага хаа ч байхгүй бөгөөд байх 
ч боломжгүй. Гэхдээ л иргэдийг гэмт 
халдлагаас урьдчилан сэргийлэх бүх 
талын арга хэмжээг тасралтгүй үр 
ашигтай явуулах, нэгэнт хохирсон 
тохиолдолд түүний хөндөгдсөн эрхийг 
нөхөн сэргээх эрх зүйн тогтолцоо, 
үйл ажиллагааны зохистой нөхцлийг 
цогцоор нь бүрдүүлэх явдал аль ч улс 
орны хувьд нэн чухал байдаг байна. 

Виктимологи” буюу хохирогч 
судлалын шинжлэх ухаан нь дэлхий 
нийтэд 2 чиг хандлагаар хөгжиж иржээ. 
• Эрүүгийн виктимологи 
• Криминологийн виктимологи

Эрүүгийн виктомологийн хүрээнд 
гэмт хэргийн хохирогчийн эрх зүйн 
байдал яригддаг.

Тухайлбал: Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх ажиллагаанд оролцох 
хохирогчийн эрх үүрэг, сэжигтэн, 
хохирогчийн эвлэрлийн асуудал 
багтана. 

Харин криминологийн 
виктимологоор гэмт хэрэгтэн бие хүн 
гэмт хэрэгт өртөгдөх эрсдэл, хохирлоос 
урьдчлан сэргийлэх зэрэг асуудлуудыг 
судалдаг байна. Энэ шинжлэх ухааны 
практик хэрэглээ нь гэмт хэргийн 
улмаас хохирсон хохирогчийн эрхийг 
хамгаалах, нөхөн сэргээх явдал юм. 
Мөн хохирогч бие хүний шинжийг 
тодорхойлсноор хохирох эрсдлээс 
урьдчлан сэргийлэх боломжийг 
нээх, хохирогчийн аюулгүй байдлыг 
хангаснаар хүний эрхийг хамгаалах 
явдал юм. 

Гэмт хэргийн хохирогч гэж хэн 
бэ?

Олон улсын Хүний эрхийн гэрээ, 

конвенц болон НҮБ-ын тунхаглал, 
зарчмууд нь хохирогчийн эрхийн хоёр 
үндсэн асуудлыг дэвшүүлэн тавьсан. 
Үүнд: 

1. Аливаа хохирогчтой хүнлэг ёсоор 
эрх, эрх чөлөөг нь хүндэтгэн харьцах 
бөгөөд төрөөс хохирогч, түүний гэр 
бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдал, 
бие махбодын болон оюун санааны сайн 
сайхан, хувийн амьдралын халдашгүй 
байдлыг баталгаажуулах бүхий л 
зохистой арга хэмжээг авах үүрэгтэй. 
Үүний тулд хохирогчийн зөрчигдсөн 
эрхээ сэргээлгэх ажиллагааны явцад 
түүнийг дахин хохироохгүй байх 
баталгааг бүрдүүлэх үүднээс тусгай 
хөнгөлөлт, туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх 
явдлыг хууль тогтоомждоо тусгах явдал 
юм гэжээ.

2. Олон улсын гэрээ, конвенц, НҮБ-
ын тунхаглал зарчмуудаар баталгаажсан 
хоёр дахь гол асуудал бол хохирлоо 
нөхөн төлүүлэх эрх юм. 

1989 оны НҮБ-ын “Хохирогч ба 
түүнийг хамгаалах тухай” конвенц 
болон олон улсын хүний эрхийн талаарх 
үндсэн зарчмуудад “ХОХИРОГЧ” 
гэж эрх мэдлээ хортойгоор ашигласан 
болон хүний эрх, хүмүүнлэгийн эрх 
зүйг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдлийн 
улмаас бие эрхтэн, оюун сэтгэхүйн 
хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан, сэтгэл 
санааны зовлон шаналалд автсан, эд 
материалын хохирол хүлээсэн, үндсэн 
эрх, эрх чөлөө нь ноцтой зөрчигдсөн 
хувь хүн болон хэсэг бүлэг хүмүүсийг 
хэлнэ” гэж тодорхойлсон бол Монгол 
Улсын Эрүүгийн байцаан шийтгэх 
хуульд ” Гэмт хэргийн улмаас нэр 
төр, алдар хүнд, санаа сэтгэл, бие 
эрхтэн, эд хөрөнгийн талаар хохирол 
хүлээсэн этгээдийг хохирогч гэнэ” гэж 
тодорхойлжээ. 
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2. ХОХИРОГЧ СУДЛАЛ ОЛОН 
УЛСАД

• Анх 1851 онд Henry Mayhews, 
Charles Booths nar “Лондонгийн 
ажил эрхлэлт ба, ядуурал”, “Ажил 
эрхлэлт ба хүмүүсийн амьдрал” 
бүтээлүүддээ гэмт хэргийн 
хохирогчийн асуудал бол нийгмийн 
судалгааны нэг хэсэг гэдгийг 
тодорхойлсон. 

• 1853 оны НҮБ-ын статистикийн 
нэгдсэн чуулганаар гэмт хэргийн 
статистикийн асуудал, хохирогчийн 
асуудал анх олон улсын түвшинд 
яригдаж эхлэсэн.

• 1978 оноос НҮБ-ын гэмт хэргийн 
чиг хандлагын судалгааны 
мэдээллийг цуглуулж эхэлсэн.

• 1930, 1940 онд Дайны үеийн 
нийгмийн судалгаа, UK

•  1970 оноос Финланд, Нидерланд, 
Америк, Австрали, Шинэ зиланд, 
Шотланд, Өмнөд Ирланданд 
судалгаа явагдсан.

• Одоогоор гол төлөв Европын 
холбооны 56 оронд хийгдсэн, 
ихэвчлэн захиалгаар хийгддэг 
судалгаа байна.
Аль ч нийгмийн үед тухайн 

нийгмийн гишүүд аливаа хууль бус үйл 
ажиллагаанаас хохирох эрсдлээс баттай 
хамгаалагдсан байх ёстой байдаг бөгөөд 
улс орнууд хүний эрх, түүний дотроос 
гэмт хэргийн хохирогчийг хэрхэн 
хамгаалах вэ гэдэг бодлогоо явуулахын 
тулд анх энэ судалгааг явуулж эхэлсэн 
түүхтэй. 

НҮБ-ын ГХМБТГ болон ЕЭЗК-
оос гаргасан Хохирогчийн судалгааны 
гарын авлагад өгүүлсэнчлэн:
• “ХОХИРОГЧИЙН СУДАЛГАА” нь 

зөвхөн гэмт хэргийн хохирогчийн 
талаар судлаад зогсдоггүй, гэмт 
хэргийн чиг хандлага, төрөл, 
үйлдэгдсэн байдал, байршил 
г.м олон талаас нь нарийвчлан 

судалдгаараа бусад судалгаануудаас 
онцлогтой. Маш өргөн хүрээтэй 
мэдээллийг хамардаг учраас 
судалгааны зорилго маш тодорхой 
оновчтой байх ёстой гэж үздэг.
Энэхүү судалгаа нь зөвхөн 

хохирогчийн эрхийг хамгаалах хууль 
эрх зүйн орчинг хэрхэн сайжруулах вэ, 
гэмт хэргээс хэрхэн урьдчлан сэргийлэх 
вэ, хохирогчийн хохирлыг хэрхэн 
барагдуулах вэ гэхээс гадна тухайн улс 
орны хувьд хүний эрх ямар хэмжээнд 
хамгаалагдаж байдгийг илтгэдгээрээ ач 
холбогдол өндөртэй судалгаа юм. 

НҮБ-ын ГХМБТГ-аас 2010 онд 10 
бүлэг бүхий гэмт хэргийн хохирогчийн 
судалгааны гарын авлагыг боловсруулан 
гаргасан бөгөөд дэлхийн бүх улс орнууд 
энэхүү аргачлалын дагуу гэмт хэргийн 
хохирогчийн судалгаагаа явуулж, 
үр дүнгээр нь хохирогчийн эрхийг 
хамгаалах эрх зүйн орчноо сайжруулж, 
иргэдийнхээ эрхийг хамгаалж байна.
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3. МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ГЭМТ 
ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧИЙН 

СУДАЛГААНЫ ХӨГЖИЛ
Гэмт хэргийн хохирогчийн эрхийн 

асуудал нь хүний эрхийн асуудал 
бөгөөд Монгол Улсад эрх нь хамгийн 
ихээр зөрчигдөж байгаа иргэд бол гэмт 
хэргийн хохирогчид байдаг.

Монгол Улсад хохирогчийн эрхийг 
хамгаалах, хууль эрх зүйн орчинг 
сайжруулах чиглэлээр Хууль зүйн яам 
болон төрийн бус байгууллагуудаас 
хийсэн хорь гаруй судалгаа байна. 

Гэвч эдгээр судалгаануудад 
хохирогчийн эрхийг хамгаалах хууль эрх 
зүйн орчинг сайжруулах чиглэлд илүү 
анхаарчээ. Үнэн хэрэгтээ хохирогчийн 
эрх зүйн орчинг сайжруулах ажлын 
үндэс суурь нь гэмт хэргийн хохирогчийн 
талаарх бодит мэдээлэлд үндэслэсэн 
судалгаа юм. Судалгаа, шинжилгээ, 
тоо мэдээлэлгүйгээр дан ганц хууль 
эрх зүйн орчинг сайжруулахаар гадны 
хууль тогтоомжийг судлах нь өрөөсгөл 
юм. Аливаа бодлогын арга хэмжээ 
амьдралд хэрэгжихүйц байхын тулд 
заавал урьдчилан бодит байдлаа 

судласан байх ёстой. Ийм ч учраас ҮСХ 
2014 онд хууль сахиулах, шүүн таслах 
эрх мэдлийн 4 байгууллагын ГЭМТ 
ХЭРГИЙН ХОХИРОГЧ-ийн талаарх 
бодит мэдээлэлд үндэслэн баримтын 
судалгаа явуулсан.

Иймээс Монгол Улсад эрх нь 
хамгийн ихээр зөрчигддөг гэмт хэргийн 
хохирогчийн эрхийг хамгаалах, хууль 
эрх зүйн орчинг сайжруулах нь зөвхөн 
Хууль зүй яам, хууль сахиулах, шүүх 
эрх мэдлийн байгууллагуудын ажил 
биш, эдгээр байгууллагууд албан 
болон албан бус бүх шатны судалгааны 
байгууллагуудтайгаа хамтран ажиллах 
ёстой юм. Олон улсын түвшинд 
гэмт хэргийн хохирогчийн судалгааг 
мэргэжлийн байгууллагад захилгаар 
хийлгэдэг туршлага ч байна.

Гэмт хэргийн хохирогчийн 
талаарх баримтанд үндэслэсэн 
анхны судалгаа

Монгол Улсад анх удаа хийгдсэн 
хохирогчийн баримтын судалгаа, 6 
бүлэг, 170 хуудастай, 2007-2013 он

Гэмт хэргийн хохирогчийн судалгаа 
нь дэлхий дахинд гэмт хэрэг, шүүхийн 
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статистикийн мэдээллийн 2 дахь 
томоохон эх үүсвэр болон хөгжиж 
байгаа бол харин Монгол Улсын хувьд 
гэмт хэргийн чиг хандлага, хохирогч 
судлалын талаарх анхны албан 
ёсны судалгааг Цагдаагийн ерөнхий 
газар, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 
Улсын прокурорын ерөнхий газар, 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газруудын 2007-2013 оны гэмт хэргийн 
хохирогчийн талаарх тоо мэдээлэлд 
үндэслэсэн баримтын судалгаа 
хэлбэрээр явуулсан.

Уг судалгаанд олон улсын хүний 
эрхийн гэрээ конвенц, НҮБ-ын 
тунхаглал зарчмуудыг үндэс болгон 
Монгол Улсад хүний эрх, түүний 
дотроос гэмт хэргийн хохирогчийн эрх 

ямар хэмжээнд хамгаалагдаж байдаг, 
хохирогчийн эрхийн хамгаалалт 
хууль эрх зүйн онолын хэмжээнд ямар 
хэмжээнд байгаа, практик амьдрал 
дээр гэмт хэргийн улмаас хохирсон 
иргэний эрхийг төрийн зүгээс хэрхэн 
хамгаалдаг, гэмт хэргийн хохирогчийн 
ямар төрлийн хохирлыг нөхөн төлүүлж 
байгаа, гэмт хэргийн статистикийн 
мэдээллийн дотор хохирогчтой 
холбоотой мэдээлэл ямар хэмжээнд 
байдаг, хууль сахиулах байгууллагууд 
гэмт хэргийн статистикийн мэдээлэл 
цуглуулалтад хэрхэн оролцдог гэх 
мэтчлэн олон асуудалд хариулт өгөхийг 
зорьсон байна. Энэхүү судалгаагаар 
ҮСХ хохирогчийн талаарх албан ёсны 
мэдээлэлд үндэслэн албан ёсны үнэлэлт, 
дүгнэлтээ өгсөн.

Зураг 1.1 Хохирогч иргэд, гэмт хэргийн төрлөөр, дүнд эзлэх хувиар, (2007-2013 он).
 

Хохирогч иргэдийн дийлэнх нь 
Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, Хүний 
амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт 
хэргийн хохирогчид байна. 2007-2013 
онуудад гэмт хэргийн улмаас хохирсон 

иргэдийн 93.4-95.1 хувь нь Өмчлөх 
эрхийн эсрэг, Хүний амь бие эрүүл 
мэндийн эсрэг, Тээврийн хэрэгслийн 
аюулгүй байдал, ашиглалтын журмын 
эсрэг, Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг 
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гэмт хэргийн улмаас хохирчээ. Өөрөөр 
хэлбэл жил тутмын хохирсон иргэдийн 
93.4-95.1 хувь нь дээрх 4 төрлийн гэмт 
хэргийн улмаас хохирсон байна.

ДҮГНЭЛТ
ҮСХ 2014 онд явуулсан 

хохирогчийн албан ёсны мэдээлэлд 
үндэслэсэн судалгаагаараа олон улсын 
хүний эрхийн гэрээ конвенц, НҮБ-ын 
тунхаглал зарчмуудыг үндэс болгон 
Монгол Улсад хүний эрх, түүний 
дотроос гэмт хэргийн хохирогчийн эрх 
ямар хэмжээнд хамгаалагдаж байдаг, 
хохирогчийн эрхийн хамгаалалт 
хууль эрх зүйн онолын хэмжээнд ямар 
хэмжээнд байгаа, практик амьдрал 
дээр гэмт хэргийн улмаас хохирсон 
иргэний эрхийг төрийн зүгээс хэрхэн 
хамгаалдаг, гэмт хэргийн хохирогчийн 
ямар төрлийн хохирлыг нөхөн төлүүлж 
байгаа, гэмт хэргийн статистикийн 
мэдээллийн дотор хохирогчтой 
холбоотой мэдээлэл ямар хэмжээнд 
байдаг, хууль сахиулах байгууллагууд 
гэмт хэргийн статистикийн мэдээлэл 
цуглуулалтад хэрхэн оролцдог гэх 
мэтчлэн олон асуудалд хариулт өгөхийг 
зорьсон байна. Энэхүү судалгаагаар 
ҮСХ хохирогчийн талаарх албан ёсны 
мэдээлэлд үндэслэн албан ёсны үнэлэлт, 
дүгнэлтээ өгсөн.

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ
• Монгол Улсад хүний эрх, түүний 

дотроос гэмт хэргийн хохирогчийн 
эрхийг хамгаалах хууль эрх зүйн 
сайн орчин буй болгохын тулд 
гэмт хэргийн хохирлын судалгааг 
олон улсын аргачлал арга зүйн 
дагуу өөрийн орны бодит байдалд 
үндэслэн хийх шаардлагатай байна.

• Сүүлийн жилүүдэд хохирлын нөхөн 
төлүүлэлт нэмэгдэж байгаа ч энэ 
нь зөвхөн эд материалын хохирлын 
барагдуулалт юм. Цаашид сэтгэл 
санаа, бие махбод, эрүүл мэндийн 

хохирлыг барагдуулах арга 
механизмыг судалж, өөрийн улс 
орны нөхцөл байдалд тохирсон 
хохирогчийг хамгаалах, хохирлыг 
барагдуулах чиглэлээр явуулах 
төрийн бодлогыг улам боловсронгуй 
болгох нь зүйтэй байна.

• Олон улсын хүний эрхийн гэрээ 
конвенц болон НҮБ-ын тунхаглал, 
зарчимд үндэслэсэн хохирогчийн 
эрхийг хамгаалсан бие даасан 
хуультай болох нь зүйтэй юм.

• Хууль сахиулах, шүүх эрх мэдлийн 
байгууллагууд болон Хүний эрхийн 
үндэсний хороо хамтран хохирлын 
үнэлгээний албан ёсны бие даасан 
бүтэц, бүрэлдхүүнтэй болох 
шаардлагатай байна.

• Гэмт этгээд хохирлоо барагдуулах 
чадваргүй нөхцөлд хохирогчийн 
хохирлыг барагдуулах төрийн 
хохирлын эрсдлийн санг байгуулах, 
Эрсдлийн санг бүрдүүлэх 
санхүүгийн эх үүсвэрийг хуульчлах 
чиглэлээр бусад улс орны сайн 
туршлагыг нэвтрүүлэх

• Хохирлын үнэлгээг тогтоох 
аргачлал, арга зүйг боловсруулж 
мөрдүүлэх хэрэгтэй байна.

• Одоогоор Монгол Улсад зөвхөн 
хохирогчийн эд материалын 
хохирлын тодорхой хэсгийг 
нөхөн төлүүлж байгаа бөгөөд 
цаашид эд материалын хохирлоос 
бусад хохирлыг нөхөн төлүүлэх 
ажиллагааг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх тодорхой хөтөлбөр, 
төсөл боловсруулан ажиллах 
шаардлагатай байна.

• 2013 онд гэмт хэргийн улмаас 
хохирсон иргэдийн 44.0 хувь нь 
Өмчлөх эрхийн эсрэг, 33.1 хувь нь 
Хүний амь бие эрүүл мэндийн эсрэг, 
9.2 хувь нь ТХХАБАЖ-ын эсрэг, 7.7 
хувь нь Нийгмийн аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэргийн хохирогч байна. 
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Эндээс үзэхэд хууль сахиулах 
байгууллагуудын зүгээс дээрх 4 
төрлийн гэмт хэргийн гаралтыг 
багасгахад ажлаа чиглүүлж ажиллах 
шаардлагатай байна.

• Гэмт хэргийн улмаас нас барсан 
иргэдийн 44.7 хувь нь 2013 онд 
ТХХАБАЖ-ын эсрэг гэмт хэргийн 
улмаас амь насаа алдсан байна. Энэ 
нь тээврийн хэрэгслийн эрчимтэй 
өсөлт, замын чанар, жолоочийн 
ур чадвар, замын хөдөлгөөнд 
оролцогчдын соёл, үүрэг 
хариуцлагаас ихээхэн шалтгаалж 
байна. Иймд жолоочийн үүрэг 
хариуцлагыг дээшлүүлэх, замын 
хөдөлгөөний дүрэм, журмыг хатуу 
сахих, жолооны сургалтын чанарыг 
сайжруулах, замын түгжрэлийг 
багасгах, орон нутаг, гэр хорооллын 
замыг стандартын шаардлагад 
нийцрүүлэх хэрэгтэй байна.

• Хохирогчийн талаарх өмнө хийгдсэн 
судалгаануудаас зөвлөмж болгосон 
олон асуудлыг цаашид бодлогын 
арга хэмжээнд тусгаж ажиллах

• Хууль зүйн яам, Хууль зүйн 
үндэсний хүрээлэнгийн дэргэд 
хохирогчийн судалгааны бие даасан 
багтай болох, судалгааг тогтмол 
давтамжтай явуулдаг болох, 
Судалгааны багыг мэргэжлийн 
боловсон хүчнээр хангах хэрэгцээ, 
шаардлага байна.

• Хууль сахиулах байгууллагын 
ажилтнуудын хохирогчтой 
харилцах ёс зүйн дүрэм, журмыг 
боловсруулж, мөрдүүлж, хэвшүүлэх 

шаардлагатай байна.
• Судалгааны дүнгээс харахад 

хууль сахиулах байгууллагуудын 
статистикийн мэдээллийн уялдаа, 
холбоо, чанарыг шинэ шатанд 
гаргах хэрэгцээ, шаардлагатай 
байдал ажиглагдаж байна.
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“насилие”. В широким смысле под насилием понимают как поведения, наносящего 
вред другому. В юридическом значении более точное определение насилия – это 
причинение физического, психического или материального (имущественного) 
вреда другим. В узком же смысле слово насилие – это причинение физического 
вреда, нарушение физической неприкосновенности.  

Этот феномен рассматривается в разных ракурсах. Существуют структурное, 
личное, политическое и др.   

Учитывая то, что как личностном, так и социальном проявлении  доминируют 
феномены насилия, докладчиком кроме вышеназванных форм насилия, также 
рассматриваются и их основные характеристики.

Также особое место в статье занимает вопрос о разработке методических 
рекомендации по предупреждению и предотвращению данного социального 
феномана.

Abstract: There are different perceptions of the phenomenon of violence. In 
general, violence is perceived to be an action which causes harm to the others. The legal 
definition of violence is causing physical, psychological or material (property) harm to 
the others. 

Violence has various forms and types – structural, individual, political, etc. The 
author discussed the main characteristics of the mentioned forms of violence, as well 
as the factors which lead to the formation and expression of violent behavior both on 
personal and group levels. 

The author also pays attention to the methods and programs aimed to prevent 
violence. 

Товч агуулга: Хүчирхийлэл бол үзэгдэл болох талаар өөр өөр, олон 
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ойлголтууд байдаг. Ерөнхийдөө хүчирхийллийг бусдад хор, хохирол учруулах 
шалтгаан болдог үйлдэл гэж ойлгодог.Хүчирхийллийн талаархи хуулийн 
тодорхойлолт нь бусдад учруулсан бие махбодь, сэтгэл санаа, эд материалын /
өмчийн/ хор, хохирлоос хамаарч байна. 

Хүчирхийлэл нь бүтцийн, хувь хүний, улс төрийн гэх мэтчилэн олон хэлбэр 
төрөлтэй байдаг. Илтгэгч нь хувь хүний болон бүлгийн түвшний аль алинд 
хүчирхийлэх зан үйл төлөвшсөн ба илрэх явдал давамгайлсан хүчин зүйлүүдтэй 
учраас дээр дурдсан хүчирхийллийн хэлбэрүүд ба тэдгээрийн гол шинж 
тэмдгүүдийг авч үзлээ. 

Илтгэгч бас хүчирхийллээс сэргийлэхэд чиглэгдсэн хөтөлбөр, аргачлал 
зэргийг боловруулахад анхаарлаа хандуулж байна. 

ВВЕДЕНИЕ
Традиционное определение 

насилия включает в себе 
как деструктивные действия 
людей, отдельных персон, так 
и действия по защите законных 
интересов государства и общества 
(государственная монополия на 
насилие, наказание полномочий 
− Gewaltmonopol des Staates, ius 
puniendi). Насильственные действия 
в прямом смысле слова означает 
«насилие», в более научном понимании 
«насилие», это и «структурное 
насилие». Можно создать ситуацию 
насилия, можно ее воссоздать в 
обществе, в частности, системным 
провокационным поведением. 
Подобная ситуация рано или поздно 
принемает форму конфликтов1.

Наиболее широким является 
понимание насилия как поведения, 
наносящего вред другим2. Юридически 
более точное определение насилия 
- причинение физического, 
психического или материального 
(имущественного) вреда. В узком же 
смысле слова насилие - причинение 
физического вреда, нарушение 

1 Конфликтология (от лат. conflict – столкновения, 
греч. logos – учение, наука) — наука про  
столкновения, проблемное функционирования 
лица, человеческого общежития, природы, 
взаимодействии человека и природы.
2 Tutt N. (Ed.)Violence. L.: Her Majesty’s Stationary 
Office, 1976, p.613.

физической неприкосновенности. 
Под насилием также понимается 
враждебное отношение к объекту 
посягательств, осуществленное в 
действиях, направленных на его 
разрушение (повреждение или уничто-
жение).

 Мы попытаемся кратко 
рассмотреть этот феномен в разных 
ракурсах, а в первую очередь как этот 
термин используется норвежским 
социологом, математиком и 
политическим аналитиком. одним 
из основательей учения о мире и 
конфликтов Йоханом Гальтунгом.3

Й.Гальтунг отмечает, что 
существует как насилие со стороны 
отдельных лиц, так и группой лиц, 
которое также может проявляется 
в форме структурного насилия, 
насилие, которое не имеет 
индивидуального характура, но 
составляет суть всей структуры. 
Гальтунг определяет структурное 
насилие, как бы обесценивание 
основных потребностей человека, его 
жизни. Это в свою очередь, снижает 
реальный уровень удовлетворения 
потребности и уровень жизни, которое 
потенциально возможно было бы 

3 Johan GaltungKonflikte & Konfliktlösungen. Eine 
Einfьhrung in die Transcend-Methode: Die Transcend-
Methode und ihre Anwendung 2007. Johan Galtung 
und Georg Gьnther Menschenrechte - anders gesehen.
suhrkamptaschenbuchwissenschaft von Suhrkamp 
Verlag.
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избежать. Это включает в себя не 
только все формы дискриминации, 
но и неравномерное распределение 
доходов, продолжительность жизни и 
возможность получить образование, а 
также разрыв в уровне благосостояния 
в широком смысле.

Структурное насилие отличается 
от прямого непосредственного 
физического насилия тем, что 
действует косвенно, через 
общественные институты. Оно, 
как правило, не сразу и не всегда 
осознается индивидами и социальными 
группами, подвергающимися его 
влиянию. В отличие от прямого 
насилия, которое непосредственно, 
хотя изменчиво и динамично, 
структурное насилие статично и 
стабильно. В таких обществах, оно 
часто принемает форму апатии, 
характерезуется повышением суицида 
и фрустра́цией.

Очевидно не существует единой 
причины насилия как социального 
феномена. Хотя имеется множество 
факторов, воздействующих 
на состояние и динамику 
многообразных проявлений насилия 
– государственного, полицейского, 
военного, семейного, педагогического, 
криминального и др. Это факторы 
экономические, демографические (пол, 
возраст, этническая принадлежность, 
миграция и др.), культурологические 
(принадлежность к той или иной 
культуре, субкультуре, религиозной 
конфессии) и т.д.

Гальтунг отмечает, что 
структурное насилие в современном 
обществе является ничуть не менее 
распространенным и значимым, чем 
традиционное физическое или личные 
насилие. 

ЛИЧНОЕ И СТРУКТУРНОЕ 
НАСИЛИЕ

При прямом насилии жертва 

насилия чуствует над собой 
насильственные действия или 
бездействаия, при структурном 
насилии, насилие не всегда явно 
выраженно. 

Таким образом, феномен 
структурного насилия  оределяется 
следующими признаками:

1) структурное насилие является 
естественным феноменом, так как, 
между социальными группами 
всегда существуют определенные 
различия интересов, прежде 
всего в позициях власти, которые 
отражаются в структуре социального и 
экономического взаимодействия;

2) под структурным 
насилием понимается социальная 
несправедливость в смысле неравного 
распределения прав, свобод и 
объязанностьей, неравных ресурсов и 
жизненных шансов;

3) Это такие ограничения  которые 
устранимы. В категорию структурного 
насилия попадают только те явления, 
которых можно было бы избежать, 
если альтернативные социальные или 
властные структуры теоретически 
могут, при желании предотвратить их;

4) структурное насилие, как 
правило, является следствием 
недальновидных и не до конца 
разумных политических решений;

5) В общем, структурное насилие 
является следствием дисбаланса, 
проявляющегося между различными 
социальными группами, отличавшихся 
по взгляду на определенный интерес.

6)Гальтунг говорит, и в том числе 
и о культурном насилии. Где как бы 
выстраивается следующая связь –
культурное насилие создает условия 
для проявления структурного, а 
структурное насилие – для прямого, 
которое выражаеться в виде 
физического и психологического 
насилия. Данное положение может 
выразиться в причинение физической 
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боли или нагнитания угроз, как 
бы уменьшая ментальные и/или 
физические возможности людей. 4

Под культурным же насилием 
Гальтунг предлагает рассматривать 
и аспекты культуры, представленной 
религией и идеологией, языком 
и искусством, эмпирической и 
формальной наукой (логикой и 
математикой). Данные аспекты 
могут и бывают использованы 
для оправдания в форме законов − 
церковных или государственных, 
получает легитимацию прямого и 
структурного насилия. Культурное 
насилие ведет к тому, что как прямое, 
так и структурное начинают выглядеть 
и восприниматься как справедливые.5

Между личным и структурным 
насилием существует прямое 
соотношение. Например, как 
связъ между пострадавшим и 
правонарушителем. Социальные 
структуры являются причиной 
насилия, а не отдельные лица. Хотя 
структурное насилие осуществляется 
исключительно через отдельных лиц. 
Это сложная юридическая проблема, 
которая долго и серьёзно обсуждалось 
во время процесса над пограничниками 
стрелявшими в перебежщиков из ГДР 
в ФРГ. Но эта отдельная тема для 
дисскусии6. 

Сама справедливость понятие 
субъективное, и для её легитимации 
необходим правовой каркас состоящй 
из правовых норм и обязанностей.

И лишь после етого насильник 
обретает мантию правопроводника 
и правозащитника. Одной из форм 
структурного насилия является 
политическое насилие. По Йохену 

4J.Galtung, Strukturelle Gewalt, Reinbek 1975, 10ff
5 Фуко, М. Правительственность (идея 
государственного интереса и её генезис) / Пер. И. 
Окуневой // Логос. — 2003. — № 4/5. — С. 4—22.
6Albin Eser/Jцrg Arnold(Hrsg)S82.2 Band 
2:Deutschland 2000.662 Seiten.ISBN 3-86113-938-3

Хипплеру7 политическое насилие 
сопряжено со сложными психическими 
и физическими усилиями и является 
признаком социальных, экономических 
или политических кризисов, которые 
часто отражаются в идеологических 
или духовных потрясениях

Наиболее широким является 
понимание насилия как поведения, 
наносящего вред другим8. Юридически 
более точное определение насилия 
- причинение физического, 
психического или материального 
(имущественного) вреда. В узком 
смысле слова насилие - причинение 
физического вреда, нарушение 
физической неприкосновенности. 
Под насилием также понимается 
враждебное отношение к объекту 
посягательств, осуществленное в 
действиях, направленных на его 
разрушение (повреждение или уничто-
жение).

Существует множества разных 
теорий насилия. Эта дискуссия 
безусловно примет в будущем ещё 
более глубокий характер. К этому 
сложному теримину мы чуть ниже 
еще вернёмся. В широком же смысле 
наверное насилие имеет место там где 
эсть жертва.

ПОЛИТИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ
Как правило, политическое 

насилие является признаком 
социальных, экономических или 
политических кризисов, которые 
отражаются в идеологических или 
духовных потрясениях.Это верно как 
для насилия сверху - политические 
элиты , также к насилию снизу – со 
стороны негосударственных субъектов 
(тероризм, сепаратизм, организованная 

7 Jochen Hippler .Wissenschaft & Frieden 2007-1: 
Terrorismus - Ursachen und Folgen 
8 Tutt N. (Ed.)Violence. L.: Her Majesty’s Stationary 
Office, 1976, p.613.
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преступность9 и др.).
Политическое насилие имеет 

место если сила применяется 
сверху политическими элитами или 
правительством и их вооруженными 
силами . Если такая государственная 
система не поддерживается народом, 
правительство (политические элиты), 
которое находится в опасности 
потерять власть, может попытаться 
применить насилие. В таких 
ситуациях, оппозиция становится 
прямым объектом насилия, но 
часто такими являются иактивные 
политики, которые могут быть 
опасны дляправителей, а также 
политические и неправитьелственные 
организации, партии или движения, 
религиозные, культурные, этнические 
или национальные группы или 
меньшинства и др.

Геноцид в Руанде в 1994 году, 
или же геноцид армян в Турции 
были классическим примером этого.
Существуют источники, согласно 
которым только за 80 лет ХХ в. в 
мире произошло 154 войны, стоивших 
человечеству свыше 100 млн. жизней. 
За 87 лет минувшего столетия помимо 
39 млн. жертв межнациональных 
и гражданских войн, около 151 
млн. человек было уничтожено 
собственными правительствами. 
Лидеры стран («организаторы 
убийств»), принесли в жертву 
человеческие жизни: СССР (1917-1987) 
– 61,9 млн. человек, Китай (1928-1987) 
– 45,2 млн., Германия (1934-1945) – 
20,9 млн., Япония (1936-1945) – 5,8 
млн., Камбоджа (1975-1978) - свыше 2 
млн. и т.д.10

В руках авторитарного государства 
закон становится инструментом, 

9Jцrg Kinzig. Die rechtliche Bewдltigung von 
Erscheinungsformen organisierter Kriminalitдt 
.Duncker und Humblot .BerlinS.77
10 Kressel N. Masse Hate: The Global Rise of Genocide 
and Terror. Plenum Press, 1996, pp. 252-253.

через который в сознание внедряются 
понятия, противоречающие 
мировоззрению демократического 
общества и оно берёт на себя 
полномочия манипуляции сознанием 
граждан через ограничении 
информации, маргинализации, 
разобщении, несправедливости в 
предоставлении прав, создает неравные 
шансы и берёт на себя полномочия и 
по сохранению социального порядка. 
Такие режимы создают все условия 
для роста количества лиц ищущих 
убежища в других странах . 

Число лиц, которые ищут 
убежища в Германии, по-прежнему 
значительно возрастет. Согласно 
докладу"Augsburger Allgemeine", 
в июле 2013 9516ходатайств о 
предоставлении убежищабыли 
внесены в Федеральное ведомство 
по вопросам миграции и беженцев. 
По сравнению с июнем, количество 
ходатайств выросло на 13,2 процента, а 
по сравнению с июлем 2012 года – на 
112 процента. а в июле 2015 - 2 000 000 
ходатайств 11 

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
По данным Международной 

Организаии Миграции, количество 
мигрантов и беженцев, ежегодно 
возрастает, а в 2013г было 
зарегестриривано самое большое 
число беженцев за последние 22лет. 
- 60 милиона (8 Мил. Только из 
Сирии)12. Кроме экономических, 

11 Deutschland hat unter den EU-Staaten die meisten 
Flüchtlinge aufgenommen. Rund zwei Millionen 
Anträge sind 2015 Rekordzahl der Flüchtlinge 2015: 
Deutschland ist Aufnahme-Spitzenreiter. http://
de.sputniknews.com/panorama/20160620/310744167/
rekordzahl-der-fluechtlinge-2015.html
12http://www.unric.org/de/uno-schlagzeilen/27293-
unhcr-zahl-der-fluechtlinge-erreicht-rekordhoch www.
spiegel.de › Politik › Ausland › Uno 17.01.2016 -Ein 
Uno-Ausschuss schlägt zur Finanzierung nun eine Art 
Solidaritätszuschlag vor - zum Beispiel auf Sporttickets. 
... peter_silie_1 17.01.2016...Rekordzahlen: Fast 
60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht 
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бытовых и экологических причин, 
к массовой миграции подталкивает 
политические обстоятельства, 
гражданские и межнациональные 
войны (Беженцы)13. Исторически, 
миграция является естественныс 
процессом. В условиях глобализации, 
разрушение политических систем и 
блоков, и перераспределения влиянии, 
упрощение визовых режимов, а также 
развитие средств передвижения и 
комуникации, ускорило миграционные 
процессы.14

Эти процессы способствуют 
образованию меньшинств, которые в 
не демократических обществах да и 
не только легко становятся мишенью 
предрассудков насилия и расизма15. 

(03.12.2015) www.unhcr.de/service/zahlen-und-
statistiken.html
13 Число беженцев, которые ищут убежища в 
Германии, по-прежнему значительно возрастет.В 
июле 9516 человек подали заявкисогласно 
докладу"Augsburger Allgemeine"
14 Миграция населения (лат. migratio— 
переселение)— перемещение людей из одного 
региона (страны, мира) в другой, в ряде случаев 
большими группами и на большие расстояния. 
Российский учёный О. Д. Воробьева в своих работах 
пишет, что миграция населения— это «любое 
территориальное перемещение населения, связанное 
с пересечением как внешних, так и внутренних границ 
административно-территориальных образований 
с целью смены постоянного места жительства 
или временного пребывания на территории для 
осуществления учёбы или трудовой деятельности 
независимо от того, под превалирующим 
воздействием каких факторов оно происходит — 
притягивающих или выталкивающих↑Воробьева 
О. Д. Миграционные процессы населения: вопросы 
теории и государственной миграционной политики // 
Проблемы правового регулирования миграционных 
процессов на территории Российской Федерации 
/ Аналитический сборник Совета Федерации ФС 
РФ— 2003.— №9 (202).— С. 35.
15 Разработанный российским учёным А.В.Юриным 
исторический подход выделяет три основных 
этапа в развитии миграции населения в Европе 
со Времен Великих географических открытий 
по настоящее время. Первый этап завершился 
к середине XX века, когда Европа была 
основным регионом оттока населения. Второй 
период— середина 1950-х— конец 1990-х гг.— 
характеризует Европу как крупнейший в мире 
центр массового неконтролируемого привлечения 
иностранной рабочей силы в низкооплачиваемые 
и не престижные сферы деятельности. Третий 

Тут нужно подчекнуть совершенный 
двойной теракт и гибель ста человек 
в Норвегии Андерсом Брейвиком и 
совершенные группой неонацистов 
убийства турецких граждан в 
Германии. 

АНТИРАССИСТСКАЯ ПОЛИТИКА 
В  ЕВРОПЕ

На протяжении девяностых по всей 
Европе можно было наблюдать акты 
проявления расизма, преступления 
на почве ненависти к национальным 
меньшинствам и даже целые 
программы против национальных 
меньшинств и иммигрантов, часть 
из которых, к примеру, цыгане 
или евреи, были жертвами расизма 
на протяжении многих столетий. 
Европейские соцопросы показывают 
довольно высокий уровень расизма 
и ненависти к иностранцам в Европе 
– около 33 % населения, признали, 
что поддерживают расистские 
настроения16. Специфика данных 
преступлений заключается в том, что 
они направлены исключительно против 
отдельных лиц, принадлежащих к 
определенной группе, создают основу 
для возникновения социальных 
конфликтов, вызывающих 
общественные волнения и 
нарушающих общественный порядок. 
В силу данных обстоятельств 
значительное внимание данной 
теме уделялось на международном 
и национальном уровнях при 
выработке тактики борьбы с 
расизмом. Решения, принятые 
Европейским Экономическим 

период, с конца 1990-х по настоящее время,— 
период активного регулирования и ограничения 
иммиграции в Европу, когда предпочтение отдается 
высококвалифицированной рабочей силе.
16 Racism and Xenophobia in Europe.Eurobarometer 
Opinion Poll no 47.1. First results presented at the 
Closing Conference of theEuropean Year Against 
Racism. Luxembourg, 18 & 19 December 1997.
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Сообществом и рекомендации, 
изданные Советом Европы, обязали 
парламенты государств пересмотреть 
законодательство таким образом, 
чтобы усилить ответственность за 
определенные виды преступлений, 
защитив тем самым социальные 
группы, которые могут стать жертвами 
расизма. 

Утверждения об уровне 
распространенности и тенденциях 
расового насилия в Европейском 
союзе зависят от определения 
насилия в общем, и определения 
расового насилия в частности. 
Определение насилия всегда было 
в центре обширных дебатов, в 
особенности в сферах сексуального 
насилия, политического насилия 
(в частности, политический 
терроризм) и государственных 
репрессий17Отвечая на вопрос, 
что же такое «насилие», можно 
обратиться и к истории криминологии. 
Вместе с тем, никогда не возникало 
сомнений в том, что суть насилия 
заключается в противоправном 
поведении, причиняющем физический 
и психический вред жертве. 
Целесообразно дифференцировать 
физическое насилие и насилие 
в социальных и политических 
структурах, которое выражается 
в социальных ограничениях для 
определенных групп людей или 
создании условий, которые являются 
невыгодными, дискриминирующими 
для определенных категорий граждан. 
Исследования групповой или 
индивидуальной дискриминации, либо 
проблем, связанных с отношением 
к гражданам, имеющим статус 

17 Bjorgo, T. (1997) Racist and Right-Wing Violence 
in Scandinavia. Patterns, Perpetrators and Responses, 
Oslo: TanoAschehoug, p. 17.

иностранцев, как к второстепенным 
лицам, безусловно важно при анализе 
и оценке ситуации связанной с 
национальными меньшинствами, и 
разработке стратегии преодоления 
данных трудностей. Поскольку 
перспектива политической 
мобилизации или идеологического 
сплочения, безусловно, порождает 
искушение эксплуатировать власть, 
как насилие и преследование, 
расширяя определение насилия, 
необходимо установить аналитические 
и теоретические цели (рамки) для 
более четкого определения данного 
понятия. Использование понятия 
насилия в широком смысле не 
является подходящим, в конечном 
счете, поскольку в таком случае 
национальные меньшинства 
подвергались бы сильному 
преследованию. При специфическом 
международном сравнительном 
исследовании необходимо опираться 
на достаточно узкий круг точно 
очерченых проблем. Кроме того, 
необходимо различать возможные 
факторы, вызывающие насилие, 
такие, как подстрекательство 
к расовой дискриминации или 
пропаганда преступлений на почве 
расовой вражды и фактическое 
насилие, как необходимо различать  
действия, потворствующие насилию 
и приветствующие насилие 
или содержащие графические и 
другиедемонстрации фактического 
насилия. Стратегии предотвращения 
расистских преступлений, 
должны базироваться на полном 
и всестороннем анализе факторов, 
вызывающих такие преступления, 
также как и стратегии реформирования 
законодательства, предусматривающие 
полную, всестороннюю 
ответственность для преступников.
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Поэтому должно быть сделано 
четкое различие между тяжким 
преступлением и действиями, 
способствующими совершению 
насилия на почве расовой 
принадлежности. В то время как 
тяжкое преступление подразумевает 
такие составы, как убийство, насилие, 
грабеж, вандализм, то есть составы, 
имеющие наименьшее количество 
различий при характеристике 
преступлений в уголовных кодексах 
различных государств, расистская 
пропаганда, подстрекательство 
к расовой дискриминации, 
членство в расистских (и поэтому 
запрещенных) организациях, должны 
рассматриваться как действия, 
способствующие совершению расовых 
преступлений. 

Законодательство, как 
и уголовная политика того или иного 
государства выделяет такие различия, 
поскольку это играет важную роль 
при защите законных прав и интересов 
граждан. Составы преступлений, 
такие как подстрекательство 
к расовой дискриминации или 
расистская пропаганда, осуществляя 
превентивную функцию уголовного 
законодательства, призваны 
охранять общественный порядок 
посредством установления риска 
быть оштрафованным, либо 
подвергнутыми наказанию. Такие 
деяния представляют общественную 
опасность, посколькуспособны вызвать 
фактическое насилие или порождать 
атмосферу страха и небезопасности 
среди населения. Тяжкие же 
преступления характеризуются, 
в первую очередь, наличием 
последствий, опасных для жизни и 
здоровья людей, а также нанесением 
имущественного вреда потерпевшим. 

В таком случае, безусловно, 

утверждения о расовом насилии 
зависят от толкования понятия раса. 
Раса – это формаклассификации 
основанная на делении и 
ранжировании людей и групп людей 
в зависимости от их биологических 
показателей. Позже будет указано 
более подробно, о том, что понятие 
раса несет в себе определенное 
идеологические значение в сфере 
предположений о превосходстве 
либо неполноценности и законности 
доминирования определенной расы. В 
"демографическом" смысле понятие 
«раса» используется по большей части 
в англо-американских странах, где 
все виды статистики включают так 
называемые исчезающие популяции 
в категорию раса (которая, в конце 
концов, главным образом основана 
на делении по цвету кожи, к примеру, 
кавказцы, афроамериканцы, азиаты, 
латиноамериканцы)18. 

Расовое насилие основывается 
на убеждении преступников в своем 
превосходстве, доминировании 
либо исключительности. Действия 
расистов могут быть вызваны 
различным отношением, восприятием 
себя и окружающих, ненавистью и 
предубеждениями. Эти понятия также 
относятся к мотивам и побуждениям. 
Однако, референтные группы, видимо, 
различаются. 

Различия в  референтных группах 
вытекают из различий в сфере 
легального признания определенных 
групп, которые должны находиться 
под усиленной защитой со стороны 
государства, особенно в сфере 
уголовного права. В то время, как 

18 Hawkins, D.F. et. al. (1998) Race, Ethnicity, and 
Serious Juvenile Offending, in: Loeber, R., Farrington, 
D. (eds) Serious and Violent Juvenile Offenders. Risk 
Factors and Successful Interventions. London, New 
Dehli: Thousand Oaks, pp. 30-46, p. 31. 
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в пределах Евросоюза существует 
соглашение о нетерпимости к 
дискриминации по признаку расовой 
принадлежности либо социального 
положения, исторические корни 
различных народов и увеличение 
этнического и социального 
разнообразия в современном обществе 
могут привести к напряженным 
отношениям между определенными 
группами людей, в частности при 
политических выборах, результат 
которых повлияет в дальнейшем на 
положение той или иной группы. В 
любом случае, определение расизма 
всегда содержит социальную и 
политическую составляющие: в 
зависимости от того, какой статус 
в обществе (раса, пол, социальное 
положение, инвалидность) получает 
социальную защиту, постоянные 
социальные различия между людьми с 
иными статусами в обществе приводят 
к дискриминации и негативному 
настрою, который и является 
первопричиной насилия. 

Понятие расового насилия нельзя 
соотносить с обычными актами 
насилия, поскольку речь идет о 
социальной группе, вступающей 
в конфликт с обществом, 
поддерживающей деление на «мы 
и они»19. В отличие от обычных 
актов насилия, суть расового 
насилия заключается в том, что оно 
направлено не на одну жертву, а на 
всех членов референтной группы, 
к которой принадлежит жертва. 
Таким образом, расовое насилие 
говорит о наличии конфликта 
между несколькими группами в 
связи с их «исключительностью» и 

19 Trotha, T. (2002) Über die Zukunft der Gewalt 
(Aboutthefutureofviolence), in: Monatsschrift für 
Kriminologie und Strafrechtsreform, Vol. 85, pp. 349-
368, p. 360

принадлежностью к одной из них. 
Можно предположить, что такое 
насилие представляет элементарную 
форму расового доминирования, 
однако так же может рассматриваться 
в качестве открытого вызова 
монополии власти, как единственной 
законной форме насилия. Формы 
расового доминирования включают 
классификацию посредством 
предубеждения и «клеймления», 
дискриминации, связанной с 
различными отношениями между 
членами референтных групп, 
сегрегации, которая выражается в 
групповом делении в социальном 
и психологическом аспектах, 
геттоизации, как силовом разделении 
параллельных социальных и 
организационных структур, и расовом 
насилии, начиная от запугивания 
и агрессии, ведущих к суду Линча, 
бунтам и погромам с кульминацией – 
расовой войной и истреблением членов 
определенной социальной группы.  

Безусловно, расовое насилие 
не ограничивается насилием, 
направленным против меньшинств. В 
прошлом десятилетии в Европе были 
распространены бунты, вызванные 
национальными меньшинствами, 
и, очевидно, поведением других 
лиц (полиции и т.д.) против 
несправедливости в отношении к 
данным социальным группам. Кроме 
того, отдельные акты расистского 
насилия могут быть направлены также 
против членов групп большинства или 
могут иметь место между членами 
национальных меньшинств.

Определение понятия расового 
насилия указывает также на основные 
причины такого насилия. Если под 
расовым насилием понимается 
выражение конфликтных отношений 
между членами различных социальных 
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групп, то конфликты, связанные 
с борьбой за власть, разделением 
ресурсов, безусловно, могут вызывать 
расовое насилие, как и другие 
формы стремления к расовому 
доминированию. Однако, необходимо 
учитывать, что такое насилие также 
способно вызывать чувство страха и 
незащищенности среди населения.20

РАСОВОЕ НАСИЛИЕ В ЕВРОПЕ
Расовое насилие в Европе, как 

и где бы то это ни было, имеет 
социальный, исторический и 
культурный контекст. Этот контекст 
определяет формы проявлений 
расового насилия, как и социальной, 
юридической ответственности за 
такие действия. Уровень миграций 
в течении последних сорока лет и 
история колонизации некоторых 
европейских стран определяют 
различные проблемы в отношениях 
между разными этническими группами 
и национальными меньшинствами.

Подъем социалистических 
движений в начале 20-го века стал 
причиной создания во многих странах 
исторических центров сосредоточения 
фашистской идеологии и политических 
партий, пропагандирующих эту 
идеологию в своих программах. 
Это получает свое отражение в 
законодательстве, как и в системах 
мониторинга, которые во многих 
европейских странах примыкают 
к организациям фашистского или 
правого крыла, политическим 
партиям данного направления и их 
символам. Кроме того, все страны 
отмечают некоторый подъем правого 

20 Levin, J.,McDevitt, J. (1993) HateCrimes: The Rising 
Tide ofBigotryandBloodshed, New York:Plenum; 
Findeisen, H.-V., Kersten, J. (1999) Der Kick und 
die Ehre. Vom Sinn jugendlicher Gewalt, Mьnchen: 
Kunstmann

экстремизма, как среди местных 
жителей, так и на национальном 
уровне. Необходимо отметить, что 
наиболее экстремистские партии 
являются  не национальными, а 
локальными и влияние местных партий 
и политических деятелей значительно 
сильнее. 

Другой аспект контекста, в 
пределах которого необходимо 
рассматривать расовое насилие – 
усиление влияния международных 
отношений на восприятие 
расистов. Последствиями событий, 
произошедших 11 сентября 2001 стало 
усиление насильственных действий 
не только против мусульман, но и 
против евреев вследствие израильско-
палестинского конфликта, поскольку 
изображение этого конфликта в 
СМИ вызывало негативные эмоции 
по отношению к обеим сторонам 
не только местного населения, но 
и всего мира. Граждане различных 
стран могут стать на любую сторону 
в этом конфликте, основываясь на 
культурных, религиозных, этнических, 
или политических побуждениях.

Наконец, еще два момента, 
оказывающих непосредственное 
влияние на развитие расизма – 
телевидение и интернет.21Если 
причиной враждебных действий 
прежде становились этнические и 
культурные условия развития разных 
народов, то теперь это международные 
отношения, сведения о которых 
распространяются через СМИ.

В современных обществах, 
доминирование связывают с 
отклонением «непохожести», 
находящейся вне досягаемости 
мотивов расового насилия. 
«Непохожесть» может выражаться 

21 Van Donselaar, J. (2000) Monitor racisme en extreem 
rechts, Leiden: DerdeRapportage, p. 75.
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в виде различных особенностей, в 
частности, сексуальное предпочтение, 
этническая принадлежность, цвет 
кожи, пол, национальность, религия, 
статус иммиграции, трудоспособность, 
психические заболевания и т.д. 
Необходимо отметить, любая 
группа может быть подвергнута 
расовому насилию не только на 
основании фенотипичных различий, 
но и при частичном либо полном 
отсутствии таковых различий – один 
из уроков долгой истории развития 
антисемитизма. 

Однако, определяющими 
элементами расизма, как и 
вытекающих отсюда проблем, 
являются культурные различия, 
социальные нормы и политические 
интересы, влияющие на отношение 
к социальным группам, которые 
получают законодательную защиту. 

У расизма множества лиц. 
Поэтому, от феноменологических 
перспективных актов расового 
насилия необходимо отличать 
бунты и погромы, на почве расовых 
разногласий. Помимо этого, насилие 
в исправительных учреждениях также 
представляет отдельную категорию 
насилия, отражающую отношения 
между социальными учреждениями и 
некоторыми социальными группами. 

Поскольку проявления расового 
насилия разнообразны, понятия 
и определения, окружающие его, 
изменяются экстенсивно. Эти 
изменения становятся существенными 
для развития в странах, объясняющих 
феномен такого насилия на основе 
различных концепций. Различия эти 
могут объясняться также очевидной 
нехваткой политического и научного 
сотрудничества среди стран Европы 
относительно проблемы определения 
расового насилия. В то время как 

область антисемитизма широко 
рассматривалась в исторической 
и современной литературе, 
исследованием других типов расового 
насилия пренебрегали. 

С точки зрения криминологической 
теории и исследований, проведенных в 
Европе, становится ясно, что расовое 
насилие до сих пор скорее было 
исключением, нежели правилом. 
Исследования относительно насилия, 
в частности среди молодежи, 
и исследования относительно 
преступлений, совершенных 
иммигрантами и этническими 
меньшинствами проводились 
достаточно мало.

Использование понятия раса в 
описании населения (к примеру, числа 
заключенных) или категоризации 
тяжких преступлений указывает 
на деление стран в данном аспекте 
на англоговорящие и страны 
континентальной Европы.22 

В основе правопорядка, 
поддерживаемого Евросоюзом, 
лежат ценности, отрицающие расизм 
во всех его формах проявления. 
В частности это было отражено в 
рамочном решении «Об усилении 
репрессивного подхода в уголовном 
праве». Данное решение о борьбе 
с расизмом и ксенофобией23 нашло 
отражение в «Объединенном 
действии», принятом в 1996 году 
24. Речь идет о стремлении создать 

22 Уголовное право, развивающееся на протяжении 
19 века, было сосредоточено на преступлении, 
поэтому субъективные элементы, такие, как 
побуждения, редко рассматривались как 
элементы состава преступления. Не становится 
неожиданностью то, что статистика актов насилия 
в полицейских информационных системах не 
указывает на специфические мотивы совершения 
таких действий (за исключением убийства и 
сексуальных преступлений
23 Brussels, 28.11.2001 COM(2001) 664 final, 
2001/0270 (CNS). 
24 Joint Action 96/443/JHA of 15 July 1996.
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твердую законодательную базу в сфере 
уголовного законодательства с целью 
обеспечения во всех государствах 
– членах ЕС эффективного и 
соразмерного наказания за расистские 
преступления и уменьшении 
препятствий для дальнейшего 
правового сотрудничества. Рамочное 
решение обязывает государства-
члены ЕС наказывать за расистские 
настроения и рассматривать расизм 
и ксенофобию как отягчающие 
обстоятельства при назначении 
наказания.Речь идет о стремлении 
создать твердую законодательную 
базу в сфере уголовного 
законодательства с целью обеспечения 
во всех государствах – членах ЕС 
эффективного и соразмерного 
наказания за расистские преступления 
и уменьшении препятствий 
для дальнейшего правового 
сотрудничества. Рамочное решение 
обязывает государства-члены ЕС 
наказывать за расистские настроения 
и рассматривать расизм и ксенофобию 
как отягчающие обстоятельства при 
назначении наказания. (В 1985 г. John 
Coneyrs, Barbara Kennelly и Mario 
Biaggiопубликовали «Hate Crime 
Statistics Act». В 1989 г. была издана 
статья Джона Лео «The Politics of 
Hate». В начале 90-х гг. минувшего 
столетия термин «Hate crimes» 
приобрел легалистский (правовой) 
характер, включаязаконодательные 
акты25. Криминализации подверглось 
насилие по мотивам расизма, 
антисемитизма, а также – гомофобии, 
враждебного отношения к 
гомосексуалистам. Прошло немного 
времени, и появилась обширная 
литература, посвященная этой 

25 Jacobs, J., Potter, K. HateCrimes. Criminal Law and 
Identity Politics. Oxford University Press, 1998, p.4.

проблеме26.
Отмечается существенное различие 

между европейскими странами, 
которые начали довольно рано 
собирать статистическую информацию 
о расовом насЕсли бы полицейские 
данные государства стали доступными 
для всех государств – членов ЕС, это 
позволило бы разбить расовое насилие 
на определенные виды и категории, 
что значительно облегчило бы процесс 
сравнения. Начиная с 2002 года, в 
Ирландии начали собирать данные 
в полицейских участках также по 
определенной модели, однако пока они 
не доступны. В Дании и Финляндии, 
собраны статистические данные о 
преступлениях расового характера, 
но принципы сбора таких данных 
несколько отличныЕсли рассматривать 
опросы жертв расизма, то оказывается, 
что наибольшее количество таковых 
в Великобритании, где британский 
«Обзор Преступлений» учитывает 
расовое насилие с тех пор, как оно 
было впервые обнаружено в 1982 
году илие и странами, которые 
это делает сравнительно недавно. 
Основное различие в том, собраны ли 
какие-либо статистические данные 
о расовом насилие за определенный 
период, или нет. Систематически 
собираются данные в Австрии, Дании, 
Финляндии, Германии, Нидерландах, 
Швеции и Великобритании, и 
достаточно рассеянные данные 
хранятся в информационных отделах в 
Бельгии, Франции, Греции, Испании, 
Италии, Португалии, Люксембурге 
и Ирландии. Не удивительно, что 
между показателями контроля за 

26 Combating Hate Crimes in the OSCE Region: An 
Overview of Statistics, Legislation, and National 
Initiatives.Warsaw, 2005; Hall N.Hate Crime.Willan 
Publishing, 2005;Jacobs, J., Potter, K. Ibid.; Levin J., 
McDevitt J. Hate Crimes: The Rising Tide of Bigotry 
and Bloodshed. NY-L.PlenumPress, 1993.
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преступностью и преступлениями 
на почве расовых конфликтов 
между этими группами стран 
достаточно большой разрыв.27Если 
бы полицейские данные государства 
стали доступными для всех государств 
– членов ЕС, это позволило бы 
разбить расовое насилие на 
определенные виды и категории, что 
значительно облегчило бы процесс 
сравнения. В Дании и Финляндии, 
собраны статистические данные о 
преступлениях расового характера, 
но принципы сбора таких данных 
несколько отличны 

Кроме того, ни в одном 
государстве, помимо 
Великобритании не ведется учет 
количества представителей разных 
социальных групп и национальных 
меньшинств, поскольку данные 
переписи населения не включают 
категорию «национальность». Это 
весьма усложняет оценку уровня 
распространенности расового насилия. 
А государства – члены ЕС, где системы 
учета расовых преступлений все же 
были введены, имеют множество 
различий в деталях хранения и 
учета данных, что делает весьма 
проблематичными сравнительные 
исследования в данной сфере.

Политическая и социальная среда 
в обществе отражается посредством 
отношений между членами общества 
в целом и подгруппами в частности, 
развитие политических партий правого 
и левого крыла, законодательства и 
политики в отношении иммигрантов 
(частично демонстрируются в 
«Крепости Европы»).

Поскольку понятие  «раса» 

27 For a description see the latest publication 
on the British Crime Survey in Simmons, J., Dockl, 
T. (2003) Crime in England and Wales 2002/2003. 
London: Home Office.

не относится к категориям 
популяционной статистики, поэтому 
значение «популяция в опасности» 
возможно лишь применительно 
к национальности. Однако, 
национальность – не слишком удачное 
определение для национальных 
меньшинств, поскольку ведет к 
недооценке «расовых» меньшинств 
(если изучение идет на базе 
гражданства).

Методы  и программы как ответ 
на  расовые преступления и расовое 
насилие

Краткий обзор практики в 
данной сфере в рамках Евросоюза 
обеспечивает разнообразие примеров 
методов и программ, нацеленных 
на предотвращение расовых 
преступлений и расистского насилия.

Программы по уменьшению и 
предотвращению расового насилия 
можно условно поделить на несколько 
категорий: 

Программы, направленные на 
изучение динамики отношений и 
поведения:
• группы риска 
• специфические молодые люди из 

неблагополучных окружения 
• школьники  и студенты;
• Превентивная социальная  

работа, связанная с влиянием на 
агрессивную молодежь; 

• Превентивная работа сообществ 
с целью разрешения вопросов о 
расовой дискриминации и расовом 
насилии; 

• Поддержка жертв расового 
насилия и схемы компенсации; 

• Увеличение роли политического, 
профессионального и социального 
участия для групп риска:

• в сфере интеграции национальных 
меньшинств в полицию и судебные 
органы;
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•  содействие в интеграции групп 
риска в сфере национализации и 
участия в общественной жизни и 
политической деятельности;
Содействие интеграции 

национальных меньшинств – 
иммигрантов;
• путем сокращения юридического 

давления на иммигрантов и лиц, 
ищущих убежища;

• Поддержка наиболее преданных 
активистов правого крыла в выходе 
из экстремистских организаций. 

• тренинги терапии антиагрессии;
•  увеличение штрафов за расистские 

преступления
Суммируя имеющееся 

доказательства о применении расового 
насилия, можно сделать вывод: 

Для большинства стран 
информация полицейских баз данных 
отдельных государств недоступна. 
В странах, где информация собрана 
полицией и другими организациями, 
отмечается:   
a.проблема всех данных, 

зарегистрированных полицейскими 
участками заключается в том, что 
они зависят от уровня латентности 
таких преступлений, и ресурсов, 

инвестируемых в подобного рода 
исследования; 

б. проблема различий в процедурах 
регистрации таких преступлений; 

 с.проблема установления повода 
совершения таких преступлений. 
В основном, политика антирасизма 

в Европе, и в пределах Европейского 
союза, не приведена в соответствие 
с научной информацией, а скорее 
управляется нормативной теорией 
и идеологией. Исследования 
должны еще развиваться в данном 
аспекте28 Наиболее актуальной 
проблемой остается оценка 
потенциала уголовного права для 
полного  предотвращения данной 
проблемы и создания правовой базы. 
Сомнительной на сегодняшний  день 
является достоверность данных 
социологических исследований. 
Хотя, социологическая теория права 
заявляет, что потребность в уголовных 
нормах обычно продиктована 
нарушениями общественного порядка, 
однако не существует доказательств, 
которые объяснили бы тип санкций, 
который должен быть установлено в 
процессе правотворчества.

28 Graebsch, Christine (ed) (2000) Experimente im 
Strafrecht – Wie genau kцnnen Erfolgskontrollen von 
kriminalprдventiven MaЯnahmen sein?, Bremen: 
Bremer Institut fьr Kriminalpolitik.
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Abstract: This article examines the legal regulation and policy on immigration, 
particularly asylum seeker, refugee detention issue of Australia when the European Union 
is struggling to find a solution to “refugee crisis” in the era of globalization.  Australian 
immigration legal regulation is considered much”tough” among the developed nations  
so that the EU and other countries attempt to learn from Australia.  Therefore, this article 
illustrates the issues on asylum and refugee non-refoulement principle in Australia as 
mean the ”lesson” to Mongolia. 

Товч агуулга: Энэхүү илтгэл нь Австрали  болон Монгол Улсаас орогнол хүсэгч, 
дүрвэгчийн эрхийг хангах талаар баримталж буй бодлого, эрх зүйн зохицуулалтыг   
харьцуулан судалсан болно. Австрали улс нь орогнол хүсэгч, дүрвэгчийн  асуудлаар 
хууль “чанга”-тай  улс гэгдэн Европийн улс орнууд туршлагыг нь судлах болсон  
энэ үед  Монгол Улс орогнол хүсэгч, дүрвэгчийн эрхийг хамгаалах олон улсын 
конвецид одоогоор нэгдэн орж, дотоодын хууль тогтоомжид нарийвчлан тусгасан 
зохицуулалтгүй байгаа нь судалгааны ажлын хэрэгцээг тодорхойлно.

Keywords: asylum seeker, refugee, detention, non-refoulement principle, human 
rights. 

Түлхүүр үгc: орогнол хүсэгч, дүрвэгч, хорих, үл буцаах зарчим, хүний эрх

INTRODUCTION
This research will investigate two 

concepts which are essential to the 
detention of asylum seekers and non-
refoulement principles that are protected 
by international treaty which provide 
fundamental guarantees for their basic 
rights. This paper will also seek to compare 
domestic laws relating to immigration, 
refugee and asylum seekers’ issues in 

Australia and in Mongolia by focusing on 
‘mandatory’ immigration detention and 
third country processing. The focus will be 
more on the issues identified in Australia 
than in Mongolia. Furthermore, this 
research will analyse legal policy changes 
and cases that impact on the asylum 
seekers’ specific rights in each country of 
arrival that is in Australia and in Mongolia. 
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Obligation to international treaties of 
both countries

It is comprehended in international 
law that states have obligations to maintain 
refugees by adapting them into their 
countries.1 As a result of globalisation, 
terrorism and environmental changes, 
people’s movements have increased in 
the last few decades. Thus, developing 
discussions of the duties of countries 
in accordance with their rights and 
internationally settled standards are 
considered to be crucial. 

 In comparison to Mongolia, 
Australia has been actively involved in 
the contemporary development of human 
rights protections and it is a party to 
both Refugee Convention (1951) and the 
Protocol (1967) relating to asylum seekers 
rights. According to statistics, since World 
War II, 800,000 refugees have resettled in 
Australia so that it is considered to be the 
one of the three main ‘refugee receivers’ 
in the world.2 Also, Australia admits 
approximately 13,000 people each year 
on humanitarian visas.3 Thus, Australia 
has become ‘the legal expert’ in the field 
of refugee issues, certainly more than 
Mongolia. However there are ups and 
downs in the legal practices of asylum 
seekers rights.

The field is defined by the duty of 
Australia as stipulated in the United 
Nations Refugee Convention 1951 within 
the policies of the Australian government 
and rules of common law, the decision 
of Government authorities and the 
courts’ determination relating to the 

1 Mirko Bagaric, Kim Boyd,[et all], Migration and 
Refugee Law in Australia.[2.1] 29 – (Cambridge 
University Press,2007)
2 Australian Human Right Commission: Asylum 
seekers, Refugee, and Human Rights: Snap shop Report 
2013,www.human rights.gov.au
3 DIAC, Fact Sheet 60 – Australia’s Refugee 
and Humanitarian Program, 31 January 2011. 
DIAC, Population flows: Immigration aspects 
2007-08(Canberra:2009) Ch 4 at 71-6 

administrative appeals process relating 
to refugee appeals.4 The Migration Act 
(1958) (Commonwealth) regulates the 
process by which a non-citizen may apply 
for a visa to Australia.5

Mongolia is on the other hand has 
been late in stepping up to the modern 
legal system to competently determine 
immigration issues particularly asylum 
seeker matters. The reason for this is that 
Mongolia is not a signatory to the United 
Nations Refugee Convention (1951) and its 
Protocol of 1967.6 However, Mongolia is 
likely to sign the Convention and current 
government policies are being reviewed 
by the National Security Council of 
Mongolia.7

Mandatory immigration detention of 
Australia

One of the most contentious issues of 
asylum seekers rights in either country is 
that Australia promotes one of the most 
strict immigration detention systems in 
the world. It is mandatory, unlimitedly 
timed, and people cannot dispute the 
need for their detention in a court of law. 
Mandatory detention leads to breaches of 
human rights obligations under treaties to 
which Australia is a party.8

Australia’s mandatory immigration 

4 Martin,F and Rebecca La F, Australia’s Pacific 
Solution to Asylum Seekers, LAWASIA Journal, 
ISSN14413698,2002,Issue2002,31 
5 Martin,F and Rebecca La F, Australia’s Pacific 
Solution to Asylum Seekers, LAWASIA Journal, 
ISSN14413698,2002,Issue2002,31 
6 United Nations High Commissioner For refugees-for 
the Office of the High Commissioner for Human Rights’ 
Compilation Report, Universal Periodic Review: 
Mongolia 
7 United Nations High Commissioner For refugees-for 
the Office of the High Commissioner for Human Rights’ 
Compilation Report, Universal Periodic Review: 
Mongolia 
8 Australian Human rights Commission: Human Rights 
Issues Raised By The Transfer Of Asylum Seekers 
To Third Countries And Mandatory Detention,15, 
November,2012 
www.humanright.gov.au/immigration -detention-and-
human-rights
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detention system was introduced in 1992 
by the amendments to the Migration Act 
1958 (Cth) which required the detention of 
certain ‘designated persons’ and prevented 
any judicial review of detention.9 These 
changes did, however, impose a 273 day 
time limit on immigration detention.10 

This is compulsory under the 
Migration Act 1958 (Cth) for ‘aliens’ who 
is in Australia without a valid visa to be 
detained mandatory, not concerning of his 
or her individual circumstances.11 Illegal 
non-citizens must be held in detention until 
they are either granted a visa or removed 
from Australia.12 

According to the report of Australian 
Human Rights Commission, by 5 
September 2013 there were 1,254 asylum 
seekers detained in 25 detention facilities 
on Nauru and Manus Island in Papua New 
Guinea (PNG) including four detention 
facilities on Christmas Island.13 

Over the many years, Australian 
Human Rights Commission raises 
concerns mandatory detention system leads 
to breaches of Australia’s international 
human rights obligations such as article 
9(1) of the International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR).14 Moreover, 
mandatory detention system of Australia 
is shared ‘’internationally’’ also concerned 
by the Commission.15

Unlike the other developed, democratic 
Western countries and America, Australia 

9 Art 10 ICCPR; art 37(c) CRC.
10 Art 7 ICCPR; arts 2 and 16 CAT; art 37(a) CRC.
11 Migration Act 1958 (Cth), s 189.
12 Migration Act 1958 (Cth), s 196.
13 Australian Human Right Commission: Asylum 
seekers, Refugee, and Human Rights: Snap shop Report 
2013,www.human rights.gov.au
14 International Covenant on Civil and Political Rights, 
1966, (ICCPR). http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/
treaties/1980/23.html (viewed 1 October 2013). 
15 Human Rights Council, Report of the Working Group 
on the Universal Periodic Review: Australia, UN Doc 
A/HRC/WG.6/10/L. 8 (2011), para 28 http://www.
ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/AUSession10.
aspx (viewed 1 October 2013). 

is not part of any binding regional human 
rights court system and does not have 
domestic Bill of Rights (or federal Human 
Rights Act) that would enable challenges 
to detention.16 Therefore, complaints about 
extent to which Australia’s immigration 
detention laws comply with international 
obligations go back many years.17 

 The first test case in the High Court 
of Australia was brought on behalf of 
Cambodian asylum seekers who have been 
detained for 5 years without progress (Chu 
Kheng Lim (1992)). The challenge failed at 
the High Court and a complaint was made 
to the UN Human Rights Committee which 
confirmed Australia was in breach human 
rights of section 54T of Migration Act.18 In 
A v Australia (1997), the UNHRC found 
that Australia’s mandatory immigration 
detention policy that was operated prior 
1994, breached art 9(1) of the ICCR. In 
that case, the UN Committee also criticised 
another aspect of Australia’s immigration 
detention laws:19 the prohibition on the 
courts ordering the release of detainees. 
Article 9(4) of the ICCPR provides that: 

Anyone deprived of liberty by arrest 
or detention shall be entitled to take 
proceedings before a court, in order that 
court may decide without delay on the 
lawfulness of his detention and order his 
release if the detention is not lawful.

However, the Australian government 
did not modify its laws as recommended 
by the UN Committee. 20 Instead of waiting 
government to do so, Liberal parliament 
members were initiated introducing 

16 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia, ( 
Federation Press, 2006).p174 
17 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia,( 
Federation Press, 2006).p175 
18 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia,( 
Federation Press, 2006).p175 
19 Ibid, p 176 
20 Ibid, p 176 
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a Private Members‘ Bill for inviting 
parliament to amend the Migration Act 
1958 (Cth ). This initiative with publication 
of bad press finally moved the government 
to make some concessions in the late June 
2005. 

Therefore, the federal Ombudsmen 
was given the power to review the case of 
anyone detained more than 2 years. The 
more than 200 cases of wrongful arrest and 
detention were also referred to this office 
investigation. 21 

When refugee advocates have 
frequently attempt to challenge mandatory 
detention in Australia‘s courts, it is 
imminent that the issue has been major 
source of constitutional and political 
dispute.22 In spite of the High Court has 
taken a strict stand on any attempts to 
exclude the courts from reviewing the 
basic legality of detention of any kind, it 
is generally tried to become too implicated 
in the politics of immigration detention.23 

The High Court was involved with a 
series of cases that made the distinction 
between ‘‘administrative’’ detention 
and retributive imprisonment harder 
to maintain. The following cases were 
unsuccessful asylum seekers who could 
not be removed to their countries of origin, 
Al–Ketab (2004), Al Khafaji (2004) and an 
asylum seeker detained in very in deficient 
conditions – Behrooz (2004).24 

Unfortunately, High Court did not 
take these chances to limit under the 
Constitution the Parliament’s authority 
to legislate these cases. The cases were 
determined as below. Mr Al-Ketab is a 
stateless person, so that he was unable to 
go any other country. Although Mr Al-
Ketab did not commit a crime, the High 

21 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia,( 
Federation Press, 2006).p 7 
22 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia,( 
Federation Press, 2006).p 178 
23 Ibid, 178 
24 Ibid, 179 

Court left open the possibility that he could 
be imprisoned for his lifetime. Also, a 
justice (McHugh) described that his ruling 
in this case as ‘’tragic’’, explaining that 
his ruling would not have been same had 
Australia’s Constitution contained a Bill of 
Rights entitling a dignity of human rights 
not to be detained arbitrary. Moreover, 
three members of the High Court in this 
case, dissented with majority. Chief Justice 
Gleeson Justices Gummow and Kirby 
found that the Migration act could be 
interpreted in a way that respected basic 
human rights. 

Moreover, the High Court found that 
section 196 of Migration Act was subject 
to an implied limitation that there is not 
probability or prospect in the reasonably 
near future of a detained person being 
removed and thus release from detention.25 
For the Al Khafaji, he was returned 
(refouled) to his home country Syria. 
In Behrooz, only justice (Kirby) ruled 
that poor conditions in detention could 
transform administrative detention into 
punitive detention and Mr Behrooz did not 
win in his case. 26 

Virtually, the most recent statements 
by the High Court (with some important 
dissents) suggest that detention should be a 
matter for Australian politicians to tackle, 
even if this means that Australia’s laws are 
patently inconsistent with its international 
obligations. 27 

Legislation to the non-refoulement 
principle in Australia

The article 33 of Refugee Convention 
provides that: 

[N]o contracting state shall expel or 
return (‘refouler’) a refugee in any manner 
whatsoever to the frontiers of territories 
where his life or freedom would be 

25 Susan Kneebone , What We Have Done With the 
Refugee Convention: The Australia Way
26 Ibid, 180 
27 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia, ( 
Federation Press, 2006).p 178 
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threatened on account of his race, religion, 
nationality, membership of a particular 
social group or political opinion. 

Non-refoulement principle of the 
Refugee Convention is incorporated 
Australia’s obligations in two ways. The 
first is as general statute of Migration 
Act 1958 (Cth) regarding to control of 
immigration under that asylum seekers 
are classified ‘non-citizens’. The second 
is an on the personal residual discretionary 
powers of Minister for Immigration. The 
section 36(2) and 65 of Migration Act 
provides several relevant provisions which 
Minister is to be ‘’satisfied’ concerning the 
grant of a visa. 28 Also, there are known as 
‘’safety net’’ provision in section 417 of 
Migration Act that provides the Minister 
the power when all other remedies were 
unsuccessful to get a protection visa.29 A 
series debate has occurred in Australia 
over the incorporation of the Article 33 
obligation in Australia in many ways. 30 

Section 189 (3) Migration Act 
empowered the Minister to declare asylum 
seekers as fit for resettlement in their 
original country or in the other country. 
Thus Plaintiff M70/2011 v Minister for 
Immigration and Citizenship [2011] HCA 
32, known as the ‘Tampa case’ and a suite 
of legislative measures named as ‘’Pacific 
Solution and Strategy’31 that all asylum 
seekers delivered to Nauru as is not party 
to Refugee Convention. 

 When the case was appealed to the 
Federal Court, Justice North found that 
applicants did not have the right to request 
the court for orders about the rights of the 
rescues under the Migration Act. Also, 
applicants did not have special appeal 

28 Kneebone Susan , What We Have Done With the 
Refugee Convention: The Australia Way,(Law in 
Context), 91 
29 Ibid, 93 
30 Ibid, 95 
31 Plaintiff M70/2011v Minister for Immigration and 
Citizenship [2011]HCA 32, (2011)244 CLR 144,(2011) 
85 ALJR 891

rights to the High Court. 32Moreover, 
Justice French decided that the government 
had legal power to board the Tampa due 
the nature of the executive power justified 
under the section 61 of the Australian 
Constitution. He ruled that the authority to 
deport non-citizens was part of unwritten 
executive power government that is am 
implied part of national sovereignty.33

In July 2013, Australian government 
renewed its policy on the third country 
processing that prevents asylum seekers 
from making the risky trip by boat to take 
protection from Australia. In accordance 
with policy, Migration Act was amended 
and Australian Government has also 
declared its intention to initiate delivering 
asylum seekers to Manus Island in PNG 
as ‘regional processing countries’ and 
adopted of Memoranda of Understanding 
between governments of Australia and 
Nauru and the governments of Australia 
and PNG. This means that if an ‘’offshore’’ 
asylum seeker come to Australia by boat 
without a visa, he or she will never be 
settled in Australian main land. 34

 Although, third country processing 
of the claims of asylum seekers is not 
prohibited by the international law, 
Australia may have to take responsibility 
for the consequences of its activities and 
have to assure safeguard sufficiency in 
those transferred countries.35 In addition, 
returning back boat places Australia at risk 
of breaching its duty of non-refoulement 
under the Refugee Convention and human 
rights law, particularly, when the Navy 
has not decisive process in the place to 
determine refugees.36

32 Mary Crock and Saul Ben et al, Future seekers 
II: Refugee and irregular migration in Australia, ( 
Federation Press, 2006).p 114
33 Ibid, 115
34 Jane McAdam, Editorial Australia and Asylum 
Seekers, International Journal of Refugee Law,(Oxford 
University Press, (2013)) Vol.25 No.3 p440 
35 Goodwin G and Mc Adam J, The Refugee in 
International Law (3rded, 2007), 408
36 Jane McAdam, Editorial Australia and Asylum 
Seekers, International Journal of Refugee Law,(Oxford 
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Mongolian legal response to the 
asylum seekers rights and non- 

refoulement principles
Although Mongolia is not signatory 

to Refugee Convention and Protocol, the 
Mongolian Government is being respectful 
to the non-refoulement principles as a part 
of customary international law and has 
made several recommendation to entitle 
the rights to the asylum seekers and refugee 
in the country. 37

In regarding to the current legal and 
institutional frameworks to declare the 
rights of asylum seekers in Mongolia, the 
Constitution of Mongolia recognised in 
1992, affirms in its Article 18.4 ‘’ Aliens or 
non-citizens suppressed for their beliefs, 
or political or other activities and who are 
pursuing justice, may be granted asylum 
in Mongolia according to their well-
established request.’’38

Furthermore, the Mongolian Law 
on Nationality provides sufficient of 
provisions that help to prevent staying 
stateless. It also contains that in cases of 
a child born to parents that one of couple 
is Mongolian nationality, regardless of 
sex, non-citizen, or stateless person, the 
child become automatically becomes a 
citizen of Mongolia.39 However, under this 
legislation, asylum seekers and refugee 
parents born child is not entitled, so that 

University Press, (2013)) Vol.25 No.3 p442 
37 UN High Commissioner for Refugee, Report 
Universal Periodic Review: Mongolia 
38 Constitution of Mongolia-www.legalinfo.gov.mn 
39 Section 7 (2), the Mongolian Law on Nationality (1995) 
stipulates “Where a mother or a father is a Mongolian 
national and the other parent is a foreign national, and 
the child is born on the territory of Mongolia, the child 
will be a Mongolian national. If their child is born on the 
territory of another country, the nationality of their child 
will be determined on the basis of a written agreement 
between the parents.” 
Section 7 (3), the Mongolian Law on Nationality 
(1995), stipulates “Where a mother or a father is a 
Mongolian national and the other parent is a stateless 
person, regardless of where the child is born, the child 
will be a Mongolian national.” 

the children may leave as a stateless.40

Moreover, the Law of the States 
of Foreign Citizens states 2010 in its 
section 6.1 and 6.2 ‘’Foreign citizens 
who are subject of political persecution in 
another country for holding perspectives, 
which are allowed in Mongolia, may 
be granted the right to resettle and have 
protection from the Mongolian State, 
‘’Any determination shall be made by the 
President of Mongolia to grant residence 
status to a foreign citizen to whom section 
1 of this legislation applies’’. 41

Due to the absence of the practice 
of asylum system, UNHCR (Office 
of Mongolia), remains in charge of 
documenting, registering and funding 
refugee status that to be acceptable 
for asylum seekers in Mongolia. Also, 
UNHCR is working to establish a fair 
and eligible asylum administration and 
management system to accommodate the 
refugees and asylum seekers.42

The Mongolian government has 
been targeting a humanitarian policy 
regarding to asylum seekers in Mongolia 
and permitting their territory to stay until 
a possible solution is found for them. For 
formalising the non-refoulement principle, 
Mongolian governmental organizations 
has signed with UNHCR to conclude a 
Memorandum of Understanding on 26 
May 2007. 43

In 2001, Mongolian government 
established legal regulations, procedures 
and a professional agency that is named 
the Office of Immigration, Naturalisation 
and Foreign Citizens, that is charge of 
immigration and naturalisation matter.44 

As above mentioned that Mongolia 
is non-signatory status of Refugee 

40 The Mongolian Law on Nationality (1995),
41 Mongolian Law of the State of Foreign Citizen (2010) 
–www.legalinfo.mn 
42 UN High Commissioner for Refugee, Report 
Universal Periodic Review: Mongolia
43 Ibid 
44 Ministry of Justice, Mongolia, < http://www.legalinfo.
mn accessed 20 May 2016. 
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Convention, bilateral obligations of the 
State appear to override the customary and 
international law obligations regarding 
the non-refoulement of asylum-seekers 
and refugees. Unless, and until the 1951 
Convention is acceded to, there are 
insufficient safeguards against refoulement 
as demonstrated in the case of an asylum-
seeker who was deported in October 2009 
before the final decision on his asylum 
claim was made.45 

Also, there is an unofficial information 
that North Korean asylum seekers entered 
to Mongolia through China.46 Due to the 
lack of the financial capability of Mongolia 
left those matters to be handled by 
international organizations. Because of the 
secrecy surrounding this issue and scarcity 
of information human rights organizations 
have no material to work with.47

Therefore, the existing bilateral 
obligations of Mongolia need to be framed 
within the broader international law, with 
the precedence of and adherence to the 
international law given its due recognition. 

CONCLUSION
Protecting asylum seeker rights is one 

of the challenging issues to both countries, 
particularly Australian governments 
and legal institutions. From our analysis 
above, it is clear a more humane procedure 
is required to protect the rights of asylum 
seekers and to prevent persecution, 
detention and forced repatriation. 

Moreover, the Australian government 
has declared its intention to cut legal 
assistance for asylum seekers who arrive 
by boat in 2014.48 The evidence also shows 

45 Mongolian Human Rights Centre to Support Citizens- 
NGO ,<http:// www.hrcsc.mn>
46 Ibid
47 Stakeholders Submission to OHCHR for UPR: From 
the meeting held with N. Anaraa, Senior Officer of the 
Refugee Agency, UNDP Mongolia, 5 February 2010,< 
http:// www.hrcsc.mn >
48 Tom Nightingate, “Coalition Vows to Stop Funding 
Legal Advice For Asylum Seekers’ ABC News (31 
Aug 2014), < http: // www.abc.net.au/news/2013-08-
31/coalotion -would-stop-funding-immigration-advice 

that the government is moving to remove 
all appeal rights to the Refugee Review 
Tribunal, an independent body that 
reviews contentious determinations made 
by government officials where refugee 
matters are concerned49. 

The policies of the Australian 
government have breached all international 
human right obligations. At least they 
deteriorate the humanitarian object and 
goal of the Refugee Convention and 
violate legal obligations such as the 
individual right to seek asylum and the 
right to be free from arbitrary detained and 
discrimination. 50

In comparison to Australia, Mongolia 
has not ‘started’ addressing the issue 
of refugee and asylum seekers. As a 
democracy, official information needs to be 
provided equitably to NGOs, institutions 
and human rights watchers in Mongolia. 
More effort is required is the Mongolian 
government is committed to signing the 
Refugee Convention. Therefore, Mongolia 
is urged to “consider acceding to the 
1951 Convention relating to the Status of 
Refugees” and to “provide training to all 
law enforcement and immigration officials 
in international refugee and human rights 
law, emphasizing the principle of non-
refoulement, and ensure that appeals to 
courts against deportation orders have a 
suspensive effect.” 51In addition, Mongolia 
necessary to formulate and enact national 
asylum legislation in cooperation with 
UNHCR to protect asylum-seekers and 

-for-asylum-seek/ accessed 3 Sept 2015. 
49 ‘ Legal experts say courts would be swapped if appeal 
rights removed’ AM (16 Aug 2013)
< http:// www.abc.net.au/am/content/2013 
50 Jane McAdam, Editorial Australia and Asylum 
Seekers, International Journal of Refugee Law,(Oxford 
University Press, (2013)) Vol.25 No.3 p442 
51 Submission by the United Nations High Commissioner 
for Refugees
For the Office of the High Commissioner for Human 
Rights’ Compilation Report
Universal Periodic Review: MONGOLIA, http://www.
refworld.org/pdfid/553a28474.pdf. Accessed 20 August 
2016. 
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refugees on the territory of Mongolia.
Several factors need to be taken 

account that when determining asylum 
seekers’ rights. Australia needs to review 
its mandatory detention polices whereas 
Mongolia needs to be forthcoming in 
releasing crucial information to both 
national and international human rights 
observers. Eventually, both countries are 
recommended to respect legislations and 
find the better solutions without breaching 
the human rights and above all, the dignity 
of asylum seekers in the future.
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ENKHJARGAL SH. 
Officer of the State Administration department of the Ministry of Justice 
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Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын мэргэжилтэн

Ж.НЯМДУЛАМ
Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Мөрдөх албаны тэнхимийн 
ахлах багш, хууль зүйн доктор, цагдаагийн хошууч 
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Товч агуулга: Жендэрийн асуудал өнөө үед нийгмийн тодорхой салбарт 
чиглэгдэж, ялангуяа төрийн тусгай чиг үүрэг бүхий хууль сахиулах байгууллагад 
онцгой анхаарал хандуулж байна. Аюулгүй байдлын салбарт хүйсийн харьцаа 
тогтоох асуудал чухал биш, харин энэ салбарын онцлогт тохирсон ажил албанд 
жендэрийн мэдрэмжтэй хандах асуудал чухлаар тавигдаж байна. Зохиогчид 
жендэрийн тэгш байдлын асуудлыг хууль сахиулах салбарт хэрхэн оновчтой, зөв 
менежментээр зохион байгуулах талаар авч үзсэн байна. 

Abstract: Nowadays, the gender equality issues are focused on the certain social 
sectors and a special attention is given to the Law enforcement organizations. In the 
security sector it is not important to set a gender ratio, but rather we have to be gender 
sensitive for the positions fit the characteristics of the sector. The authors are the issue 
of gender equality discussed how to organize effective and proper management of law 
enforcement sectors.

Түлхүүр үгс: Жендэр, жендэрийн тэгш байдал, хууль сахиулах салбар, үндэсний 
суурь баримт бичиг, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн “Эмэгтэйчүүд, энх тайван ба 
аюулгүй байдал” 1325-р тогтоол, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль. 

Keywords: gender, gender equality, law enforcement, national legal documents, 
resolution 1325 on Women, Peace and Security, law of gender equality.

Nowadays, the gender equality issues 
are focused on the certain social sectors 
and a special attention is given to the 
Law enforcement organizations. In the 
security sector it is not important to set 
a gender ratio, but rather we have to be 
gender sensitive for the positions fit the 
characteristics of the sector. 

There are many initiative from the past 
20 years that supported more opportunities 
for women in the law enforcement sector, 
and that not only helps them to be effective 
in their regular job performance but also 
bring them to decision-making levels. For 
example, UN Security Council adopted 
resolution 1325 on Women, Peace and 
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Security in 2000. This resolution is not 
aimed at increasing the number of women. 
It is intended to mainstream the principles 
of gender equality in this sector’s policies, 
programs, decisions, operations and 
processes. The resolution also covers 
minority women and its participation, 
not leaving behind the issues related to 
women and girls in the decision-making, 
prevention of all forms of violence against 
women and girls such gender-based 
violence and meeting the different needs 
of women, girls and boys. 

In 2013 UN Security Council 
endorsed resolution 2122 in order to fully 
implement the aforementioned resolution. 
Based on these two resolutions, the UN 
peace-keeping arm adopted the Gender 
Strategy 2014-2018. Its significance is that 
this became an important step to integrate 
gender equality in peace-keepig and 
security policy planning. 

Globally, the concept of law 
enforcement agencies as “power/
enforcement agencies” is changing and 
these agencies are being reformed into 
agencies that serve its citizens. International 
research findings show that women play 
an important role in building citizen-
centric, citizen-serving law enforcement 
bodies. In particular, female officers prefer 
less physical approaches and are good at 
resolving tension and settling conflicts 
peacefully and at teamwork. 

However, there are few women that 
are at junior and senior roles in the law 
enforcement bodies. Therefore, it can be 
considered that this affects negatively 
the law enforcement bodies’ culture and 
operations. Therefore, some counties are 
encouraging recruitment and retention of 
women in the ordinary law enforcement 
positions and are implementing certain 
strategies to allow promotion, ultimately 
increasing the share of women in the 
sector. These two initiatives are either 

participated-based or protection-based 
strategies. To be precise, these are aimed 
at supporting women’s participation and 
strengthening capacity to ensure their 
rights are exercised. 

We must look towards these 
international goals and initiatives and 
develop these in the local context of our 
countries, which should be reflected well 
in our policies. 

The regulation of gender equality 
issue for the legal enforcement service by 
equal and flexible policy depends not only 
from legal environment in our society also 
from many other factors such as; social, 
economic, geopolitical, mentality culture 
and society. 

My goal, presented in this international 
conference is to make analyses in 
current situation and condition of gender 
equality regulation and its administration 
management rate in law enforcement 
agencies of Mongolia, and level of 
legal environment for supplying gender 
equality, as well as to introduce the project, 
which is directed to improve the women 
participation in law enforcement agencies 
that becomes the guarantee of security of 
our country, at the end to interexchange an 
experiences with you and share our view in 
the conference. 

My speech consists of 2 parts. 
1. Gender equality and women 

participation in law enforcement 
organization in Mongolia 

2. To introduce the possibility to focus 
in political documents based on the 
gender in the training program, lesson 
plan and other trainings of the law 
enforcement institutions of Mongolia 
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One. Gender equality and women 
participation in law enforcement 

agencies of Mongolia
The main goal of the Law enforcement 

organization of Mongolia is directed 
to enforce the rules established by the 
legislation in the territory of Mongolia, 
to prevent and intercept criminal offences 
and violation, to honor the law while 
inspecting and investigating of criminal 
offences, and to supply the human rights 
and freedom. At the result of legal reform 
which started in 2012, The policy and 
operation of law enforcement agencies are 
directed to mass people, to follow firmly 
the customs to honor the law which is based 
on human rights and freedom, as well as 
adhere professional ethics in their work 
for supplying safety of citizens and mass 
people and to improve responsibilities of 
the organizations and officials. 

The structure, organization, 
inspection, and responsibility structure of 
the organization with special task in the 
Law enforcement agencies are connected 
essentially to the professional skill of the 
staff, materiality resource, and optimal 
management policy. The sovereignly and 
subordination must be firmly followed 
in the process of making resolution in 
the law enforcement organization, which 
operation is implemented by an order. Our 
country pays much attention to establish 
the professional agency which is based on 
tendency and methodology of human rights, 
and to appreciate honorable existence of 
other people while implementing special 
communication with other countries. The 
State secretary of the Ministry of Law 
of our country has underscored that the 
women participation in the agencies with 
high responsibility and expressed speech 
“…the women plays significant role to 
establish the law enforcement organization 
which is civil-centered, serves to citizen 
and cooperates with citizens…”.

There was period in our country that 
the administrators had regarded that to 
supply the law enforcement agency with 
man-staff is optimal way. It is required 
the right political tendency to supply 
the law enforcement hard agency with 
woman-staff. There is legal articles of 
the Law on promotion of gender equality; 
the article 10.1.2. “Representation of any 
one sex in decision-making positions in 
public administration shall not be less 
than 15 percent among state secretaries 
and heads of agencies, 20 percent among 
managers in other central agencies, 30 
percent among heads of department in 
ministries and agencies, 40 percent among 
heads of secretariats, departments and 
divisions on aimag, city, soum, duureg 
and khoroo levels;” and the article 10.1.3. 
Representation of any one sex among public 
servants in special public agencies shall 
not be less than 40 percent, except in the 
army, border and domestic military, police, 
intelligence, court decision enforcement, 
anti-corruption and emergency agencies;”. 
Unfortunately, this legal regulation is 
becoming a legal document with biggest 
mistake which overlooked the women 
issues who work in the organization with 
special state task. 

Currently, There are more than 
5000 women who employing in the Law 
enforcement organizations of Mongolia 
or 25% only all officials of the agency 
in Mongolia. The international research 
team constituted that women had obtained 
many important skills to establish the 
civilized law enforcement organization. 
For example: Women do not believe in 
body force when they implement the law 
enforcement operations. They work more 
effective and being more skilled than men 
while defusing and unbending as well as 
they avoid to use force while “soothing 
tension”. As well as, women are skilled to 
be tolerant and smooth in any issue, and 
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able to make foresighted resolution. 
The sub-agencies of the Ministry 

of Law, Mongolia such as; the Border 
protection organization, the Police 
division, the General Executive Agency of 
Court Decision, and The Immigration of 
Mongolia conducted an gender estimation 
on the participation, and possibility 
condition of women staff to work in law 
enforcement agencies with the financial 
support from the National Committee of 
Gender equality under the Ministry of 
Law Mongolia and of the United Nations 
Population Funds. 

The result of the estimation report 
shows that there is urgent needs of gender 
policy in organizations with special state 
tasks, and it is required to draw and 
implement the general strategical policy 
based on the gender administration 
management. 

There is very few number of women 
staff in the law enforcement organization 
because, they do not understand women, 
do not honor women rights when make 
a decision, consultation and when 
show them an example. But, we did not 
contain an inhibited view that the women 
administrator in the law enforcement 
organization can understand women and 
make optimal resolution for their same 
gender people. But, our main view is the any 
administrator should follow the principle 
of gender equality while implementation 
the operations, and make a decision have 
apprehended the gender problem of the 
officials while implementing their official 
task. 

Having graduated the Law 
enforcement University, the graduators /
if woman graduator/ are directly appointed 
to the countryside where is very low work 
condition, uncomfortable accommodation, 
low guarantee of health and life security. 
Therefore, it is required to include the 
subjects on gender equality supplement 

in the training program of the Law 
Enforcement University of our country 
and to conduct trainings and retraining to 
prepare officials with knowledge of gender 
equality. 

Two. To introduce the possibility to 
focus political documents based on 
the gender in the training program, 
lesson plan and other trainings of 

the law enforcement institutions of 
Mongolia

The goal of the concept of the Law 
Enforcement University is directed to 
prepare national and internationally 
certified specialists with high education 
on special state service and complex 
skill, as well as implement the goal of 
scientific research-training-field operation 
of the Law Enforcement University of 
Mongolia. The policy and concept of the 
Law enforcement University is directed 
to prepare professionalized, qualified and 
skilled human researches, but there is 
not focused in the policy documents on 
specialty of cadets, and gender ratio. 

The men and women who want to 
enroll in the Law Enforcement University 
are usually 17-19 years old juniors, who 
did understand well about features of 
the university. Most of them enter to the 
university by consults of their parents 
or have a calm dream to become a good 
policemen and an investigator. For last 
ten years, there are implementing a policy 
not-enrolling women cadets or enrolling 
by very few quota. Fortunately, the State 
secretary of the Ministry of justice paid 
much attention for this issue for last 2 
years, issued a resolution to improve the 
number of quota to be enrolled women 
cadets and to supply the gender equality. 
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PROPOSAL
There are urgent needs in our country 

to draw and implement the gender strategy 
in the Law enforcement service and take 
following measures:
1. To improve education and knowledge 

on gender equality issues in the 
sub agencies under the Ministry of 
Justice of Mongolia and other Law 
enforcement organizations, to draw 
gender estimation in their policy and 
work plan, and to improve utilization 
skill;

2. The Law Enforcement University 
of Mongolia is unique University of 
Mongolia which prepares specialist of 
Law enforcement service in Mongolia. 
Therefore it is required to pay much 
attention to conduct training directed 
on supplying the gender equality and 
to include it in the training plan and 
program, to give the cadets elementary 
education on gender equality, as well 
as to include in the training plan and 
program to prepare the best managerial 

personal on gender equality in the 
School of Management under the Law 
enforcement University; 

3. To establish the united legal 
environment to implement law having 
updating National legal documents 
and legal acts to the legal principle 
to supply Gender right and gender 
equality;
To be educated the policy-maker, 

decision maker, and officials on gender 
equality issues is the first step of the 
gender equality orientation. The second 
step is to focus in law, policy, plan and 
operation that men and women should 
have an equal right to receive equal dole 
from development benefits, and their 
contribution for development and needs of 
different social group. 
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ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ТОГТОЛЦОО, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХОД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД

ISSUES IN IMPROVING WITNESS AND VICTIM PROTECTION SCHEM AND LEGAL 
FRAMEWORK

Г.БАТТУЛГА 
Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн сургуулийн Нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч, 
хошууч 
BATTULGA G.
Major, Head of Social Work Faculty, Court Decision Executive 
Institute, Law Enforcement University 

Товч агуулга: Барууны гэгдэх өндөр хөгжилтэй орнуудын эрх зүйн 
зохицуулалтын чиг хандлагыг судлан үзвэл гэрч, хохирогчийг хамгаалах, тэдэнд 
туслалцаа үзүүлэх1 зорилгоор бие даасан зохицуулалтыг бий болгож, үүний үр дүнд 
гэрч, хохирогчийг хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх нэгдсэн тогтолцоо бүрэлдсэн байна.

Энэхүү илтгэлээр манай улсад шинээр бүрэлдэн бий болж буй гэрч хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоо, практикт тулгамдаж буй асуудлыг хөндөн олон улсын 
байгууллагаас гаргасан эрх зүйн баримт бичиг, бусад орны гэрч, хохирогч хамгаалах 
тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулан өөрийн үзэл бодлоо илэрхийллээ. 

Abstract: Most western countries have integrated systems to provide protection and 
assistance to victims and witnesses. Studies show those countries have established self-
regulation in order to protect and assist victims and witnesses of crime.

This paper aims to compare newly formed scheme to protect the victims and 
witnesses in Mongolia, legal regulations and issues with legal documents by international 
organizations and witness and victim protection regulations in other countries. 

Түлхүүр үгс: Гэрч хамгаалах хөтөлбөр, гэрч хамгаалах тогтолцоо, гэрч, 
хохирогчид үзүүлэх туслалцаа.

Keywords: Witness protection program, Witness protection scheme, Victim and 
Witness assistance. 

1 Олон улсын түвшинд хохирогчид дэмжлэг (victim support), гэрчид хамгаалал (witness protection) гэсэн үндсэн 
зарчим үйлчилдэг. АНУ, Англи, Герман, Австрали, Итали, Канад, Норвеги, Испани, Румын зэрэг 40 гаруй 
орон үүнээс Азийн 10 гаруй оронд гэрч, хохирогч хамгаалах бие даасан байгууллага, эрх зүйн зохицуулалт 
бүрэлдэн олон арван хөтөлбөр хэрэгжүүлээд байна.
Эх сурвалж: Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime. 
UN. New York 2008, page 7-15, 97-102. https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Witness-protection-
manual-Feb08.pdf 
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ҮНДСЭН ХЭСЭГ 
НҮБ-н Ерөнхий Ассемблейн 1985 

оны 40/34 дүгээр тогтоолоор “Гэмт 
хэрэг болон эрх мэдлээ урвуулан 
ашигласан үйлдлийн улмаас хохирсон 
хохирогчийн эрх зүйн хамгаалалтыг 
хангах үндсэн зарчмын тухай” 
тунхаглалыг батлан гаргаснаар олон 
улсын хэмжээнд хохирогчийн эрхийн 
талаар гаргасан үндсэн баримт бичиг 
болсон байна. Уг тунхаглалын 6 дугаар 
зүйлд “гэмт хэргийн хохирогчийн 
аюулгүй байдлыг нэн тохиромжтой 
нөхцөлөөр хангах, мөн заналхийлэл 
буй тохиолдолд гэрчийг хамгаалах”–ыг 
улсуудад уриалсан2.

Мөн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 
2003 оны 58/4 дугаар тогтоолоор баталсан 
Авилгалын эсрэг конвенци3, НҮБ-ын 
Ерөнхий Ассамблейн 2000 оны 55/25 
дугаар тогтоолоор баталсан Үндэстэн 
дамнасан зохион байгуулалттай гэмт 
хэргийн эсрэг конвенцид4 “Оролцогч 
улс бүр энэхүү конвенцид тогтоосон 
гэмт хэргийн талаар мэдүүлэг өгч буй 
гэрч ба шинжээч, мөн зохих тохиолдолд 
тэдний хамаатан садан болон бусад 
ойрын хүнийг өс хонзон, буюу айлган 
сүрдүүлгээс хамгаалах талаар зохих 
арга хэмжээг өөрийн дотоодын эрх зүйн 
тогтолцоонд нийцүүлэн, боломжийн 
хэмжээнд авна. Оролцогч улс бүр 
энэхүү конвенцид хамаарах гэмт хэрэг, 
ялангуяа өшөө авах буюу заналхийллээс 
хохирогчийг хамгаалах болон түүнд 
туслалцаа үзүүлэх зохих арга хэмжээ 
авна” гэж тус тус үүрэг хүлээлгэсэн 
байна.

2 М,Ичинноров. “Гэрч, хохирогчийг төрийн 
нэрийн өмнөөс хамгаалах тогтолцоо бий болж 
байгаа нь эрх зүйн шинэтгэлийн чухал алхам мөн” 
Хууль сахиулахын инноваци олон улсын эрдэм 
шинжилгээний бага хурал дээр тавьсан илтгэл http://
ichinnorovm.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
3 “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлд хэвлэгдэн гарсан. 
2005. 855-888 дахь тал.
4 Монгол улс 2008 оны 5-р сарын 25-ны өдөр гарын 
үсэг зурж, 2008 оны 6-р сарын 26- ны өдөр соёрхон 
баталсан.

Монгол улсын нэгдэн орсон 
дээрх конвенцид зааснаар оролцогч 
улсуудад гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгож, 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10-р 
зүйлд заасан Монгол Улсын Олон 
улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ зохих 
ёсоор биелүүлэх шаардлага зүй ёсоор 
тавигддаг.

Олон улсын байгууллагын гаргасан 
статистикийн мэдээнээс үзэхэд дэлхий 
дээр дөрвөн гэрчийн нэг нь байцаан 
шийтгэх ажиллагааны явцад өөрийн 
мэдүүлгээс буцдаг байна5. Тиймээс 
гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх явцад 
хэргийн бодит үнэнийг тогтоох, түргэн 
шуурхай илрүүлэхэд бэрхшээл учирах 
явдал түгээмэл тохиолддог. 

Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал, 
түүний дагуу хийж буй төрийн 
байгууллын болон эрх зүйн шинэтгэл 
сүүлийн үед эрчимтэй хийгдэж байна. 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 19 
дүгээр зүйлийн 1-д “ төр нь хүний эрх, 
эрх чөлөөг хангах эдийн засаг, нийгэм, 
хууль зүйн болон бусад баталгааг 
бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг 
зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг 
сэргээн эдлүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан. 
Үндсэн хуулийн энэхүү заалт, төр 
иргэдийнхээ өмнө хүлээсэн чиг үүргээ 
хэрэгжүүлэх үүднээс УИХ-ын 2012 оны 
37-р тогтоолоор батлагдсан “Монгол 
улсын Засгийн газрын 2012-2016 
оны хөтөлбөр”-т гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоог бүрдүүлэнэ гэжээ. 

Судлаачдын үзэж байгаагаар манай 
улсад “жилд дунджаар 1 эрүүгийн 
хэрэгт хамгийн багаар тооцоход 3 гэрч, 
1 хохирогч оролцдог гэж үзвэл жилд 
хамгийн багаар бодоход гэмт хэргийн 
улмаас хохирсон 5432 хохирогч, 
16296 гэрч байдаг байна. Үүнээс 
хүч хэрэглэсэн гэмт хэргийн улмаас 

5 Т.Оюунчимэг.Гэрч. УБ., 2014. 33 дахь тал.
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хохирсон 1199 хохирогч, 3597 гэрчийг 
хамгаалах”6 шаардлагатай гэж үзсэн бол 
НҮБ, "Хохирогчийн эрхийн судалгааны 
төв" ТББ-аас хийсэн судалгаагаар гэрч, 
хохирогчид хамгаалалтад байдаггүйгээс 
амиа хорлох, гэрчийн мэдүүлгээс буцах, 
өөрөө хэрэгтэн болох тохиолдол олон 
байгааг тогтоосон. Жилд дунджаар 
3000-5000 гэрч, хохирогч аюулгүй 
байдлын хамгаалалт авах шаардлага 
байгаа7 гэсэн судалгаагаа байдаг. 

Эдгээр хууль зүйн болон практик 
шаардлагуудыг үндэслэн 2013 оны 7 
сарын 5-ны өдөр “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай” хууль батлагдсан. Уг 
хууль батлагдсанаар гэмт хэрэг хянан 
шийдвэрлэх явцад гэрч, хохирогчийн 
амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах, 
тэднийг мэдээллээр хангах, дэмжлэг, 
туслалцаа үзүүлэх эрх зүйн үндсийг 
тогтоож, гэрч хохирогч хамгаалах 
тогтолцоо бүрдэх үндэс суурь нь 
тавигдсан юм. Хууль батлагдахаас өмнө 
гэрч, хохирогчийг хамгаалдаг нэгдсэн 
тогтолцоо байгаагүй билээ. Харин 
энэхүү тогтолцоо бий болсон нь эрх 
зүйн шинэтгэлийн хүрээнд хийгдэж буй 
чухал алхам юм.

Монгол Улсын их хурлаас Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тухай, Тахарын 
албаны тухай хуулиудыг батлан 
гаргаж Тахарын албаны тогтолцоо, 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 
эрх зүйн үндсийг тогтоосон явдал нь 
хөндөн бичиж буй сэдвийн эрх зүйн 
зохицуулалт олон улсад мөрдөгдөж буй 
жишигт ойртож очсон гэж үзэж болно. 
Өөрөөр хэлбэл Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тухай хууль батлагдаж, 

6 М.Ичинноров. Гэрч хохирогчийг төрийн 
нэрийн өмнөөс хамгаалах тогтолцоо бий болж 
байгаа нь эрх зүйн шинэтгэлийн чухал алхам 
мөн. “Хууль сахиулахын инноваци” олон улсын 
эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэл. http://
ichinnorovm.blogspot.com/2014/11/blog-post.html 
7 Хохирогчийн эрхийн судалгааны төв. UNDP. “Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах үндэсний тогтолцоог бий 
болгох асуудал” судалгааны тайлан. 2010. 

түүнийг хэрэгжүүлэх тусгай нэгж албыг 
байгуулснаар Монгол улс хүний эрхийг 
хангах чиглэлээр олон улсын гэрээгээр 
хүлээнсэн үүргээ биелүүлж, Гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах тогтолцоог 
бүрэлдэж эхэлсэн.

Мэдээж уг хууль хэрэгжиж ирсэн 
сүүлийн 2 жилийн хугацаанд практикт 
гарч буй нөхцөл байдалд нийцүүлэн эрх 
зүйн орчин, тогтолцоог боловсронгуй 
болгох шаардлага урган гарч байгаа 
бөгөөд цаашид гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй 
болгох шаардлага бий болж байна.

Бодит байдал ийм байхад сүүлийн 
үед шинээр бүрэлдэн бий болж буй 
гэрч, хохирогч хамгаалах бие даасан 
тогтолцоог тарааж, татан буулгах талаар 
яригдах болсон нь оновчтой шийдвэр 
биш гэж үзэж байна. Хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоо өмнө нь байгаагүйн 
улмаас хохирсон дээрээ дахин хохироод 
үлддэг байсан. Ялангуяа гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй холбоотой гэмт 
хэргийн гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
тал дээр тодорхой ахиц гарч байсныг 
мэргэжлийн хүмүүс дурддаг. Энэ талаар 
“Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв” 
ТББ-ын захирал Д.Энхжаргал Тахрын 
албыг татан буулгахыг эсэргүүцэн 
хийсэн тайлбартай санал нэг байна. 
Тэрээр “Хэрвээ гэмт хэргийн хохирогч 
болсон бол, тэгээд айдас, дарамтаас 
хамгаалах шаардлагатай тулгарч байсан 
бол энэ шийдвэрийг гаргаж байгаа 
хүмүүс, олон нийт асуудлыг арай өөрөөр 
харах байсан. Хармсалтай нь ийм 
хүмүүсийг ингэж хамгаалсан гэж олон 
нийтэд мэдэгдэх, тайлагнах боломжгүй 
байдаг. Гэр бүлийн хүчирхийллийн 
улмаас амь насаа алдах эрсдэлд 
хүрсэн болон зохион байгуулалттай 
гэмт хэргийн хохирогчийг бодитоор 
хамгаалж байсан олон жишээг би 
мэднэ. Даанч тэр хүмүүсийн нэр төр, 
хувийн нууцлалыг хамгаалах үүднээс 
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ил болгож дэлгэх боломжгүй юм” гэжээ. 
Мөн энэ талаар Тахрын албанаас 

“Тахарын албанд хамгаалалт хүсэн 
хандаж байгаа иргэдийн тоо жил ирэх 
тусам өсч, гэмт хэргийн гэрч, хохирогч 
болсон хүний аюулгүй байдлыг 
хамгаалах хэрэгцээ шаардлага улам бүр 
өсөн нэмэгдэж байгаа”8 гэж мэдэгдсэн. 
Үүнийг улс орны нийгэм эдийн 
засгийн байдал, үйлдэгдэж байгаа 
гэмт хэргийн тоо өссөн,9 мөн иргэдийн 
хууль эрх зүйн болон хүний эрхийн 
талаарх мэдлэг дээшилсэн нөгөө талаар 
гэрч, хохирогчийг хамгаалдаг тэдэнд 
туслалцаа үзүүлдэг тусгайлсан чиг 
үүрэг бүхий байгууллага бий болсонтой 
холбон тайлбарлаж болох юм. 

Гэтэл өнгөрсөн хавар Тахарын чиг 
үүргийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх 
байгууллагад шилжүүлнэ гэж яригдаж 
эхэлсэн. Харин одоо энэ чиг үүргийг 
цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. Энэ талаар хууль 
зүйн сайд асан Х.Тэмүүжин хэлэхдээ 
“цагдаагийн байгууллага байх ёстой 
орон тооноосоо 1250 албан хаагчаар 
дутуу байгаа. Төсөв байхгүй учраас орон 
тоогоо гүйцээж чадахгүй байна. Ийм 
байхад яаж цагдаагийн байгууллага гэрч 
хохирогчийг хамгаалах вэ? Тахарын 
алба байгуулснаар гэр бүлийн хүрээнд 
гардаг хүчирхийлэл багассан. Гэрч, 
хохирогчид аюулгүй байдлыг маань 
хангачихсан юм байна гээд хэргээ үнэн 

8 И.Даваажамъяан. /Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
газрын дарга/. Гэрч, хоихрогчийг хамгаалах 
үйл ажиллагааны өнөөгийн байдал, эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох зарим асуудал. 
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тогтолцоо, түүний 
эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт 
хэлэлцүүлгийн илтгэлийн эмхэтгэл. 38 дахь тал.
9 Цагдаагийн ерөнхий газрын статистик мэдээлэлд 
2015 онд улсын хэмжээнд 27757 гэмт хэрэг 
үйлдэгдсэн нь урд оноос 439 гэмт хэргээр буюу 1.6% 
өссөн, үүнээс гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
үйлдэгдсэн гэмт хэрэг 1356 бүртгэгдсэн нь өмнөх 
оныхоос 280 хэргээр буюу 26% өссөн үзүүлэлттэй 
байна.

зөвөөр мэдүүлэх болсон”10 гэжээ. Ийм 
байхад цагдаагийн байгууллага гэрч, 
хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангаж, 
тэдэнд туслалцаа үзүүлэх ажлын үр 
нөлөөтэй зохион байгуулж чадах уу? 
гэсэн асуулт зүй ёсоор урган гарна.

Өнөөдөр хуульч, судлаачдын дунд 
энэ тогтолцоог татан буулгах нь зөв 
буруу гэсэн үзэл бодлын маргаан 
өрнөж байна. Асуудлын гол нь гэрч, 
хохирогчийг хамгаалах, аюулгүй 
байдлыг нь хангах чиг үүрэг бүхий бие 
даасан байгууллага, шинээр бүрэлдэн 
бий болж буй тогтолцоог татан буулгаж, 
тухайн харилцааг зохицуулж буй хууль 
тогтоомжид өөрчлөлт оруулах нь зөв, 
буруу эсэхээс үл хамаараад хуулийн 
хэрэгжилт, гарах үр дагавар, нөхцөл 
байдлыг үндэслэн шийдвэрлэх нь 
зүйтэй юм. Өөрөөр хэлбэл нөхцөл 
байдлыг бүрэн дүүрэн дүгнэж бодит 
судалгаан дээр үндэслэн хэлэлцэн 
шийдэлд хүрэх нь зүйтэй бөгөөд хэн 
нэгэн, хэсэг бүлэг хүмүүсийн сэтгэл 
хөдлөл, таамгаар энэ асуудлыг шийдэх 
нь өрөөсгөл билээ. Нөгөө талаасаа 
эрх зүйн шинэ зохицуулалт, шинэ 
тогтолцоо, шинэ бүтэц бий болгочхоод 
3 жил хүрэхгүй хугацаанд уг тогтолцоог 
өөрчлөх нь хууль дээдлэх ёсонд харш 
билээ. Хуулийн институт тогтвортой 
үйлчилж байж үр дүн нь гарна.

ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ 
ХАМГААЛАХ ОЛОН УЛСЫН 

СТАНДАРТ
Гэрч, хохирогчийг хамгаалах 

асуудал олон улсын шинж чанартай 
болохын хэрээр гэмт хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогч 
гэрч, хохирогчийг хамгаалах үндэсний 
хууль тогтоомжийг боловсронгуй 
болгохыг шаардаж байна. НҮБ болон 
олон улсын бусад байгууллагуудаас 

10 http://www.polit.mn/content/mail/54933.htm 
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батлан гаргасан баримт бичгүүдийн 
үзэл санааг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотойгоор улс орнууд эрүүгийн 
хэргийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд 
гэрч, хохирогчийн аюулгүй байдлыг 
хангах талаар ихээхэн анхаарах болсон. 
Ялангуяа зохион байгуулалттай гэмт 
хэрэгтэй тэмцэхэд энэ нь ихээхэн 
ач холбогдолтой бөгөөд барууны 
гэгдэх өндөр хөгжилтэй улсууд 
тусгай хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, 
тусгайлсан хууль тогтоомжийг батлан 
гаргах замаар гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах тогтолцоог бий болгосон 
байна11. Ийм тогтолцоог бүрдүүлэн 
гэрч, хохирогчийг хамгаалах 
хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж 
буй зарим улс орнуудын туршлага, эрх 
зүйн зохицуулалтыг авч үзье. 

Холбооны Бүгд Найрамдах 
Герман Улс.

ХБНГУ Гэрч хамгаалах тухай бие 
даасан хуулиа 1998 онд баталсан юм. Уг 
хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэхээс 
өмнө практикт гэрчийг хамгаалах 
тодорхой арга хэмжээнүүдийг авч, 
багагүй хөрөнгө зарсан байна. Гэрчийн 
аюулгүй байдлыг хангахад хэрэг 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад 
цагдаагийн байгууллага болон хууль 
сахиулах байгууллагууд хамтран 
Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн байцаан 
шийтгэх болон бусад хууль, эрх зүйн 
актаар зохицуулан үйл ажиллагааг 
зохион байгуулж байжээ. Гэсэн хэдий 
ч Германы мэргэжилтнүүд асуудлыг 
бүх талаас нь судлалж үзээд эдгээр 
хууль тогтоомжийн хүрээнд гэрчийг 
бүрэн хамгаалж чадахгүй байна гэсэн 
дүгнэлтэнд хүрчээ. Мөн Шүүхийн 
шийдвэр гарсны дараа ч өс хонзон 

11 Good Practices for the Protection of Witnesses in 
Criminal Proceedings Involving Organized Crime. UN. 
New York 2008, page 7-15, 97-102. https://www.unodc.
org/documents/organized-crime/Witness-protection-
manual-Feb08.pdf 

санаж гэрчийг айлган сүрдүүлэх явдал 
гарсаар байв. 

Энэ нь тусдаа бие даасан хууль 
боловсруулах үндэслэл болсон гэж 
үздэг. Тухайлбал уг хуулиар гэрчийг 
хамгаалах байгууллага байгуулах; 
гэрчийн төдийгүй түүний гэр бүл, 
хамаатан садан, ойр дотны хүиүүсийг 
хамгаалах арга хэмжээг авах; аливаа 
мөрдлөгөөс хувийн шинжтэй мэдээ, 
мэдээллийг хамгаалах; хамгаалалтан 
байгаа этгээдийн талаарх мэдээллийн 
санг бүрдүүлж сангийн мэдээ баримтыг 
задруулах, дамжуулахыг хориглох; 
хамгаалалтанд байгаа этгээдэд өөрийн 
иргэний эрхээ эдлэх бүхий л боломжийг 
олгох; хэргийг шүүхээр хянан 
шийдвэрлэх үед гэрчийг хамгаалалтанд 
авах; гэрчийг хамгаалах арга хэмжээний 
нууцыг задруулсан нөхцөлд эрүүгийн 
болон бусад хариуцлага оногдуулах 
зэрэг зохицуулалтыг хийсэн байна.

Гэрчийг хамгаалах газар бүтэц 
зохион байгуулалтын хувьд мөрдөн 
байцаах байгууллагаас хараат бус 
байх бөгөөд гэрчид учирч болзошгүй 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
шат дараатай хамгаалалтын арга 
хэмжээг авч, түүний ашиг сонирхолыг 
дээд зэрэгт тавин хамгаалах үндсэн 
үүрэгтэй. Тус байгууллага нь гэрчийн 
хувийн мэдээллийг маш өндөр түвшинд 
хадгалан, хамгаалдаг. Иймд энэ 
байгууллагын ажилчид, алба хаагчдад 
тавигдах шаардлага өндөр байдаг.

Америкийн нэгдсэн улс.
АНУ-н Когрессоос 1982 онд 

гэмт хэргийн “Гэрч, хохирогчийг 
хамгаалалах акт”12 (The Victim and 
Witness Protection Act), 1984 онд 
“Гэрчийн аюулгүй байдлыг сайжруулах 
акт”13 (Witness Security Reform Act) –ыг 
тус тус батлан гаргасан байна. Гэрч, 

12 www.justice.gov/usao-wdla/programs/victim-witness 
13 https://www.justice.gov/usam/usam-9-21000-
witness-security 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хохирогчийг хамгаалах ажиллагааг 
Холбооны Маршалуудын алба 
хэрэгжүүлдэг.

Гэрч, хохирогчдыг хамгаалах 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлснээс 
хойшхи 30 гаруй жилийн хугацаанд 
7000 гаруй гэрч, хохирогч, тэдний гэр 
бүлийн 9000 гаруй гишүүд “засгийн 
газартай хэлцэл” хийж маршалын албаар 
хамгаалуулан төрийн хамгаалалтанд 
орсон мэдээ бий14. Бусад улс орны 
хууль тогтоогчид АНУ-ын конгрессоос 
баталсан хууль, засгийн газраас авч 
хэрэгжүүлсэн гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах хөтөлбөрүүдээс баримжаа 
авч өөрсдийн онцлогт тохируулан эрх 
зүйн актуудыг батлан гаргах, хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх зэрэг ажлыг эхлүүлсэн 
байдаг.

АНУ-ын хорих байгууллагууд 
Маршалын албаны туслалцаатай 
гэмт хэргийн хохирогчтой идэвхтэй 
хамтран, тэднийг дэмжин ажилладаг 
бөгөөд ялтныг хугацнаас өмнө суллах 
талаар асуудлыг шийдвэрлэхдээ тухайн 
этгээдийн хохирогчийн саналыг Тусгай 
комисс буюу Пароул комиссоор (Parole 
Commission/Board) дамжуулан нууцаар 
авах ба хохирогч ялтныг сулласан 
нөхцөл, хугацааны тухай мэдээллийг 
мөн бичгээр авдаг. 

Өнөөдөр АНУ-ын муж улс бүрт 
гэрч, хохирогчийг хамгаалах талаар 
хууль тогтоомжийг батлан тусгай чиг 
үүрэг бүхий байгууллагаар дамжуулан 
хэрэгжүүлж байна. 

ДҮГНЭЛТ
Дээр дурдсан улс орнуудын гэрч, 

хохирогч хамгааллын талаарх эрх зүйн 
зохицуулалт манай улсын хууль тогтоох 
байгууллага, засгийн газраас батлан 
гаргасан хууль, тогтоомжид зохих 
тусгалаа олсон гэж үзэж болохоор байна. 

14 Ч.Нямсүрэн. Гэмт хэргийн виктимологи. УБ., 
2005. 491 дэх тал.

Гэвч бусад улсын гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах талаар хэрэгжүүлж буй 
“тусгай хөтөлбөрүүдийг” сайтар 
судлан үзэж үр дүнтэй санааг тусган 
авч хэрэгжүүлэх нь хуулийн бодит 
хэрэгжилтийг хангах гэрч, хохирогчийг 
хамгаалах, туслалцаа үзүүлэх 
нэгдсэн тогтолцоо бүрдэхэд чухал ач 
холбогдолтой юм.

Эцэст нь дүгнэн хэлэхэд “Өөрийгөө 
таних гэвэл бусадтай жиш” гэсэн мэргэн 
үг бий. Монгол Улсын гавьяат хуульч, 
доктор профессор Б.Чимид “Бусад орны 
жишгийг судлаагүйгээ “Монголын 
онцлог” гэж хаацайлах, ойлгоогүйгээ 
“Монгол ухаан” гэж мунхаглах явдал 
үзэгдлийг нуугаад яах вэ. Зайлшгүй 
харгалзах өөрийн онцлог байлгүй яахав 
гэлээ ч хүн төрлөхтний олон зууны онол, 
туршлагаар нээж нотолсон нийтлэг 
жишиг байх шүү дээ”15 гэжээ. Энэ нь 
гэрч, хохирогч хамгаалах ажиллагаанд 
ихээхэн хамаатай.

Гэрч, хохирогчийг “сайн” хамгаалж 
чадахгүйгээ харуулсан хуучин 
тогтолцоо руу буцаж орох уу? Дэлхий 
нийтийн чиг хандлагад нийцүүлэн цааш 
хөгжих үү? гэсэн асуудал өнөөдөр бий 
болоод байна.

Дэлхий нийтийн жишиг ялангуяа 
бидний өмнө яваа бусад орны 
туршлагыг харгалзан үзэх нь чухал 
юм. Тахарын албыг хэвээр үлдээж, 
агентлагийн түвшинд байлган гэрч, 
хохирогч хамгаалах чиг үүргийг хараат 
бусаар хэрэгжүүлэх нөхцлийг хангах 
явдал нь цаашдаа гэмт хэргийн гэрч, 
хохирогч болсон хүмүүст төрийн 
зүгээс туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, 
тэдний аюулгүй байдлыг хангах, 
хамгаалах соёл, хандлага, тогтолцоог 
төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой билээ.

15 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал. УБ., 
2002. 150 дахь тал.
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САНАЛ
1. Гэрч хохирогчийг хамгаалах 

тогтолцоог бүрдүүлэн, бэхжүүлэхэд 
улс төр, эдийн засгийн баталгааг 
хангах нь чухал бөгөөд энэ талаар 
хэрэгжүүлж буй төрийн бодлого 
тууштай, тогтвортой, хөрөнгө 
санхүүгийн хувьд бүрэн хангагдсан 
байх нь чухал. Хуулийн институт 
тогтвортой ажиллаж байж үр дүн 
гарах тул уг чиг үүргийг хэрэгжүүлж 
буй байгууллагын /Тахарын алба/ 
мэргэшсэн, хараат бус, бие даасан 
байдлыг хангаж, хэвийн ажиллах 
нөхцлийг бүрдүүлснээр гэрч, 
хохирогчийн аюулгүй байдал бүрэн 
хангагдана.

2. Гэрч, хохирогчийг хамгаалах тухай 
хуулийг олон нийтэд сурталчлахаас 
гадна Шүүх, Прокурор, Авлигатай 

тэмцэх газар, Тагнуулын ерөнхий 
газар, Цагдаагийн алба, Тахарын 
албаны үйл ажиллагааны уялдааг 
сайжруулах Гэрч, хохирогч 
хамгаалах ажиллагааны мэдээллийн 
нэгдсэн сан байгуулж журам 
боловсруулан хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай байна.

3. Олон улсын байгууллага, гадны 
улсын ижил чиг үүрэг бүхий 
байгууллагуудтай хамтын 
ажиллагаагаа өргөжүүлэх, урт 
богино хугацааны сургалтанд 
алба хаагчдыг хамруулан 
боловсон хүчнээ бэлтгэх, хууль 
хэрэгжүүлэгчийн мэргэжлийн 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх 
хэрэгцээ зүй ёсоор тавигдаж байна. 
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Монгол Улсад хүчний байгууллага, 
цэрэгжсэн байгууллага гэх албан 
бус ойлголтууд хэрэглэгдэж, олон 
нийтийн дунд тус байгууллагуудын 
үйл ажиллагаа, чиг үүргийг ялгаж 
ойлгохгүй байгаа, нөгөө талаар 
хууль, эрх зүйн шинэчлэлийн хүрээнд 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс 
санаачлан боловсруулсан хуулийн багц 
төслийг УИХ-д өргөн барьж, хууль 
сахиулах салбарын албан хаагчийн 
эрх зүй, нийгмийн баталгаа, ёс зүйг 
олон улсын стандартад нийцүүлж, 
хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, 

хамгаалах, төрийн албан хаагчийн 
үйл ажиллагаа байгууллагаас бус 
хуулиас илүү хамааралтай байх 
нөхцөлийг бүрдүүлж, албан үүргээ 
гүйцэтгэх, ажиллах баталгааг хангахтай 
холбогдсон харилцааг зохицуулах зэрэг 
олон тулгамдсан асуудлаар хуулийн 
шинэчлэлийг хийж байгаа билээ. 

Нийгмийн хэв журмыг сахиулах, 
аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг 
үүргийг хэрэгжүүлж буй шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх, хил хамгаалах, 
онцгой байдлын албан хаагчийн 
эрх зүйн байдлыг тухайн салбарын 
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хуулиар тус тус хэрэгжүүлж байгаа 
боловч, Хууль сахиулах их сургуульд 
ажиллаж буй албан хаагчдын эрх, үүрэг, 
нийгмийн баталгаа нь “хуулиар бус, 
дүрэм, журам”-аар зохицуулагдаж, тэр 
нь албан хаагчдын нийгмийн хамгаалалд 
сөргөөр нөлөөлж, зөрчигдөж байгааг 
энэхүү илтгэлээр дараах 3 асуудлын 
хүрээнд хөндөхийг зорив. Үүнд:

НЭГ. ХСИС-ИЙН АЛБАН 
ХААГЧДЫН ЭРХ ЗҮЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТҮҮНИЙ 
ЯЛГАА:

Их сургуульд ажиллаж байгаа 
цагдаа, хил хамгаалах, шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын 
албан хаагчдын төрийн тусгай алба 
хаасны нэмэгдэл, эрх зүйн баталгаа нь 
харилцан адилгүй, зөрөөтэй байгааг 
дараах хүснэгтээр харуулав. 

ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБА ХААСНЫ НЭМЭГДЭЛ

Цагдаа Шүүхийн шийдвэр Хилийн цэрэг Онцгой байдал
ЗГ-ын 2014 оны 
99-р тогтоол

ЗГ-ын 2011 оны 
189-р тогтоол

ЗГ-ын 2000 оны 
2-р тогтоол

ЗГ-ын 2005 оны 
77-р тогтоол

Алба 
хаасан 

жил

Нэмэгдэл Алба 
хаасан 

жил

Нэмэгдэл Алба 
хаасан 

жил

Нэмэгдэл Алба 
хаасан 

жил

Нэмэгдэл

11-17 15 хувь 15-19 15 хувь 15-19 15 хувь 15-19 15 хувь
18-24 20 хувь 20-24 20 хувь 20-24 20 хувь 20-24 20 хувь

25 жилээс дээш
45 хувь 31 жилээс дээш ажилласан бол 30 хувь

Их сургуульд ажиллаж буй хилийн 
цэргийн албан хаагчдын дунд судалгаа 
хийхэд нийт 97 офицер, ахлагчийн 36 
нь цэргийн сургууль төгссөн бөгөөд 
эдгээр албан хаагчид нь төрийн тусгай 
алба хаасан мөртлөө бусад салбарын 
албан хаагчдаас доогуур буюу 4-5 
хувиар дутуу удаан жилийн нэмэгдэл 
олгогдож байна. Учир нь тус их 
сургуульд цэргийн сургуульд суралцсан 
жилийг удаан жилээс хасан тооцож 
байгаа нь хуулиас дээгүүр “журам” 
үйлчилж байна. Жишээлбэл цэргийн 
сургуульд суралцсан жилээ оруулаад 
нийт 33 дах жилдээ ажиллаж байгаа 

хилийн цэргийн хурандаад 27 хувийн 
нэмэгдэл олгож байхад яг үүнтэй адил 
алба хаасан цагдаагийн дэд хурандаа 
45 хувийн удаан жилийн нэмэгдэл авч 
байгаа нь “цалин, хөлсний их зөрүүтэй 
байдал” харагдаж байна. 

Их сургуулийн дүрмийн 6 дугаар 
бүлгийн 30.3-д “их сургуулийн албан 
хаагч нь Монгол Улсын төрийн албаны 
тухай болон холбогдох бусад хуулиар 
тогтоосон нийтлэг эрх, үүргийг 
хэрэгжүүлж, нийгмийн баталгаагаар 
хангагдана” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай гэж үзэж байна.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН НЭМЭГДЭЛ
Цагдаа Шүүхийн шийдвэр Хилийн цэрэг Онцгой байдал

ЗГ-ын 2014 оны 
99-р тогтоол

ЗГ-ын 2001 оны 
189-р тогтоол

ЗГ-ын 2004 оны 
123-р тогтоол

1-р зэрэг 25 хувь 1-р зэрэг 20 хувь
10 хувь 10 хувь2-р зэрэг 20 хувь 2-р зэрэг 15 хувь

3-р зэрэг 15 хувь 3-р зэрэг 10 хувь
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Засгийн Газрын тогтоолоос үзэхэд 
тухайн ажиллаж буй нөхцөлөөс 
шалтгаалж цагдаа, шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага 3 өндөр 
зэрэглэлтэй байхад бусад салбарын 
албан хаагч нь нэг л түвшиний 

зэрэглэлтэй байна. Иймд онцгой 
байдал, хил хамгаалах байгууллагын 
зэрэглэлийг тэнцүүлэх, адил байх 
зарчмыг бодлого боловсруулагч, хууль 
боловсруулагч нарт санал тавьж байна.

МЭРГЭШЛИЙН НЭМЭГДЭЛ
Цагдаа Шүүхийн шийдвэр Хилийн цэрэг

ЗГ-ын 2014 оны 
99-р тогтоол

ЗГ-ын 2011 оны 
189-р тогтоол

ЗГ-ын 2000 оны 
2-р тогтоол

Ажлын туршлага 
жилээр

Нэмэгдэл Ажлын 
туршлага 
жилээр

Нэмэгдэл Мэргэжлийн 
шалгуур

Нэмэгдэл

20жил 25 хувь 1-р зэрэг 30 хувь 1-р зэрэг 15 хувь
10-15жил 20 хувь 2-р зэрэг 25 хувь 2-р зэрэг 10 хувь

3-5жил 10 хувь 3-р зэрэг 20 хувь 3-р зэрэг 5 хувь

Их сургуулийн дотоод журмын 8.7-
д “мэргэшлийн зэрэг хамгаалсан албан 
хаагчид тухайн хугацаанд нь хамгаалсан 
зэргийнх нь нэмэгдлийг тусгай журмаар 
тогтоосон цалингийн хувь хэмжээгээр 
сар бүр тооцон олгоно” гэж заасан 
байна. Харин харьяа агентлагт ажиллаж 
байсан үедээ мэргэшлийн зэргийн 
нэмэгдлийг авч байгаад Их сургуульд 
шилжин ирсэн хилийн цэргийн 12 
албан хаагчид уг нэмэгдлийг олгохгүй 
байгаа нь Их сургуулийн дотоод журам, 
цаашилбал цэргийн албан хаагчийн эрх 
зүйн байдлын тухай хууль үйлчлэхгүй 
байна. Иймд Их сургуулийн эрх зүйн 
статусыг нэг мөр шийдэх нь зүйтэй 
гэсэн дүгнэлтэд хүрч байна. 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 
оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн 240 
дүгээр тогтоолоор “ХСИС-ийн талаар 
авах зарим арга хэмжээний тухай” 
батлагдан гарсан бөгөөд уг тогтоолоор 
“хууль сахиулахын их сургуулийн 
албан хаагчийн төрийн тусгай алба 
хаасан хугацааны, албан ажлын онцгой 
нөхцөлийн, цол, мэргэжлийн зэргийн 
нэмэгдлийг тус тус цагдаагийн албан 

хаагчид олгож байгаа нэмэгдлийн хувь 
хэмжээтэй адилтган тооцон олгож, 
шаардагдах хөрөнгийг жил бүрийн 
төсөвт тусган санхүүжүүлж байхыг” 
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, 
Сангийн сайд нарт үүрэг болгосоор 
байтал одоо болтол мөрдөхгүй 
байгаагаас их сургуулийн албан хаагчид 
харилцан адилгүй нэмэгдлүүд авч, бие 
бүрэлдэхүүний дунд буруу ойлголт гарч 
байна.

1980-аад оны эхэнд НАХЯ-ны 
дээд сургуулийг анхлан байгуулж байх 
үед тус сургуулийн алба хаагчдын 
албан тушаал, цалин, цолны шатлалыг 
хуулийн бусад байгууллагаас нэг 
зэрэглэл дээгүүр тогтоож, өгснөөр 
тухайн үеийн шилдэг сэхээтэн, 
мэргэжилтнүүдээр сургуулиа бэхжүүлж 
чадсан жишээ байдаг. Өнөөдөр хууль 
сахиулах байгууллагуудаас тус Их 
сургуульд багш, албан хаагчдыг 
шилжүүлэн ажиллуулахад албаны 
болон мэргэшлийн нэмэгдэл, бусад 
урамшуулал 20-30 хувиар буурч 
байгаа нь шилдэг алба хаагчдаар 
хүний нөөцийг бүрдүүлэх боломжийг 
хомсдуулж байна. 
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ХОЁР. ХУУЛЬ САХИУЛАГЧИЙН АЛБАНЫ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛТ:

ЦАГДААГИЙН ДҮРЭМ
 Дүрэм  Засгийн газрын тогтоол

1 Цагдаагийн байгууллагын дотоод албаны дүрэм  
 1994 оны 85-р тогтоол2 Цагдаагийн албан хаагчийн сахилгын дүрэм

3 Цагдаагийн эргүүл, харуулын дүрэм  
 1994 оны 106-р тогтоол4 Цагдаагийн хүрээний дүрэм

Өнөөдөр Их сургуулийн хэмжээнд 
1994 оны цагдаагийн дүрэм үйлчилж 
байгаа нь цэргийн албан хаагч 
хүний хувьд цэрэгжилч, жагсаалч 
байдал сургуулийн хэмжээнд туйлын 
хангалтгүй байна. Хууль зүйн сайдын 
2015 оны 07 дугаар сарын 03 ны өдрийн 
А/148 тоот тушаалаар батлагдсан хууль 
сахиулах их сургуулийн дүрэмд “их 
сургуулийн албан хаагчийг төрийн 
тусгай албан хаагч /их сургуулийн 
дүрмийн 30.2/ байна” гэж тодорхойлсон 
байгаа нь хэт ерөнхий байдлаар 
тодорхойлсныг илүү нарийвчлах 
шаардлагатай гэж үзэж байна.

Их сургуулийн эрх зүйн байдлыг 
тусгайлсан хуулиар зохицуулж буй 
олон улсын жишиг байна. Тухайлбал 
М.В.Ломоносовын нэрэмжит 
Москвагийн их сургууль ба Санкт-
Петербургийн их сургуулийн тухай 
холбооны хууль (2009), Москвагийн 
их сургууль ба Санкт-Петербургийн 
их сургуулийн барилга байгууламжийн 
статусын тухай холбооны хууль (2013), 
Назарбаев Их сургуулийн тухай 
БНКУ-ын хууль (2010) болон бусад 
их сургуулиудын статусыг тогтоохын 
тулд тусгайлсан хуулийг тухайн улсын 
хууль тогтоох дээд байгууллага батлан 
мөрдүүлж байгаа нь дээрх сургуулиудын 
өвөрмөц байдал юм. 

Баруун Европын зарим оронд 
тухайлбал Австри Улсад “их 
сургуулиудын тухай хууль” (2002) 
хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. 
Монгол Улсад МУИС өөрийн хуультай 
болох асуудлыг хөндөөд байна. Дээр 
дурдсан үндэслэл, жишгийг харгалзан 

“хууль сахиулахын их сургуулийн эрх 
зүйн байдлын тухай”, эсвэл “хууль 
сахиулагчийг бэлтгэх сургуулийн эрх 
зүйн байдлын тухай” хуулийн төслийг 
боловсруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
Энэхүү хуулийн агуулга, зохицуулах 
харилцааг нь өргөтгөн “хууль сахиулах, 
аюулгүй байдлыг хангах мэргэжлийн 
сургуулийн тухай” гэсэн нэрээр ч 
боловсруулна. Тусгайлсан хуулиар 
Хууль сахиулахын их сургуулийн 
болон түүний алба хаагчдын эрх зүйн 
байдал, сургалт, эрдэм шинжилгээний 
үйл ажиллагаа явуулах стандарт, 
онцлог, санхүүжилт зэрэгтэй холбогдон 
үүсэх харилцааг зохицуулна. Мөн 
их сургуулийн хотхоны барилга 
байгууламжийг ашиглахтай холбоотой 
үүсэх харилцааг зохицуулах юм.

Хууль сахиулахын их сургуулийн 
болон түүний алба хаагчдын эрх зүйн 
байдлыг тусгайлсан хуулиар ийнхүү 
зохицуулах нь тус Их сургуулийн 
бүтэц, үйл ажиллагааны өвөрмөц 
байдлыг хадгалах, дархлаа үүсгэх, 
цогц байдлаар, хөгжүүлэх, эрдэмжсэн, 
мэргэшсэн, чадамжтай хүний нөөцөөр 
тасралтгүй сэлбэх эрх зүйн орчин бий 
болох, эрдэм шинжилгээ, сургалт, 
үйлдвэрлэлийн тогтвортой байдлыг 
хангах, улс төрөөс хараат бус оршин 
тогтнож, үйл ажиллагаагаа хэвийн, 
тасралтгүй явуулах баталгаа олгох 
онцгой ач холбогдолтой хэмээн үзэж 
байна. 

Бид өнөөдөр их сургуулийн нэгдсэн 
арга хэмжээг “цэргийн дүрэм”-ийн 
заалтаар зохицуулж байгаа боловч, 
яг үнэндээ цэргийн дүрэм биш, 
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түүний хуулбар “цагдаагийн дүрэм”-
ээр зохицуулж байна. Учир нь Их 
сургуулийн хэмжээнд:
- Жагсаал удирдах, түүний 

бэлтгэлжилт, гүйцэтгэл дүрмийн 
бус, ёсолж, 
хүндэтгэх ажиллагаа туйлын 

хангалтгүй, сонсогчид зөвхөн салбарын 
офицеруудад ёсолж хүндэтгэдэг, 
- Албаны хувцас, форм түүний 

жигдрэлт хангалтгүй, энгийн, 
цэргийн, хээрийн хувцсыг хольж 
өмсдөг, 

- Эмэгтэйчүүд дүрэмд байхгүй гутал, 
өмд, гоёл хэрэгсэл хэрэглэдэг, 

- Их сургуульд 5,10,15 жил ажилласан 
албан хаагч л “ХСИС-ийн албаны 
төлөө” тэмдэг авах ёстой гэсэн 
шагналын журам баримталдаг 
зэрэг зөрчлүүдийг нэгтгэсэн “нэг л 
дүрэм” үйлчлэх ёстой болохоос биш 
салбар, салбарын дүрэм үйлчлэх, 
эсвэл аль нэг салбарын дүрэм 
давамгайлж, нэг их мэдэгчийн 
заавар үйлчлэх ёсгүй. Иймд Их 
сургуулийн хэмжээнд эсвэл “хууль 
сахиулагчийн албаны дүрэм”-ийг 
шинэчлэн боловсруулснаар аливаа 
үйл ажиллагаа цэгцтэй, журамтай, 
дүрэмтэй болсноор аливаа үйл 
ажиллагаа жигдэрнэ гэж үзэж байна. 

ГУРАВ. ХСИС-ИЙН АЛБАН 
ХААГЧДЫН ДУНД ЯВУУЛСАН 

САНАЛ АСУУЛГА:
Дээр дурдсан нөхцөл байдлуудыг 

харгалзан үзэж Их сургуульд ажиллаж 
буй салбар бүрийн төлөөлөл болох 41 
албан хаагчдаас дараах 5 асуултаар 
санал асуулгыг авлаа. Үүнд:
1.	 Их сургуульд ажиллаж буй харьяа 

агентлагуудын албан хаагчид бүгд 
нэгэн жигд албаны хувцасаар 
хангагдах ёстой гэж үзэж байна уу? 
гэсэн асуултад 22 хүн буюу 53 хувь 
нь албаны жигд хувцсаар хангагдах 
ёстой гэж үзсэн бол, 18 хүн буюу 

43 хувь нь шаардлагагүй гэсэн 
хариулалтыг өгсөн байна. 
2. Их сургуульд ажиллаж буй төрөл 

мэргэжлийн албан хаагчид “хууль 
сахиулагчийн албаны дүрэм”-ээр үйл 
ажиллагаагаа нь зохион байгуулагдах 
ёстой гэж үзэж байна уу? гэсэн 
асуултад 17 хүн буюу 41 хувь нь хууль 
сахиулагчийн албаны дүрмээр зохион 
байгуулагдах ёстой гэж хариулсан 
бол 41 хувь нь шаардлагагүй гэсэн 
хариултыг өгсөн байна. 

3. Их сургуульд ажиллаж буй 
албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн 
нэмэгдэл авах ёстой гэж үзэж байна 
уу? гэсэн асуултад 40 хүн буюу 97 хувь 
нь мэргэшлийн зэргийн нэмэгдэл авах 
ёстой гэж үзсэн байна.

4. Их сургуульд ажиллаж буй албан 
хаагчид онцгой байдлын нэмэгдлийг 
харилцан адилгүй авч байгааг та юу 
гэж үзэж байна вэ? гэсэн асуултад 37 
хүн буюу 90 хувь нь онцгой байдлын 
нэмэгдлийг адил, тэнцүү авах ёстой гэж 
үзсэн. 

5. Хилийн цэргийн албан хаагчдын 
цэргийн сургуульд суралцсан жилийг 
удаан жилд тооцохгүй байгааг та юу 
гэж үзэж байна вэ? гэсэн асуултад 31 
хүн буюу 75 хувь нь цэргийн сургуульд 
суралцсан жилийг тооцох ёстой гэж 
үзсэн бол 7 хувь нь шаардлагагүй, 17 
хувь нь мэдэхгүй гэсэн хариултыг тус 
тус өгсөн байна. 

Судалгаанаас үзэхэд албан хаагчдын 
нийгмийн баталгаа, түүний эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгох, цаашид 
санал асуулга, нарийвчилсан судалгааг 
авч, эрх зүйн шинэчлэл хийх, нийгмийн 
хамгааллын асуудалд анхаарлаа 
хандуулах, улмаар Улсын Их Хурлаар 
баталсан Монгол Улсын иргэний 
цэргийн үүргийн болон цэргийн албан 
хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль, 
Засгийн Газрын тогтоолыг хэрэгжүүлэх, 
биелүүлэх ёстой нь гэсэн дүгнэлтэд 
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хүрч байна. Ер нь төрийн албан хаагч 
өргөсөн тангарагтаа үнэнч байж, үүрэг, 
хариуцлагаа сахин биелүүлэхээс гадна 
нийгмийн хамгааллын эрхээ ч эдлэх 
ёстой. Тус олон улсын хурлаас гарах 
зөвлөмжид дараах саналыг дэвшүүлж 
байна. Үүнд:
1.	 Монгол Улсын Их хурлаар баталсан 

Монгол Улсын иргэний цэргийн 
үүргийн болон цэргийн албан 
хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийн заалтыг цэргийн албан 
хаагчдын нийгмийн баталгааг 
хангах асуудлыг мөрдүүлэх, 

2.	 Монгол Улсын Засгийн Газрын 2015 
оны 6 дугаар сарын 15 ны өдрийн 
240 дугаар тогтоолд заасан ХСИС-
ийн талаар авах арга хэмжээний 2-т 
заасан заалтыг хэрэгжүүлэх,

3.	 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын сайдын 2007 оны 6 дугаар 
сарын 18-ны өдрийн 211 тоот 
тушаалаар эрдэм шинжилгээний 
ажилтныг аттестатчилах журамд 
заасан эрдэм шинжилгээний 
ажилтны зэрэг, дэвийг ангилж, 
тодорхойлсныг хэрэгжүүлэх, 

4.	 Хууль сахиулагчийн “албаны 
дүрэм”-ийг шинэчлэн боловсруулж, 
их сургуулийн хэмжээнд дотоод 
албаны, жагсаалын, харуулын, 

хүрээний дүрмийг боловсруулж 
мөрдөж хэвшүүлэх, 

5.	 Их сургуулийн хэмжээнд нэгдсэн 
нэг хувцасны хангалтыг хийснээр 
албаны үйл ажиллагаа жигдэрч, 
аливаа хувцасны өнгө, ялгаа арилж, 
цэрэгжилч, жагсаалч байдал 
дээшилж, жигдэрнэ гэж үзэж байна.
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Унгар улсын Будапешт хотын Kaрули Гашпар Их Сургуулийн багш, доктор,
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Ph.D, Lecturer, Karoli Gaspar University, Budapest, Hungary 

Товч агуулга: Монголчуудын олон үеийн түүх нь Унгар буюу дундад зууны 
үеийн мажаруудын түүхтэй холбогддог. МЭӨ II зуунаас эхэлсэн цаг хугацааны 
урт түүхээс бид зөвхөн Их Монгол Улс, Монголын эзэнт гүрний үеийн түүхэн цаг 
хугацааг онцгойлон үзэж байна. 

Монголчуудын эрх зүйн уламжлалд онцгой байр суурь эзэлдэг энэ үеийн хууль 
цаазын уламжлал, тэр дундаа хэв хуулийн зарим асуудал, ард түмний зан заншлын 
олон хэлбэр, эрх зүйн олон хэм хэмжээ сурвалжийн мэдээнд хадгалагдан үлдсэн 
байдаг. Монгол болон Ургарчуудын зан заншил, ахуй амьдралын хэв маяг адил 
төсөөтэй байгаад зогсохгүй эрх зүйн хэмжээ, тэр дундаа хэв хуулийн шинж бүхий 
хэм хэмжээ эдүгээ хүртэл уламжлагдан ирсэн байна. Энэхүү агуулгыг хүрээнд 
Монгол, Унгар хоёр улсын ард түмний ахуй амьдрал, байгаль хамгаалах уламжлал, 
зан заншил, хэв хуулинд уламжлагдан үлдсэн ижил төсөө бүхий хэв хуулийн үлдцийг 
тодруулах зорилго тавихдаа:

Нэг. Байгаль хамгаалах хэв хууль 
Хоёр. Шашин шүтлэг хийгээд сүсэг бишрэлтэй холбоотой хэв хууль 
Гурав. Онго, амьтны шүтлэг туг сүлдтэй холбогдох нь гэсэн агуулгаар бичив.
Abstract: Ancient and Medieval Mongolian and Hungarian history connect in many 

fields. Both nations originated from the steppe and they had the similar way of life and 
culture. We have evidence that it started from 2nd century BC or Hunnic Empire and 
continued for a long time. There was a special connection of the two nations on the 
Mongolian period, at the first time they fought with each other but after it they concluded 
ally and cooperated in many fields. 

Mongolian legal tradition has specialty, the local people has preserved customary 
law in everyday life, the great khans of the Mongols issued codes moreover the foreign 
travelers and envoys recorded their experiences on the Mongolian everyday life, inside it 
they mentioned some significant ancient customs of that time. Mongolian and Hungarian 
customs, and way of living consist of lots of similarities, although their present-day living 
conditions are different. We can find similarities in customary law of the two nations, 
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which –due to the big distances - have been preserved until now. 
In our paper we present some interesting nomadic specialities in customary law as 

strong environment protection, religion tolerance and some special ancient custom and 
belief relating to the Shamanism. We can classify as the following:

First. Environmental protection law and custom.
Second. Practices connecting to religious belief and customs
Third. Animal worship and other Shamanism practices and ceremonies

Түлхүүр үгс: Их Монгол улс, Монголын эзэнт гүрэн, Мажар, байгаль, ахуй, 
уламжлал, шашин шүтлэг, онго, шүтээн.

Keywords: Great Mongolian Empire, Hungarian, environment, tradition, belief, 
religious custom.

Монгол болоод Унгар улсын түүхэн цаг хугацааны эртний холбоос нь МЭӨ II 
зуунаас эхэлсэн Хүннүгийн түүх болон МЭ IV–ны Аваруудын түүх ч энэ хоёр улсын 
ард түмний түүхтэй нарийн нягт холбогддог. Дэлхийн цэргийн түүхэнд Европчуудын 
цэргийн бүх хүч зөвхөн Хүннүчүүд хийгээд Монголчуудын эсрэг хамтдаа зогсож 
чадсан юм. 

Чингис хааны залгамжлагч Өгэдэй хааны зарлигаар өрнө зүгт Европыг чиглэсэн 
“Ахмад хөвүүдийг” байлдааны аян Унгар, Монгол хэмээх хоёр орны түүхэн 
холбоосыг эрчилж өгчээ. 

“Монголын нууц товчоон”1-д 
дурдсанаар Хэрлэний хөдөө Аралд 
1235 онд буулгасан зарлигаар 
өрнийг чиглэсэн “ахмад хөвүүд”-ийн 
байлдааны аян эхэлж, бүх цэргийг Бат 
ахлан голын цэргийг Гүюг толгойлон 
алтан ургийн нийт 12 хан хөвгүүд их 
цэргийн хамт Европыг зорин хөдлөв. 

Энэ байлдааны ажиллагаа бүхэлдээ 
яг л Чингис хаан Хорезм улс руу 
гурван замаар дайрч Самарканд хотыг 
ганцаардуулсан шиг Сүбэдэй баатрын 
байлдааны төлөвлөгөөнд тулгуурлан 
Бат ханы удирдлагаар Мажарын нийслэл 
Остерган хотыг гурван замаар дайрч 
холын болон ойрын тусламжаас салгав. 
Монголчууд асар хурдтай давшиж, 1241 
оны 3-р сарын 15 гэхэд Пештийн гадна 
монгол цэргүүд унгарчуудтай анх удаа 
тулалгарч байлдав. Шийдвэрлэх тулаан 
4-р сарын 11 нд Шаё голын эрэг дээр /
одоогийн Мухи гэдэг тосгоноос ойрхон/ 

1 Монголын нууц товчоо § 270

болж хоёр тал маш их гарз хохирол 
амсаж, Сүбэдэй баатар “цувруулах”2 
тактик хэрэглэснээр монголчуудын 
ялалтаар өндөрлөжээ. Унгарын Бела 
хаан тэндээс зугтааж Австри, Германы 
нутгаар дамжин Адриатын тэнгис 
рүү зугтсан аж. Европын аян дайныг 
амжилттай удирдан явуулсан Чингис 
хааны анхны ач хүү Бат хамгийн 
түрүүнд их өвөг эцгийн сонголтоор хувь 
улсын хан болсон бөгөөд алтан ураг 
дотор хамгийн нэр нөлөөтэй байж олны 
хүндэтгэлийг зүй ёсоор хүлээж, дэлхийн 
цэргийн түүхэнд Монголоор овоглон 
бичигдэх олон гавьяаг байгуулсан юм. 

Ийнхүү байлдааны үйл ажиллагаа 
болон Их Монгол, Монголын эзэнт 
гүрний төрийн бодлогын хүчтэй 

2 “Цувруулах” тактик нь дайсны цэргийг бүслэн нэг 
хэсэг газрыг онгорхой орхиж, дайсан тэр газраар 
бүслэлтээс цуварч гарахад нь араас нь очиж устгах 
тактик юм. Энэ нь одоо хөдөө орон нутагт мал 
сүргээ тоолохдоо хашаанаас цувруулж гаргадагтай 
ижил юм.
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нөлөөн дор Монгол, Унгар хоёр улсын 
ард түмний ахуй амьдрал, зан заншил, 
хэв хуулинд уламжлагдан үлдсэн ижил 
төсөө бүхий хууль цаазын үлдэцийг 
тодруулах зорилго тавив. 

Монгол, Унгар хоёр үндэстний 
зан заншил, хэв хуульд үзүүлсэн 

харилцан нөлөөлөл
Унгар-Монгол хоёр үндэстэн 

хэдийгээр хоёр биенээсээ алс хол 
оршдог хэдий ч Евроазийн эртний 
нүүдлийн соёл иргэншилт ард түмнүүд 
эрт үеэс, өвөг дээдсийн оюуны болон 
эдийн соёлын уламжлалаар харилцан 
бие биенээсээ авсан асар их өв соёлыг 
өдгөө хүртэл хадгалсаар байгаа бөгөөд 
хоорондоо ижил төстэй ёс заншил, 
уламжлалын талаар маш их төстэй 
зүйлүүд нэлээд байна. 

Харамсалтай нь энэхүү сэдвийг 
урьд өмнө нь хэн ч дэлгэрүүлэн авч 
үзсэнгүй, зөвхөн хэл шинжлэл3, дуу 

3  Харамсалтай нь хоёр ард түмний угсаатны зүй, 
түүний ёс заншлыг бусад талын эрдэмтэд сайн 
судлаагүй учир, Унгарын угсаатны зүйч манай /
Унгарын/ маш олон эртний зан үйлийн угсаа 
гарвалыг сайн мэдэхгүйгээр, эртний Унгарын 
угсаатны зүйн соёлын өвийг голдуу герман болон 
слав гаралтай хэмээн гэж үздэг боловч, тэд нар 
түүнийгээ батлан харуулж чадаагүй юм. 
Төв-Азийн нүүдлийн соёл иргэншлийн үндсэн гол 
цөм нь өдгөөгийн Монгол угсаатны зүйн ёс заншил, 
соёл мөн болно. Жишээ нь : Умар-Унгарын шинэ 
жилийн мэндчилгээг “мендикалаш” гэдэг. Тэр үг 
нь өдгөөгийн монголчуудын мэнд, мэндчилгээний 
үгтэй төстэй. Гэвч унгарын нэгэн хэсэг угсаатны 
зүйчид үүнийг слав үгээр тайлбарлахыг оролдож 
байна.
Миний бие /Борбала/ хэдэн жилийн турш өдгөөгийн 
монголын угсаатны зан үйлийг, унгарын угсаатны 
зүйн ёс заншилтай харьцуулан авч үзэх явцад маш 
олон ижил төстэй адилтгалуудыг олсон. Унгарын 
нэрт монголч эрдэмтэн Балинт Габор XIX зууны 
сүүлчээр 1200 ижил утгатай үг байна гэж тогтоосон 
бол, энэхүү судалгаанд тулгуурлан судалгаа хийсэн 
Кара Гьөргь 300 ижил төстэй үг олж тэмдэглэсэн. 
Өвөрмонголын профессор Учралт 2000 оны дундуур 
Унгарт очихдоо бас нэлээд хэдэн ижил төстэй үг буйг 
олж тогтоосон байна. Сүүлийн гурван жилд Цегдели 
Каталин гэдэг хэл зүйч туркийн эрдэмтэнтэй би 
хамтран ажилласнаар Балинт Габорын тодорхойлсон 
1200 үгнээс зөв, бурууг нь нягтлан дээрхээс илүү 
300-400 үг буйг олж тодорхойлов. Тэдгээр үгсийн 

хөгжим4 хоёрыг харьцуулан үзэх замаар 
эрдэм шинжилгээний судалгаа хийсээр 
байжээ. 

Хоёр улсын харьцуулсан судалгаа 
хэдийгээр 1960 аад оны үед унгарын 
нэрт угсаатны зүйч Диосеги Вилмош, 
эрдэмтэн О. Пүрэвтэй хамт Хөвсгөлд 
явж, бөөгийн зан үйлийн тухай судалгаа 
хийсэн юм. Судлаачид унгарын эрт 
үеийн бөө “талтуш”-н зан үйлийн 
уламжлалыг дархад бөөтэй харьцуулан 
судлах оролдлого хийсэн ч амжилттай 
судалгаа болж чадаагүй юм. 

 “Таркань Сүүч Ернө”5 –г нэрт 
эрдэмтэн Х.Пэрлээн номонд хүрэл 
зэвсгийн үеийн тамгыг унгарын адууны 
тамгатай харьцуулж маш олон ижил 
төсөөтэй зүйл байгааг тэмдэглэсэн 
боловч үүнээс өөр энэ хоёр улсын тухай 
харьцуулсан эрдэм шинжилгээний 
судалгааг хэн ч хийгээгүй байна.

Ийнхүү Унгар болон Монголын соёл 
иргэншлийг харьцуулан судлах судалгаа 
эдүгээ хүртэл хийгдээгүй орхигдож 

нэг хэсэг нь XI зууны үеийн турк хэлэнд ч байна. 
Зарим үгс нь зөвхөн монгол хэлний үгийн сангаас 
тайлбарлаж болох үгс ч байна. Би Хөх хотод ирснээс 
хойш санамсаргүй 20-25 шинэ үгнүүдийг унгар, 
монгол хэлэнд адил байгааг олж тогтоосон бөгөөд 
манай хоёр хэлний зүйн дүрэм ч бас адилхан байна. 
Улмаар манай хоёр орны өвөрмөц хэллэгийн нийтлэг 
тал нь эртний нүүдэлчдийн соёлоос улбаатай нь 
шууд харагдаж байна. Дээрх маш олон өвөрмөц 
хэллэг зөвхөн хүний нэг тал биш харин амьдралын 
бүхий л салбар хамрагдаж байна. Үүнд жишээлбэл : 
мал маллах, газар тариалан, байшин сав барих, мэргэ 
төлгө тавих, бичгийн соёл, дуу хөгжим, бөө мөргөл 
зэрэг олон заншлаар бидний өвөг дээдсээс ижил 
ахуйтай байсныг мөн байгалийн араншинг таньж, 
мал мал аж ахуйгаа өндөр түвшинд хөгжүүлэн ирсэн 
үр дүн харуулж байна. 
4 Сүүлийн зуун жилд бага хэмжээгээр боловч, нэрт 
унгарын угсаатны зүйч Монголын тухай бага зэрэг 
судалгаа хийсээр байсан. Жишээ нь : Унгарын 
ардын үлгэр,  эртний ардын дуу, хөгжим  зэргийг 
түрэг, перс, орос, монгол зэрэг угсаатантай хэрхэн 
харьцаж, унгарын уламжлалт соёл ёс, заншилд 
үлдээсэн зүйлүүд, өдгөөгийн нүүдлийн соёлт 
Монголтой маш ойрхон гэдгийг тогтоожээ. Ялангуяа 
унгар ардын дуу Өвөр Монголын эртний ардын 
дуутай тун төстэй байдлыг 1930 оны үед Саболчи 
Бенце хэмээх судлаач баримтаар гарган үзүүлэв. 
5 Таркань, 1965: 76. 187-199.
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ирснийг, нэн яаралтай залруулан, 
хоёр талын эрдэмтдийг оролцуулан 
байнгын тогтмол үйл ажиллагаатай 
судалгаануудыг хийх нь нэн чухал 
учраас үүнийг тодруулахад, Монгол-
Унгарын хамтарсан анхны эрдэм 
шинжилгээний өгүүллийг энэ сэдвээр 
эхлүүлж байгаадаа таатай байна. 

Хэв хууль гэдэг ойлголт өөрөө хууль 
зүйн шинжлэх ухаанд ихээхэн маргаан 
дагуулдаг. Гэвч бид энэхүү маргааныг 
шийдвэрлэх тал дээр санал оруулах 
гэсэнгүй харин уг асуудалд хамаарал 
бүхий хэдэн агуулгыг та бүхэнд 
сонордуулж байна. Бидний нэрлэж 
хэвшсэн хэв хууль болон заншлын 
хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж болох 
заалтуудыг унгар болон монголчуудын 
эдүгээгийн зан заншлын үлдэц 
хийгээд XII-XIV зууны үеийн түүхэн 
сурвалжид тулгуурлан тодруулж байна. 
Зан заншлын цааз нь хориглосон хэм 
хэмжээнд тулгуурласан хүмүүсийн 
ухамсрын үйл ажиллагаанд чиглэсэн 
хэм хэмжээнээс ихэвчлэн бүрдэл 
болдог. Энэхүү ухамсарт чиглэсэн 
хэм хэмжээ тогтоосон зүйл зурвасууд 
нүүдэлчдийн ахуй соёл, ёс уламжлалд 
шингэсэн нь тухайн үеийн жуулчдын 
анхаарлыг төдий их татаж байсан учраас 
тэд өөрсдийн бүтээлдээ тэмдэглэн 
үлдээжээ. Тухайн үед хуулийн хэм 
хэмжээ болон хүнд шийтгэлтэйгээр “Их 
засаг”-т орж байсан зарим зурвасууд 
зан заншлын буюу хорио цээрийн 
шинжтэйгээр эдүгээ өвгөд хөгшдийн 
амнаас ам дамжин хэлэгдсээр байгааг 
бид зан заншил, хэв хууль гэсэн агуулгад 
багтаан ойлгож байна.

Тухайлбал:
Нэг. Байгаль хамгаалах хэв 

хууль
Эрт үеэс нар, сар, од эрхсийг шүтэх 

явдал дэлхийн олон угсаатнуудын дунд 
үзэгдэж байсан болов ч Нар Сарны 
шүтээн голдуу Евразийн хээрийн 

нүүдэлчдийн нэгэн өвөрмөц шинж гэж 
ярьж болно. Хүннү болон тэд нарын 
залгамжлагч нар Нар Сар хоёр нь 
Тэнгэр болон Этүгэн /эх дэлхийн/-ийг 
нэгтгэсэн байдлын бэлгэдэл6 байжээ. 
Ийм улсын бэлгэдэл хамгийн сүүлд 
Монголын нутаг дэвсгэрт археологч 
Д.Эрдэнэбаатарын удирдлагаар 
малтсан “Гол Мод II”-ын хүннүгийн 
булшнаас гарч цаашдаа ч дундад зууны 
үеийн монголчууд ч хэрэглэж байсныг 
Монголын нууц товчоон-д дурдсан нэгэн 
жишээ нь Дэй Сэцэний зүүдэнд үзэгдэж 
буй Нар Сарыг агтах цагаан шонхор 
юм. Нар сарны бэлгэдэл Хүннүгээс 
улбаатай гэдэг нь нэгэнт археологийн 
судалгаагаар хөдөлшгүй батлагдсан 
төдийгүй Унгар улсын нутагт мандан 
бадарсан Хүннүгийн Аттила хааны 
сүлдэд шонхор шувууны дүрс байсан 
бөгөөд энэ хиад боржигоны сүлдэд ч 
мөн адил уламжлагдсан байна. 

Шонхрын дүрст сүлдийг Унгарын 
Геза хаан хүртэл /972-997/ хэрэглэж 
байсан төдийгүй дундад зууны үеийн 
унгар зоосонд ч Нар Сар хоёрын төрийн 
бэлгэдэл болгон дүрсэлсэн байна. 
Дундад зуунд ч энэхүү нар, сарны 
бэлгэдэл унгарын Андраш болон Бела 
хааны /Бат хантай тулалдсан/ зоосонд 
тамгалагдан үлджээ. 

Монголчуудын нар, сарыг шүтэх, 
байгаль дэлхийн эхийг хайрлах, уул 
усаа онголон дархлах нь хууль зүйн хэм 
хэмжээнээс зан заншлын хэм хэмжээ 
болон эдүгээ ч уламжлагдаж ирсэн . 

Энэхүү эртний зан үйлийг хадгалж 
ХХ зууны үед Унгарын зүүн талын 

7 Энэ улсын “нар сар”-ны бэлгэдэл Аттила хааны 
удмын Арпадын угсаатан хааны дунд ч хэрэглэж, 
хааны тамга нь нар, сар хоёртой аж. Одоогийн 
байдлаар секелуудийн үүд хаалганд байнга нар, сар 
хоёрыг зэрэгцүүлэн тавьсан байгааг харж болно. 
Хүннү эзэнт хаан өглөө бүр Нарны, орой Сарны 
мөргөлийн тухай хятадын Ши Жи тодорхой мэдээ 
тэмдэглэв. Энэ зан үйл алга болоогүй цаашдын 
сурвалжид үл мөр уншигдаж улмаар одоогийн 
нүүдэлчдийн дунд хэрэглэсээр байна.
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малчид өглөө бүр Нарны өмнө сөгдөн 
мөргөдөг байв. Үүнтэй адилхан зан 
үйл унгарын Чанго үндэстэн7 хийж тэд 
нар нь нар мандах жаргахыг өвөрмөц 
хүндэтгэл үгээр нэрлэдэг. Одоогийн 
унгарчуудын хамгийн том баяр нь 
Чикшомёгийн 5-6 сарт8 болох том 
шашны мөргөл. Энэхүү баярын эхэнд 
хүмүүс шөнийн цагт ууланд гарч үүр 
цайлахын үед Нарын мэндчилгээ 
хийнэ. Энэ нь монголчуудын цагаан 
сарын шинийн нэгний өглөө нар 
мандахаас өмнө тахилгат ууланд гарч, 
нар мандахад ирэх жилийн ажил үйлсээ 
даатган залбирдагтай ижил юм. Умард 
Унгарын Бень9 гэдэг эртний газарт 
8-р сарын дундуур яг дээрх дурдсан 
мэндчилгээ хийж байдаг. Үүнээс 
гадна Кавказын Азербайжанд эртний 
нүүдэлчдийн нэгэн газар нутагт байгаа 
Баба Даг ууланд10 ч 7-8 сарт унгартай 
төстэй мөргөл хийж байна. Энэ зөвхөн 
наранд мөргөх зан үйл биш харин үүгээр 
дамжуулан хүмүүсийн ухамсарт байгаль 
дэлхийгээ хайрлах, хүн байгаль хоёрын 
хүйн холбоог үргэлжид сануулах, 
тэдний барилдлагыг бэхжүүлэх гэсэн 
хүсэл юм.

Их Монгол улс, Монголын эзэнт 
гүрний үед “Их засаг”-т тусгагдсан 
байгаль хамгаалах хэм хэмжээтэй 
холбогдол бүхий заалтууд нэгтгэвээс
• Эх нутаг усаа унаган төрхөөр нь 

байлгах;
• Нутаг бэлчээрийг зүй зохистойгоор 

ашиглах;
• Газар шороо, хөрсийг цэвэр ариун 

байлгах;

7 Чанго үндэстэн гэдэг нь одоогийн Рүмен улсын 
Молдва хэсэгт амьдардаг бөгөөд тэд нар эртний 
унгар аялгуугаар ярьдаг. 
8 Чикшомёгийн 5-6 сарын Пентакост нэртэй шашны 
баярт “нар үзэх” нэртэй ёслол бий. 
9 Унгарын Бень Естэргом буюу эртний унгарын 
нийслэлээс ойрхон газар мөн. Одоогийн Словак 
улсын харьяанд байгаа. 
10 Баба Даг бол Азербайжаны умар хэсэгт Кавказын 
хамгийн өндөр уулсын гуравт нэр нь бичигддэг.

• Усыг цэвэр ариунаар хадгалж 
хамгаалах;

• Газар нутаг, ой модыг гал түймрээс 
сэргийлэх;

• Газар шороо, уул хадыг элдвээр 
сүйтгэхгүй байх;

• Ан амьтныг хайрлаж хамгаалах, үл 
егүүтгэх;

• Ан авыг тодорхой зорилго 
зориулалтаар дэг журамтай агнаж 
байх зэрэг болно.
Эдгээр агуулга бүхий заалтыг 

сурвалжийн мэдээнд дараах байдлаар 
тэмдэглэжээ. “Их засаг”-т усыг 
бохирдуулахыг эрс хориглосон, 
түүнийг цэвэр ариун байлгах талаар: 
“Хавар болон зуны өдрүүдэд хэн ч 
усанд ордоггүй эсвэл гараа урсгал 
усанд угаадаггүй, угаасан хувцсаа газар 
дэлгэдэггүй учир нь тэд эдгээр үйлдэл нь 
аянга, цахилгааны хүчийг нэмэгдүүлж 
тэнгэрийг хилэгнүүлдэг гэдэгт итгэдэг 
аж”11 хэмээн Жувейни бичсэн бөгөөд 
түүнээс улбаалан авсан болов уу Рашид 
ад-Дин бараг ижилхэн ингэж өгүүлжээ.

 “Зун хаврын улиралд өдрийн цагаар 
ч залгай усанд хэн ч ордоггүй, голын 
усанд гараа угаадаггүй, алт, мөнгөн 
саваар ч ус хутган авдаггүй, угаасан 
хувцсаа газар дэлгэдэггүй байна. Учир 
нь гэвэл тэдний боддогоор чухам ийм 
зүйлүүд л тэнгэр хүчтэй дуугарах, 
цахилгаан цахилах явдлын шалтгаан нь 
болдог ажээ. Тэд нь энэ бүхнээс ихэд 
айж зугтаан гүйдэг байна”12 харин 
Ал-Умари тэмдэглэснээр “Хэн усанд 
шумбана тэр шийтгэгдэнэ”13 гэжээ.

Макризийн дурдсанаар: Ус болон 
үнс рүү шээвэл цаазалтугай. Усанд 
гараа дүрэхийг хориглож, ус хутгахын 
тулд ямар нэгэн сав суулга хэрэглэдэг 
байх. Өмссөн хувцсаа бүр мөсөн тайлах 
хүртлээ угаахыг хориглох”14 хэмээн 
хэд хэдэн янзаар бичсэн энэ зурвас 

11 Juwaini 1958: I. 204
12 Rashīd al-Dīn 1971: 77
13 Lech 1968: 96
14 Рязановски 2000: 71-72
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

амьдралд хэрхэн мөрдөгдөж байсан 
тухай Рашид ад-Дин “Нэгэнтээ хаан 
Цагадайтай ан хийгээд буцаж явсан 
байна. Тэд усанд ороод биеэ угааж 
байсан нэгэн лалын сүсэгтнийг харсан 
байна. Зан заншлын өчүүхэн зүйлийг 
баримталдаг байсан сүсэгтнийг алах 
гэсэн байна. Хаан өгүүлрүүн: “Одоо 
цаг нь биш. Бид ч ядарлаа. Түүнийг 
бариад энэ шөнө цагдаж хоног. Харин 
маргааш түүнийг шүү. Тэгээд цаазлаг” 
гэжээ. Тэрбээр энэ хэргийг Даишмэн 
Хажибт даалгаад лалын сүсэгтний 
орж байсан усанд нэгэн мөнгөн зоос 
нууцаар шид гээж маргааш шүүхэд 
ингэж өч гэж тэр лалын сүсэгтэнд хэл 
гэв. Үүнд: “би ядуу хүн, надад байсан 
мөнгө минь усанд уначихсан билээ. Би 
түүнийгээ авахын тулд л усанд орсон” 
гэж хэлээрэй гэж тушаав. Дараагийн 
өдөр нь түүнийг шүүхэд тэрбээр энэ 
тайлбарыг хэлбэрэлтгүй хэлсэн байна. 
Тийш нь хүн явуулж үзүүлэхэд мөнгөн 
зоос нь олдсон байна. 

Хаан айлдсан нь “Аугаа их “Их 
засаг” хуулийг зөрчих зоригтой хүн 
байна? Энэ золгүй хүн туйлын их ядуу 
ба гачаалаас иймхэн юмны төлөө 
өөрийгөө золиос болгосон байна” 
гэжээ. Тэгээд суллаад хаан түүнд 
сангаас 10 зоос өг гэж тушаалаа. 
Тэгээд үүнээс хойш дахин ийм хэрэг 
гаргаж зүрхлэхгүй гэсэн баталгааг 
бичгээр гаргуулан авсан байна. Үүнээс 
болоод дэлхийн чөлөөт хүмүүс хааны 
сайн санааны боол болсон гэнэ. Учир нь 
сайн санаа бол ихээхэн үнэт эрдэнэсээс 
илүү ажгуу.”15 

Энэ мэт амьд биетийг тэтгэн 
тэжээх чандмань эрдэнэ болсон 
усыг хайрлан хамгаалж, төрийн 
хамгаалалд оруулж хуульчилсан явдал 
нь нүүдэлчин Монголчуудын ахуй 
амьдралтай ч салшгүй холбоотой 
билээ. Монголчуудын байгаль дэлхийн 
хайрлан хамгаалахдаа хүмүүсийн сүсэг 
бишрэлд тулгуурлаж байсан нь эртнээс 

15 Rashīd al-Dīn 1971: 77

улбаатай бөгөөд Унгарчуудын зан 
заншилд ч мөн адил хадгалагдан үлдсэн 
байна. 

Унгарын Иштван хаан /1000-1038/ 
ч хүүдээ зориулсан зөвлөлгөөнд “өвөг 
дээдсийн хууль цаазыг бүү өөрчигтүн” 
гэж тэмдэглэв.16 

Хубилай хаан “Есдүгээр он (1259 
он)... Ер өгүүлэх нь өвгөсийн хуулийг 
дагана. Өөр улсын хуулийг дагаж 
явахгүй хэмээжээ. Тийм боловч бөө 
удган ба бэлгэдэх төлөгдөх ёсыг дагаж 
итгэнэ”17 гэсэн хоёр мэдээнээс дундад 
зууны үеийн унгар, Монголын хаад 
эртнээс өвлөгдөж ирсэн хууль цаазын 
өөрчлөлгүй баримталж явах тухай 
зарлигдаж байсан нь харагдана. 

Хоёр. Шашин шүтлэг хийгээд 
сүсэг бишрэлтэй холбоотой зан 
заншлын хэм хэмжээ. 

Тухайн цагийн монголчуудын 
ихэнх нь мөнх хөх тэнгэр, уул усныхаа 
лус савдагт гүнээ шүтэж ирсэн бөө 
мөргөлтөн байсан юм. Их Монгол улс 
байгуулагдсаны дараа гадаад дотоодын 
худалдаачдын хөл хөдөлгөөн ихсэхийн 
хэрээр тэдний дагалдан ирэгсэд болон 
бусад олон шашны бие төлөөлөгчид 
ирэх болсноор шашин шүтлэгийн янз 
бүрийн урсгалууд өөр өөрсдийнхөө 
номлолоо дэлгэрүүлэх болжээ. 

“Францисканы гэлэн Вильхельм 
Рубрук Хархорумд 1254 оны хавар 
ирснийхээ дараа хэдийгээр тэрээр 
өөрөө илэрхий өөр бодолтой байсан ч 
олон улсын өөр хаана ч байхгүй дундад 
зууны европын хотууд шиг Парисын 
Сайнт–Денисын дугантай харьцуулж 
болохоор, магадгүй түүнээс ч томоохонд 
тооцогдохоор хоттой танилцжээ.

Загалмайтны шашны нэгэн бүлгийн 
төлөөлөгч байсан Рубрук мэдээж 
шүтээний барилгыг сонирхжээ. “Дэргэд 
нь христийн–несториан шашны сүм 

16 Bollуk-Kristу (trans.) 2014.
17 Юань улсын судар 2002: 67-68
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байх ба онцгой анхаарал татсан нэр 
хүнд бүхий хороололд хоёр лалын сүм, 
янз бүрийн үндэстний арван хоёр 
онгон шүтээний дуган байхтай тэр 
танилцсан ба энэ нь олон улсын хот 
гэдгийг гэрчилж хүлээн зөвшөөрөхөд 
хүргэжээ.”18 Энэхүү тоо баримтаас 
харахад л тухайн үеийн Их Монгол 
улсын нийслэлд олон төрлийн шашин 
зэрэгцэн оршин байсныг илтгэнэ.

Их Монгол улсын зүгээс шашны 
талаар баримтлах бодлого нь шашин 
болгонд хүндэтгэлтэй хандана, үл 
доромжлоно, ямар ч шашны сүм 
хийд, тэдний албатуудыг татвараас 
чөлөөлөхөд чиглэж байв. Энэхүү үзэл 
санаа нь “Их засаг”-т тусгалаа олсон 
бөгөөд түүнийг залгамжлагч хаадын үед 
ч баримталж байсан бодлого болохыг 
сурвалжуудад тэмдэглэсэн байдаг. 

Энэ тухай Жувейни “Тэдэнд биеэ 
тушаагаад захирагдсан хүн бүхэн 
монголчуудын Яаса болон заншил 
ёсоор амь аврагдан аюул айдасгүй 
чөлөөтэй амьдрах болно. Түүнээс гадна 
тэд аливаа мөргөл, аливаа шашныг 
үл хязгаарлана. Хязгаарлах нь битгий 
хэл тэд бүх шашныг тэтгэн дэмждэг. 
...Тэд шашин бүрийн хамгийн номтой 
санваартнуудыг аливаа татвар, 
алба гувчуурын дарамтаас чөлөөлж, 
тэдний шашны эд хэрэглэл, өмч 
хөрөнгийг бүх нийтийн хэрэгцээнд 
зориулан, мөн тэдний харьяалалд 
байсан тариачдыг элдэв татвараас 
чөлөөллөө гэж зарласан. Мөнх хааны 
захиргааны үед, Чингис хааны удмын 
хэдэн хунтайж нар, өөрөөр хэлбэл 
түүний үр хүүхэд, ач гуч нар исламын 
сайн талыг дэлхийг захирахад ашиглаж 
байгаа одоо үед тэднийг муу хэлэх хүн 
ялангуяа Мухаммедын исламуудын 
дунд л лав байхгүй. Шашны ач тусыг 
хүртээд сүсэглэн дагах болсон хүмүүс 
тоо томшгүй олон болжээ”19 гэжээ. 
Öааш нь “Чингис хаан ямар ч шашин 

18 Erdenebat/ Ernst Pohl 2005:168
19 Жувейни 2004: I. 13

шүтдэггүй хүн байсан болохоороо 
аль нэг шашныг ялган гадуурхдаггүй, 
алиныг нь ч онцлон дэмждэггүй, цөмийг 
нь адилхан үздэг байлаа. Харин бүх 
шашны эрдэм номтой, үнэнч шударга 
санваартнуудыг хүндэтгэдэг, үүнийгээ 
бурхны хаанчлалд хүргэх баталгаа гэж 
үздэг байлаа. Түүнчлэн мусульманчуудад 
ивээлтэй ханддаг шигээ бас христийн 
болон бусад шашинд ч ивээлтэй 
ханддаг байв. Түүний хүүхдүүд, ач 
нар нь ямар шашин шүтэхээ өөрсдөө 
сонгоно. Жишээ нь тэдний нэг хэсэг 
нь мусульман шашин шүтлэг болоход 
нөгөө нэг хэсэг нь христийн шашныг бас 
шүтдэг болсон. Бас өөр шашин шүтдэг, 
мөргөлдөө үнэнч хүмүүс ч олон байсан. 
Тэд хэдийгээр өөр өөр шашинд орсон 
ч шашнаа улайран өмөөрч хоорондоо 
хямардаггүй, харин Чингис хааны Яаса 
хуулийг хэлбэрэлтгүй баримтлан эв 
эеэ их сахидаг байлаа.”20 гэжээ. Юань 
улсын судар-т энэ тухай:

“Есдүгээр он (1259 он)... Ер өгүүлэх 
нь өвгөсийн хуулийг дагана. Өөр улсын 
хуулийг дагаж явахгүй хэмээжээ. 
Тийм боловч бөө удган ба бэлгэдэх 
төлөгдөх ёсыг дагаж итгэнэ”21, 
Bar Hebraeus-ийн мэдээлснээр 
“Монголчууд алдартнууд болон цэвэр 
үнэнч шударга хэн бүхэн, эрдэмтэн 
мэргэдийг аль ч үндэстэн ястан байсан 
хамаагүй хүндэтгэл үзүүлэх ба албан 
тушаалд дэвшүүлнэ. Муу болон хүний 
үнэргүйчүүдийг үзэн ядна Энэхүү 
журамт ёсыг загалмайтнуудын дунд 
байсныг Монголчууд хаанчлалынхаа 
эхэн үедээ үзсэн бол тэднийг анхнаасаа 
л дотночлох л байсан. 

Харин тэдний хайр энхрийлэл нь 
тэр хэмжээний хүчтэй үзэн ядалтаар 
солигдон энэхүү журамт ёс ба байдлыг 
таалсан нүдээр харахгүй болж эхэлсэн. 
Яагаад гэвэл бүгдээрээ мянга мянгаараа 
мусалман болцгоосон”22 гэжээ.

Эдгээр сурвалжийн мэдээ нь “Их 

20 Жувейни 2004: I. 20
21 Юань улсын судар 2002: 67-68
22 Gregory 1999: 478-479
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

засаг” дахь шашны холбогдолтой хэм 
хэмжээг агуулсан гол сурвалж болох ба 
эдгээрийг бичсэн хүмүүс өөрсдөө ямар 
шашин шүтдэг байсан хийгээд ямархуу 
үзэл бодлын үүднээс үүнийгээ бичсэн 
зэргийг харгалзан үзэх хэрэгтэй. 

Гүюг хааны үед: “Гүюг хааны 
дэргэд атабэки тушаалтан байсан 
бөгөөд хүүхэд ахуй цагаас загалмайтны 
шашны сүсэгтэн Хадаг нь (Гүюг хааны) 
араншинд нөлөөлсөн нь бий. Түүнээс 
хойш Чинхай ч энэ үйлсийн хамсаатан 
болсон байна. Үүнээс болоод Гүюг 
хаан хэзээ ямагт Христосын шашин 
санваартны сургаалыг зөвшөөрдөг 
байв. Энэ тухай сураг чимээ түгсэн 
учир Шам, Рум, Осууд ба Орос орноос 
Христос санваартнууд түүний 
нийслэлийг зорин зүглэх боллоо. 

Хадаг, Чинхай нар л байсан цагт 
Лалын шашнаас няцах явдал хэзээ 
ч дутаж байсангүй. Гүюг хааны 
захиргааны үед Христос шашны үйлс 
нь дэгжиж дэвшин дээшилж байхад 
лалын сүсэгтний нэг нь ч түүнийг 
эцэргүүцэн дуугарах сачийгүй байлаа”23 
гэсэн бол өөр нэгэн баримт: Толуйн 
хатан Сорхагтани бэхиг шашинд хэрхэн 
хандаж байсан тухайд “Тэр хэдийгээр 
загалмайтны шашныг шүтдэг байсан 
боловч лалын (шүтээн) Мухаммед 
жаягийг амжуулахад дөхөм болохыг 
маш их хичээдэг бөгөөд лалын шейхүүд 
имамуудыг өргөл барьцаар цатгаж 
арвин их хишиг соёрхдог байлаа. 

Үүний баталгаа нь гэвэл тэрбээр 
Бухар дахь Медрес (лалын сүм)-ийг 
бариулахад зориулан мянган мөнгөн 
зоос соёрхсон бөгөөд түүнийг шейх-
ул-ислам Сейф ад-дин Бахарзи, 
түүнийг Аллах ивээх болтугай, энэ 
сайн үйлсийн хэргийг захирагч асрагч 
нь ба гэж тушаасан ба энэ медрес 
сүм нь вакф байхаас татгалзаж 
(түүнд) мударрисууд ба түлябүүдийг 
оруулсан ба түүнчлэн орчин тойрон 
ба мужуудад байнга л өглөг илгээдэг 

23 Rashīd al-Dīn 1971:184

байсан мөн лалын сүсэгтэн гуйлагчин ба 
ядуусыг тэжээхэд зориулан эд хөрөнгөө 
зарцуулсаар байлаа”24 гэж тэмдэглэжээ.

Эдгээр мэдээнүүд нь дундад зууны 
үеийн шашны хэм хэмжээг бүрдүүлж 
байгаа бөгөөд Монголын төрөөс явуулж 
буй шашны бодлогыг нийт нь эрдэмтэн 
Ц.Энхчимэг “Эзлэгдсэн орнуудын ард 
түмнийг оюун санаагаар нь захирч 
байхын тулд төрөөс бүх шашныг 
хүлээн зөвшөөрөх бодлогыг явуулж 
байв. Бодит амьдралд энэхүү бодлогыг 
хэрэгжүүлэх нь шашин хоорондын 
зөрчлийг урьдчилан сэргийлж энхийг 
сахиулахад чиглэж байв”25 гэсэн 
дүгнэлт хийсэнтэй нь санал нэг буйгаа 
энд тэмдэглэхийн дээр чухам дээрх 
шашны эрдэм номтой хүмүүст эдийн 
засгийн хөнгөлөлт үзүүлэн, амьдралын 
баталгаагаар хангаж, сүм хийдийг 
нь өргөжин тэлэхэд нь, залгамж үеэ 
бэлдэх сургууль байгуулахад нь төрөөс 
тусламж үзүүлэн тэтгэж, тэдний оюун 
ухааныг уралдуулан бодол санааг нь 
солилцох нөхцөлийг нь бүрдүүлж, 
тэднээс улбаалан төрөл бүрийн салбарт 
нийт ард түмэнд нөлөөлөх урлаг, соёлын 
хүрээ ч Их Монгол улсад өргөжин тэлж 
байв хэмээн бидний зүгээс үзэж байна. 

 Монгол төрийн энэхүү 
бодлоготой дүйхүйц хэм хэмжээ 
унгарчуудад бас байдаг. Хэдийгээр 
Унгарын ноёлох шашин Христ боловч 
лалын шашинг мөн чөлөөтэй болгожээ. 
Жишээбэл Калман хааны /1096-1116/ 
зарлигаар лалын шашинт хүмүүс 
өөрөө сүм барихыг зөвшөөрсөн бөгөөд 
сүмийг өөрсдийн мөнгөөр хангах ёстой 
байв. Тухайн үед Европын бусад газар 
нутагт христос шашнаас өөр шашин 
хүлээн аваагүй төдийгүй лал болон 
еврейчүүдийг маш хатуугаар торгох 
хууль хэрэгжиж байсан нь сурвалжийн 
мэдээнээс тодорхой харагдаж байна. 

24 Rashīd al-Dīn 1971: 199
25 Энхчимэг 2006: 126
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International Scientific Conference

Ганцхан нүүдлийн бодлоготой 
унгарчууд христийн шашнаас гадна 
өөр шашинт хүмүүсийг өөрийн шашнаа 
чөлөөтэй шүтэх эрхээр хангажээ. 
Эртний бөө мөргөлийг шүтдэг хүнийг 
их хатуугаар торгохгүй байх уг үзэл 
санаа ч одоогийн Унгарын ардын 
уламжлал болон үлдсэн бөгөөд Унгарын 
христосын шүтлэгт ч тэднийг хүндэтгэн 
үздгээс ил харагдаж байна. 

Хэв хуулийн бас нэг сэжим бол 
шашин шүтлэг, сүсэг бишрэлийн замаар 
хадгалагдан үлдсэн хэм хэмжээнүүд 
байдаг. Тухайлбал монголчуудын 
эртнээс шүтэж ирсэн зүйл бол “гал” 
нь Монголчуудын шашин шүтлэг, бөө 
мөргөлтэй нэлээдгүй холбоотой бөгөөд 
тухайн үеийн төрт ёсны зан үйлд ч 
галыг ордны ёслолд хэрэглэж байсан 
тухай олон баримтыг бичиж үлдээжээ. 
Жишээ нь: 

“Бөө нар хоёр хэсэг гал ноцуулна. 
Тэгээд оросын бүх ван, гүн хийгээд 
язгууртан ноёдыг дагуулж, галын 
дундуур явуулж өнгөрөөгөөд булт 
бүгдийг заяагч галд мөргүүлнэ. Хаанд 
өгөхөөр авчирсан бэлэгний юмсаас нэг 
хэсгийг галд өргөсөн хойно, тэд нарыг 
хааны дэргэд дагуулж очно. ...Тэд 
нарын хүрч үзсэн газар нь хоёр талд тус 
тус нэг хэсэг гал ноцож байх бөгөөд 
оросын олон арван ван, гүн, язгууртан 
ноёд галын дундуур өнгөрч гараад гал 
хийгээд, заяагчид ёслон мөргөнө”26 
гэжээ. 

Энэ нь гал бол бүх нүгэл хилэнц, 
хар буруу санааг ариусгадаг учир 
хаанд бараалхах хүн хийгээд түүнд 
өргөх бэлгийг ч хоёр галын дундуур 
өнгөрүүлдэг байна. Үүнээс гадна 
галтай холбоотой хэд хэдэн зурвасыг 
сурвалжуудад тэмдэглэж иржээ. Үүнд: 

“Гал руу хутгаар чичих, эсвэл 
ямар нэгэн байдлаар хутгаа галд 
хүргэх, мөн хутгаар тогооноос мах 

26 Карпини/Рубрук 1982: 78

гаргах, түүнчлэн галын дэргэд түлээ 
хагалбал тэд галын толгойг тасалчих 
тул цаазламуй”27, “гал алдаж бэлчээр 
шатаасны нэгэн гэрийнхнийг алмуй.,... 
аянга ба түймэрт үхэгсдийн эд, 
малыг бүрэн орхиж зайлаад эрхбиш 
ой болсны хойно сая буцаж ирмой”28 
гэх мэтээр тэмдэглэсэн байна. Өнөөг 
хүртэл Монголчууд галыг дээдлэн 
хүндэтгэж галтай холбоотой олон арван 
цээрийн ёсыг амьдрал ахуйдаа мөрдлөг 
болгосоор байна. 

Унгарчууд гал ч тахидаг. 10-р зууны 
лалын газар зүйч нар унгарчууд гал 
тахидаг гэж тэмдэглэл бичив. Христос 
лам болон унгарчуудын зарим зан үйлд 
“өвлийн болон зуны нарын эргэлтын 
баяр”-29 т тэд нар яг “тэрс үзэлтэний 
зан үйлээр баярлаж байгаа” гэсэн. 
Мэдээж уг баярт гал түлээд тойрондоо 
бүжиглэдэг. Заримдаа “галыг үсрэх 
ёслол”30 ч бий. Бадраасан галаа байшинд 
хамгаалдаг. Иштван31 хааны 1-р хуулинд 
галын хамгаалагч нарт сүмд орохыг 
зөвшөөрсөн. 

Унгарчуудын хуримын заншилд 
шинэ бэр хадам ээжийн байшин ороход 
заавал галд мөргүүлдэг нь мөн л 
монголчуудын шинэ бэрийн ёслолтой 
ижил агуулгатай байна. Ер нь унгарчууд 
галыг дээдэлж шинэ талх шарахад 
дээжийг нь галд өргадөг нь ч гэсэн 
монголчууд хонь гаргаад шинэ махны 
дээж, ходоодны амсрыг “мах мах” 
хэмээж галд өргөдөг заншилтай билээ. 
“Гал ариун цэвэрхэн учраас үүнд хог, 
давс бусад зүйлийг оруулах цээрлэсэн 
мөртлөө Христос ламаар ариун болгох 
идээний дээжийг галд оруулах зүйтэй 

27 Carpini 1930: 73
28 Пэн Дая/Сюй Тин 2006: 261
29

30 “өвлийн болон зуны нарын эргэлтын баяр”- Нарны 
туйл буюу 12 сарын 21 нд болон 6 р сарын 23 –ны 
Нарын жилийн эргэлттэй холбоотой. “үсрэх ёслол” 
оор хүмүүст дараа жил хүртэлх эрүүл мэндийг 
бэлэгддэг 
31 Иштван хаан 1000-1038 Аттила удмын христос 
шашин хүлээн авсан унгар хаан 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

гэсэн”32 гэсэн Унгарын зан заншлын 
улбаа ч монголчуудынхтай адил байгааг 
анхаарч үзэх хэрэгтэй юм. 

Монголын нууц товчоон-д бөө 
мөргөлийн зан үйлтэй холбоотой бас 
нэгэн зан үйл бол мэргэ төлөг тавих, 
аливаа үйл явдлыг урьдчилан зөгнөн 
хэлэх явдлыг тэмдэглэсэн байдаг.

Түүнд бичсэнээр "Тэр цагт Тэв 
Тэнгэр Чингис хаанд өгүүлрүүн: Мөнх 
тэнгэрийн сахиус нэгэн удаа Тэмүжин 
улсын эрхийг барина. Нэгэн удаа Хасар 
улсын эрхийг барина гэж зөн мэдэгдэв. 
Хасараас эс болгоомжилбол юу болохыг 
мэдэхгүй” 33 гэсэн бол Рашид ад Дин: 
Хөхөчү бөө "Тэнгэр надтай ярьж 
байна"... "Би тэнгэрт бараалхаж 
байна."... "Чи тэнгэрээс заяасан ёсоор 
Ертөнцийн эзэн байх ёстой" гэж 
Чингист үргэлж хэлдэг байв"34 гэж 
бичсэн байдаг. Монголчуудын энэ зөн 
совин, мэргэ төлөг тавих ёс эдүгээ ч 
уламжлагдсан бөгөөд унгарчуудын 
ёстой харьцуулан үзэв. Эдүгэ цагт 
Монголын бөө болон лам, жирийн иргэд 
ч 41 чулууг ашиглан хийх мэргийг дорно 
дахины судлаачид сайн мэдэж байна. 
Энэ аргыг Төв Азиас гадна унгарын зүүн 
Чанго үндэстэн ч бас хэрэглэж байна. 
Гэвч тэд нар чулуугаар биш, харин 41 
эрдэнэ шиш болон боргоцойгоор мэргэ 
төлөг тавьдаг байна. 2012 онд унгар, 
монгол судлаач нар /Борбала нар/, нэгэн 
тува бөөтэй хамт чангогийн мэргийг 
үзэж Чанго болон тувагийн мэргийн 
аргыг харьцуулж үзээд энэ хоёр нь маш 
их адилхан гэж тогтоов. 

Өөр тусгай мэргийн арга нь амьтны 
ясаар ирээдүйг унших нь монголчуудын 
нэгэн өвөрмөц мэргэ нь болох далаар 
ирээдүйг шинжих ёстой адил юм. 
Эртний нүүдэлчид үүнийг өргөн 
хэрэглэж байжээ. Торгоны зам дагуух 

32 Magyar Néprajzi Lexikon. 1977.
33 “Монголын нууц товчоон” 244§
34 Рашид ад Дин 2002:124

нутгаас гарсан археологийн олдворууд 
нэлээд гарч, заримынх үсэг ч байж тэр 
үеийн хүмүүс ирээдүйгээ мэдэх гэсэн 
нэг арга нь болж байв. Амьтны ясаар 
мэргэ хийх арга унгарчуудын дунд 
бас байжээ. Үүний зарим жишээ одоо 
ч мэдэгдэж байна. 11-р сарын 11-нд 
Унгарт Мартон христийн сахиусны 
өдрийг тэмдэглэдэг, тэр баярын өдөрт 
унгарчууд, голдуу галууны махыг 
зориулж чанаж хэрэглэдэг. Энэ үедээ 
галууны ясыг шинжиж дараа жилийн 
цаг агаарын шинж байдлыг үзэж мэргэ 
хийдэг. Үүнтэй төстэй эртний мэргийг 
12-р сарны 21-ний өдөр бас унгарчууд 
гахайн элгийг харж, мэргэ хийж дараа 
жилийн цаг агаар, төлөв шинж байдлыг 
мэддэг байна.

Одоогийн байдлаар унгарчууд 
шагайн мэргэ хийдэг эсэхийг 
тодруулаагүй, гэвч Унгарт 50 жилийн 
өмнөх хүүхэд ийм тоглоомоор тоглож, 
түүнийг манай унгарчууд “чига” гэдэг 
ба тэр нь монголын шагай гэсэнтэй 
төстэй үг байна. Зарим дурсгал Унгарын 
Угсаатны зүйн музейд хадгалж байна.

Үүнээс гадна Унгарын дундад 
зууны үеийн булшнаас нэлээд тооны 
шагайн яс гарч ирж байна. Гэвч үүний 
ач холбогдол, уг сурвалжийг унгарын 
судлаачид нарийн судлаагүй орхисон 
байна.

Гурав. Онго, амьтны шүтлэг туг 
сүлдтэй холбогдох нь

Дээр нэгдүгээр хэсэгт энэ талаар 
цухас дурдсаныг дэлгэрүүлье. Эртний 
нүүдэлчин угсаатан бүр өөр өөрийн 
өвөрмөц онгон амьтан шүтээнтэй байв. 
Унгарчуудын эртний сурвалжуудын 
хоёрт нь буга бусад нь шонхор шувууны 
тухай тэмдэглэсэн байдаг. 

Үүнд: “Нэгэн өдөрт Хунор Магур 
хоёр анд явж нутгаасаа гарч хээр талд 
тэдний өмнөөс гэнэт нэг марал үргэн 
гарч ирсэн. Тэр хоёр түүнийг хөөж 
Меотис намаг хүртэл мөрдөн дагажээ. 
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Марал тэдний нүднээс алга болж, 
мөрийг хэчнээн хайгаад ч олсонгүй. 
Тэд намагт дуустал явж малын сайн 
бэлчээр болох газрыг олж үзжээ.” 35 
Энэ нь шидэт буга манай өвөг дээдэст 
шинэ нутагт үзүүлсэн гэсэн утгатай. 
Уг сурвалжид Хунор Магор хоёрын 
ээжийг /Энэ үгийг унгарын судлаач 
нар эм буга буюу үнээгээр тайлбарлаж 
байна./ Кавказад амьдарч байсан нэгэн 
нүүдэлчин угсаатай холбодог. Скиф 
язгууртан Аланууд нь ийм үлгэрийг 
сайн мэддэг байсан тэд нар христосын 
шашин авсан ч үүнийг хадгалан 
үлдсэнээс гадна хритосын шашинтай 
холбогдуулсан. 

Энэ домогтой төстэйг Чингис 
хаан баруун зүгт дайлаар мордож 
Хорезмыг байлдан дагуулж бүхүйд 
“билигт гөрөөс”-тэй холбоотой домгийг 
Ш.Нацагдорж36, В.Ян37 тэмдэглэсэн 
байдаг төдийгүй Монголын нууц 
товчоон-ы 1§-д “Дээд тэнгэрээс 
заяат төрсөн Бөртэ-Чино, гэргий Гуа-
Марал”-ын тухай бичиж эхэлдэг бөгөөд 
Өгэдэй хаан өөрийн буруутай үйлийг 
дурдахдаа “Тэнгэр газрын заяагаар 
төрсөн гөрөөс”38-ийн тухай дурдсан 
байдаг. 

Унгарчууд уг аланчуудыг дагуулж 
христосын шашны хүлээн авсны дараа 
бугын шүтлэг хэвээрээ болж буга нь 
шинэ шашны нэгэн хүндэтгэл амьтан 
болов. Жишээлбэл “Имрэ хааны хүү39 
нэгэн удаа Польшид ан хийхээр явахдаа 
нэгэн шидэт бугыг үзэж яг тэр газарт 
нэгэн сүм байгуулсан. 11-р зууны сүүлээр 
манай хаан ноёдтойгоо тулалдах цагт 

35 VI зууны үед Ёрданесын тэмдэглэлд Европын 
хүннүчүүд нь бугыг дагуулан шинэ нутагт хүрээд 
ирсэн. Хожуу хүннүгийн болгарчууд нь яг ийм домог 
үлдэж, тэд нар нийтээрээ маш эртний нүүдэлчин 
соёлыг нарийн хадгалагдсан. 
36  Нацагдорж 1991.150-151
37 Ян 1950. 279-280
38 Монголын нууц товчоон 1§, 281§
39 Имрэ хааны хүү 1031 онд таалал төгссөн. Тэр бол 
Иштван хааны ганц хүү байсан. 

нэгэн хааны хүүгийн өмнө нөгөө шидэт 
буга тэмдэг үзүүлснээр тэр тулалдаан 
ялна гэж мэдсэн.” Тэр бас уг газарт 
буганд зориулан нэгэн том сүм хийд 
байгуулав. Шидэт бугыг унгарчууд 
одоо ч хүртэл хүндэтгэж үздэг ба манай 
шинэ жилийн ерөөлд байнга дурсдаг 
гол амьтны нэг юм.

Монголын өндөрлөг дэх эртний 
угсаатнуудын бугыг шүтэж байсан 
ба үүний нэг баримт нь эртний хүрэл 
зэвсэг үеийн буган чулуун хөшөөний 
дурсгалууд мөн. Судлаачдын үзлээр 
эртний овог угсаатны бүлэг өөрийн 
онго, шүтээндээ бугыг сийлсэн байв. 
Монголын Нууц Товчоон-д Чингис хааны 
өндөр өвөг дээдсийг Гоо Марал гэдэг, 
тэр нэрлэх нэр нь унгарын сурвалжтай 
таарч байна. 

Унгарчуудын онго, шүтээн амьтны 
нэг нь “шонхор” үүнийг сурвалж бичгүүд 
“турул” гэдэг. Энэ үг Монголын Нууц 
Товчоон-д байгаа Хэрэйдийн Тоорил 
ханы нэртэй төстэй шинжийг харуулж 
байна гэж унгарын судлаачид үздэг. 
Монголын Нууц Товчоон-д: “Есүхэй худ, 
би энэ шөнө нэгэн зүүд зүүдлэв. Цагаан 
шонхор шувуу нар, сар хоёрыг атган 
нисэж ирээд миний гар дээр буув” гэж 
зүүдлэв. Нар, сарыг бид нүдээр үздэг 
билээ. Гэтэл нар, сар хоёрыг атгаж 
миний гар дээр буух нь гайхалтай, ямар 
сайн тохиол учрах болов гэж би бусдад 
хэлсэн бүлгээ” 40 гэж тэмдэглэн буй. 
Дай Сэцэний зүүд, үүнд цагаан шонхор 
үзэгдэж гартаа Нар Сарыг атгаж, үүгээр 
удахгүй Боржигин овогтой ямар чухал 
хэрэг гарч гэж мэдэгдэв. Унгарчуудын 
түүхэнд ийм шидэт зүүд бас байдаг, 
тэр нь яг шонхортой холбоотой байв. 
Сурвалжид “Елүд-ийн хүүг Үгэг Скифид 
нэгэн Өнөдбилиа41 эмэгтэй төрүүлж, 
түүнийг Алмуш гэж нэрлэжээ. Яагаад 

40 МНТ 62§
41  Елүд, Үгэг Скифид нэгэн Өнөдбилиа- тэд нар 
Унгарын хааны удам. Тэд нар бас Аттила хаанаас 
гарсан VIII-IX зууны үеийн хүмүүс мөн. 
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гэвэл ээж нь жирэмсэн байх үед 
зүүдэндээ нэгэн махчин–түрүл янзын 
шувуу үзэгдэж “хээлнээсээ гаргаад 
гадны газар нутагт арилж” гэж 
хэлсэн.

Уг шонхор нь жирийн амьтан биш 
харин Аттила хаан болон хүннүчүүдийн 
улс төрийн бэлгэ тэмдэг болж, уг 
зүүдэнд унгарчуудын том хааны сүнс 
үзэгдэв гэж үздэг бололтой.42 IX-X 
зууны унгарын булшнаас маш олон 
шонхрын дүрс гарч ирсэн тэр шүтлэг 
унгарчууд христосын шашин авсны 
дараа ч алга болсонгүй, унгарын хааны 
угсааг “Турулын удам”43 /латин хэлээр de 
genere Turul/ гэж нэрлэдэг. XII зуунд уг 
шувуу Герман ханы эхнэр болсон унгар 
хааны охины туужид гардаг. “Түүнийг 
Ержевет44 гэж тэр эмэгтэй маш 
зөөлөн зантай болж ядуу хүмүүсийг, 
ааваасаа авсан мөнгөөр байнга ивээн 
тэтгэж байсан учраас түүнийг нас 
барахдаа христосын нэгэн том сахиус 
болгож түүний оршуулгын үед гэнэт 
нэгэн том биетэй шонхор шувуу 
болгон илэрхийлж удаан хугацаагаар 
уг эмэгтэйн булшын дээр нисч, түүний 
сүнсийг хамгаалах бололтой. Хожуу 
үед XYII зууны үед амьдарч байсан 
нэгэн том ханы амийг нэгэн удаа ийм 
шонхор шиг шувуу амьтан аврав”45 гэж 
домог яриа байна. Товчхондоо ярихад 
унгарын эртний онгон амьтны шүтлэг 
нь монгол болон унгарчуудын дунд 
буга гөрөөс болон шонхор шувуугаар 
илэрхийлэгдэн олон зуун жилийн турш 
маш сайн хадгалагджээ. Туг сүлдтэй 
холбогдол бүхий тахилга, тайлганы 
ёс, дэг түүнийг хууль эрх зүйгээр 

42  Борбала 2016: 278
43  Турулын удам бол Аттила удам гэсэн утгатай. Тэд 
нар Дээд Тэнгэрийн заяагаар Турул шонхроос гарсан 
гэж домоглодог.
44 Ержевет /1207-1235/ бол баруун Европын Елизабет 
гэсэн эмэгтэй нэр. Тэр бол христосын шашны нэгэн 
нэртэй сахиус. Өөрсийгөө бас Аттила удамтай гэдэг. 
45  Ракоци Ференц 1703-1711 онуудын унгарын эрх 
чөлөөний хөдөлгөөний удирдагч, хан- ханы домог. 
Тэр бол Зүүн Унгарт тулалдахад түүний амийг 
шонхор авав гэж домоглодог.

баталгаажуулан уламжлуулан ирсэн 
ёс ч эдүгээ хоёр улсад адилхан байгааг 
дэлгэрүүлэн үзэх шаардлагатай байна. 

Эцэст нь дүгнэж хэлбэл: Түүхэн 
урт удаан хугацааны туршид буюу 2000 
гаруй жилийн тэртээгээс Монгол, Унгар 
улс нь улс төрийн хувьд төдийгүй ард 
иргэдийн ахуй амьдрал, зан заншил, өв 
соёлоороо холбогдож иржээ. 

Харамсалтай нь ийм баялаг түүхтэй 
хоёр улсын тухайд харьцуулсан судалгаа 
аль ч түвшинд төдийлөн хөгжөөгүй, 
ялангуяа хууль эрх зүй, хэв хуулийн 
шинж бүхий олон заалт, зан заншлын 
хэм хэмжээг харьцуулсан судалгаа 
байхгүй байгааг зөвхөн гурван зүйл 
агуулгаар гаргахад энэ мэт байна. 

Евразийн улсуудаас Унгар болон 
Монголчуудын байгаль хамгаалах 
хууль, шашин шүтлэг хийгээд сүсэг 
бишрэлтэй холбоотой зан заншлын хэм 
хэмжээ, онго, амьтны шүтлэг болон 
туг сүлдтэй холбоотой зан заншил, хэв 
хуулийн хэмжээ нь бусад улсуудаас эрс 
ялгаатай болохыг илтгээд зогсохгүй, 
хоорондын ижил төсөөтэй болохыг 
энэхүү илтгэлийн үр дүн харуулж байна. 

Цаашид ч энэ харьцуулсан судалгааг 
үргэлжлүүлэн хамтран хийх бөгөөд 
хууль зүйн эрдэмтэн судлаач та бүхнийг 
үнэтэй зөвлөгөө өгнө гэдэгт итгэж 
байна. 
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VIEWS ON CRIMINAL SUBCULTURE IN THE WORKS AND CREATURES OF 
RUSSIAN AUTHORS IN 19-20TH CENTURIES 
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Аннотация: В статье авторы рассматривают такой важный элемент 
уголовно-исполнительной характеристики осужденных современной российской 
пенитенциарной системы, как криминальная (тюремная) субкультура, отраженная 
в работах известных русских (советских) писателей, исследователей, ученых. 
Авторами отмечается, что для успешного и эффективного противодействия 
преступности возникает насущная необходимость знания о данном феномене, с 
целью дальнейшего профилактического воздействия на осужденных.

Abstract: In this article, authors touched such important elements of criminal 
enforcement features of the accused in the modern Russian penitentiary system such as 
criminal (prison) sub-culture attracted in the famous Russian (Soviet) writers, researchers, 
and scientists. Authors highlighted that successful and effective struggle against criminal 
actions requires a sufficient knowledge on this phenomenon with future prevention actions 
on the accused. 

Товч агуулга: Энэхүү ажилд зохиогчид нь орос, зөвлөлтийн алдарт зохиолч, 
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судлаачид болон эрдэмтдийн бүтээлд тусгагдсан байдлаар орчин цагийн оросын 
пенитенциар системийн эрүүгийн гүйцэтгэх ажиллагааны гол элемент болсон 
ялтнуудын орчныг судалж үзсэн. Зохиогчид гэмт хэрэгтэй амжилттай, үр дүнтэй 
тэмцэхийн тулд, ялтныг цаашид гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тухайн 
бие хүний талаар маш сайн мэдлэгтэй байж судлан үзэх шаардлагатайг онцлон 
тэмдэглэжээ.

Ключевые слова: криминальная (тюремная) субкультура, «лагерная» 
литература, тюремная стратификация, профилактика преступлений.

Keywords: Criminal (prison) sub-culture, “prison” literature, prison stratification, 
prevention from crimes

Түлхүүр үгс: эрүүгийн /шоронгийн/ орчин, “шоронгийн” талаар зохиол бүтээл, 
шоронгийн стратификаци, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх. 

Активность обращения к теме криминальной субкультуры в последнее 
время со стороны ученых разных отраслей знаний объясняется существующей в 
современном обществе проблемой возросшего уровня криминальной активности 
преступников, правового нигилизма со стороны населения, ухудшающегося 

с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
состояния в обществе. В отношении 
криминальной субкультуры сложились 
определенные представления, 
которые мифологизировались, как и 
преступники, которые являются ее 
главными носителями. 

Наиболее распространенный миф 
состоит в том, что криминальная 
субкультура зародилась в условиях 
«советской лагерной системы» 30-
40-х годах прошлого столетия и 
является уникальным для нашего 
государства явлением. Особое место 
в исследованиях криминологов, 
правоведов уделяется «воровскому 
движению», не имеющему аналогов 
в мире. Ранее нигде в мировой 
криминальной практике не выделялся 
такой феномен, как институт «Воров 
в законе». Итальянские «мафиози», 
колумбийские «картели», китайские 
«триады», японские «якудза» по 
своему построению, организации 
и внутренней характеристике 
существенно отличаются от 
преступной организации в России. 

Понятие криминальной (тюремной) 
субкультуры имеет глубокие 
исторические корни, доказательством 

тому служит не достаточно большой 
круг исследований в области права, 
истории, литературы и публицистики. 

Изучением криминальной 
субкультуры занимались видные 
отечественные криминологи еще 
в XIX веке: Д.А. Дриль, И.Я. 
Фойницкий, С.К. Гогель и другие1. 
Очевидно, уже тогда понималась 
социальная опасность распространения 
криминальной субкультуры среди 
обычных граждан, и такая опасность 
отнюдь не недооценивалась. 
Авторы исследований считали, 
что для исправления ситуации и 
ликвидации негативных последствий 
от преступных проявлений, включая 
криминальную субкультуру, 

1 Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и 
ссылке. СПб., 1872.; Фойницкий И. Я. Ссылка на 
запад в ее историческом развитии и современном 
состоянии. СПб., 1881.; Гогель С. К. Вопросы 
уголовного права, процесса и тюрьмоведения: 
Собрание исследований.  СПб., 1906.; Дриль Д. А. 
Ссылка и каторга в России: Из личных наблюдений 
во время поездки в Приамурский край и Сибирь. 
СПб., 1898.; Малиновский И. А. Сссылка в Сибирь: 
Публичные лекции, читанные в Томске в ноябре 
1899 г.  Томск, 1900.  С. 85.; Гран П. К. Каторга в 
Сибирь: Извлечение из отчета о служебной поездке 
начальника ГТУ П. К. Грана в Сибирь в 1913 году.  
СПб, 1913.   
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достаточно улучшить отношение 
общества к преступникам и провести 
гуманизацию законодательства и 
условий отбывания осужденными 
наказаний.

Криминальная субкультура 
непосредственно связана с 
общностями несовершеннолетних и 
молодежи, имеющими криминальную 
направленность и занятыми 
преступной деятельностью2. 
Криминальная субкультура выступает 
условием живучести, целостности 
и сплоченности криминальных 
сообществ, эффективности их 
преступной деятельности. В 
то же время нормы и ценности 
криминальной субкультуры 
являются мощными регуляторами 
индивидуального поведения 
несовершеннолетних и молодых 
правонарушителей и преступных 
групп, обладают высочайшей степенью 
референтности в силу действия 
механизмов психического заражения, 
подражания, и особенно прессинга, 
постоянно создающих для подростка 
и молодого человека ситуацию 
фрустрации и психической травмы. 

Криминальная субкультура 
имеет место не только в закрытых 
воспитательных и исправительных 
заведениях, но и в преступных группах 
на свободе. Вступление подростка и 
молодого человека в криминальную 
группу связано с принятием ее норм, 
ценностей и установок. 

Особое место среди них занимает 
тюремная субкультура3, которая в 

2 Хармаев Ю.В. Криминальная субкультура 
и прогноз ее развития в республике Бурятия 
(криминологический и уголовно-исполнительный 
аспект) // Вестник БГУ., г.Улан-Удэ, 2005. С.97. 
3 В юридической литературе встречаются 
различные определения данного явления, 
например, «преступная культура» (В.Н. Кудрявцев. 
Преступность и нравы переходного общества. 
М., 2002. С. 103), «криминальная субкультура» 
(И.К. Масягутов. Криминальная субкультура и 
преступность несовершеннолетних. С-Пб.,2001. 

конце ХХ – начале ХХI в., претерпела 
существенные изменения. Сегодня 
явно прослеживаются следующие 
тенденции: 1) вытеснение прежних 
«воров в законе» и присущих 
им взглядов и традиций новым 
поколением преступников, которые не 
изолируются от социальной среды, но, 
напротив, глубоко в нее проникают 
и паразитируют на социальных 
институтах; 2) сближение преступной 
субкультуры с нравами современного 
кризисного общества, где в силу 
«железного закона капитализма» идет 
война «всех против всех». 

Так, по мнению, В.Н. Кудрявцева 
под преступной субкультурой 
понимают «нравы преступной 
среды… нравы с одной стороны, 
«идеологически» поддерживают 
ее (преступность) существование, 
а с другой – как уже сказано, 
оказывают разлагающее влияние 
на неустойчивые социальные слои 
и группы только образующегося 
у нас гражданского общества»4 
Под криминальной субкультурой, 
по мнению И.К. Масягутова, 
понимается «совокупность 
норм, ценностей, образцов 
поведения, регламентирующую 
жизнедеятельность преступного 
сообщества, его отдельных членов, 
способствующая его существованию и 
противостоянию правоохранительным 
органам, а также воспроизводству 
профессиональных преступников»5. 
И.М. Мацкевич рассматривает 
криминальную субкультуру, как 
объективное явление, находящееся 
в сложной взаимосвязи с культурой 
общества, социальными процессами, 

); «тюремная субкультура» (Ю.В. Хармаев, В.С. 
Филиппова. Уголовно-исполнительное право. Улан-
Удэ., 2004., С.84.). 
4 КудрявцевВ.Н. Преступность и нравы переходного 
общества. М., 2002. С. 104.
5 Масягутов И.К. Криминальная субкультура и 
преступность несовершеннолетних. С-Пб.,2001. 
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происходящими в нашем обществе6.
Вполне можно согласиться 

со структурой криминальной 
субкультуры, описанной И.М. 
Мацкевичем, который выделяет 
следующие элементы:

- криминальной идеологии, которая 
представляет собой систему понятий 
и представлений, сложившуюся в 
групповом сознании преступников. 
Своеобразной философии, которая 
оправдывает, объясняет и поощряет 
преступный образ жизни, снимает 
психологические и нравственные 
барьеры у людей, оказавшихся перед 
выбором противоправного или 
социального типа поведения;

- криминальной нравственности, в 
свою очередь, противопоставляемой 
нравственности социальной; 

- криминального образа жизни, 
который представляет собой 
привлекательный стандартный тип 
поведения, оказывающий влияние, 
прежде всего на молодого человека. 
При этом важно определенную часть 
денег заранее отдать в сберегательную 
кассу преступников в так называемый 
«воровской общий котел», «общак». 
Своего рода экономическая 
составляющая преступной 
деятельности;

- криминальной организации, 
уголовно-правовая характеристика 
которой четко отражена в ч.4 ст.35 УК РФ;

- криминального культа, который 
сводится к двум составляющим: культу 
личности и культу оружия7. 

Наиболее подробная 
классификация криминальной 
субкультуры предложена В.Ф. 
Пирожковым8:

6 Мацкевич И.М. / Криминальная субкультура / 
«Российское право в Интернете». №1/2005 / http://
www.rpi.msal.ru/prints/200501criminology1.html / -с. 
1
7 Мацкевич И.М. / Указанное сочинение – с. 2
8 Пирожков В.Ф. Законы преступного мира 
молодежи (криминальная субкультура). – Тверь: 

1. Поведенческие атрибуты, к 
которым мы относим «законы», 
правила и традиции «другой 
жизни», клятвы и проклятия;

2. Стратификационно-стигмативные 
элементы, позволяющие «верхам» 
разделить несовершеннолетних 
и молодежь на иерархические 
группы в соответствии с 
занимаемым ими положением, 
«пометить» (заклеймить) каждого 
из них;

3. Коммуникативные атрибуты 
(татуировки, клички, уголовный 
жаргон), выступающие 
как средство общения, 
межличностного и межгруппового 
взаимодействия;

4. Экономические атрибуты («общий 
котел» и принципы материальной 
взаимопомощи), являющиеся 
материальной базой криминальных 
групп, их сплочения и дальнейшей 
криминализации;

5. Сексуально-эротические ценности 
– особое отношение к лицам 
противоположного пола, половые 
извращения, проституция, 
порнография, эротика, 
гомосексуализм;

6. Особое отношение к своему 
здоровью – от симуляции болезней, 
самоповреждений как способа 
достижения определенных выгод 
до занятия спортом, «накачкой» 
мышц, строгого соблюдения 
режима жизни и питания;

7. Алкоголизм, употребление 
наркотических и токсических 
веществ как «средство» 
сплочения преступных сообществ, 
самоутверждения подростков и 
молодежи в ближайшем окруже.
Первым отечественным 

исследователем криминальной 
субкультуры можно по праву назвать 
Ф.М. Достоевского. В его повести 
«Записки из Мертвого дома», 
опубликованной в 1861 году, отражены 
впечатления пережитого и увиденного 

ИПП «Приз», 1994. 
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на каторге в Сибири, в Омском 
остроге, где он провел четыре года, 
осужденный по делу петрашевцев. 
Примерно в это же время в 
юридической литературе встречаются 
первые упоминания собственно 
об артелях воров и конокрадов. 
Криминальную субкультуру описывал 
и А.П. Чехов в повести «Остров 
Сахалин»9. В.М. Дорошевич в своей 
работе «Сахалин (Каторга)» один из 
первых дает подробную и четкую 
криминологическую характеристику 
личности преступников, отбывающих 
наказание на каторге10. Известный 
русский краевед и исследователь 
Сибири С.В. Максимов в работе 
«Сибирь и каторга»11 впервые пытается 
раскрыть имеющуюся стратификацию 
каторжан. Несомненно в актив 
автора можно занести его попытку 
дать сравнительную характеристику 
словарю жаргонных слов и выражений, 
а также отдельно рассмотреть вопрос, 
посвященный «тюремной лирике». 

Об особенностях советской 
уголовно-исполнительной системы 
периода культа личности И.В. Сталина 
писали А.И. Солженицын12, В.Т. 
Шаламов13. Мало кому известно, 
что поэт, песенник, бард Владимир 
Высоцкий тоже приложил усилие в 
раскрытии «лагерной» тематики. В 
соавторстве с журналистом Леонидом 
Мончинским  был написан роман 
«Черная свеча» повествующий о 
проблеме выживания осужденных 
в заключении, о сложных 
взаимоотношениях между ними, и 
одним из первых обратившихся к 

9 Чехов А.П. Остров Сахалин. – Правда, 1985.
10 Дорошевич В.М. Сахалин (Каторга). – М.: ООО 
«Изд-во Сова», 2009.
11 Максимов С.В. Сибирь и каторга. – М.: ООО «Изд-
во ЭКСМО Пресс», 2001.
12 Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ. – М.: 
ИНКОМ НВ, 1991.
13 Шаламов В.Т. Воспоминания. – М.: ООО «Изд-во 
Олимп», 2001. 

теме «Воров в законе» (закрытую 
тогда тему)14. Роман в последствии 
(2006 г.) был экранизирован и на его 
основе был создан художественный 
фильм «Фартовый». И.М. Губерман 
– советский и израильский писатель, 
известный современному читателю 
и получивший широкую известность 
благодаря своим афористичным и 
сатирическим четверостишиям – 
«гарикам», после отбытия в советских 
лагерях издал документальную 
повесть «Прогулки вокруг барака»15. 
Отличительная черта в произведении 
И.М. Губермана это – тюремная 
стратификация осужденных в эпоху 
«застоя» советской пенитенциарной 
системы. 

Перечисленные выше 
произведения авторов помогают более 
точнее, рельефнее, четче рассмотреть 
такой феномен, как криминальная 
(тюремная) субкультура. Однако, с 
правовой точки зрения невозможно 
данный институт представить без 
исследований на эту тематику 
известных современных криминологов, 
специалистов уголовного и уголовно-
исполнительного права.16 

14 www.2lib.ru/getbook/2486.html
15 Губерман И. М. Прогулки вокруг барака. – М.: 
ООО «Глаголъ», 1993. 
16 Гуров А.И. Профессиональная преступность: 
прошлое и современность. – М.: Юрид. лит., 
1990.; Бабаев М.М. Социальные последствия 
преступности. – Учеб. пособие. – М.: Академия 
МВД СССР., 1982.; Лебедев С.Я. Антиобщественные 
традиции, обычаи и их влияние на преступность: 
Учеб. пособие. – Омск: ВШМ МВД СССР, 1989.; 
Корецкий Д.А., Тулегенов В.В. Криминальная 
субкультура и ее криминологическое значение. – 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр 
пресс»., 2006.; Шемякина В.В. Криминальная 
субкультура в современной России. – Учеб. пособие. 
– Челябинск: 2010. и др. 
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эрхлэгч, доктор, профессор
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Research Assistant 
Т.ГАНЧИМЭГ 
Эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан 

Abstract: Nowadays, it’s impossible to imagine a country’s development without 
good governance and a consistent administration. There is an increasing need of 
comprehensive control methods for governments’ decision making process regarding 
the increased role and responsibilities of the structure. Looking at the world history, 
we see countries with vast mineral and other natural resources who lack processing 
manufactures and infrastructure technology export their riches directly as raw materials, 
and they experience considerable interest to keep the government control, especially 
the financial control as weak possible. Unfortunately the practice is present in case of 
Mongolia too. There is an uncertain gap within the activities of our government and public 
organizations, breach of justice, responsibility and control system resulted from weak 
correlation between laws and regulations of finance, administration and control, as well 
as lack of integrated legal environment policy, which shall be the base for political, social 
and economic development of Mongolia. As stated by some scholars, government can be 
a protector, but at the same time, a severe violator of human rights. 

Товч агуулга: Орчин үеийн улс гүрнүүдийн хөгжлийг сайн засаглал, түүнд 
нийцсэн удирдлага, хяналтгүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Төрийн үүрэг, хариуцлага 
байнга өсөн нэмэгдэж байгаагийн хирээр төрийн шийдвэр гаргах түвшинд хяналтын 
арга барил улам боловсронгуй болгох шаардлага нэмэгдсээр байна. Байгалийн 
баялаг, эрдэс түүхий эд, түгээмэл тархацтай эрдэс түүхий эд, ашигт малтмал 
ихтэй атлаа боловсруулах үйлдвэр, дэд бүтцийн технологи сул, баялгаа түүхий эд 
хэлбэрээр экспортлодог улс орнуудын хувьд төрийн хяналт, тэр дундаа санхүүгийг 
хяналт сул байлгах сонирхол их байдаг гэдгийг дэлхий улс орнуудын түүх харуулж 
байна. Энэ туршлага ч Монгол Улсын жишээн дээр батлагдаж байна. Монгол Улсын 
улс төр, нийгэм эдийн засаг, ирээдүйн хөгжлийн үндэс болон мөрдөгдөж буй төрийн 
санхүү, удирдлага, хяналтын хууль тогтоомжуудын харилцан уялдаа сул, хууль 
эрх зүйн орчны нэгдсэн бодлого үгүйлэгдэж байгаагаас төр, төрийн байгууллагын 
үйл ажиллагаанд тодорхой бус орон зай үүсч, шударга бус байдал, хариуцлага, 
хяналтын тогтолцоо доголдсоор байна. Төр хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалдаг 
боловч бас хамгийн ноцтой зөрчигч байж болзошгүй талаар эрдэмтэд санал бодлоо 
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илэрхийлсэн байдаг. 
Keywords: State control, role of the state, responsibility, decision making, 

authority, distribution of power in government, financial control.
Түлхүүр үгс: Төрийн хяналт, төрийн үүрэг, хариуцлага, шийдвэр гаргалт, эрх 

мэдэл, төрийн эрх мэдлийн хувиарлалт, төрийн санхүүгийн хяналт. 

MODERN APPROACH TOWARDS 
GOVERNMENT CONTROL

Scholars defined that constitution 
becomes outdated and get renewed, 
while government control stays the 
same at all times1. Nowadays, there are 
many types and steps regarding the role 
and functions of administrative control. 
Therefore, administrative control shall be 
taken into account as a “comprehensive” 
system2. Methodology, experience and 
path that countries followed with regards 
of government control differ from each 
other, though the common purpose is 
identically same as to serve the rights 
and interests of the people as it is the 
core principle of democracy3. Control can 
be classified generally as parliamentary, 
judicial, financial, internal, administration 
and governance control, political parties, 
press, citizen and public according to 
their role and functions. From these, 
administration and governance control is 
regarded as one of the main government 
controls. Administrative control can also 
be classified precisely according to the 
timeframe, range, content, purpose and 
the control subject. There are past, present, 
future and feedback controls according to 
timeframe and range, legal, performance 
based and subject specific controls 

1 Degenhart, Christoph: Financial control of the 
government. State legal association of Germany. (55) 
1996, p. 192. Translation from German.
2 Schaefer, Ingeborg. E: Democratic control is a strategy 
of government administration. Factor comparison. State 
Budget Magazine. (23) 1996, p. 55. Translated from 
German.
3 Hans-Herbert von Arnim: Financial control of 
government in democratic society. Berlin 1989. p. 43. 
Translated from German.

according to the content and purpose, 
as well as internal, external, direct and 
indirect ones according to the control 
subject. As defined by Schmidt-Assmann4, 
internal control shall reflect organizations 
that are directly governed by director 
of that certain system and organization, 
which in other way includes any control 
unit or department designated within the 
organization. Above mentioned control 
implementation organizations shall differ 
by their roles and functions, assignments 
to undertake, their internal organization, 
activities and performances. Each control 
has its’ own type of purpose and direction. 
These characteristics depend on role and 
functions of that certain organization. 
There are concrete correlations between 
controls, as one fulfills, supports, 
influences and cooperates the empty gap of 
the other ones in order to be carried their 
functions out effectively. Parliamentary, 
governmental and judicial controls do not 
carry financial controls out effectively, but 
it specifically covers some gaps which 
are not coordinated by financial controls5 
онцлогтой. As a tool to examine any type 
of decision making activity, control actions 
help prevent, correct and counsel any 
inaccurate decisions. Each management 
decision contains both control and 
responsibility functions. “Responsibility” 
is the key phrase of legal science. 
Although “control” is not a legal phrase, 
responsibility and control are closely 

4 Scmidt-Assmann, Eberhard/ Hoffmann-Riem, 
Wolfgang: Administration control. Baden-Baden 2001, 
p. 17-18. Translated from German.
5 Vogel, Stefan: Administration and administration units. 
Zuerich 2008, p. 247. Translated from German.
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related to the main principles of democracy 
and good governance. Responsibility can 
be divided into political, financial and 
administrative groups6. “Uncontrolled 
power gradually generates aggression and 
dictating government mechanism”7. It 
is explained by scholars that control is a 
“tool” to limit power, but not the owner, 
or possessor. Control and power are to 
abide certain laws of balance. As there is 
a direct relevance between responsibility 
and control, responsibility and control 
shall exist wherever decision making right 
is valid. 

There is no coincidence in stating 
“There is no responsibility without control, 
and no control without responsibility”. 
Government policy decisions being made 
under controls of political powers, citizens 
and public organizations becomes base 
for efficient and innovative administration 
performance. Decision making and 
implementation of the government are 
correlated with performance and other 
parallel control functions8.

Public control is one of main control 
types. This is mainly carried out by citizens 
and/or non-governmental organizations. 
Transparent government activity enables 
opportunity to put some control for citizens, 
where it has vast significance in reflecting 
public interest in state policy as well as 
performing public service in practical, 
prompt and efficient manner. Especially 
if supported by specialized organization, 
efficiency and effect of the control action 
will be increased, becoming pillar to make 
government activities transparent and 

6 G.Shabbir Cheema: Democratic society to connect 
government and citizens. Government administration 
and democratic governance. United Nations 
Development Program. Mongolia 2008, p. 32-33.
7 Brunner, Georg: Control in Germany. Koeln. 1972. p. 
35. Translated from German.
8 Krebs, Walter: Control roles in government decision 
making process. Government’s legal contribution in 
finance, parliament and judicial control. Heidelberg 
1984, p. 8. Translated from German.

constituting trust for the government.
Role and functions of public control 

is closely related with activities of the 
public society and shall include policy 
examination, control and inspection on 
performance of government organization 
and activities of certain officials9, 
investigate issues on hold and direct 
government attention on them, to protect 
human rights, to represent and advocate 
citizens’ interest on issues related to 
politics, environment10, social and/or other 
critical issues. 

SOME CRITICAL PROBLEMS 
FACED BY MONGOLIAN 

POLITICAL AUDITING PROCESS
Taking the government’s decision 

making process11 into account in relation 
with control: it helps us limit power, 
create actual responsibility, examine and 
implement management decisions and 
becomes base to increasing responsibility. 
Therefore, control is not only a tool to 
enhance democracy and limit power within 
democratic society, but also plays some 
significant role to raise responsiveness and 
ensure respect to law. 

Financial control is undoubtedly 
one type of the administrative control. 
It has been and will be representing 
important part in administrative control 
within all kinds of society. Depending 
on characteristics of activities performed 
by the highest financial control body of 
the government, countries of the world 
strictly exercise following core principles. 
This constitutes the independent and 
self-maintaining character of the highest 

9 United Nations. Governance to achieve Millennium 
Development Goals. Mongolia 2008, p. 91.
10 Aisha Ghaus-Pasha: Social society roles in governance. 
Government administration and democratic governance. 
United Nations Development Program. Mongolia 2008, 
p. 129.
11 Eichenberger, Kurt: Government power and control. 
Compiled by Andreas Kohl. Wien 1979, p.24. Translated 
from German.
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financial control body of the government. 
Next to the independent financial control 
body of the government, state financial 
control is simultaneously undertaken by 
parliament, government, ministry and its’ 
specific departments (internal control), 
designated professional organization, 
as well as financial jurisdiction12. The 
independent and self-maintaining 
characteristic of the highest financial 
control authority is defined within the 
constitution and it is officially regarded 
as constitutional organization in highly 
democratic countries, which makes this 
type of control different than the other 
types.

Government control becomes a 
tool to allocate, limit and to examine 
the governance power of the state. 
Significance of independent and self-
maintaining financial control is clear 
according to the statement that constitution 
becomes outdated as time goes by and gets 
renewed while financial control stays the 
same13. “Uncontrolled power gradually 
generates aggression and dictating 
government mechanism”14. As stated by 
scholars, control is a “power” to limit 
“power”, but not an owner or possessor 
of the power. In other words, control is 
different than power. As there is a direct 
relevance between responsibility and 
control, responsibility and control shall 
exist wherever decision making right is 
valid. Scholars propose theory of “No 
responsibility with no control, no control 
with no responsibility” and agree on 
concept that “control” is “responsibility”. 
Significance of parliamentary control 

12 Klippstein, Gerhard: Some critical issues faced by 
financial control. Doctoral thesis. Mannheim 1972, p. 2. 
Translated from German.
13 Degenhart, Christoph: Financial Control of the 
Government. Government and Legal Association of 
Germany. (55) 1996, p. 192. Translated from Germany.
14 Brunner, Georg: Control in Germany. Koeln. 1972. p. 
35. Translated from German.

is quite broad in democratic countries. 
Parliament, as highest governing body of 
the state, possesses the right to ratify laws 
and legislations, while carrying out the 
control for legislations, implementation 
of the core policy decisions and tasks, 
state’s financial, credit, tax and money 
policy, state budget, as well as economic 
development progress of the country. 

 In countries with high democratic, 
social and economic development, 
government decision is controlled both 
by parliament and political parties with 
parliamentary seat, and active participation 
in control is practiced by “minority group 
parties”. In governance power allotment 
of a state, parliament is a control body 
while government is the control object. As 
independent and self-maintaining financial 
control of a state becomes a basic element 
of the democratic and juridical state, it is 
distinctive by complying15 with the principle 
to qualify rights and responsibilities of the 
citizen of a democratic society – a root of 
the government’s financial control theory. 
Naturally, the more government control 
becomes dependent, the more transparency 
and justice of democracy is breached, 
scope of government control mechanism 
shrinks and liability system is distorted. 
Countries with historic experience of 
avoiding this nature have always valued 
independence of financial control and 
the activity of highest financial control 
authority. It is not only important to warrant 
the independence and self-maintenance 
of the highest financial control body, its’ 
management by constitution but also to 
ensure independence of its’ financing 
issues. Without being constitutionally 
declared, activities of the highest financial 
control body is against constitutional 

15 Hans-Herbert von Arnim: Financial control of a state 
in democratic society. Berlin 1989. p. 42. Translated 
from German.
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jurisdiction16. 
In our country case, independence 

of National Auditing Authority (NAA) 
activities, the highest financial control 
practice, is not declared by constitution of 
Mongolia, but only regulated by “Law on 
State Auditing” of Mongolia. According to 
this law, dependence of NAA activities can 
be defined as follows:
 - Activity of NAA is dependent from 

State Great Khural of Mongolia. (§7.2 
Law on State Auditing of Mongolia) 
It’s stated in law that “National 
Auditing Authority shall comply with 
other decisions of the State Great 
Khural”17. 

 - In one way, being dependent from 
State Great Khural means in other way 
dependent from a political party with 
majority seats.

 - NAA shall directly and directly 
depend from government of Mongolia. 
Because in Section 1 of Clause 29 
of “Constitution of Mongolia”, it is 
defined that “Member of State Great 
Khural can be prime minister and 
member of government”18. At the 
present, when members of State Great 
Khural works as ministers of main and 
other ministries, power of executing 
governance is expanded, resulting law 
making and executing powers mix – 
causing breach of governance power 
allotment principle, invalidation to 

16 Stern, Klaus: Republic and states in INTOSAI’s 
constitutional legislation frame. Compiled by Wolfgang 
Boening/Albert von Mutius. Financial control of a state 
in democratic society. Heidelberg 1990, p 19. Translated 
from German
17 §7.2 Law on State Auditing of Mongolia. Mongolia 
3rd of January 2003.
18  This part has been rephrased by te 
constitutional amendment on 24th of December 1999, 
and invalidated by Resolution 02 of Constitutional 
Court in 2000. Also, another amendment has been made 
according to the Constitutional Amendment made on 
14th of December 2000 / This Clause was clear to the 
public in 1996 according to the complaint by citizen 
D.Lamjav.

control government from State Great 
Khural and insufficiency in correlated 
control mechanism. 

 - The independence and self-
maintenance of the organization is 
inseparable from the independence 
of decision making authority of 
the organization. NAA has a one 
leader dominated General Auditing 
administration also called as “West-
Minister“, a monarch administration. 
For countries with low democracy 
experience and transitive economy 
like Mongolia, General auditing 
management is risky as influencing 
“one person” is easier than influencing 
members of collective management at 
all times.

CONCLUSION
Government control system takes great 

place within state legislation, management, 
finance and for relationship between 
government and civil society. Based on 
this concept, scholars19 has brought up a 
theory on integrated effect of several kinds 
of control, calling it as a legal prototype of 
democratic government. This, in classical 
sense, means that different control 
organizations which are specialized in 
certain control integrate their action under 
unified purpose. Control organizations 
can cooperate and use an integrated 
information database for state control 
process. In Mongolia, National Auditing 
Authority, its’ local divisions, General 
Authority of Specialized Inspection, 
Independent Agency Against Corruption, 
General Department of Taxation, Customs 
General Administration should develop 
an integrated information network in 
state control and cooperate according to 

19 Baeumlin, Richard: Controlling the government and 
administrative management from parliament. Swiss 
Lawyers Association. 1966, p. 165-180. Translated from 
German.
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clearly defined role and responsibility 
coordination through distinct mechanisms. 
Using integrated information database 
shall help create effective control in short 
period and promote liability in decision 
making process. Cooperation between non-
governmental organization, citizens and 
civil society will enable innovative control 
system in state financial control and at the 
same time it will significantly promote 
fight against corruption. Advancement of 
legal environment is obligatory.
 - In the result, there will be a consistency 

between power-control and 
responsibility in government control 
process, time and budget efficiency 
at control organizations, as well as 
elimination of variance between 
information and examination results.

 -  Highest financial control organization 
shall further develop its’ cooperation 
with private auditing organizations. 
For public organizations, there are lots 
of things to learn from activities of 
private enterprises.

 - There is an “Enormous gap left 
aside from state financial control” in 
Mongolia. No “border or limitation” 
may exist in state financial control 
activities and we face the obstacle to 
lawfully include the left over areas 
into the control effect.

 - Nowadays, there are numerous 
discussions on significance of 
control organizations. State control 
organization shall be intelligent 
and skillful institute. Therefore, 
cooperation with research and 
scholastic organizations are vital.

 - Human resource capacity of the 

state control organization shall be 
built according to integrated policy, 
systematically and in constant 
manner. Poorly developed employees 
are causing extra burden for public 
organizations.

 - Recently, theoretical and practical 
issue of government efficiency have 
been raised quite frequently. Specific 
attention must be paid on a spread 
practice where unprofessional people 
being assigned at important decision 
making positions.

 - It is already about time to make 
conclusions on government efficiency, 
adequate government administrative 
structure, efficiency as well as public 
servants’ effectiveness.
It is important that government 

control organizations evaluate not only 
the things have been done in the past by 
public and administrative organization, 
but also give recommendations for 
further activities to implement in future. 
Of course sustainability is vital for each 
sector. Lawful control, parallel inspection 
activities will be improved and correlated 
control between political powers will be 
enabled if it will be regulated that highest 
state financial control organization of 
Mongolia reports to the law making 
authority, government, judicial governance 
and also for National Security Council on 
behalf of politics, economy, society and 
citizens’ interest.
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АРГААР ОНООН ТОГТООХ

SOME ISSUES ON METAPHORS AND METONYMY OF 
LEGAL TERMINOLOGY

О.ШИНЭБАЯР 
Шинжлэх Ухааны Академийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн 
эрдэм шинжилгээний ахлах ажилтан, доктор, дэд профессор
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Товч агуулга: Хууль боловсруулан нэр томьёо тогтоох явцад авиа сэлгэх, 
дагаврын, үг товчлох, үг нийлэх, харь үгийг хуулбарлан авах гэх мэт үг бүтээх 
бүтээлч олон аргыг хэрэглэж байсны гадна үгийн утгыг шилжүүлэн дүрслэх аргыг 
мөн өргөн хүрээтэй ашигласаар иржээ. Шинжлэх ухааны хэлээ боловсронгуй 
болгож буй өнөө үед хуульзүйн нэр томьёог боловсруулахдаа аль болохоор үгийн 
шууд утгаар оноох, уран сайхан дүрслэлтэй, утга шилжүүлсэн нэр томьёог багасгах 
нь нэгэн тулгамдаж буй асуудал болж байна. Чухам иймийн тулд энэ удаагийн 
илтгэлд хуулийн нэр томьёон дахь төлөөлөх, зүйрлэх, адилтгах аргаар бүтсэн нэр 
томьёоны талаар бичиж байгаа билээ. 

Abstract: In this article, the author writes about how to use metaphor for legal 
terminology.

He emphasizes that metaphors and metonymy of legal terminology is mostly not 
suitable for terminology of legal science.

But today some metaphorical terms appear in Mongolian legal documents which is 
the problematic issue of the legal science.

Түлхүүр үгс: Нэр томьёо, үг бүтээх арга, төлөөлөх, зүйрлэх, адилтгах. 
Keywords: Term of legal science, metaphor, metonymy, word formation.

Манай нэр томьёоны үгийн санд 
1. Төсөөгөөр нь зүйрлэх /метафор/
2. Төлөөлүүлэх /метонимия/хоёр 

янзаар утгыг нь шилжүүлсэн үг 
олон байна. 
Эдгээр нь хоёр зүйлийн адил төстэй 

шинжид үндэслэн хэрэглэгддэг.
Өрнө дахинд Аристотелоос эхлэн 

Э.Кассирер, Х.Ортеги-и-Гассет, 
А.Ричардс, Ж.Сирл, Р.Якобсон, М.Блэк, 
Ж.Миллер, А.Вежбицка, Э.МакКормак, 
Ж.Лакоф, Н.Д.Арутюнова нарын 

эрдэмтэн судлаачид судалж иржээ. 
Дорно дахиндаа эртний энэтхэгийн 

Дандины “зохист аялгууны толь”-
иос уламжлалтай бөгөөд манайд 
ийм ухааныг хөгжүүлсэн хүн бол 
Ханчинхамбо Жамъяангарав гэдэг. 
Өнөө үед бид Х.Гаадан “Зохист 
аялгууны толин дахь адилтгал, зүйрлэл. 
УБ., 1986”, Л. Хүрэлбаатар. ”Эсэруагийн 
эгшиг дуун”. УБ., 1999 бүтээлүүд, 
Ш.Гаадамба, Д.Ёндон, Д.Отгонсүрэн, 
Ц.Сүхбаатар, С.Байгалсайхан, С.Дулам, 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

М.Базаррагчаа нарын эрдэмтдийн утга 
шилжүүлэн дүрслэх, яруу хэрэглүүрийн 
талаар судлан бичсэн судалгааны 
номоос харж болно. 

Метафор (хэлний зүйрлэл)
Метафор нь грек хэлний “metaphora” 

буюу шилжүүлэлт гэсэн үгээс гаралтай. 
Монгол хэл, соёлын судлалд метафор 
хэмээх ухагдахууныг “адилтгал”, 
“зүйрлэл”, заримдаа “адилтгал зүйрлэл” 
гэсэн хоршоо үгээр дүйцүүлэн хэрэглэж 
ирсэн бөгөөд ихэвчлэн уран зохиолын 
хэлэнд энэ нэр томьёог хэрэглэх нь 
түгээмэл байдаг.

Уран зохиолын ном зохиолоос 
метафорчилагдсан сэтгэлгээ, зүйрлэл, 
адилтгал гэсэн үг их сонсогддог. 
Гэтэл метафор бол зөвхөн уран 
зохиол төдийгүй хүний сэтгэлгээний 
илэрхийллийн нэгэн онцлог болон аль ч 
ард түмний хэлний бүхий л хэрэглээнд 
бий. 

Жорж Лаковын онолоор 
“Метафорын мөн чанар нь нэг юмны 
гол шинжийг өөр зүйлд оноож ойлгож 
хүлээж авахад оршино. Зөвхөн хэлэнд 
буюу өөрөөр хэлбэл үгэнд хамаарах 
төдий зүйл биш юм. Ерөнхийдөө 
хүний сэтгэхүйн үйл явц нэлэнхүйдээ 
метафорчлагдсан байдаг. 

Нүүдэлчдийн аливааг харьцуулах 
сэтгэлгээний онцлог нь хүн түүний бие 
махбодоос эхлэн, нүүдлийн аж ахуйн 
холбоотой бүхий л зүйлсийн шинжээр 
харьцуулан нэрлэхээс үүдэлтэй. 

Тухайлбал: Аливаа зүйлийн сав, 
багтаах зүйлсийг монгол хүний орох 
орон болсон гэр гэсэн үгэнд үндэслэн 
“Номын гэр”, “Тамганы гэр”, “Чээж 
гэр”, “Бууны гэр” гэх мэтээр утга 
шилжүүлэн хэрэглэх нь олонтаа бий.

Метоним (Төлөөлөл)
Эртний Грекийн “metōnymнa"- a 

change of name" “нэр өөрчлөх” гэх үгээс 
гаралтай.

Энэ нь аливаа юмс, үзэгдлийг 
орлуулан нэрлэх арга юм. Малыг тоо 
толгойгоор, хүмүүсийг ам, толгойгоор, 
хоол хүнсийг агуулж буй саваар гэхчлэн 
бүхэл зүйлийн нэрийг түүний хэсгээр 
орлуулан нэрлэх арга бий. Жишээ нь: 
Хоёр тавгийг авъя гэвэл хоёр таваг 
хоол идлээ гэхээс таваг идсэн гэж хэн 
ч ойлгохгүй.

Энэ нь ихэвчлэн хэлний хэмнэлтийн 
зарчимтай холбогдон ярианы хэлэнд 
идэвхтэй хэрэглэгддэг. Пушкиныг 
уншсан – Пушкины зохиолыг уншсан, 
хөл ихтэй-хүн их гэх мэт.

Хэлний нэгжийн бүтцийн талаас 
харвал үндсэн гурван хэв шинж бий.

Нэгдүгээрт: Үгийн сангийн 
нэршсэн төлөөлөл.

Хоёрдугаарт: Утга болон 
өгүүлбэрийн мэдээллийн төлөөлөл

Гуравдугаарт: Тухайн нөхцөл 
байдалтайгаа /Situation/ уялдсан 
төлөөлөл

УТГА ШИЛЖҮҮЛЭН ДҮРСЛЭХ 
АРГААР ХУУЛЬ ЗҮЙН НЭР ТОМЬЁО 

БҮТЭХ
Нэрт монголч эрдэмтэн С.А.Козины 

бичсэнээр “Монголын утга зохиолд 
бидний ухаардгаар огт яруу бус гэж 
үздэг улс төр, шинжлэх ухаан, дан 
албан бичгийн зэрэг сэдвийг яруу 
найруулгын төрөл байдалтай болгон 
үйл явдлыг нь он дараалан өгүүлэхийн 
зэрэгцээгээр аль болохуйцаар уран 
сайхан найруулгатай болохыг эрхэм 
болгодог нь монгол түүх судар бүхэнд 
бий” /С.А.Козин. Джангариада. М. 
1940. 26-27/ гэж бичсэн байдаг. Энэ 
судлаачийн хэлсэн үг дан ганц албан 
хэргийн найруулгад хамааралтай төдий 
биш урьд өмнө бүхий л найруулга ийм л 
байсныг дүгнэсэн үг юм. Аман зохиолын 
уламжлалтай аман билигтэй манай ард 
түмний хувьд уран сайхан дүрслэлээр 
илэрхийлэх энэ арга үеэс үед өвлөгдөн 
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бүх салбарыг хамарч ирсэн түгээмэл 
зүйл бөгөөд өнөө ч зарим судлаачид энэ 
аргаар оноож байна. 

Шинжлэх ухаан технологи 
хурдацтай хөгжиж ойлголт улам 
нарийсч байгаа үед тоймлон дүрслэх, 
нэг зүйлийн төсөөт чанарыг нөгөө 
зүйлээр орлуулан төлөөлүүлэх нь уг 
зүйлийнхээ шинжийг тов тодорхой 
илтгэхэд оновчтой болж чадахгүй 
байгаа юм. Тиймээс аль болохоор нэр 
томьёог үгийн шууд утгаар оноон 
тогтоож чадвал ойлголтын зөрүү 
гарахгүй болно. Харин уран зохиолд 
бол өөр. Энэ талаар доктор С.Энхбаяр 
“Ерөөсөө уран сайхны хэл нь аливаа 
дүрэм журам, утга зохиолын хэлний 
хэм хэмжээ, уламжлал, стандарт 
чанарыг хамгийн их зөрчдөг бөгөөд 
бүр эсрэгээр туйлын “эрх чөлөөт”, 
нээлттэй, шугаман бус шинж төрхийг 
илэрхийлж байдаг. /С.Энхбаяр. 2015.8/ 
гэж тэмдэглэжээ. Үүнээс харахад 
шинжлэх ухааны хэлний нэгж болсон 
нэр томьёонд хэрэглэх нь тохиромжгүй 
юм. Хууль зүйн салбарын нэр томьёо 
ч мөн ийм шаардлагад нийцэх ёстой 
билээ. 

Шинжлэх ухааны хэл мэдээлэх 
батлах нотлох нь гол байдаг учраас 
түүнд уран дүрслэлийн аргуудыг 
ашиглах хэрэгцээ гардаггүй. Нэг нь 
баталж, нөгөө нь дүрсэлж, нэг нь логик 
дүгнэлтээр, нөгөө нь уран дүрслэлээр 
үзүүлдгээрээ дээрх хоёр салбар 
ялгаатай. 

Хэлэнд байгаа бүхий л боломж 
нэр томьёонд ч бас бий гэдэг. Энэ бол 
илэрхийллийн боломжийг хэлж байгаа 
болохоос нэр томьёог яг үгтэй адил 
бүтээ гэсэн үг биш юм. Өөрөөр хэлбэл 
үгээр сэтгэлийг хөдөлгөсөн уран ярууг 
үүсгэж, ёгт битүү санаа, далд утгыг 
илэрхийлж болдог байхад нэр томьёонд 
энэ шинж хязгаарлагдмал гэдгээр 
харьцуулж бодъё. 

Тиймээс нэр томьёо бүтэх, хэлний 
үг бүтэх хоёрт нарийн зааг ялгаа байгааг 
мартаж болохгүй. 

Нөгөө талаар мэргэжлийн үг, нэр 
томьёо хоёрын харилцаа холбоог бас 
бодолцох хэрэгтэй. Олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр ярьж буй улс 
төрч, хуульчдын ярианд мэргэжлийн 
этгээд үг цухалзах тал бий. Урт нэртэй 
хууль, давхар дээл, өрийн тааз, төсөв 
царцаах, царцааны нүүдэл, төсөв тэлэх, 
өсөх, төсөв агших, багасах энэ бүгд 
мэргэжлийн этгээд үг гэж үзэхээс нэр 
томьёонд огтын хамааралгүй зүйл юм. 
Мэргэжлийн үг ярианы найруулгын 
шинжтэй ч байж болдог. Харин нэр 
томьёо гэх шинжлэх ухааны тусгай үг 
бичгийн хэлтэй хамааралтай. Дээрх 
хоёр үг хоёул тодорхой үүргийн дагуу 
идэвхтэй хэрэглээтэй учраас зарим 
тохиолдолд ажил мэргэжлийн салбарт 
адил үүрэгтэй орж байж болох юм.

Нэгэнт уламжлагдсан үндсэн хууль, 
эх орон, нутаг нэгтэн, вагоны толгой, 
чөдөр араа, туурга нөмөргөх, алтан 
хундага /ургамал/, уулын элэг, голын 
тохой, дэлгэцийн нүүр, оёдлын машины 
гар гэх мэт олон нэр томьёог тодорхой 
үүргээр яв цав утгаар нь хэрэглэж 
дадсан байдаг. Энэ бол шууд утгатай үг 
шиг зөрүү ойлголт гаргахгүй хэвшиж 
тогтжээ. Үүнтэй харьцуулж шинээр 
нэр томьёо бүтээх, орчуулан оноохдоо 
зүйрлэхийг урьтал болгох хэрэггүй.

Өнөөдөр утга шилжүүлэн дүрслэх 
аргаар хуулийн нэр томьёог хэрэглэж 
буй хэд хэдэн тохиолдол байна. 

1. ХУУЛЬ ЗҮЙН САЛБАРААС 
БУСАД МЭРГЭЖЛИЙН 

ХҮРЭЭНД ХЭРЭГЛЭЖ БУЙ 
АДИЛТГАЛ, ТӨЛӨӨЛЛИЙГ 

ХУУЛИЙН САЛБАРЫН 
БИЧВЭРТ ТУСГАХ 

Компанийн тухай хуулинд “охин 
компани”, “толгой компани” гэсэн нэр 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

томьёо бий. Тэгш хэмийн /equivalent/ 
зарчмаар охин гэвэл эцэг, эх, толгой 
гэвэл салбар копани гэж нэрлэх нь 
ангилал зүйн хувьд зохистой юм. Гэхдээ 
эдгээр нэр томьёо бизнесменүүдийн 
хэрэглээгээр дамжин хуулинд нэгэнт 
орж хэвшжээ.

Тухайлбал доорх жишээнээс харъя. 
1. 6.7. Охин компанийн хүлээсэн 

алдагдал нь толгой компанийн гаргасан 
шийдвэрээс шалтгаалсан гэж үзвэл 
охин компанийн хувьцаа эзэмшигч 
алдагдлын улмаас охин компанид 
учирсан хохирлыг толгой компаниар 
нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл 
гаргах эрхтэй. /Компанийн тухай хууль/

6.8. Толгой компани нь гуравдагч 
компанийн хараат болон охин компани 
бол түүний хараат болон охин компани 
нь гуравдагч компанийн хувьд мөн 
хараат болон охин компани болох 
бөгөөд энэ зарчмыг үүнээс ч илүү 
үргэлжилсэн хэлхээ холбоонд ашиглан 
хамаарлыг тогтооно. / Компанийн тухай 
хууль/

Ийм мэтээр утга шилжсэн, 
орчуулгын, харь үг бүхий нэр томьёо 
хуулинд орсон байна. 

13.5.6.ачаа, чингэлэг, ачаан тээш, 
тээшний жин болон тээврийн бичиг 
баримт, түүнтэй холбогдох бусад 
мэдээллийг шалгах; /Төмөр замын 
тээврийн тухай/

3.1.10.”төмөр замын гарам” гэж авто 
болон явган хүний зам төмөр замтай нэг 
түвшинд огтлолцсоныг //Төмөр замын 
тээврийн тухай//

9.3. Хүүхэд харагч хүүхэд харах 
үйлчилгээнд зориулж хүүхдийн эцэг, 
эх, асран хамгаалагчтай зөвшилцсөний 
үндсэн дээр энэ хуулийн 10.2-т заасан 
хэмжээнд багтаан төлбөр авч болно. /
Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай/. 

3.1.3. "замын хөвөө" гэж зорчих 
хэсгийн хоёр хажуугийн зурвас газрыг 
/АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ/

3.1.8. “хөдөлмөрийн ганцаарчилсан 
маргаан” гэж хөдөлмөрлөх эрх, 
түүнтэй холбогдсон хууль ёсны ашиг 
сонирхлын хүрээнд хөдөлмөрийн 
гэрээний талуудын хооронд үүссэн 
саналын зөрүүг;

25 дугаар зүйл. Контракт 
байгуулах ба түүний агуулга

25.1. Контрактыг бичгээр байгуулна.
25.2. Контракт нь таван жил хүртэл 

хугацаатай байна.
25.4. Контрактыг дүгнэх үед 

ажилтан үүргээ зохих ёсоор биелүүлсэн 
гэж үзвэл цаашид сунгаж болно. /
Хөдөлмөрийн тухай/

5.1.2. ногоон хөгжлийн үзэл 
баримтлалд нийцсэн байх /Монгол 
улсын хууль үйлдвэрлэлийг дэмжих 
тухай /

3.1.2. “утаат тамхи” гэж үйлдвэрийн 
болон гар аргаар ороож бэлтгэсэн, татах 
зориулалттай янжуур, навчин тамхи, 
дүнсэн болон түүнтэй адилтгах задгай 
тамхийг /Тамхины хяналтын тухай/

3.1.7. “олон улсын хөл хориот 
өвчин” гэж Олон улсын эрүүл мэндийн 
дүрэмд заасан өвчнийг /Эрүүл мэндийн 
тухай/

Дээрх жишээнд буй “охин 
компани”, “толгой компани”, “ачаан 
тээш”, “төмөр замын гарам”, “ 
хүүхэд харагч”, "замын хөвөө", “ногоон 
хөгжил”, “утаат тамхи”, “олон улсын 
хөл хориот өвчин” гэх зэргийн зарим 
нь орчуулгын, ачаан тээш, төмөр замын 
гарам, хүүхэд харагч, "замын хөвөө", 
ногоон хөгжил зэрэг нэг хэсэг нь утга 
шилжүүлэх аргаар бүтсэн нэр томьёо 
юм.

Эдгээрээс тодорхой жишээлж авч 
үзье.

Охин компани: daughter 
company /noun/ 

a company that is completely or partly 
owned by another company: 

subsidiaryn. subsidiary company, 
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company that is owned or controlled by 
another company\

Үүнийг салбар компани гэж нэрлэж 
ч болох юм. Охин гэсэн үг монгол 
хэлний хувьд ямар эталон, үнэлэмжтэй 
үг болохыг харьцуулан үзэхгүй бол 
шууд “охин компани” гээд нэрлэх нь 
учир дутагдалтай. Гэхдээ энэ “охин 
компани” гэсэн үг хэдийнээ хэвшсэн 
байна. 

Монгол хэлний тайлбар тольд: 
ОХИН  

Хүн, амьтны нас бага эм хүйстэн 
- Охиныг нь үзвэл нүдэндээ галтай, 
нүүрэндээ гэрэлтэй охин ажгуу. Лу. 
Алтан товч., ач охин (төрсөн хүүгийн 
эмэгтэй хүүхэд), дагавар охин (дагаж 
ирсэн бүсгүй хүүхэд), зээ охин (охиноос 
төрсөн бүсгүй хүүхэд), өргөсөн охин 
(өргөж авсан эмэгтэй хүүхэд), төрсөн 
охин (өөрөөс гарсан бүсгүй хүүхэд), 
ууган охин (хүүхдүүд дотроос хамгийн 
том эмэгтэй нь), охин үрчлэх (бүсгүй 
хүүхэд өргөж авах), охин бяруу (эм 
хүйстэй нас бага үхэр), охин хурга 
(хонины төлийн эм хүйс) - Дамбий 
өөртөө үлдсэн хоёр тогоо тарианы 
нэгийг арилжиж хоёр охин хурга 
авлаа. Л. Түдэв. Нүүдэл суудал., охид 
хүүхэд [хоршоо] (бүстэй болон бүсгүй 
хүүхэд) - Хаан түшмэл цэргийн охид 
хүүхдийг аваар ирэв. В.Инжаннаши. 
Хөх судар., *охин хальс (эмэгтэй 
хүүхдийн онгон хальс).

ач охин - төрсөн хүүгийн эмэгтэй 
хүүхэд 

дагавар охин - дагаж ирсэн бүсгүй 
хүүхэд 

зээ охин - охиноос төрсөн бүсгүй 
хүүхэд 

өргөсөн охин - өргөж авсан 
эмэгтэй хүүхэд 

төрсөн охин - өөрөөс гарсан бүсгүй 

хүүхэд 
ууган охин - хүүхдүүд дотроос 

хамгийн том эмэгтэй нь 
охин үрчлэх - бүсгүй хүүхэд өргөж 

авах 
охин бяруу - эм хүйстэй нас бага 

үхэр 
охин хурга - хонины төлийн эм 

хүйс 
охид хүүхэд - бүстэй болон бүсгүй 

хүүхэд гэж тайлбарласан байна. Охин 
гэх үгэнд нэмэлт утга /connotation/ 
байна уу үгүй юу гэж харах хэрэгтэй.

толгой компани: parent company
Company which controls one or 

more secondary companies (secondary 
companies are called daughter companies)

Монгол хэлэнд толгой баян, толгой 
мал, толгой үсэг, толгой чүдэнз, толгой 
лаа, толгой хоргой, оюу толгой, таван 
толгой, зайсан толгой, холбоо толгой, 
майхан толгой, том толгой, усан толгой 
гэх мэтээр олон утга илэрхийлнэ. 

Эдгээр нь дараах утга илтгэж байна. 
1. Хүн, амьтны биеийн эрүү гавал 

хоёроос бүтэх хүзүүн дээр тогтох 
эрхтэн: толгойгоо даах 

2. Тэргүүн, шилдэг, удирдагч: гэр 
бүлийн толгой (гэр бүлийн тэргүүлэгч, 
өрхийн эзэн), дээрэмчний толгой 

3. Юмны эх, эхлэл: толгой үсэг 
(үг болон мөрийн эхний үсэг), цагаан 
толгой (аливаа бичиг үсгийн эхлэн 
сурах ном); 

4. Юмны орой буюу дээд үзүүр: 
толгой залгах (уурга мэтийн үзүүрт 
юм нэмж залгах), толгой татах 

5. Тал газар тасархайтан тогтсон 
товгор газар 

6. Хүн, малыг төлөөлүүлэн хэлэх 
үг - Эмгэн бид хоёрт гучхан толгой мал 
ноогдоод байтал гэр минь үнсэн товрог 
болчихлоо. д

7. Шүлгийн эхний үг болон мөрийн 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

холбоц; 
8. Хүний бодох, сэтгэх чадвар: 

толгой сайтай (бодох сэтгэх чадвар 
сайтай, оюуны потенциал сайтай); 

9. [утга шилжсэн] Ам мөлтөс, 
өмнөхөн; явахын толгой дээр (явахын 
даваан дээр, явахын өмнөхөн) гэх мэт 
утга зааж байна. 

Иймээс тэргүүлэх компани буюу 
толгой компани гэсэн нэр бол монгол 
хэлний утгын шилжилтийн дагуу их 
зохицсон нэр гэж бодож байна. 

Төмөр замын гарам /a railroad 
pass/: 

Монгол хэлний их тайлбар тольд 
“гарам” гэх үгийг тайлбарлахдаа

ГАРАМ: Мөрөн голын усыг уналга 
хөсөг юм уу хөлөг онгоц тэргүүтнээр 
гатлах тавилан газар: голын гарам 
(голын гарц, олом) - Энэ гарам 
түрүүчийнхээс арай гүехэн байсан. 
Н.Батбаяр. Өндөрт хатгасан туг., олом 
гарам [хоршоо] (усны бартаа багатай 
гүехэн газар) гэжээ.

Төмөр замын гарам гэх үг нь утга 
шилжих аргаар бүтсэн зүй зохистой 
үүссэн хэвшсэн нэр томьёо юм. 

Замын хөвөө /verge by road/: 
Хөвөө: Далай, тэнгис, нуур, гол, 

мөрний зах, хязгаар: далайн хөвөө 
(далайн зах, далайн эрэг), мөрний хөвөө. 
Үүнээс утга шилжин замын зах, хажуу, 
ирмэг, хязгаарыг ийнхүү нэрлэсэн нь 
харагдана. 

2. ХУУЛЬ ЗҮЙН ХҮРЭЭНДЭХ 
ТӨЛӨӨЛӨЛ АДИЛТГАЛААР 

БҮТСЭН НЭР ТОМЬЁОГ 
ХЭРЭГЛЭХ 

2 дугаар зүйл. Шилэн дансны 
тухай хууль тогтоомж

2.1. Шилэн дансны тухай 
хууль тогтоомж нь Монгол Улсын 
Үндсэн хууль, Төсвийн тухай хууль, 
Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл 

авах эрхийн тухай хууль, Төрийн болон 
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 
ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хууль, энэ хууль болон эдгээр хуультай 
нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн 
бусад актаас бүрдэнэ.

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь 
мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх, урьдчилан 
сэргийлэх үйл ажиллагааг зохион 
байгуулах эрх зүйн үндсийг тогтооход 
оршино. /Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай

2 дугаар зүйл.Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 
тухай хууль тогтоомж /Мөнгө угаах 
болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй 
тэмцэх тухай/

18.1.3.сэжигтэй бэлэн ба бэлэн бус 
мөнгөний гүйлгээний талаар ирүүлсэн 
мэдээллийн дагуу авсан арга хэмжээний 
тухай энэ хуулийн 4.1-д заасан этгээд 
болон эрх бүхий хууль сахиулах 
байгууллагад тухай бүр мэдээлэх /
Мөнгө угаах болон терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай/

7.2.2. гар дээрээс худалдах /САДАР 
САМУУН ЯВДАЛТАЙ ТЭМЦЭХ 
ТУХАЙ/ 

6.9. Ногоон гарцаар нэвтрэх зорчигч, 
тэдгээрийн хувийн хэрэглээний эд 
зүйлд гаалийн хяналт тавьж гаалийн 
хилээр нэвтрүүлнэ.

6.10. Ногоон гарцаар нэвтэрч буй 
зорчигч энэ журам болон гаалийн хууль 
тогтоомж зөрчсөн нь гаалийн хяналтаар 
илэрсэн, эсхүл гаалийн байгууллага 
энэ талаар мэдээлэл авсан бол гаалийн 
шалгалт хийнэ. /Зорчигчийн хувийн 
хэрэглээний эд зүйлийг гаалийн 
хилээр нэвтрүүлэх журам/

1. “Улсын сайн малчин шалгаруулах 
журам”-ыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, 
“Улсын тэргүүний малчдын бүлэг 
шалгаруулах журам”-ыг 2 дугаар 
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хавсралт ёсоор, “Улсын тэргүүний 
фермер шалгаруулах журам”-ыг 
3 дугаар хавсралт ёсоор, “Улсын 
тэргүүний тариаланч хамт олон, Улсын 
тэргүүний тариаланч шалгаруулах 
журам”-ыг 4 дүгээр хавсралтын ёсоор 
тус тус баталж, 2009 оны 3 дугаар сарын 
1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 
/Энэ тогтоолын хавсралтад ЗГ-ын 
2015-2-2-ны өдрийн 40-р тогтоолоор 
өөрчлөлт, 1-р хавсралтад ЗГ-ын 2016-1-
11-ний өдрийн 45-р тогтоолоор нэмэлт 
тус тус орсон/ Монгол Улсын Засгийн 
газрын тогтоол/ 

49 дүгээр зүйл. Байгаль орчинд 
учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх

1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага 
нь байгаль орчин болон байгалийн 
нөөцөд хохирол учруулсан бол нөхөн 
төлбөр төлөх бөгөөд нөхөн төлбөрийг 
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан Байгаль 
хамгаалах санд оруулна. Нөхөн төлбөр 
төлөгч нь тогтоосон хэмжээнээс илүү 
төлбөр төлсөн тохиолдолд зөрүүг 
Байгаль хамгаалах сангаас буцаан 
олгоно.   /БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ 
ХАМГААЛАХ ТУХАЙ/

“ШИЛЭН ДАНС”, “МӨНГӨ 
УГААХ” “ГАР ДЭЭРЭЭС 
ХУДАЛДАХ”, “НОГООН ГАРЦ”, 
“ТӨСӨВ АГШИХ”, “ЦАРЦААХ”, 
“ОЙН САНД УЧРУУЛСАН 
ХОХИРОЛ”, “ДАВХАР ДЭЭЛ” гэх 
мэтээр хууль зүйн салбарын хүрээнд 
утга шилжүүлэх аргаар бүтсэн нэр 
томьёо олон бий.

ШИЛЭН ДАНС:/glass account/ 
Шилэн дансны хууль гарахаас өмнө энэ 
хуулийн нэр томьёоны талаар хэлэлцэж 
байсныг цахим сүлжээгээр олонтаа 
мэдэгдэж байсан юм.

TIME.MN 2014 оны 4 сарын 18 өдөр 
Шилэн данс гэсэн нэр шүүмжлэл 

дагуулав
Чуулганы хуралдаанаар 

Ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн 

Шилэн дансны тухай хуулийн төслийг 
хэлэлцэх эсэхийг хэлэлцэж байна. Энэ 
үеэр хуулийн төслийн нэр шүүмжлэл 
дагуулсан юм. УИХ-ын гишүүн 
Л.Цог “Шилэн данс, давхар дээл гээд 
хуулийн төслийн нэрнүүд хошиг шог 
болж байна” гэсэн бол Ц.Нямдорж 
гишүүн “Ийм нэртэй хууль хичнээн 
улсад байдаг вэ. Шилэн данс гэсэн 
нэрийг НҮБ-ын таван хэл дээр юу гэж 
нэрлэдэг юм” хэмээн асуулаа. Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн Иргэний 
оролцоо, эдийн засгийн бодлогын 
зөвлөх Л.Дашдорж “Хичнээн улсад 
ийм хууль хэрэгждэг талаар тусгайлан 
судалгаа хийж гишүүдэд хүргүүлье. 
Англи хэл дээр Glass account гэдэг. 
Бусад хэл дээр юу гэж нэрлэдгийг 
гишүүдэд мөн тусгайлан хүргүүлье. Ер 
нь бол сүүлийн 20 жилд эдийн засгийн 
салбарт энэ нэршлийг хэрэглэж байгаа 
учраас энэхүү нэршлийг ашигласан. 
Азийн хөгжлийн банк болон Дэлхийн 
банкнаас манай улсуудад Шилэн данс 
гэсэн нэртэй төсөл хөтөлбөр хүртэл 
хэрэгжүүлж байсан” гэсэн хариулт 
өгсөн юм. УИХ-ын дарга З.Энхболд 
хуулийн нэршил бус агуулгад анхаарал 
хандуулах хэрэгтэйг сануулснаар 
шүүмжлэл дуусгавар болов. Одоо 
хуулийн төслийн талаар асуулт хариулт 
өрнөж байна. 

Мэдээний эх сурвалж: http://time.
mn/

Мөнгө угаах: MONEY 
LAUNDERING- Отмывание денег /
turning money acquired illegally to legal 
money via illegal methods, legitimizing 
money that was either acquired illegally or 
that taxes were never paid on it/

Money laundering is the process of 
transforming the proceeds of crime and 
corruption into ostensibly legitimate assets. 
/Мөнгө угаах гэдэг нь мансууруулах 
бодисын худалдаа зэрэг хууль бус 
үйлдлээр олсон, гэмт хэргийн чанартай 
ихээхэн хэмжээний мөнгийг хууль ёсны 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

мэт болгож харагдуулах үйл явцыг 
хэлнэ./

Энэ бүхнийг харахад ийм аргаар нэр 
томьёог бага бүтээж байвал хуулийг 
ойлгох, хэрэгжүүлэхэд сайн талтай юм. 

төсөв царцах: budget freeze /A 
budget freeze is a term for when a budget 
for an aspect of government or business is 
fixed- or frozen- at a specific level./: 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ 
ТУХАЙ

49 дүгээр зүйл. Байгаль орчинд 
учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх

1.Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага 
нь байгаль орчин болон байгалийн 
нөөцөд хохирол учруулсан бол нөхөн 
төлбөр төлөх бөгөөд нөхөн төлбөрийг 
Засгийн газрын тусгай сангийн тухай 
хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан Байгаль 
хамгаалах санд оруулна. Нөхөн төлбөр 
төлөгч нь тогтоосон хэмжээнээс илүү 
төлбөр төлсөн тохиолдолд зөрүүг 
Байгаль хамгаалах сангаас буцаан 
олгоно.    

2.Байгаль орчинд учруулсан 
хохирлыг дараах байдлаар ангилна:

1/ойн санд учруулсан хохирол;
2/амьтанд учруулсан хохирол;
3/ургамалд учруулсан хохирол;
4/усны  нөөцөд учруулсан хохирол;
5/газарт учруулсан хохирол;
6/газрын  хэвлийд учруулсан 

хохирол;
7/хөрсөнд учруулсан хохирол.
УЧРУУЛАХ: Тааруулах, 

тохируулах, уулзуулах гэсэн утгатай. 
Эндээс Муу явдал үүсгэх, бий болгох: 
аюул учруулах (аюултай байдалд 
оруулах), бэрхшээл учруулах (саад 
болох, түвэг удах), саад учруулах (саад 
болох, тотгор болох), хор учруулах (а. 
Гай болох, хөнөөл болох; б. Гэмтээх), 
хохирол учруулах (хохироох) гэсэн 
утгыг хэрэглээний явцад бий болгосон 
байна. 

ЭСРЭГ, ТЭМЦЭХ гэсэн үгсийн 
тухайд

Дээрх хоёр үг утгын хувьд өөр 

хоорондоо ялгаатай бөгөөд хэлний 
хэрэглээний явцад зарим үед тохирох, 
тохирохгүй тал бий. Гэтэл манай нэр 
томьёоны толиуд, орчуулгын бичвэрт 
оновчгүй найруулан бичсэн нь 
харагддаг. Энэхүү үгс нь дараах утгыг 
илэрхийлж байна.

ЭСРЭГ  
Аливаа хөдөлгөөний өмнөөс, 

урдаас: эсрэг салхилах (эгц өөдөөс 
салхилах), 

2. Эгц нааш хандах: эсрэг хандах 
(а. Аливаа юмны эгц өөдөөс хандах; б. 
[шилжсэн] Урвах), эсрэг тавих 

3. Эрс зөрөөтэй: эсрэг бүлэг (огт 
нийлэхгүй харш санаа бодол бүхий 
бүлэг), хувьсгалын эсрэг 

ТЭМЦЭХ  
1. Үйл хэрэг, хүсэл зорилгоо 

хэрэгжүүлэхийн төлөө мэрийн 
зүтгэх, бэрхшээлийг даван туулах 

2. Харилцан маргах, үг булаалдах, 
мэтгэлцэх: хэрэлдэн тэмцэх (эв эе 
эвдрэн үг булаалдан өрсөлдөх); 

3. Хүч, авьяасаа сорих: аваргын 
төлөө тэмцэх (аварга болохын 
төлөө өрсөлдөх); 

4. [шилжсэн] Машид хүсэмжлэх, 
тэмүүлэх - Алс дэнжийн хөтлөөр 
алхлан бараадсаар айсуй аж, 
амрагаа гэсэндээ тэмцэн хүрээд 
ирэв үү.

5. [шилжсэн] Бачимдах, зовуурилах: 
*амь тэмцэх (а. Амьсгал давхцах; 
б. [шилжсэн] Үйл явдалд ихэд 
мэгдэн, яарч сандран байж ядах) - 
дэлгэрэнгүй...

6. [шилжсэн] Харгис хэрцгий хүнийг 
олон түмнээр илчлүүлэн ялыг нь 
тоочуулах: хувьсгалын эсэргүү 
тэмцэх (хувьсгалт ололтын эсрэг
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Хуульзүйн интернэт хуудсанд 
эсрэг, тэмцэх хоёр үг дараах 

байдалтай байна. 
далайн навигацийн аюулгyй 

байдлын эсрэг хууль бус yйлдлийг ...
Демпингийн эсрэг арга хэмжээг 

зөвхөн 1994 оны ТХЕХ-ийн 6 дугаар 
зүйлд заасан нөхцөл байдалд, түүнчлэн 
энэхүү хэлэлцээрийн заалтуудын 
дагуу ...

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 
гэмт хэргийг шийдвэрлэхэд ...

мөнгө угаах үйл ажиллагааны эсрэг 
тэмцэхэд банк санхүүгийн ...

замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэргээс ...

улаанбурхан, гахайн хавдар, улаануудын 
эсрэг хавсарсан ...

терроризмын эсрэг олон улсын 
эвслийн үйл ажиллагааг дэмжих ...

Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр 
хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр 
төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн 
эсрэг Нэгдсэн Үндэстний ...

“спортод сэргээш хэрэглэхийн эсрэг 
олон улсын конвенц”-д ...

“СПОРТОД СЭРГЭЭШ 
ХЭРЭГЛЭХИЙН. ЭСРЭГ ОЛОН 
УЛСЫН ...

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай 
/шинэчилсэн найруулга

садар самуун явдалтай тэмцэх тухай
Мөнгө угаах болон терроризмыг 

санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай
Терроризмтой тэмцэх тухай

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх 
тухай хууль

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай

Авлигын эсрэг хууль, Авилгатай 
тэмцэх газар

Цөлжилттэй тэмцэх үндэсний 
хөтөлбөр

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай 
хууль

Мал, амьтны халдварт өвчинтэй 
тэмцэх заавар

Шувууны томуу өвчинтэй тэмцэх, 
сэргийлэх үйл ажиллагааны заавар. 7 ... 
Туулайн вируст цусан халдвар өвчинтэй 
тэмцэх заавар. 

17.1.Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль 
тогтоомж зөрчсөн этгээдэд эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол 
дор дурдсан захиргааны шийтгэл 
ногдуулна: гэх мэтээр хуулинд тусчээ. 

ДҮГНЭЛТ
1. Хууль зүйн нэр томьёог 

боловсруулахдаа аль болохоор 
үгийн шууд утгаар оноох, 
уран сайхан дүрслэлтэй, утга 
шилжүүлсэн нэр томьёог багасгах 
нь нэгэн тулгамдаж буй асуудал 
болж байна. 

2. Улс төрч, хуульчдын аман ярианд 
хэрэглэх мэргэжлийн үгээс сонгох 
бус боловсруулсан, оноон тогтоосон 
нэр томьёог хэрэглэж байх

3. Нэгэнт тогтсон нэр томьёог 
хэвшүүлэх
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Аннотация: В статье анализируются современные процессы, провоцирующие 
транснациональную преступность. В частности, связанные с миграцией. 
Характеризуется законодательство, направленное на воспрепятствование 
незаконной миграции

Abstract: The article analyzes the current processes that trigger transnational crime. 
In particular, due to migration. Characterized by legislation aimed at preventing illegal 
migration.

Товч агуулга: Тус эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд үндэстэн дамнасан гэмт 
хэрэг үйлдэхэд өдөөн хатгаж буй орчин үед өрнөж байгаа тухайлбал шилжилт 
хөдөлгөөний үйл явц, хууль бус шилжилт хөдөлгөөнтэй тэмцэхэд чиглэсэн хууль 
тогтоомжинд дүн шинжилгээ хийсэн болно. 

Ключевые слова: Транснациональная преступность, незаконная миграция, 
депортация.

Keywords: Transnational crime, illegal migration, deportation.
Түлхүүр үгс: Үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг, хууль бус шилжилт хөдөлгөөн, 

албадан гаргах.

Начало XXI-го столетия заставило 
нас вернуться к проблемам, которые, 
казалось, остались далеко позади. 
Сегодня вопрос о безопасности в 
контексте уголовного права относится 
к сфере геополитических проблем 
правоохранительных органов 

практически всех государств. Это 
привело к тому, что проблемы в сфере 
противодействия преступности стали 
частью концепции национальной 
безопасности, а применительно к 
уголовной политике – концепции 
криминологической безопасности, 
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под которой понимается объективное 
состояние защищенности жизненно 
важных и иных существенных интересов 
личности, общества и государства от 
преступных посягательств и угроз 
таких посягательств, порождаемых 
различного рода криминогенными 
факторами (явлениями и процессами), 
а также осознание людьми, независимо 
от их статуса, такой защищенности.1 

Российская Федерация обладает 
рядом специфических черт в силу 
ее географического, политического, 
экономического и культурного 
развития. При этом факторы, 
вызывающие рост преступности, в 
принципе, одинаковы как для России, 
так и для стран, соседствующих с ней. 
Однако проявляются они по-разному. 
При этом общей проблемой для России, 
также как и для ее соседей является 
транснациональная преступность, 
которая подрывает социальную 
стабильность всех стран. Основными 
формами транснациональной и 
трансграничной преступности 
являются терроризм, незаконная 
миграция, торговля наркотиками и 
людьми, отмывание денег и т.д.

Нужно отметить, что понятие 
транснационального преступления, 
разработанное международным 
сообществом, не затрагивает, в 
принципе, оснований криминализации 
деяний и при осуществлении ими 
уголовного преследования не 
подрывает суверенитета национальных 
государств. «Содержательная» 
составляющая транснационального 
преступления определяется законом 
национального государства, которое 
в полной мере осуществляет свою 
юрисдикцию в отношении лица, 
его совершившего. В этой связи 
представляется, что транснациональная 

1 Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.М. Проблемы 
российской уголовной политики. М.: Проспект. 
2015. С. 123

преступность, строго говоря, не может 
рассматриваться в качестве собственно 
международной преступности2. 

Т.е., как по источнику 
происхождения, так и форме 
нормативного выражения 
транснациональная преступность – 
это неотъемлемая часть национальной 
преступности, свидетельство 
появления и развития в ней особых 
тенденций, сформированных под 
влиянием глобализации; другое дело, 
что вся совокупность совершаемых 
в мире транснациональных 
преступлений образует качественно 
новый криминологический феномен 
– транснациональную преступность, 
который заслуживает отдельного, 
самостоятельного анализа.

Наиболее острой проблемой 
транснационального характера сегодня 
является вновь, как и в прошлом 
столетии, проблема нелегальной 
миграции. Для обозначения массива 
соответствующих преступлений в науке 
выработано понятие криминального 
перемещения людей, под которым 
понимается организованное 
перемещение любого человека (или 
их группы), вопреки его (их) воле 
внутри страны или за ее пределы путем 
насилия или любым иным способом, 
нарушающим его (их) права, а равно 
приводящим к нарушению этих прав. 

При этом следует отметить, 
что существуют два основных 
типа криминального перемещения: 
криминально-политический и 
общеуголовный. Первый тип охватывает 

2 Иного мнения придерживается А.Л. Репецкая, 
указывая, что транснациональная организованная 
преступность является частью, структурным 
элементом международной преступности, 
выделяемым на основе признаков субъекта 
транснациональной преступной деятельности, по 
ее масштабам и степени организованности. См.: 
Транснациональная организованная преступность: 
дефиниции и реальность / Отв. ред. В.А. Номоконов. 
Владивосток. 2001. С. 54.



314

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

ситуации, связанные с борьбой за 
власть, стремлением ее удержать, среди 
них: депортация, интернирование, 
изгнание, репрессии. Второй тип 
криминального перемещения людей 
имеет отношение к организации 
криминального бизнеса, вовлечению 
людей в преступную деятельность, 
их незаконной эксплуатации. Он 
включает в себя торговлю женщинами, 
детьми, трансплантатом, незаконную 
трудовую миграцию, вовлечение 
людей в потоки незаконного оборота 
наркотических средств, оружия и пр., 
транзит иностранных рабочих через 
Россию. Промежуточное положение 
занимают криминальные перемещения, 
которые могут быть как элементом 
политики отдельных государств, так 
и частью криминального бизнеса: 
рабство, наемничество, нелегальная 
иммиграция. 

Современная миграция 
определенно приобрела новые 
качественные характеристики. К 
ним можно отнести глобализацию 
мировых миграционных потоков, рост 
вынужденной и нелегальной миграции, 
двойственный характер миграционной 
политики государств. По данным ООН 
число международных мигрантов во 
всем мире выросло со 173 миллионов 
человек в 2000 году до 244 миллионов в 
2015 году. Эта цифра включает почти 20 
миллионов беженцев. Об этом на пресс-
конференции в Нью-Йорке заявил 
первый заместитель Генерального 
секретаря ООН Ян Элиассон. 
Он отметил, что 76 миллионов 
международных мигрантов живут в 
Европе и 75 миллионов - в Азии. 54 
миллиона мигрантов насчитывается в 
Северной Америке. 

Шестеро из каждых десяти 
мигрантов проживают сегодня в 
индустриально развитых странах. Если 
говорить об отдельных странах, то 
больше всего мигрантов проживает в 

США - 47 миллионов, на втором месте 
Германия, а на третьем Россия, которая 
приняла за эти годы 12 миллионов 
мигрантов3, поскольку Россия находится 
на перекрестке миграционных потоков. 

Миграция может принимать 
различные криминальные проявления, 
а запретительные и ограничительные 
меры против миграции, принимаемые 
правительствами многих стран, 
зачастую граничат с нарушением 
норм гуманитарного права в части 
обеспечения свободы передвижения. 
Кроме того, миграция способна 
порождать социально-экономическое 
и социально-психологическое 
напряжение, обладающее 
дополнительным криминогенным 
эффектом. 

Нелегальные мигранты 
представляют огромный риск для 
общества. Они легко становятся частью 
банд и преступной организации, 
созданной на этнической или 
«профессиональной» основе (оборот 
оружия, незаконный оборот наркотиков, 
незаконные валютные операции, и т.д.).

По данным Федеральной 
миграционной службы России 
незаконная миграция постепенно 
теряет стихийный характер. В 2015 
году число незаконно находящихся 
мигрантов оценивается в более чем 2 
миллиона человек, в то время как в 2014 
году их число составляло более чем 4,3 
млн. человек4. Во многом это связано с 
падением курса рубля и ужесточением 
миграционного законодательства.

Кроме того, нельзя забывать, 
что в последние годы организаторы 
нелегальной миграции разработали 
достаточно сложные схемы для 
пересечения границы и, следовательно, 
число мигрантов задержанных на 
границе постепенно снижается. Для 

3 h t t p : / / w w w. u n . o r g / r u s s i a n / n e w s / s t o r y .
asp?NewsID=25229#.V1V33vmLRD8
4 http://ria.ru/society/20150218/1048430777.html
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работы каналов незаконной миграции 
создаются сети транснациональных 
преступных организаций, структура 
которых является гибкой и изменяется 
в зависимости от спроса на рынке. 
Она варьируется от небольших банд 
до крупных транснациональных 
организаций. Незаконная миграция 
сопряжена с изготовлением поддельных 
документов, виз, приглашений и т.п. 

С другой стороны, нелегальные 
мигранты, живущие и работающие в 
большинстве своем в антисанитарных 
условиях, становятся жертвами 
преступлений и рэкета. Согласно 
исследованиям 75% мигрантов — юноши 
и девушки, из них 61% не имеют общего 
среднего образования, в подавляющем 
большинстве — это жители сельских 
регионов своих республик, родившиеся 
после распада СССР. 85% из них — 
мусульмане. Иначе говоря, это около 
8−9 млн. человек. У 75% зарплата 
составляет не менее 30 000 рублей. 
66% из прибывших не владеет русским 
языком. 85% прибывающих мигрантов, 
жители аулов и кишлаков Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии. Почти 70% 
из прибывших - неквалифицированные 
рабочие, которых используют в качестве 
«рабской силы» на строительных 
площадках (с соответствующим 
качеством производимых продуктов) и 
в торговле. 

Другой аспект, связанный с 
незаконной миграцией - незаконный 
оборот наркотиков. По информации 
ФСИН, треть иностранцев отбывают 
наказание в российских тюрьмах 
именно за преступления, связанные 
с наркотиками5. Мигранты являются 
одним из основных каналов поставки 
наркотиков в Россию. По информации 
американских экспертов Россия 
продолжает оставаться главным рынком 
сбыта для афганского героина, а также 

5 https://lenta.ru/articles/2013/03/09/migrant/

одним из самых крупных потребителей 
опиума, гашиша, марихуаны, 
синтетических наркотиков.

Необходимость противостоять 
вышеназванным процессам 
привело к тому, что в российском 
законодательстве появились нормы 
двоякого значения. С одной стороны, в 
уголовном законодательстве закреплена 
ответственность за депортацию 
гражданского населения, а, с другой 
стороны, депортация - это одна из форм 
административного принуждения.

Как уголовное деяние, депортация 
или насильственное перемещение 
населения относятся к преступлениям 
против человечности. Они являются 
частью широкомасштабного и 
систематического нападения на 
гражданское население, могут 
совершаться в контексте или в связи с 
этнической чисткой населения. Состав 
преступления депортации закреплен в 
Статуте Международного уголовного 
суда, в Уставе Нюрнбергского трибунала, 
в Уставе Токийского трибунала, а также 
в Уставах Международного трибунала 
по бывшей Югославии и Руанды. 

Согласно ст. 7 (2) (d) Римского 
Статута Международного уголовного 
суда депортация и насильственное 
перемещение населения определяются 
как «насильственное перемещение 
лиц, подвергшихся выселению или 
иным принудительным действиям 
из района, в котором они законно 
пребывают, в отсутствие оснований, 
допускаемых материальным правом»6. 
То есть с точки зрения международного 
права предполагается незаконное и 
насильственное перемещение лиц с 
одной территории на другую. Ст. 7(1) (d) 
Элементов преступлений уточняет, что 

6 Римский статут Международного уголовного суда 
(Принят в г. Риме 17.07.1998 Дипломатической 
конференцией полномочных представителей под 
эгидой ООН по учреждению Международного 
уголовного суда) // СПС Консультант Плюс
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деяние является преступлением против 
человечности в виде депортации, даже 
если «исполнитель депортировал 
или насильственно переместил, 
без оснований, допускаемых в 
международном праве, одно или 
несколько лиц в другое государство 
или местность путем выселения или 
иных принудительных действий», 
при условии, что это происходило 
в рамках широкомасштабного или 
систематического нападения на 
гражданское население»7. 

Опираясь на существующую 
международную практику, можно 
сказать, что разница между 
насильственным перемещением и 
депортацией, состоит, в конечном 
счете, в том, была пересечена 
государственная граница или нет. 
Так, в решениях Судебной палаты 
МУТЮ (Международного трибунала 
по бывшей Югославии) указывается, 
что «насильственное перемещение 
осуществляется внутри страны», а 
«депортация предполагает перемещение 
за пределы государственных границ»8. 

В тоже время депортация – это 
не только преступление против 
человечности, но как следует из 
Женевской конвенции (IV) о защите 
гражданского населения во время 
войны от 12 августа 1949 года, 
которая определяет правила режима 
оккупированной территории, это 
военное преступление. Согласно 
Конвенции оккупация не дает 
оккупирующему государству право 
на суверенитет над этой территорией, 
запрещаются угон и депортация 
населения из оккупированной 
местности в оккупирующую державу9.

7 Элементы преступлений// http://www.un.org/ru/
documents/rules/icc_elements.pdf
8 Prosecutor v. Krstic, 2 августа 2001. Абз. 521
9 Конвенция (IV) о защите гражданского населения 
во время войны. Женева, 12 августа 1949 года // 
https://www.icrc.org/rus/resources/documents/misc/
geneva-convention-4.htm

Российское уголовное 
законодательство в ст. 356 УК РФ 
также устанавливает уголовную 
ответственность за депортацию 
гражданского населения. Правда, в 
этой статье произошло «смешение 
«гаагского» и «женевского» права, 
… сверхохват в криминализации, 
неразличение международного и 
немеждународного вооруженного 
конфликта и т.д.»10. Но как бы то ни было, 
депортация гражданского населения 
относится к запрещенному российским 
уголовным законом деянию.

Но с точки зрения 
административного права депортация 
- это мера административного 
принуждения. Только за 11 месяцев 
2015 года из страны было выдворено 
31,8 тысячи иностранных граждан, 
в 2014 году - 35,1 тысячи человек. 
В общей сложности за 11 месяцев 
2015 года в ФСПП находилось 38,8 
тысячи исполнительных производств о 
принудительной депортации. Всего же, 
начиная с 1 января 2012 года, судебные 
приставы депортировали из страны 
свыше 119,8 тысячи нарушителей 
миграционного законодательства.11

В Российской Федерации на данный 
момент возможны три формы высылки 
иностранных граждан: экстрадиция 
(ч. 2 ст. 13 УК РФ, гл. 54 УПК РФ, в 
которой установлены общие правила 
экстрадиции); административное 
выдворение (ст. 3.10 КоАП РФ) и 
депортация. 

Правовой основой принудительного 
выдворения из страны являются 
Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 

10 Есаков Г.А. Международно-уголовное 
право как подотрасль российского уголовного 
права: современное состояние и проблемы 
// Международное право и международные 
организации. 2015. N 3. С. 331 - 346.
11h t tp : / /migrant . ru /v-2015-godu-kol iches tvo-
deportirovannyx-iz-rossii-migrantov-sokratilos/
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Федерации»; Федеральный закон от 
19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 
Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-
ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию». 

Согласно ФЗ № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» 
депортация - это принудительная 
высылка иностранного гражданина из 
РФ в случае утраты или прекращения 
законных оснований для его 
дальнейшего пребывания (проживания) 
в стране (п. 1 ст. 2). Причем, в число 
оснований входят, в том числе, случаи, 
когда иностранный гражданин: 

- выступает за насильственное 
изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации, 
иными действиями создает угрозу 
безопасности Российской Федерации 
или граждан Российской Федерации; 

- финансирует, планирует 
террористические (экстремистские) 
акты, оказывает содействие в 
совершении таких актов или совершает 
их, а равно иными действиями 
поддерживает террористическую 
(экстремистскую) деятельность (п.1,2 
ст. 7 ФЗ N 115-ФЗ). То есть депортация 
предусмотрена за совершение деяний, 
запрещенных уголовным законом, хотя 
сама процедура носит исключительно 
административный характер. 

Депортация применяется также 
в отношении лиц, отказывающихся 
от выезда в добровольном порядке; 
получивших уведомление об отказе в 
признании беженцем, об утрате либо 
лишении такого статуса; не имеющих 
законных оснований для пребывания на 
территории РФ; утративших временное 
убежище (ст. 13 ФЗ № 4528-1). 

Осуществление депортации 
отнесено к компетенции Федеральной 
миграционной службы. Ст. 25.10 ФЗ № 
114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 

Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» устанавливает, что 
иностранный гражданин или лицо 
без гражданства, не покинувшие 
территорию РФ в установленный 
срок, подлежат депортации, 
основанием которой является решение 
о нежелательности пребывания 
(проживания) в РФ, выданное ФМС. 
Решение о нежелательности может 
основываться на случаях, когда 
пребывание (проживание) иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
законно находящихся в Российской 
Федерации, создает реальную угрозу 
обороноспособности или безопасности 
государства, либо общественному 
порядку, либо здоровью населения, в 
целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, прав и законных 
интересов других лиц и т.п.

Как следует из проведенного выше 
анализа, точных и единых критериев 
для определения наличия оснований о 
принятии решения о нежелательности 
пребывания иностранного гражданина 
в Российской Федерации для всех 
федеральных органов исполнительной 
власти и порядка его принятия не 
имеется. 

Вопрос об административном 
выдворении решается судьей районного 
суда, а также соответствующими 
должностными лицами органов и войск 
Пограничной службы ФСБ России. 
В отношении больного наркоманией 
данное решение может быть принято 
ФМБА России и ФСКН России, а в 
отношении иностранного гражданина, 
приговоренного за наркопреступление 
к наказанию, не связанному с лишением 
свободы, или осужденному к лишению 
свободы условно или с отсрочкой 
исполнения приговора решение 
принимают Минюст России и ФСКН 
России, функции которого с апреля 
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2016 года переданы МВД России12.
Сложившая практика в 

рассматриваемой сфере показывает, что 
депортация как мера административного 
пресечения, - это своего рода 
внесудебная репрессия, целью которой 
является пресечение (предупреждение) 
наступления негативных последствий 
для граждан, общества и государства, 
связанных с пребыванием 
(проживанием) на территории 
России иностранных граждан и лиц 
без гражданства13. На это, кстати, 
обращает внимание Европейский Суд 
в Докладе о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской 
Федерации за 2014 год, в котором 
отмечается, что происходит «нарушение 
российскими властями подпунктов 
1 и 4 статьи 5 Конвенции в связи с 
незаконным лишением заявителей 
свободы в ходе проведения процедур 
административного выдворения, 
выразившееся в отсутствии в 
судебном постановлении конкретных 
сроков содержания заявителя в 
центре временного содержания 
иностранных граждан и чрезмерно 
длительным содержанием заявителей в 
соответствующем учреждении» 14.

Европейский Суд обратил внимание 
и на отсутствие в законодательстве 
Российской Федерации норм, 
предусматривающих сроки ограничения 
свободы в целях административного 
выдворения и депортации, а также 
норм, регламентирующих порядок 

12 Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 «О 
совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции»// http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016
13 см.: Корецкий Д.А., Милюков С.Ф. Внесудебная 
репрессия как законный способ борьбы с 
преступностью // Уголовное право. 2004. N 1. С. 112 
- 114.
14 Доклад о результатах мониторинга 
правоприменения в Российской Федерации за 
2014 год// http://government.ru/ по состоянию на 
14.12.2015.

обжалования правомерности 
применения данной меры. Наконец, 
Европейский Суд сформировал 
правовую позицию, согласно которой 
содержание в специальном учреждении 
в целях административного 
выдворения необходимо приравнять 
к лишению свободы по смыслу ст. 5 
Европейской Конвенции, и оно должно 
соответствовать изложенным в ней 
требованиям.

Таким образом, в российском 
уголовном и административном 
законодательстве происходит 
очевидное смешение понятий. С 
одной стороны, в международном и 
национальном уголовном праве речь 
идет о деянии, запрещенном законом. В 
тоже время в административном праве 
– это процедура, своего рода взыскание, 
которое по фактическим последствиям 
идентично экстрадиции15. 

С точки зрения международного 
уголовного права депортация 
возможна в случае, если данная 
мера необходима в демократическом 
обществе, оправдана крайней 
необходимостью и в особенности 
- соразмерна преследуемой цели16. 
Применительно к тем целям, которые 
ставят перед собой названные выше 
отечественные нормативные правовые 
акты, было бы более правильно и более 
точно использовать существующий 
международно-правовой термин 
«высылка иностранных граждан»17, как 
это делается в большинстве зарубежных 

15 Ермолаева Н.В. Практика и результаты применения 
Европейским судом по правам человека временных 
мер в российских делах о высылке и выдаче // 
Международное правосудие. 2014. N 4. С. 18 - 23.
16 Постановление Европейского суда по правам 
человека от 6 февраля 2003 г. по делу «Якупович 
(Jakupovic) против Австрии» // URL: http:// http://
www.echr.coe.int
17 Например, в международном пакте «О 
гражданских и политических правах», принятом 
Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 г. (ст. 
13), Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (Протоколы NN 4, 7).
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государств, или «выдворение», как 
указано в ст. 3.10 КоАП РФ.

Вопросы криминологической 
безопасности не ограничиваются 
проблемами, описанными выше. Борьба 
с транснациональной преступностью 
будет успешной только при условии, 
если правоохранительные органы 

разных стран объединят свои усилия 
с целью оказания помощи друг другу. 
Эта серьезная проблема, безусловно, 
нуждается во внимании правительств 
и в принятии адекватных политических 
решений. 
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ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ, ТУЛГУУР ХУУЛИЙН ҮНДЭСЛЭЛ

THE GENERAL JUDICIAL COUNCIL AND ITS FUNDAMENTAL 
LEGAL BASIS 

Б.ӨЛЗИЙСАЙХАН
Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн харьяа 
Билиг дээд сургуулийн захирал
ULZIISAIKHAN B. 
Director, Bilig Institute, University of Humanities

Товч агуулга: Энэхүү өгүүлэлд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг байгуулах анхдагч 
үзэл баримтлал, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаарх тулгуур хуулийн 
үндэслэл, шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилго бүхий 
харьцангуй бие даасан байгууллага болохын хувьд холбогдох хуульд тогтоосныг 
судлан үзсэн болно. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь шүүхийн захиргааны чиг үүргийг дагнан 
хэрэгжүүлдэг. Энэ ч утгаар шүүх байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэвийн 
явуулах нөхцөл бололцоогоор хангах, хангалт үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлэх чиг 
үүрэг бүхий хуулиар тогтоосон бүтэц зохион байгуулалт бүхий нэгж. Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа нь 23 жилийн туршид 
хөгжлийн гурван үеийг хамарч, энэхүү үе бүр нь Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлд 
зохих үүрэг гүйцэтгэж ирснийг тодорхойлсон. 

Abstract: There is studied a basis of main law about the first concepts of establishing 
the General Judicial Council its organization and process as it is an independent 
organization with a goal to provide a sovereignty and independence of Judiciary.

The General Judicial Council does execute administrative functions of Judiciary. By 
this meaning it is a unit with a structure defined by law and with functions to support 
supply and service, provide with opportunities and conditions for normal daily work in 
Judiciary. The General Judicial Council has been operating for 23 years divided into 3 
stages of his development. Each stage has played a vital role in the reform of judicial 
power.

I. ОРШИЛ
Засгийн эрх мэдэл ард түмнээс 

үүсмэл бөгөөд төрийн эрх мэдлийг 
засгийн гурван салаанд хуваарилах 
зарчмыг Үндсэн хуулиар бататгасан 
нь угтаа /анхдагч утгаараа/ хүний 
эрхийг хамгаалах, бэхжүүлэх, хөхиүлэн 
дэмжихэд шууд чиглэсэн буюу 

зориулагдсан юм1. Хүний эрх, эрх 
чөлөөг хамгаалах, зөрчигдсөн эрхийг 
сэргээн тогтоох эрхэм зорилго бүхий 
шүүх байгууллагын тогтолцоог шинэ 
үндсэн хуулиар өөрчилсөн нь хууль 
зүйн шинэ, шинэ баталгааг бэхжүүлсэн 
явдал юм. 

Шүүх байгууллага шинэ түвшинд 

1 Б.Чимид. Үндсэн хууль дээдлэн шүтэх ёс. УБ., 
2006. 85 дахь тал.
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гарч өөрчлөгдсөнөөр шүүгчийн хараат 
бус, шүүхийн бие даасан байдлыг 
хангах зорилго бүхий Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг байгуулах анхдагч үндэслэл 
бий болсон. Энэхүү үндэслэлийн талаар 
үндсэн хэсэг, гурван дэд хэсэгт судлан 
үзлээ. 

II. ТУЛГУУР ХУУЛИЙН 
ҮНДЭСЛЭЛ

Үндсэн хуулийн төсөл боловсруулах 
ажлыг зохион байгуулах комиссын 1991 
оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр гаргасан 
Монгол Улсын Их цаазын төслийн товч 
танилцуулгад Шүүхийн тогтолцоог 
үндсээр нь өөрчилж, сонгуулийн 
зарчмыг халж, жинхэнэ төрийн шүүх 
байж, удирдлага, зохион байгуулалт, 
боловсон хүчний хувьд Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлд харьяалагдан, 
шүүгчдийн хараат биш байх баталгааг 
нь Төрийн тэргүүн байхаар төсөл 
боловсруулав2 гэж тэмдэглэсэн байна. 
Энэ агуулгаар БНМАУ-ын Бага Хурлын 
III чуулганы 1991 оны 5 дугаар сарын 
17-ны өдрийн хуралдааны тэмдэглэлд 
доктор Б.Чимид: “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл гэдэг бол шүүн таслах 
байгууллага биш, нэг ёсондоо Шүүх 
яам, Прокурор, Улсын дээд шүүх 
гурвын одоо хэрэгжүүлж байгаа шүүн 
таслах ажлын салбарын удирдлага, 
өөрөөр хэлбэл, захиргааны удирдлагын 
асуудлыг хамаарах юм3” гэж ойлголтын 
зөрүүг тайлбарлаж байсан нь 1992 оны 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 
дүгээр зүйлийн 3-т, “Шүүгчийн хараат 
бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах 
зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
ажиллана”; мөн зүйлийн 4-т “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн 
таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, 
гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж 

2 Ж.Амарсанаа. Үндсэн хуулийн эрхийг баригч. УБ., 
2010. 62-64 дэх тал.
3 Мөн тэнд. 96-97 дахь тал.

олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг 
шүүхийн бие даан ажиллах нөхцөлөөр 
хангахтай холбогдсон үүргийг 
биелүүлнэ”; мөн зүйлийн 5-д “Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно”4 гэж тусгайлан заасан нь тус 
зөвлөлийн эрх зүйн байдлыг тухайлан 
тогтооход онцгой анхаарсны илрэл 
мөн5. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
эрх зүйн байдлыг шүүхийг удирдах 
байгууллага гэсэн утгаар биш, харин 
хараат бус хийгээд бие даасан байдлыг 
хангах баталгаа гэсэн байр сууринаас 
тодорхойлжээ. Үүнээс үзвэл Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөл бол засаг төрөөс шүүхэд 
үзүүлэх нийтийн үйлчилгээг эрхэлсэн, 
бие даасан гүйцэтгэх байгууллага мөн6 
гэж тодорхойлсон. 

Шүүхийн байгууллагын хараат бус 
байдлын үндсэн зарчмын (НҮБ-ын 
1985 оны 40/32, 40/46 дугаар тогтоол) 
1-д Шүүхийн байгууллагын хараат бус 
байдлыг төр баталгаажуулж, өөрийн 
орны үндсэн хууль, бусад хуульд 
бататган тунхаглана7 гэсэн Олон улсын 
эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилт 
Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлд мөн 
хангагдсан. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
түүхийг хөгжлийн гурван үед хуваавал:
1. 1992-1998 оны хооронд 

байгууллагын суурийг тавих үе 
– Шүүхийн ерөнхий зөвлөл үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлж, дотоод 
дүрэм, журмаа боловсруулсан, 
санхүү, хүний нөөцийн хэлтсүүд 
бүрдэж, хөгжлийн эхэн үеийнхээ 
зорилтыг хэрэгжүүлжээ.

4 Монгол Улсын Үндсэн хууль. Төрийн мэдээлэл 
эмхтгэл. 1992. №1.
5 Ж.Амарсанаа, ба бусад. Монгол Улсын Шүүх эрх 
мэдлийн шинэтгэл (Сүүлийн 20 жилийн тойм). УБ., 
2010. 81 дэх тал.
6 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн мэдлэг. УБ., 2008. 327-
330 дахь тал.
7 Хүний эрх (Шүүх эрх мэдлийн салбар дахь хүний 
эрх) НҮБ. 1996. 179-184 дэх тал.
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2. Энэ үе нь 2012 он хүртэл 
үргэлжилсэн бөгөөд шүүхийн 
шинэчлэлийг тус улсын эрх 
зүйн салбарын шинэтгэлийн бие 
даасан бүрэлдэхүүн хэсэг болгон 
гүнзгийрүүлэх зорилгоор ажилласан 
үе – шүүгчийн сахилгыг сайжруулах 
механизмыг идэвхтэй ажиллуулсан.

3. 2012 оноос эхлэн шүүх хараат бус, 
шударга байх зарчим жинхэнэ 
утгаараа хэрэгжсэн шинэ үе8: 
Ерөнхийлөгчийн санаачлагаар 
боловсруулсан шүүхийн үйл 
ажиллагааг сайжруулах, хараат 
бус байдлыг хангахад чиглэсэн 
шинэчлэлийн багц хууль (Шүүхийн 
тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, 
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, 
Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн 
тухай, Эвлэрүүлэн зуучлалын 
тухай)- ийг Улсын Их Хурал 2012 
оны I, II улиралд баталсан. 
Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн 

бие даасан байдлыг хангах зорилго 
нь Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 
байгуулахын анхдагч үзэл баримтлал 
байсан9. Энэхүү ойлголтоор Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн бүтэц зохион 
байгуулалт, чиг үүргийг 1993, 2002, 2012 
оны холбогдох хуулиудад тогтоосон 
хэм хэмжээ, түүний хэрэгжилтийн 
талаар дараах гурван агуулгын хүрээнд 
судалбал:

1. Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 
5-д заасан суурь хэм хэмжээг 1993 
оны Шүүхийн тухай хуулийн үзэл 
баримтлалд “Шүүх байгууламжийн 
тухай хууль”, “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн хууль”- ийг нэгтгэн 

8 Монгол Улсад Ардчиллыг бэхжүүлэхэд Үндсэн 
хуулийн гүйцэтгэсэн үүрэг (дүн шинжилгээ). УБ., 
2015. 81-82 дахь тал
9 Чимид Б.Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Хүний 
эрх, шүүх эрх мэдэл. УБ., 2004. 141 дэх тал

боловсруулснаар Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөл нь шүүх, шүүгчийн шүүн 
таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр 
гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг 
шилж олох, тэдний үйл ажиллагаа, 
мэргэжлийн түвшинд дүгнэлт 
гаргах, эрх ашгийг нь хамгаалах, 
сахилгын шийтгэл оногдуулах, 
шүүхийг бие даан ажиллах 
нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон 
үүргийг хэрэгжүүлнэ.
Тус зөвлөлийн дэргэд Шүүгчийн 

мэргэшлийн хороо, Шүүгчдийн 
сахилгын шүүх, шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн шийдвэрийн биелэлтийг 
хангах үүрэгтэй Шүүхийн тамгын 
газар ажиллана. Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг Улсын дээд шүүхийн дарга 
толгойлно (тухайлбал, АНУ, Испанид 
Дээд шүүхийн дарга тэргүүлдэг), гэхдээ 
Дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч Ерөнхий 
зөвлөлийг тэргүүлсэн нөхцөлд шүүхийн 
зохион байгуулалтын болон шүүн 
таслах ажлын удирдлага нэг хүний гарт 
төвлөрч, энэ чанараараа дээд шатны 
шүүх доод шатандаа нөлөөлөх муу 
талтай зэргийг харгалзан үзэж Ерөнхий 
шүүгч Зөвлөлийн ажлын байгууллагын 
өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
оролцохгүй байх нөхцөлийг хуулиар 
тогтоож, Шүүхийн тамгын газрыг 
Ерөнхий зөвлөлийн нарийн бичгийн 
дарга (орон тооны) толгойлохоор орсон 
нь шүүхийн захиргааны гүйцэтгэх чиг 
үүрэг, хэрэгжүүлэх бүтцийг тодорхойлж 
өгснөөрөө Шүүх эрх мэдлийн 
шинэтгэлийн эхлэл гэж тэмдэглэгдэж 
байна. 

1993 оны Шүүхийн тухай 
хуулийн Дөрөвдүгээр бүлэгт Ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, бүрэн эрх, 
үйл ажиллагааны нөхцөл, журмыг 
нарийвчлан тогтоожээ. Ерөнхий зөвлөл 
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангах үүрэг бүхий 
хамтын удирдлагын, орон тооны 
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бус байгууллага, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг 12 гишүүнтэйгээр байгуулж, 
бүрэлдэхүүнд Улсын дээд шүүхийн 
Ерөнхий шүүгч, Улсын ерөнхий 
прокурор, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн 
Засгийн газрын гишүүн, Ерөнхий 
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 
албан тушаалаараа, Улсын Их Хурал, 
Ерөнхийлөгчөөс томилсон тус бүр нэг 
хүн, зохих журмын дагуу нэр дэвшүүлж 
Улсын дээд шүүх сонгосон, бүх шатны 
шүүхээс тус бүр 2 шүүгч орно. Гишүүний 
бүрэн эрхийн хугацаа 6 жил байна. Энэ 
хугацаа албан тушаалаараа Ерөнхий 
зөвлөлд орсон гишүүдэд хамаарахгүй. 
Ерөнхий зөвлөлийн дарга нь Улсын 
дээд шүүхийн шүүгч байсан 1993-
1996 онд Ерөнхий зөвлөлийн ажлын 
албаны чиг үүргийг дээд шүүхийн 

тамгын газар гүйцэтгэж байсан бол 
Шүүхийн тухай хуульд 1996 оны 7 
дугаар сарын 26-ны өдрийн хуулиар 
орсон өөрчлөлтөөр зөвлөлийн даргыг 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн 
газрын гишүүн хавсран гүйцэтгэхээр 
болж, ажлын албыг Хууль зүйн яамны 
шүүхийн зохион байгуулалтын удирдах 
газар эрхлэн гүйцэтгэх болжээ. Энэ 
өөрчлөлтийг хийх болсон үндэслэлийг 
Засгийн газарт төсөв хэлэлцэх явцад 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл илүү 
хүчтэй байр суурьтай байх явдал гэж 
тайлбарлажээ. 

Ерөнхий зөвлөлийн даргыг хууль 
зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 
гишүүн хавсран гүйцэтгэхээр болсонтой 
холбогдуулан гаргасан Үндсэн хуулийн 
маргаан:

 Иргэн Г-ийн мэдээллийн агуулга: Үндсэн хуулийн цэцэд “Монгол Улсын Засгийн газрын 
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай” 1996 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн хуулийн 
1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсгийн 3 дахь заалт Монгол Улсын хууль зүйн сайд Засгийн газрын 
гишүүний хувьд “шүүхийн байгууллагын зохион байгуулалт, санхүү, материал-техникийн 
хангамж, үйлчилгээ”-ний хүрээний стратегийн төлөвлөлтийг бодлогын удирдамжаар хангах, 
хөтөлбөр зохиох, зохицуулалт, хяналт-шинжилгээ /мониторинг/ хийх, үнэлж дүгнэх ажлыг 
эрхэлнэ гэж заасан нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийг бүдүүлгээр зөрчсөн 
тухай.

 Монгол Улсын дээд шүүхийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д. Үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлсэн 
тайлбартаа: Шүүхийн байгууллагын зохион байгуулалт гэдэгт шүүхийг байгуулах, өөрчлөх, 
татан буулгах, байршил, орон тоог тогтоох, шүүгчийг шилж олох, шалгаруулах, бэлтгэх, давтан 
сургах зэрэг ажил ордог. ...Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг Засгийн газрын нэг сайдын ажлын 
албаны хавсарга болгоход хүргэсэн байна.

Засгийн газрын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, Хууль зүйн яамны төрийн нарийн бичгийн 
дарга С Үндсэн хуулийн цэцэд ирүүлсэн тайлбартаа: Шүүхийн бие даасан хараат бус байдлыг 
хангах механизмыг хуулиар бий болгосон ба түүнийг зөвхөн шүүхдээ байна гэдгийг тогтоосон 
хууль байхгүй. ...

 Дүгнэлт: Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 3,4,5-р заалтыг зөрчөөгүй1 
гэжээ.

Дээрх Үндсэн хуулийн 
цэцийн дүгнэлт төрийн эрх мэдэл 
хуваарилах онол ёсоор Үндсэн хуульд 
баталгаажуулсан эрх мэдлийн хууль 
ёсны зарчмыг зөрчин шүүх эрх мэдлийг 
гүйцэтгэх эрх мэдэл удирдлага, зохион 
байгуулалтын түвшинд хамтатган 
хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
байна.

1998 онд ажлын үр дүнг дорвитой 
дээшлүүлэх зорилгоор Нийслэлийн 

Сүхбаатар дүүргийн шүүхэд тамгын 
хэлтсийг загвар байдлаар байгуулсан10. 
Германы техникийн хамтын 
ажиллагааны шугамаар “Монголын 
эдийн засаг, эрх зүйн шинэтгэл” 
төслийг хэрэгжүүлж, энэ төслийн 

10 Ч.Ганбат. Шүүх эрх мэдлийн стратеги, 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн байдал, цаашдын 
зорилт. // Legis эрх зүйн суваг. УБ., 2003. №2(3). 3-10 
дахь тал.
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хүрээнд Нийслэлийн Сүхбаатар 
дүүргийн шүүхийг “Загвар” шүүх 
болгох дэд төслийг хэрэгжүүлсний үр 
дүнд шүүн таслах ажиллагаа бүрэн 
автоматчилагдаж, үйлчилгээ шуурхай 
хүртээмжтэй болсон байна. 

Хууль зүйн сайд нь Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн даргын албан 
тушаалыг хавсран ажиллаж байх үеийн 
бүтэц зохион байгуулалт, чиг үүрэгт 
гарсан өөрчлөлт шинэчлэлт:
	- Шүүхийн тухай (1993) хуулийн 53 

дугаар зүйлийг үндэслэн “Шүүхийн 
тамгын газрын зохион байгуулалтын 
бүтэц, орон тоог шинэчлэн 
удирдлага, ерөнхий шүүгчийн 
ажлын алба, шүүхийн судалгааны 
төв, захиргаа-аж ахуйн алба гэсэн 
зохион байгуулалттайгаар бүтцийг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 1996 
оны 11 дүгээр сарын 29-ны өдрийн 
53 дугаар тогтоолоор;

	-  “Монгол Улсын Шүүхийн 
шүүгчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 1997 
оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 
3 дугаар тогтоолын хавсралтаар; 

	-  “Нийслэлийн дүүрэг, аймгийн 
шүүхээс алслагдсан байрлалтай сум 
буюу сум дундын шүүхэд ажиллах 
аймаг, нийслэлийн тамгын хэлтсийн 
төлөөлөгчийн ажиллах журам”-ыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 1997 
оны 2 дугаар сарын 11-ний өдрийн 6 
дугаар тогтоолын хавсралтаар (2006 
оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
60 дугаар тогтоолоор хүчингүй 
болсон);

	-  “Шүүгчийн мэргэшлийн хороо”-г 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 1997 
оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн 17 
дугаар тогтоолын хавсралтаар;

	-  “Аймаг, нийслэлийн шүүхийн 
тамгын хэлтсийн ажил дүгнэх 
үзүүлэлт, аргачлал”-ыг Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн 1997 оны 12 

дугаар сарын 20-ны өдрийн 57 
дугаар тогтоолын I,II хавсралтаар 
тус тус баталсан нь захиргааны 
чиг үүргийг журамлан зохион 
байгуулалтад оруулсан цаашид 
боловсронгуй болох алхмуудын 
суурь нь болж өгсөн. 
Итали Улсын үндсэн (1948) хуулийн 

110 дугаар зүйлд “Хууль зүйн сайд нь 
Магистратын дээд зөвлөл (шүүгчийг 
томилох, шилжүүлэх, дэвшүүлэх, 
сахилгын шийтгэл хүлээлгэх 
асуудлыг хуульд зааснаар шийдвэрлэх 
бүрэн эрхтэй)-ийн бүрэн эрхийг 
хязгаарлахгүйгээр шүүхтэй холбоотой 
үйлчилгээ, зохион байгуулалтын 
үүргийг гүйцэтгэнэ”;

ХБНГУ-ын Үндсэн хуулийн 95 
дугаар зүйлд зааснаар тус улсын 
ердийн шүүх тогтолцооны эцсийн 
дээд шат нь Холбооны Дээд шүүх 
(Бундесгерихтсхоф) болно. Дээд 
шүүхийн үйл ажиллагааг түүний 
бүх гишүүдийн хурлаас (бүгд хурал) 
гаргасан дэгээр зохицуулдаг бөгөөд 
түүнийг нь Холбооны зөвлөл (муж 
улсын төлөөлөгчдөөс бүрдсэн 
парламент) баталсан байх ёстой. 
Шүүгчийг сонгон шалгаруулах хуулийн 
дагуу Дээд шүүхийн гишүүдийг 
Холбооны Хууль зүйн яам, Шүүгчийг 
сонгон шалгаруулах хороотой хамтран 
шийдвэрлэж, ХБНГУ-ын Ерөнхийлөгч 
томилно11. Хууль зүйн сайд нь шүүхийн 
үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, 
бодлогын асуудалд хяналт тавьж 
шүүхийн захиргааны чиг үүргийг 
хэрэгжүүлж, шүүгчийг дэвшүүлэх, 
шилжүүлэх зэрэг шүүгчийн статус 
өөрчлөгдөх үйл ажиллагаанд шүүгчид 
зөвлөх чиг үүрэгтэй оролцдог байна. 

2. Шүүхийн тухай (2002) хуулийн 
Зургадугаар бүлэгт Ерөнхий зөвлөл 

11 О.Модель, К.Грайфельдс. ХБНГУ дахь шүүхийн 
тогтолцоо. // Эргэцүүлэл. УБ., 2004. №20. 391-395 
дахь тал.
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шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангах үүрэг бүхий 
хамтын удирдлагын, орон тооны бус 
байгууллага мөн. Ерөнхий зөвлөл 14 
гишүүнтэй, бүрэлдэхүүнд Улсын Их 
Хурал, Ерөнхийлөгчөөс томилсон 
тус бүр нэг хүн, Улсын дээд шүүхийн 
Ерөнхий шүүгч, хууль зүйн асуудал 
эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Улсын 
ерөнхий прокурор албан тушаалаараа, 
Шүүгчдийн зөвлөлөөс сонгосон Улсын 
дээд шүүх, аймаг, анхан шатны шүүхээс 
тус бүр хоёр, нийслэлийн шүүхийн нэг 
шүүгч тус тус орж гишүүний бүрэн 
эрхийн хугацаа гурван жил байх ба энэ 
хугацаа албан тушаалаараа Ерөнхий 
зөвлөлд орсон гишүүдэд үл хамаарна 
гэж хуульчилжээ. 

Шүүхийн захиргааны хувьд 
шүүхийн өөрийн захиргаа (judicial 
self-management), гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн захиргаа (executive model) 
гэсэн хоёр үндсэн загвар ардчилсан 
улсуудад голчлон хэрэгжиж байна. 
Шүүхийн өөрийн захиргааны загварыг 
хэрэгжүүлдэг улс орнуудад шүүхийн 
бие даасан байдал, шүүгчийн хараат 
бус байдлыг засгийн газар болон 
шүүхээс өөрөөс нь хараат бус бие 
даасан байгууллага хэрэгжүүлдэг 
онцлогтой12. Шүүхийн тухай (2002) 
хуулийн 15 дугаар зүйлийн 4-т 
“Шүүхийн мэргэжлийн удирдлага нь 
хуулийг тайлбарлах, сургалт явуулах, 
шүүхийн практикийг нэгтгэн судалж, 
зөвлөмж гаргах хэлбэртэй байна”. 
Шүүхийн мэргэжлийн удирдлага 
нь давж заалдах болон хяналтын 
шатны шүүхүүдээс доод шатны 
шүүхийн шүүн таслах ажиллагааны 
талаар хийсэн судалгаа, дүгнэлтийн 
үндсэн дээр явуулдаг, тодорхой хэрэг 
маргааныг шийдвэрлэхэд хамааралгүй, 

12 Монгол Улсад шүүхийн хараат бус байдлыг 
бэхжүүлэх нь. Бодлогын тойм судалгаа. // Нээлттэй 
нийгэм форум. УБ., 2010. 37 дахь тал.

материаллаг болон процессийн эрх 
зүйн хууль тогтоомжийг нэг мөр 
зөв ойлгож, оновчтой тайлбарлан 
хэрэглэхэд чиглэгдсэн, шүүн таслах 
ажиллагааны чанар, үр нөлөөг 
дээшлүүлэх зорилготой, шүүх эрх 
мэдлийг хэрэгжүүлэгч байгууллагын 
дотоод зохион байгуулалтын ажиллагаа 
юм13. 

Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн 2010 оны 04 дүгээр сарын 
15-ны өдрийн хурлаар дэмжсэн “Шүүх 
эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг 
гүнзгийрүүлэх хөтөлбөр”-ийн 3.2-
т, Шүүхийн “мэргэжлийн болон 
захиргааны удирдлага” гэх хуучин 
зуршил, зарчмаас эрс татгалзаж 
шүүхийн үйл ажиллагааг өөрөө удирдах 
болон санхүү, материал техник, 
мэдээлэл, зохион байгуулалтын талаар 
хангах хийгээд шүүхийн дээд шатны 
хяналт тавих чиг үүргийг тус тус зааглан 
уялдуулж, механизмыг нарийвчлан 
хуульчилж арга барилын хувьд 
шинэчилнэ. Энэ зорилгоор шүүхийн 
байгууламжийн болон процессийн 
хуульд зарчмын нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулна; 3.2.2-т, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн чиг үүргийг шүүгчийн өөрийн 
удирдлагын чиг үүрэгтэй уялдуулан 
зааглаж шүүхийн үйл ажиллагааны 
хангалт үйлчилгээний чиглэлээр 
нарийвчлан тогтоож хэвшүүлнэ гэж 
тусгажээ. Түүнчлэн Хууль зүйн сайд 
нь улс төрийн албан тушаалтан тул 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг тэргүүлэх 
нь зохисгүй гэж үзсэн саналыг 
Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс 
дэмжин14, шүүхийн удирдлага, зохион 
байгуулалтыг улс төрөөс ангид байлгах 
үзэл баримтлал, ардчилал хөгжсөн 

13 Шүүх эрх мэдэл (Албан ёсны тайлбартай хуулийн 
эмхтгэл). УБ., 2012. 638 дахь тал.
14 Монгол Улсад Ардчиллыг бэхжүүлэхэд Үндсэн 
хуулийн гүйцэтгэсэн үүрэг (дүн шинжилгээ). УБ., 
2015. 81 дэх тал.
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орнуудын мэргэжилтний зөвлөмжид 
үндэслэн Шүүхийн тухай (2002) 
хуулийн дагуу Дээд шүүхийн Ерөнхий 
шүүгч тэргүүлэх болсон нь шүүхийн 
удирдлага зохион байгуулалтын нэг 
чухал алхам болсон. Шүүхийн шүүн 
таслах ажиллагааны мэргэжлийн болон 
захиргааны удирдлагыг зааглах, өөрөөр 
хэлбэл, шүүхийн процессын удирдлагын 
хяналтыг Ерөнхий шүүгч, танхимын 
тэргүүн толгойлсон давж заалдах болон 
хяналтын шатны танхимууд, улмаар 
Дээд шүүхийн (шүүгчдийн) хурал, 
зохион байгуулалтын удирдлагыг буюу 
үйлчилгээг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
болон зохих шүүхийн тамгын газар, 
хэлтэс, алба, төлөөлөгч хэрэгжүүлнэ15. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн үйл 
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл нь 
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангахад чиглэсэн 
бодлого, шийдвэр, хуулийн төсөл 
боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, уг 
бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд 
шүүхийн тамгын хэлтсийн үйл 
ажиллагааг төвлөрүүлэх, шүүхийн 
зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгох замаар шүүхийн захиргааны 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх, шүүх, 
шүүгчийн ажиллах нөхцөлийг, мөн 
шүүхийн төсөв, санхүү, материал 
хангамжийн хувьд хараат бусаар 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг 
юм16.Түүнчлэн шүүхийн бие даан 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэхдээ 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь Шүүх 
эрх мэдлийн шинэтгэлийн хөтөлбөр, 
Германы техник хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг, НҮБ-ын Хүний эрхийн 
төсөл, Дэлхийн банкны Шүүх эрх мэдэл 

15 Ж.Амарсанаа, ба бусад. Шүүх эрх мэдлийн 
шинэтгэл. УБ., 2012. 49 дэх тал.
16 Н.Эрдэнэцогт. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
Дөчин долдугаар, дөчин наймдугаар, дөчин есдүгээр 
зүйлийн онолын тайлбар// Эргэцүүлэл. УБ., 2012. 
№40. 803-807 дахь тал.

төсөл, Ханнс-Зайделийн сан, Японы 
Жайка байгууллагын дэмжлэгтэйгээр 
нийт шүүхийг компьютер бусад техник, 
тоног төхөөрөмж, шаардлагатай гарын 
авлагаар хангах, шүүхийн байрыг 
засварлах, зарим орон нутгийн шүүхийг 
байраар хангах зэрэг шүүхийн шүүгч, 
ажилтны албан тушаалын бүрэн эрхээ 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай ажиллах 
нөхцөлөөр хангах чиглэлийн ажлыг 
хийсэн байна17.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн ажлын 
албаны зохион байгуулалт бүтэц (2008) 
нь – шүүхийн захиргааны удирдлагын 
тасаг, шүүхийн хүний нөөцийн тасаг, 
шүүхийн санхүүгийн тасаг, шүүхийн 
сахилгын хорооны ажлын алба гэсэн 20 
хүний орон тоотой байжээ. Улсын дээд 
шүүхийн ерөнхий шүүгч нь ерөнхий 
зөвлөлийг тэргүүлж байх үед баталсан 
шүүхийн үйл ажиллагааны чиглэмжүүд:
	- “Монгол Улсын шүүхийн 

менежментийг боловсронгуй 
болгох үзэл баримтлал”-ыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
2004 оны 12 дугаар сарын 24-
ний өдрийн 70 дугаар тогтоолоор 
баталсан18. Шүүхийн (захиргааны) 
удирдлага, зохион байгуулалтын 
менежментийн хүрээнд хэд хэдэн 
зорилт дэвшүүлснээс дурдвал: 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 
шүүхийн хүний нөөц, төсөв 
санхүүг оновчтой байршуулах, 
хуваарилах ажиллагааг бие даан 
гүйцэтгэдэг болох асуудлыг 
судалж шийдвэрлүүлэх; Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн эрх, үүргийг 
өргөжүүлэхийн тулд Ерөнхийлөгч, 
Улсын Их Хурал, Засгийн газартай 
шууд харилцах эрх зүйн орчныг 

17 В.Оюумаа. Монгол Улсын эрх зүйн шинэтгэл: 
Олон Улсын байгууллага, гадаад орнууд, олон улсын 
байгууллагын төслийг дэмжлэг// Эрдмийн ертөнц 
(Academae). УБ., 2011. 139 дэх тал.
18 Шүүхийн захиргааны удирдлага. УБ., 2007. 381-
386 дахь тал.
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бий болгох асуудлыг судалж 
шийдвэрлүүлэх;

	- Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2006 
оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн 
60 дугаар тогтоолын I хавсралтаар 
“Шүүхийн тамгын хэлтэс, алба /
төлөөлөгч/-ны үйл ажиллагааны 
журам”-ыг, II хавсралтаар 
“Шүүхийн тамгын хэлтсийн даргын 
ажлын байрны тодорхойлолт”-ыг, 
III хавсралтаар “Шүүхийн тамгын 
албаны дарга /төлөөлөгч/-ын 
ажлын байрны тодорхойлолт”-ыг19 
баталсан; 

	- “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
үйл ажиллагааны стратеги”-
ийн загварыг Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн 2007 оны 3 дугаар 
сарын 02-ны өдрийн 13 дугаар 
тогтоолоор баталсан[20].Үйл 
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлд 
шүүхийг захиргааны удирдлага, 
зохион байгуулалтаар цаг тухайд 
нь хангах замаар шүүн таслах 
ажиллагааг хуулийн дагуу 
явуулахад нь бүх талын дэмжлэг, 
үйлчилгээ үзүүлэх; хүний нөөцийн 
удирдлагын арга барилыг ашиглан 
хамгийн чадварлаг, шударга 
хуульчдаас шүүгчдийг бүрдүүлэх; 
шүүх байгууллагын хэмжээнд 
удирдлагын шилдэг арга барил, 
туршлагыг нэвтрүүлэх, төлөвлөх, 
гүйцэтгэх, тайлагнах, хариуцлага 
тооцох тогтолцоог хөгжүүлэх замаар 
шүүхийн захиргааны удирдлагын 
манлайллыг хангах;

	- “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
ажлын албаны дотоод журам”-ыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2007 
оны 3 дугаар сарын 02-ны өдрийн 
14 дүгээр тогтоолоор баталсан21 

19 Мөн тэнд. 499-509 дахь тал.
20 Шүүхийн захиргааны удирдлага-2. УБ., 2008. 75-
82 дахь тал.
21 Шүүхийн захиргааны удирдлага-2. УБ., 2008. 83-

нь Шүүхийн тухай (2002) хуулийн 
62.2-т “Ерөнхий зөвлөл ажлын 
албатай байх ба түүний зохион 
байгуулалтын бүтэц, орон тоо, 
ажиллах журмыг өөрөө тогтооно” 
гэсэн заалтын хэрэгжилтийг ханган 
ажлын албаны зохион байгуулалт, 
чиг үүргийг тодорхойлж өгснөөрөө 
ач холбогдолтой. 

	- “Шүүхийн байгууллагад эд хөрөнгө 
олж авах, эзэмших, ашиглах, 
худалдах, шилжүүлэх, актлах 
журам”-ыг Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн 2007 оны 12 дугаар 
сарын 14-ны өдрийн 75 дугаар 
тогтоолоор баталсан22. Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлөөс шүүхийг бие 
даан ажиллах нөхцөлөөр хангах 
үүргийнхээ хэрэгжилтийг дээрх 
журмаар зохицуулсан.

	- “Монгол Улсын шүүхийн 
мониторингийн үзэл баримтлал”-ыг 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2009 
оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 
15 дугаар тогтоолоор баталсан23. 
Шүүхийн захиргааны байгууллагын 
бүтэц, зохион байгуулалтын илүү 
оновчтой хэлбэрийг эрэлхийлэн, 
шүүгч, ажилтны хариуцлагыг 
сайжруулж, илүү хэмнэлттэй, 
тодорхой үр дүнд чиглэсэн бодлого 
боловсруулан хэрэгжүүлэх; 
Япон Улсын Үндсэн хуулийн 

77 дугаар зүйл. Дээд шүүх нь шүүн 
таслах ажиллагааны процесс болон 
практикийн журам, өмгөөлөгчийн үйл 
ажиллагаа, шүүхийн дотоод журам, 
шүүхийн захиргаатай холбогдох дүрэм, 
журам тогтоох эрхтэй. 79 дүгээр зүйл: 
Дээд шүүх нь Ерөнхий шүүгч болон 
хуульд заасан тооны бусад шүүгчээс 

90 дэх тал.
22 Шүүхийн захиргааны удирдлага-2. УБ., 2008. 411-
415 дахь тал.
23 Шүүхийн захиргааны удирдлага-3. УБ., 2010. 178-
181 дэх тал.
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

бүрдэх бөгөөд Ерөнхий шүүгчээс бусад 
шүүгчийг Засгийн газар томилно. 80 
дугаар зүйл: Доод шатны шүүхийн 
шүүгчдийг Засгийн газар Дээд шүүхээс 
санал болгосон нэрсийн жагсаалтад 
орсон хүмүүс дундаас томилно. 
Шүүгчийн бүрэн эрхийн хугацаа 
дахин сонгогдох боломжтойгоор 
арван (10) жил байна24. Эхний удаа 
томилохдоо арван (10) жилийн 
хугацаа заасан нь шүүгчийн шалгуурт 
тэнцэхгүй хүмүүсийг солих боломжтой 
байх зохицуулалт хийсэн. Харин 
тэдгээрийг чөлөөлөхдөө шүүгчийн 
эсрэг гаргасан гомдлыг парламент 
импичмент (гадаадын хэд хэдэн 
улсад төрийн дээд албан тушаалтанд 
хүлээлгэх хариуцлагыг хэрэгжүүлэх 
онцгой журам25)-ын дагуу шалгаж 
шийдвэрлэдэг байна26.

Бүгд Найрамдах Солонгос 
Улсын Үндсэн хуулийн 103 дугаар 
зүйлийн 3-т, “Дээд шүүх болон бусад 
шүүхийн зохион байгуулалт, бүтцийг 
хуулиар тогтооно” гэж заасны дагуу 
шүүхийн зохион байгуулалт, бүтцийг 
“Шүүхийн зохион байгуулалтын тухай 
хууль”-иар зохицуулдаг. Шүүхийн 
захиргааны чиг үүргийг Үндэсний 
шүүхийн захиргаа (цаашид “Шүүхийн 
захиргаа” гэх) хэрэгжүүлэх бөгөөд 
шүүхийн хүний нөөц, төсөв санхүү, 
барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, 
статистик мэдээ, бүртгэл, тэмдэглэл, гэр 
бүлийн бүртгэл, хадгаламж, шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэл, хууль тогтоомжийн 
судалгааны зэрэг чиг үүргийг 
хэрэгжүүлнэ. Шүүхийн захиргааны 
бүтэц нь Төлөвлөлт зохицуулалтын 
газар, Шүүхийн туслалцааны газар, 
Шүүхийн бодлогын газар, Захиргааны 

24 Япон Улсын Үндсэн хууль. Орч П.Амаржаргал. 
Уб., 2011. 19-20 дахь тал.
25 С.Нарангэрэл. Эрх зүйн эх толь бичиг. УБ., 2011. 
231 дэх тал.
26 Б.Амарсанаа. Харьцуулсан эрх зүй судлал. УБ. 
МУИС пресс хэвлэлийн газар. 2014. 223 дахь тал.

удирдлагын газар, Шүүхийн бүртгэлийн 
алба, Мэдээлэл технологийн алба, 
Шүүн таслах ажиллагааны алба зэрэг 4 
газар, 3 алба нэгж ажилладаг. Шүүхийн 
захиргааны даргыг Дээд шүүхийн 
шүүгчдээс, орлогч даргыг шүүгчдийн 
дундаас сонгон дээд шүүхийн ерөнхий 
шүүгч томилно27. 

3. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
бол Үндсэн хуулиар үндсийг нь 
тодорхойлсон зорилго чиг үүрэг бүхий 
харьцангуй бие даасан байгууллага 
мөн. Өөрөөр хэлбэл, шүүх шиг хараат 
бус үндсэн дээр бие даасан биш боловч, 
шүүгч шүүхийн үйл ажиллагааны 
онцлог байдал, үндсэн зарчмыг төрөөс 
хангах баталгааг бүрдүүлэн бэхжүүлэх 
төрийн үүргийг бие дааж үндсэн ажил 
болон эрхэлсэн зохион байгуулалт 
“хангалт, үйлчилгээний тусгай 
байгууллага мөн”28.

Энэхүү үзэл баримтлал нь дараах 
хуульд баталгаажсан байна.

 Шүүхийн тухай (2012) хуулийн 
6 дугаар зүйлийн 5-д, “Шүүх өөрийн 
захиргаатай байх ба түүний чиг 
үүргийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, 
шүүхийн тамгын газар хэрэгжүүлэх 
бөгөөд тэдгээрийн үйл ажиллагаатай 
холбогдсон харилцааг хуулиар 
зохицуулна, мөн хуулийн 7 дугаар 
зүйлийн 1-д, Хууль дээдлэх нь шүүхийн 
зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 
үндсэн зарчим мөн”, Шүүхийн 
захиргааны тухай (2012) хуулийн 3 
дугаар зүйлийн 1-д, "Шүүхийн захиргаа 

27 Кан Гү Чол. Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын 
шүүхийн тогтолцоо ба шүүхийн шинэтгэл. // 
Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг 
хангахад шүүхийн захиргааны үүрэг, тулгамдсан 
асуудлууд. Олон улсын онол-практикийн бага 
хурлын илтгэлийн эмхтгэл. УБ., 2014. 25-36 дахь 
тал.
28 Хангалт гэдгийг санхүү эдийн засгийн баталгаа 
бүрдүүлэх утгаар, үéлчилгээниé гэдгийг эрх зүйн 
хамгаалалт, харилцан зохицуулалт, мэргэжил арга 
зүйн утгаар хэрэглэж байна. Б.Чимид Үндсэн 
хуулийн үзэл баримтлал: Хүний эрх, шүүх эрх 
мэдэл. УБ., 2004. 151 дэх тал.
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нь ерөнхий зөвлөл, түүний ажлын 
алба, бүх шатны шүүхийн тамгын 
газар, судалгааны төв болон бусад 
туслах нэгжээс бүрдэнэ" гэж шинэчлэн 
баталсан хуулиудад хэрэгжилтийг 
баталгаажуулсан. Ерөнхий зөвлөл бие 
даасан, хараат бусаар шүүх эрх мэдлийн 
захиргааны үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх 
эрх зүйн үндсэн зарчмыг бэхжүүлсэн 
нь шүүхийн захиргааны шинэтгэл юм. 
Шүүхийн захиргааны гол онцлог нь 
шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэгчдийн 
үйл ажиллагааны хүрээнд хэргийн 
хөдөлгөөний удирдлага, сахилга-ёс зүйн 
хяналтын стандарт хэрэгжүүлэх гэсэн 
хоёр институцээр дамжуулж шүүхийн 
захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлдэг29.

Шүүхийн захиргааны тухай 
(2012) хуулийн 13 дугаар зүйлийн 
1-д, Ерөнхий зөвлөл нь дарга, дөрвөн 
гишүүнээс бүрдэх бөгөөд Ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг анхан 
шатны шүүхийн шүүгчдийн болон давж 
заалдах, хяналтын шатны шүүхийн 
шүүгчдийн зөвлөгөөнөөс тус бүр нэг, 
Хуульчдын холбооноос нэг, хууль зүйн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 
төв байгууллагаас нэг хүний нэрийг 
тус тус санал болгосноор Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч томилно;13 дугаар 
зүйлийн 2-т, Ерөнхий зөвлөлийн 
даргыг Ерөнхий зөвлөлийн гишүүд 
дотроос нэр дэвшүүлэн хуралдаанаараа 
хэлэлцэж, гишүүдийн олонхийн санал 
авсан хүнийг санал болгосноор Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч томилно; 13 дугаар 
зүйлийн 3-т, Ерөнхий зөвлөлийн дарга, 
гишүүд нь орон тооны байх бөгөөд 
бүрэн эрхийн хугацаа гурван жил 
байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 
хамтын удирдлагын, орон тооны бус 

29 Н.Лүндэндорж. Монгол Улс дахь шүүхийн 
захиргаа, түүний төлөвшил. // Шүүхийн бие даасан, 
шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад шүүхийн 
захиргааны үүрэг, тулгамдсан асуудлууд. Олон 
улсын онол-практикийн бага хурлын илтгэлийн 
эмхтгэл. УБ., 2014. 9 дэх тал.

байгууллагаас бие даасан мэргэшсэн 
байгууллагын зохион байгуулалттай 
болсон.

Доктор, профессор Н.Лүндэндорж 
Шүүхийн захиргааг: 1) Гүйцэтгэх эрх 
мэдлийн; 2) Шүүхийн өөрийн; 3) Бие 
даасан гэсэн гурван загварт хуваагдаж 
байна30 гэж судлан үзсэн бөгөөд 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь бие даасан 
зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа 
явуулж байна.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2015 
оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 16 
дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар 
баталсан “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн ажлын албаны бүтэц, зохион 
байгуулалт”: 
1. Шүүхийн захиргааны удирдлагын 

газар 
- Шүүхийн захиргааны хэлтэс
- Хэргийн хөдөлгөөний удирдлагын 

хэлтэс
- Мэдээллийн технологийн хэлтэс
2. Шүүхийн хүний нөөцийн газар
- Хүний нөөцийн удирдлагын хэлтэс
- Сургалтын хэлтэс
3. Шүүхийн санхүү, хөрөнгө 

оруулалтын газар
- Санхүүгийн удирдлагын хэлтэс
- Төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын 

хэлтэс
- Хангамж үйлчилгээний хэлтэс
4. Хууль зүйн үйлчилгээний хэлтэс
5. Шүүхийн гадаад харилцааны хэлтэс
6. Шүүхийн хэвлэл мэдээлэл, олон 

нийттэй харилцах хэлтэс
7. Шүүхийн ёс зүйн хорооны ажлын 

алба
8. Шүүхийн мэргэшлийн хорооны 

ажлын алба
9. Дотоод аудитын алба гэсэн нийт 

3 газар, 11 хэлтэс, 3 албаны 
бүтэцтэй чиг үүргээ хэрэгжүүлж 

30 Н.Лүндэндорж. Монгол Улс дахь шүүхийн 
захиргаа, түүний төлөвшил.// Шүүх эрх мэдэл. УБ., 
2014. №1. 7-14 дэх тал.
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байсан бол 2016 онд бүтэц, зохион 
байгуулалтаа 3 газар, 5 хэлтэс, 3 
албатайгаар өөрчлөн ажиллахаар 
төлөвлөсөн байна. 
Монгол Улсад байршил, нутаг 

дэвсгэрийн харьяаллаар нийт 102 
шүүх байгуулагдан ажиллаж байна. 
Эдгээр шүүхийн шүүгчийн албан 
тушаалд томилогдон ажиллаж буй 
шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг шүүхийн 40 тамгын 
газар, шүүхийн захиргааны тухай 
(2012) хуулийн 4 дүгээр зүйлд заасан 
Шүүхийн захиргааны үйл ажиллагаанд 
баримтлах зарчмыг удирдлага болгон 
мөн хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан 5 чиг 
үүрэг, эдгээрээс шүүгчийн хараат бус, 
шүүхийн бие даасан байдлыг хангах 
талаар Ерөнхий зөвлөл 9 бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлж байна. 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
захиргааны, үйлчилгээ, төлөвлөлтийн 
талаар дараах дүрэм, журмыг батлан 
мөрдүүлж байна. 

“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
ажлын албаны дүрэм”-ийг Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн 2014 оны 4 дүгээр 
сарын 11-ний өдрийн 24 дүгээр 
тогтоолоор баталсан31. Ажлын албаны 
үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, бүтэц, 
зохион байгуулалтыг тодорхойлох, 
шүүхийн тамгын газруудыг удирдахтай 
холбогдох харилцааг зохицуулах; 
	• “Хөтөлбөр батлах тухай32” 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2014 
оны 9 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 
111 дүгээр тогтоолоор баталсан. 
Шүүхийн шинэ менежментийн 
хөтөлбөр нь 1) чадварлаг захиргааг 
төлөвшүүлэх; 2) олон талт 
программ хангамжийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх; 3) техник хангамж 
сүлжээний найдвартай ажиллагааг 
хангах; 4) шүүхийн аюулгүй 

31 Шүүхийн захиргаа - I. УБ., 2014. 5-22 дахь тал.
32 http://www.judcouncil.mn

байдал; 5) мэдээлэл харилцаа 
холбоо технологийн хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх гэсэн 5 
зорилтыг дэвшүүлэн 2014-2020 онд 
хэрэгжүүлэх; 

	• “Шүүхийн захиргааны ажилтны 
ажлын байранд дагаж мөрдөх 
харилцаа, хандлагын нийтлэг 
журам”-ыг Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн 2014 оны 10 дугаар 
сарын 03-ны өдрийн 175 дугаар 
тогтоолоор баталсан33.
Унгар Улс Шүүхийн захиргаа, 

зохион байгуулалтын тухай хуулиа 2011 
онд баталсан бөгөөд энэхүү хуулийн 
дагуу байнгын ажиллагаатай Үндэсний 
шүүхийн зөвлөл 2012 онд байгуулагдан 
үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 
Үндэсний зөвлөл нь шүүхийн хараат 
бус байдлыг хангах үүднээс захиргааны 
үйл ажиллагааг удирдах чиг үүрэг бүхий 
төвлөрсөн бие даасан үйл ажиллагаатай 
байгууллага юм;

Швед Улсын Үндсэн хууль (1974 
он)-д шүүх, шүүгчийн хараат бус 
байдлыг баталгаажуулж, Засгийн 
газар, Парламентийн зүгээс ямар 
нэгэн байдлаар шүүхийн хараат бус 
байдалд хөндлөнгөөс оролцож, хэрэг 
маргаан шийдвэрлэх үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөх явдлыг хориглосон байдаг 
бөгөөд 1975 оноос шүүхийн хараат бус 
байдал, шүүхийн захиргаа, менежмент, 
төсөв, санхүүгийн асуудлыг хариуцсан 
тусгай зорилго бүхий бие даасан 
захиргааны байгууллага байгуулагдсан 
нь Шүүхийн зөвлөл юм34

.
 Иймд Унгар 

Улсын хувьд Үндэсний зөвлөл нь 
шинэ тутам байгуулагдсан бие даасан 
байгууллага болохын хувьд цаашид 
харьцуулан судлах бололцоотой бөгөөд 

33 Шүүхийн захиргааны ажилтны ёс зүйн гарын 
авлага (Хууль тогтоомжийн эмхтгэл). УБ., 2014. 28-
34 дэх тал.
34 Шүүхийн захиргааны байгууллагын бие даасан 
загвар, харьцуулсан тойм судалгаа. Шүүхийн 
судалгаа мэдээллийн төв. УБ., 2013. 19 дэх тал.
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Швед Улсын Шүүхийн зөвлөлийн хувьд 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны ололт 
амжилтыг туршлага болгон судлан үзэх 
нь зүйтэй болов уу.

ДҮГНЭЛТ
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 

шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 
даасан байдлыг хангах зорилгоор 
байгуулагдсан Үндсэн хуулийн 
байгууллага болохын хувьд аль нэг 
эрх мэдэл, албан тушаалын хавсарга 
шинжтэй чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нь 
зохисгүй юм. Энэхүү сэдэмжид дурдсан 
гадаадын зарим орны хувьд шүүгчийн 
хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг 
хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ 
удирдлага зохион байгуулалтын хувьд 
Үндсэн хуулийн үзэл баримтлалыг 
удирдлага болгон тусгайлан хуулиар 
баталгаажуулдаг нь ажиглагдаж 
байна. Тусгайлан хуулиар эрх үүргийг 
зохицуулах нь эрх мэдлийг тодотгох, 
эсвэл бүрхэгдүүлэх шинж чанарыг 
агуулж байдгийг анхаарууштай бөгөөд 
хууль тогтоогчдын ёс зүй, мэргэшилтэй 
шууд холбоотой. 

Үндсэн хуульд Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийг байгуулах шаардлага, чиг 
үүргийг тодорхой заасан нь тухайн эрх 
мэдэл хоорондын, аль нэг байгууллагын 
хавсарга байх боломжгүй гэдгийг 
баталгаажуулсан хэрэг юм.

Шүүх эрх мэдлийн шинэтгэлийн 
хүрээнд Шүүхийн багц хуулийг 2012 
онд батлан 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-
ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн 
нь Шүүх эрх мэдэлд дахин нэг шинэ 
хуудас нээсэн. Энэхүү шинэ хуудаст 
ямар тэмдэглэл үлдээх нь Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн төдийгүй харилцагч 
байгууллагуудын үйл ажиллагаатай 
холбоотой.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо нь 
үндсэн ажлын чиг үүрэгт нийцэж байх 

нь чухал бөгөөд албан тушаалын орон 
нүсэрдэх нь нэгжийн албан хаагчдад 
ажил, үүргийн давхардал бий болох, 
үйлчилгээнд чирэгдэл учрах зэрэг 
сөрөг хандлага, үр дагаврыг бий болгох 
хандлагатай. Иймд бие даасан байдлаар 
ажиллах нь хариуцлагыг өндөржүүлдэг 
бөгөөд туршилт хийх боломжийг 
хаадаг тул мэргэшсэн байхыг шаарддаг. 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бол 
мэргэшсэн, тогтвортой байгууллага 
байх учиртай.
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Товч агуулга: Манай улсын нийгэм улс төр, хууль зүйн салбарын нэр томьёоны 
хэрэглээг ажиглахад гадаад хэлний нэг үгэнд олон монгол хувилбар үүсгэн нэрлэх, 
өмнө нь орос хэлнээс монгол хэлэнд нэгэнт орчуулан авсан нэр томьёог англи 
хэлнээс өөрөөр орчуулан авах зэргээр олон ойролцоо үг, нэр томьёо бий болж тухайн 
шинжлэх ухааны ойлголт ухагдахууныг будлиантуулах, төөрөгдүүлэх үзэгдэл нэлээд 
гарч байна. Тухайлбал, public administration гэдэг үгийг “төрийн захиргаа”, “төрийн 
удирдлага”, “нийтийн захиргаа” гэж; “public service” гэдэг үгийг “төрийн алба”, 
“төрийн үйлчилгээ”, “нийтийн алба” гэж; “public official” гэсэн үгийг “төрийн албан 
хаагч”, “нийтийн албан хаагч” гэх мэтээр олон хувилбараар орчуулан хэрэглэж 
байна.

Тэрээр “Төрийн албаны тухай хууль”, “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн 
ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль” “Авлигын эсрэг хууль” зэрэг хуулийн нэр томьёо, үг хэллэгээр жишээлэн 
тайлбарлахын зэрэгцээ цаашид дээр дурдсан нэр томьёонуудын алийг нь хэрэглэх 
талаар хэл шинжлэлийн үүднээс өөрийн санал дүгнэлтийг гаргаж, хууль зүйн нэр 
томьёог орчуулах талаар юуг анхаарах талаар дурдсан байна.

Abstract: Legal term creation and translation bears big difficulties for legal translators 
and lawyers. As a legal term is one of language elements, it should be studied from the 
point of linguistics and translation studies. 

The author mainly focuses on translation issues of English terms such as public service, 
public official, public administration, public law, civil law and common law in Mongolian 
legal field. In Mongolian, these terms have been translated with many variations in legal 
documents. 

 The author puts forward own suggestion how to solve those problems stating term 
creation principles and methodology and how to develop legal term studies. 

Түлхүүр үгс: нэр томьёоны орчуулга, төрийн алба, нийтийн алба, үгчилсэн 
орчуулга.

Keywords: translation of legal terms, public service, public official, civil law and 
calque, translation problems.
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УДИРТГАЛ
Хуулийн салбар бол бусад салбартай 

харьцуулахад хувь хүн, улс орны хувь 
заяаг шийдэх нийгмийн өмнө хүлээсэн 
хариуцлагатай салбар тул тухайн 
шинжлэх ухааны нэр томьёо оновчтой 
бус, ойлгомжгүй, олон хувилбартай 
байвал хууль тогтоох болон хууль сахин 
биелүүлэх үйл ажиллагаанд ихээхэн 
сөрөг нөлөөтэй. Сүүлийн үед манай 
улсын гадаад харилцаа бүх салбарт 
хөгжиж, түүнийг даган, шинэ мэдлэг 
мэдээллийг импортлох болсонтой 
уялдан гадаад нэр томьёог орчуулах, 
оноох хэрэгцээ шаардлага зүй ёсоор 
урган гарч байна. Хууль зүйн салбар 
ч мөн энэ хөгжлийг даган гадаадын 
хууль тогтоомжийг үлгэр загвар 
болгон өөрсдийн хууль тогтоомжийг 
боловсруулахдаа гадаад нэр томьёог 
хэрхэн зөв, оновчтой орчуулах талаар 
оюунаа чилээж байгаа нь ойлгомжтой. 

Хууль зүйн зарим нэр томьёоны 
орчуулга 

Манай улсын хууль зүйн салбарын 
нэр томьёоны хэрэглээг ажиглахад 
гадаад хэлний нэг үгэнд олон монгол 
хувилбар үүсгэн нэрлэх, өмнө нь 
орос хэлнээс монгол хэлэнд нэгэнт 
орчуулан авсан нэр томьёог англи 
хэлнээс өөрөөр орчуулан авах 
зэргээр олон ойролцоо үг, нэр томьёо 
бий болж тухайн шинжлэх ухааны 
ойлголт ухагдахууныг будлиантуулах, 
төөрүүлэх үзэгдэл нэлээд гарч байна. 
Тухайлбал, public administration гэдэг 
үгийг “төрийн захиргаа”, “төрийн 
удирдлага”,“нийтийн захиргаа” гэж; 
“public service” гэдэг үгийг “төрийн 
алба”, “төрийн үйлчилгээ”, “нийтийн 
алба” гэж; “public official” гэсэн үгийг 
“төрийн албан хаагч”, “нийтийн албан 
хаагч” гэх мэтээр олон хувилбараар 
орчуулан хэрэглэж байна. Өмнө 
нь төрийн захиргаа, төрийн алба, 

төрийн албан хаагч гэсэн тогтсон нэр 
томьёо байсаар атал яагаад “нийтийн 
захиргаа”, “нийтийн алба”, “нийтийн 
албан хаагч” гэж нэр томьёог хэрэглэх 
болов хэмээн судалж үзвэл өмнөх нэр 
томьёонууд нь “төр” төвтэй, төрийг ард 
түмнээс дээгүүр тавьж, тэднийг хооронд 
нь салан тусгаарлах үндэс болж байна 
хэмээн хууль, нийгэм улс төрийн зарим 
судлаач, мэргэжилтнүүд үзэж байгаа тул 
ийнхүү солихоор шийдсэн ажээ. 

Тухайлбал, “нийтийн алба”, 
“нийтийн албан тушаалтан” гэсэн 
нэр томьёонууд нь 2012 оны 5 сарын 
18-ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн 
“Нийтийн албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, 
ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай хууль” болон “Авлигын 
эсрэг хууль” зэрэг холбогдох бусад 
хуулинд хэрэглэгдэх болжээ. Түүнчлэн, 
УИХ-ын 2012 оны 37 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Засгийн газрын 2012-2016 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 
“Тав. Эрх чөлөөтэй монгол хүн хэсэг”-т 
“...төрийн албыг нийтийн алба, төрийн 
үйлчилгээг нийтийн үйлчилгээ болгон 
өөрчилж, хууль дээдлэн хүн бүр эх 
орондоо, аймаг, хотдоо сайхан амьдрах 
нийгмийг цогцлооход энэ чиглэлийн 
эрхэм зорилго оршино” гэсэн байна.

Энэ талаар судлаачид янз бүрийн 
байр суурьтай байна. Тухайлбал, 
Б.Батбаяр, А.Түвшинтулга нар Төрийн 
алба уу, нийтийн алба уу? нийтлэлдээ 
“Мэдээж хэрэг төрийн алба нь агуулга, 
үзэл баримтлалын хувьд гагцхүү 
нийтийн ашиг сонирхолд захирагдан, 
нийтэд үйлчлэх учиртай нь маргашгүй 
үнэн. Төрийн албыг нийтийн алба 
болгон нэрийг нь сольсноор төрийн 
албаны үндсэн зорилго, мөн чанар 
өөрчлөгдөхгүй”1 гэж бичжээ. 

Нэр томьёоны нэг чухал 

1 Б.Батбаяр, А.Түвшинтулга. Төрийн алба уу, 
нийтийн алба уу? http://www.news.mn/r/175645 
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бүрэлдэхүүн хэсэг бол тодорхойлолт 
юм. Тодорхойлолт гэдэг нь тухайн 
юм үзэгдлийн талаарх ухагдахууныг 
зөв оновчтой, бүрэн гүйцэд 
илэрхийлсэн тайлбарыг хэлнэ. Хэрэв 
тухайн ухагдахууныг илэрхийлсэн 
тодорхойлолт оновчгүй, бүрэн гүйцэд 
бус, явцуу байвал тухайн нэр томьёо 
хичнээн оновчтой байгаад буруу 
ойлгогдоно. Тэгэхээр төрийн алба, 
төрийн албан тушаалтан гэсэн нэр 
томьёонууд нь “төрийн” гэсэн тодотгол 
үгэндээ бус харин уг нэр томьёогоор 
илэрсэн ухагдахуун буюу тодорхойлолт 
оновчгүй, бүрэн гүйцэд бус, явцуу 
байгаагаас ард иргэд үүнийг зөвхөн 
төрд үйлчилдэг хэмээн ойлгож байна 
гэж үзэж болохоор байна. Төрийн алба 
нь агуулга, үзэл баримтлалын хувьд 
гагцхүү нийтийн ашиг сонирхолд 
захирагдан, нийтэд үйлчлэх үүрэгтэй 
нь мэдээж. Гэтэл төрийн албаны тухай 
уламжлалт ойлголт, тодорхойлолт нь 
олон нийтийн дунд түүний үндсэн 
зорилго, мөн чанарын талаар буруу 
ташаа ойлголтыг төрүүлж байгаад 
асуудал оршиж байна.

Тухайлбал, Төрийн албаны 
тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1-д 
зааснаар “Төрийн зорилт, чиг үүргийг 
Монгол Улсын Үндсэн хууль, хууль 
тогтоомжид заасан бүрэн эрхийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг 
төрийн алба гэнэ” гэж тодорхойлжээ. 
Үүнээс үзэхэд, төрийн алба хэмээх 
ухагдахууны тодорхойлолт нь зөвхөн 
төрийн үйл хэргийг гүйцэтгэх гэсэн 
явцуу утгатай байгаагаас дээрх асуудал 
үүдсэн болов уу? Уг нь “Ард иргэдийн 
эрх ашигт нийцсэн төрийн бодлого, 
ажил үйлчилгээг Монгол Улсын Үндсэн 
хууль, хууль тогтоомжид заасны дагуу 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг төрийн 
алба гэнэ” гэвэл арай дээр байхсан. 

Нөгөө талаас, төрийн алба, төрийн 
албан хаагч, төрийн захиргаа зэрэг 

үгийн “төрийн” гэсэн тодотголыг 
“нийтийн” болгож солих гэсэн нь 
англи хэлний public хэмээх үгийг 
нийтийн гэж орчуулснаас үүдэлтэй 
гэж болохоор байна. Англи хэлний 
public –хэмээх үгийг орчуулбал, 
төрийн, улсын, нийтийн, олон нийтийн 
гэх мэт олон утгатай. Гадаадын улс 
орнуудын төрийн алба нь зорилго, 
чиг үүргийн хувьд өөр өөр учраас 
нэр томьёоны хувьд ч public service, 
civil service, state service, state public 
service, государственная гражданская 
служба гэх мэт өөр өөрөөр нэрлэж, 
тухай тухайн улс орондоо нийтийн 
алба, төрийн алба, нийтэд үйлчлэх 
алба, олон нийтийн үйлчилгээ гэх мэт 
ойлголт ухагдахуунаар хэрэглэгдэж 
байна. Тухайлбал, public service хэмээх 
үгийг Black’s Law толь бичигт “засгийн 
газрын нэрийн өмнөөс ард түмэнд шууд 
үйлчилдэг алба” хэмээн тодорхойлжээ. 
Харин Civil service хэмээх нэр томьёог 
Merriam Webster толь бичигт “цэрэг 
арми, цагдаагаас бусад төрийн бодлого, 
хөтөлбөр ажил үүргийг гүйцэтгэх алба” 
хэмээн тодорхойлсон бол “Black’s 
Law dictionary”-д мерит зарчмын 
дагуу сонгон шалгаруулалтын үр дүнд 
томилогдох муж, холбоо, хот, орон 
нутгийн засгийн алба”2 гэсэн байна. 
Үүнээс үзэхэд, Төрийн алба (Public 
service) нь ерөнхий ойлголт болж, 
сivil service –буюу төрийн гүйцэтгэх 
засаглалын алба нь уг хүрээнд багтаж 
буй тусгай ойлголт бололтой. Тэгэхээр 
public service (төрийн алба)-ыг дотор нь 
Төрийн гүйцэтгэх засаглалын хүрээн 
дэх засаг захиргааны алба / (Civil 
service), Үндэсний аюулгүй байдлыг 
болон нийгмийн тогтвортой байдлыг 
сахин хамгаалах /Батлан хамгаалах, 
цэрэг, цагдаа, хүчний байгууллага /
(Military service) гэж ангилдаг байна. 

2 Black Law dictionary, х.224
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Англи хэлний “public 
administration” хэмээх үгийг “төрийн 
удирдлага”, эсвэл “төрийн захиргаа” 
гэхчлэн орчуулж хэвшсэн бөгөөд харин 
сүүлийн үед эрдэм шинжилгээний 
болон мэргэжлийн ном сурах бичигт 
“нийтийн захиргаа” хэмээн хэрэглэх 
болсон нь мөн л дээрхийн адил “төр” 
төвтэй захиргаадалтын дээрээс доош 
чиглэсэн тогтолцоо хэмээн үзэх 
болсонтой холбоотой. 

Public administration гэсэн нэр 
томьёогоор ямар ойлголт, ухагдахууныг 
нэрлэж байна хэмээн үзвэл олон улсын 
судлаач, эрдэмтдийн зарим нь төр 
засагтай холбоотой бүх үйл ажиллагаа 
хэмээн үздэг бол зарим нь засгийн 
газрын зөвхөн гүйцэтгэх алба юм гэх 
мэтээр янз бүрийн байр суурьтай байдаг 
ажээ. Тухайлбал, Л.Д.Вайт (L.D.White) 
“Төрийн захиргаа нь төрийн бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, сахиулах зорилго бүхий 
үйл ажиллагааны цогц” хэмээн үзсэн 
бол “төрийн захиргааны эцэг” гэгдэх 
Вүүдрөү Вилсон (Woodrow Wilson) 
“Төрийн захиргаа гэдэг нь хуулийн 
нарийвчилсан тогтолцоот хэрэглээ юм” 
хэмээн тодорхойлоод төрийн захиргаа 
нь улс төрөөс ангид байдаг гэжээ. 
Харин Ф.Э. Нигро (F.A.Nigro) “Төрийн 
захиргаа нь гүйцэтгэх, хууль тогтоох, 
шүүх засаглалыг хамрах бөгөөд төрийн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх чухал үүрэгтэйн 
хувьд улс төрийг ч хамарна” гэжээ. 
Энэ бүгдээс үзэхэд төрийн захиргааны 
талаар тогтсон ойлголт ухагдахуун 
байхгүй тул тодорхойлолт нь ч янз бүр 
байдаг ажээ. 

А.Цанжид “Европ, Америкийн 
орнуудад “public administration” буюу 
бидний “төрийн захиргаа” хэмээн 
нэрлэж байгаа ойлголтыг “нийтийн 
захиргаа” гэж нэрлэдэг. Ингэж нэрлэхийн 
учир нь нэгд, төрийн захиргаа, төрийн 
удирдлага гэсэн ойлголтыг нийтийн, 
олон нийт гэсэн “public” гэдэг нэр 

томьёогоор нэрлэж ирсэн уламжлалтай 
холбогдох ба хоёрт, “нийтийн” гэсэн 
тодотгол нь төрийн байгууллагаас гадна 
бусад ашгийн бус байгууллагуудыг 
хамаарч байгаа гэсэн утгыг агуулж 
байгаа юм. Ингэж “нийтийн захиргаа” 
хэмээн нэрлэж байгаа нь энэхүү 
ойлголтыг хэрэглэж ирсэн өрнөдийн 
уламжлалаас гадна нийтийн захиргааны 
(public administration) эрхэлдэг ажлын 
онцлогтой бас холбоотой”3хэмээн 
бичжээ.

Төрийн захиргаа хэмээх нэр 
томьёог анх монгол хэлэнд орос хэлний 
государственная администрация 
гэсэн үгээс орчуулан авч хэрэглэсэн 
бөгөөд одоог хүртэл хууль тогтоомж, 
албан ёсны баримт бичиг, харилцаанд 
хэрэглэсээр байгаа билээ. Харин 
сүүлийн үед “нийтийн захиргаа” 
гэдэг үгийг “төрийн захиргаа” гэдэг 
үгийн оронд хэрэглэх санал холбогдох 
салбарын мэргэжилтнүүдээс гарч 
байгаа нь дээрхийн адил “иргэн төвтэй” 
иргэдийн эрх ашигт нийцсэн хөтөлбөр 
бэлдэж, түүнийгээ хэрэгжүүлдэг 
захиргаа болгон хувиргана гэж үзэж 
байгаагаас үүдэлтэй ажээ. 

Хууль зүйн салбарын ном сурах 
бичиг, баримт бичигт англи хэлний 
civil law гэсэн нэр томьёог иргэний эрх 
зүй, иргэний хууль, иргэнлэг эрх зүй, 
хувийн эрх зүй гэж; common law гэсэн 
нэр томьёог нийтлэг эрх зүй, нийтийн 
эрх зүй гэх мэтээр; public law гэсэн нэр 
томьёог нийтийн хууль, төрийн хууль 
гэх мэт олон янзаар орчуулан хэрэглэж 
байгаа нь уг нэр томьёогоор илэрсэн 
цаад ухагдахуунуудыг буруу ташаа 
ойлгох, утгыг бүрхэгдүүлэх зэргээр 
сөрөг нөлөөтэй байна. 

Хууль зүйн тайлбар тольд common 
law хэмээх нэр томьёог нийтийн эрх 
зүй гэж орчуулан хэрэглэсэн байх 

3 А.Цанжид. Төриéн захиргаа. УБ.,2009
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бөгөөд бүх нийтийн ашиг сонирхлыг 
илэрхийлсэн харилцааг зохицуулахдаа 
засаглалын аргаар хэрэгжүүлдэг хэм 
хэмжээний нийлбэр цогц гэсэн байдаг. 
Харин civil law хэмээх нэр томьёог 
иргэний эрх зүй (civil law, гражданское 
право) гэж орчуулаад эд хөрөнгийн 
харилцаа ба түүнтэй холбогдсон эд 
хөрөнгийн бус харилцаа болдог эрх 
зүйн хэм хэмжээний цогц гэжээ.

Харьцуулсан эрх зүйн ном зохиолд 
дэлхийн хууль зүйн зонхилох хоёр 
том бүлийг civil law ба common law 
гэж нэрлэдэг. Civil law гэдэг нь Ром, 
Германы эрх зүй бол Common law нь 
Англи Саксоны эрх зүйн бүлийг хэлдэг 
ажээ. 

Black’s law толь бичигт 
тодорхойлсноор Civil law нь тухайн 
улсын нийгмийн гишүүдийн гэмт хэрэг, 
улс төр, цэрэг арми, шашны үйл хэргээс 
бусад хувийн харьцааг зохицуулах 
хууль зүйн тогтолцоог хэлдэг. Common 
law нь тогтсон хууль тогтоомжоор бус 
харин тухайн тохиолдолд шүүхийн 
шийдвэрээр бий болох хууль зүйн 
тогтолцоо бөгөөд засгийн газар 
болон ард олны аюулгүй байдал, 
өмч хөрөнгөтэй холбоотой асуудлыг 
зохицуулдаг. Public law нь хувь хүн 
болон төрийн хоорондын харилцааг 
зохицуулах хууль зүйн тогтолцоо юм. 
Энэ нь үндсэн хууль, захиргааны хууль, 
татварын хууль, гэмт хэргийн тухай 
хууль зэргээс бүрдэнэ. 

Дээрх нэр томьёогоор илэрсэн 
ухагдахууныг авч үзвэл, Civil law- 
иргэний хууль, Common law- нийтлэг 
хууль, Public law-төрийн хууль хэмээн 
монголоор онооход буруудах зүйлгүй 
юм. 

Энэ бүгдээс дүгнэлт хийж үзэхэд, 
хууль зүйн нэр томьёог орчуулахдаа нэр 
томьёо оноох арга зарчмуудыг бүрэн 
ашиглахгүйгээр амрыг бодож голдуу 
үгчлэн орчуулсан, ойролцоо утгатай 

нэр томьёонуудын утгын ялгааг сайн 
гаргалгүйгээр нэг үгээр оноосон, нэг 
ухагдахууныг олон янзаар оноосон 
зэрэг цаашид анхаарах зүйл олон байна. 

Иймд, гадаад хэлнээс нэр томьёо 
авч хэрэглэхдээ тухайн нэр томьёогоор 
илэрсэн ойлголт ухагдахуун хийгээд 
урд нь манай улсад ямар нэр томьёогоор 
ямар ухагдахууныг нэрлэж байсан 
зэргийг ултай судалж, тохирох, эс 
тохирохыг сайтар бодолцох хэрэгтэй. 

Хэрвээ төрийн албыг нийтийн алба, 
төрийн захиргааг нийтийн захиргаа, 
төрийн албан хаагчийг нийтийн албан 
хаагч, төрийн үйлчилгээг нийтийн 
үйлчилгээ болгон нэрлэвэл ямар сөрөг 
үр дагавар бий болохыг нарийн тооцох 
хэрэгтэй. Нэгдүгээрт, Үндсэн хууль, 
төрийн албаны тухай хууль болон 
бусад холбогдох хуулиудын нэр томьёог 
өөрчлөх хэрэгтэй болно. Хоёрдугаарт, 
нэгэнт тогтсон нэр томьёог өөрчлөх 
нь хэрэглээнд хэвштэлээ нэлээд 
хугацаа шаардана. Гуравдугаарт, хууль 
тогтоомж, баримт бичгүүд дэх нэр 
томьёог өөрчлөхийн тулд хөрөнгө 
мөнгө урсана. Дөрөвдүгээрт, нэр 
томьёоны давхардал үүснэ. Өөрөөр 
хэлбэл, хоёр өөр ухагдахууныг нэг 
нэрээр нэрлэх нь байна. Энэ тохиолдолд 
хэрхэн ялгах вэ гэдэг асуулт гарч 
ирнэ. Тухайлбал, хот тохижуулах 
газарт ажилладаг үйлчлэгч ажилчдыг 
нийтийн үйлчилгээний ажилтан гэдэг. 
Тэгвэл, төрийн үйлчилгээний ажилтанг 
нийтийн үйлчилгээний ажилтан хэмээн 
нэрлэвэл, энэ хоёрыг яаж ялгах вэ?

Ер нь нийтийн гэсэн тодотголтой 
ямар нэр томьёо өмнө нь хэрэглэж 
байснаа бодолцох хэрэгтэй юм. 
Тухайлбал, нийтийн бүжиг, нийтийн 
жорлон, нийтийн тээвэр, нийтийн 
ахуйн үйлчилгээ гэх мэт. Үнэн хэрэгтээ, 
төрийн гэсэн тодотголыг нийтийн 
болгож сольсоноор хэвшмэл ойголт, 
хандлагыг өөрчлөхгүй, харин дээр 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

дурдсанчлан, тухайн нэр томьёонуудыг 
тодорхойлолтыг оновчтой, бүрэн гүйцэд 
хийх нь илүү үр дүнтэй байх болов уу. 

Түүнээс гадна дээр дурдсан 
шинэ хуучин нэр томьёонууд хууль 
тогтоомжид зэрэг хэрэглэгдсээр байгаа 
нь зүйд нийцэхгүй байна. Нийтийн алба, 
нийтийн албан тушаалтан хэмээх шинэ 
нэр томьёонуудыг 2012 оны 5 сарын 18-
ны өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн “Нийтийн 
албанд нийтийн болон хувийн ашиг 
сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын 
зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 
хууль”-д хэрэглэж байгаа бол “Үндсэн 
хууль”, “Төрийн албаны тухай хууль” 
нь нэр томьёоны талаар ямар ч өөрчлөлт 
хийлгүйгээр одоог хүртэл мөрдөгдсөөр 
байгаа билээ. Үүнийг хуулийн цоорхой 
болгон ашиглахад үгүй гэх газаргүй юм. 

Сүүлийн үед гадаад хэлнээс хууль 
зүйн нэр томьёог орчуулахдаа тухайн 
нэр томьёогоор илэрсэн ойлголт 
ухагдахууныг сайтар ойлгож, монгол 
улсын хууль зүйн тогтолцоонд тохирох, 
эс тохирохыг анзаарахгүйгээр голдуу 
үгчлэн орчуулж хэрэглэж байгаа нь 
манай улсын хууль зүйн шинжлэх 
ухааны хөгжилд сөргөөр нөлөөлөх муу 
талтай. Хэдийгээр нийгмийн хөгжлийг 
даган үгийн сангийн нэгж болох нэр 
томьёо утга өргөжин өөрчлөгдөх 
тохиолдол байж болох боловч гадаад 
улсыг дууриаж, цаад гарах сөрөг үр 
дагаварыг тооцолгүйгээр тогтсон нэр 
томьёог яаран өөрчлөх нь нийгэмд хэр 
ашигтай бол гэдгийг бодох хэрэгтэй. 
Хэрэв өөрчилдөг юм гэхэд шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй, нарийвчилсан 
судалгааны үр дүнд тогтолцоотой 
өөрчлөх хэрэгтэй. 

Нэр томьёо судлаач Ч.Догсүрэн 
“Нэр томьёог гадаад хэлнээс үгчлэн 
буюу хуулбарлан буулгана гэдэг бол 
үгийн хэлбэрийг нь биш дотоод утгыг 
нь зээлдэж байгаа хэрэг юм. Иймд 
үгчлэн орчуулах аргаар нэр томьёо 

бүтээхдээ зөвхөн үгийн өнгийг голлох 
биш, уг үгээр илэрч байгаа утгыг давхар 
маш сайн бодолцох хэрэгтэй. Уг утга нь 
эс бууваас үг нь хичнээн зөв буугаад 
ч хэрэггүй. Нэр томьёочид зарим үед 
үг утгын энэ холбоог эс анзаарснаас 
гоомойдсон газар цөөнгүй дайралдаж 
байна” (1988:22) гэж хуулбарлан 
орчуулахдаа зөвхөн үгийн хэлбэр 
төдийгүй цаад ухагдахууныг нэрлэсэн 
утгыг харгалзах нь чухал гэдгийг 
сануулсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл, 
нэр томьёоны гадаад хэлбэр хуурмаг 
байж болох тул тухайн нэр томьёогоор 
тэмдэглэсэн цаад ухагдахууныг сайтар 
ойлгож байж орчуулах нь чухал юм. 

Аливаа шинжлэх ухааны нэр томьёо 
утга зохиолын хэлний системийн нэгэн 
нэгж болох тул хуулийн нэр томьёоны 
тогтолцоонд ч хэлний үгийн сангийн 
ерөнхий үзэгдэл болох ойролцоо үг, 
ижил үг, олон утгатай үг, нэр томьёоны 
хувилбарууд байдаг гэдгийг санах 
хэрэгтэй. Мэргэжлийн үгсийн хүрээнд 
ойролцоо утгатай үг нэлээд байдаг 
ч үүргийн хувьд хязгаарлагдмал 
юм. Ойролцоо утгатай нэр томьёог 
нэг хэлнээс нөгөө хэлэнд утга ялган 
орчуулах нь амаргүй байдаг нь хэлний 
тэмдэгт нь ялгах ба адилтгах үүрэгтэй 
байдагтай холбоотой юм. 

Ялангуяа хийсвэр ухагдахуун 
заасан ойролцоо үг, нэр томьёоны 
нарийн утга, ялгааг гарган орчуулах нь 
орчуулагчаас өргөн хүрээний мэдлэг, 
чадвар шаарддаг. Үүнчлэн, ойролцоо 
утгатай нэр томьёонуудын утгын 
ялгааг сайтар гарган томьёолох нь нэр 
томьёоны тогтолцоотой байх зарчмыг 
хангахад тустай. 

ДҮГНЭЛТ
Хууль зүйн орчуулга нь улс орон 

бүрийн хууль зүйн тогтолцоо хийгээд 
нэр томьёо өөр байдагтай уялдан их 
нарийн төвөгтэй байдаг. Иймд гадаад 
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нэр томьёог орчуулан хэрэглэхдээ 
тухайн нэр томьёогоор нэрлэсэн 
ухагдахууныг сайтар ойлгосны эцэст 
нэр томьёог орчуулан авч хэрэглэхдээ 
дан ганц үгчлэн орчуулах аргаар 
хязгаарлахгүйгээр орчуулгын олон 
аргыг бүтээлчээр хэрэглэх нь хууль 
зүйн нэр томьёоны хөгжил төдийгүй 
хууль зүйн шинжлэх ухаан зөв 
гольдролоор хөгжих үндэс болох юм. 
Хууль зүйн нэр томьёоны хэрэглээг 
ажиглахад одоо хэрэглэж байгаа боловч 
утга агуулгын хувьд өөрчлөгдсөн нэр 
томьёоны тодорхойлолтыг өөрчлөх, 
олон хувилбартай хэрэглэж буй нэр 
томьёог цэгцлэх, шинээр нэвтэрч 
буй нэр томьёог оновчтой орчуулах, 
хуулийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх 
шатанд хэл шинжээч, нэр томьёо 
судлаачдын саналыг авах, нэр томьёог 
хуульчлан стандартчилсаны хойно 
хууль тогтоомж, ном сурах бичигт 
хэрэглэх шаардлагатай байна. 

Энэ удаад бид хууль эрх зүйн талаар 
цэц булаалдах гэсэнгүй нэр томьёо 
судлаач хүний хувиар хууль зүйн зарим 
нэр томьёоны оноолт, хэрэглээний 

талаар өөрийн саналыг нэмэрлэхийг 
зорилоо. Уншигч та бүхэн авах гээхийн 
мэргэн ухаанаар хандах бизээ. 
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ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН БАРЬЦААНЫ ЭРХ ЗҮЙ ДЭХ 
ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН ЗАРИМ АСУУДАЛ

LEGAL REGULATIONS REGARDING TO IMMOVABLE PROPERTY PLEDGE 
AND SOME PRACTICAL ISSUES 

Д.ЯНЖИНХОРЛОО 
Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн 
эрх зүйн тэнхмийн ахлах багш, өмгөөлөгч, Монголын Үндэсний 
худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын арбитрч
YANJINKHORLOO D. 
Senior Lecturer, Private Law Department, School of Law, National 
University of Mongolia

Товч агуулга: Барьцаа гэдэг үүргийн гүйцэтгэлийг хангах арга нь манай 
нийтийн эрх зүй болон хувийн эрх зүйд хамаарах хууль тогтоомжуудад хэрхэн 
тусгагдсан талаар товч хөндсөний эцэст, эдгээр барьцааг зохицуулах эрх зүйн 
институт нь Иргэний хууль болох тухай өгүүлнэ. Барьцааны төрөл дотроос Үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа хамгийн найдвартай арга хэрэгсэл болохынхоо хувьд 
байнга хэрэглэгддэг тул үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүйн хэм хэмжээг 
зөв ойлгож хэрэглэх шаардлага тулгарч байдаг. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааг 
онолын хувьд төрөлжүүлэх, нөгөө талаас өмчийн эрх зүйн тулгуур зарчим болох 
хийсвэрлэх зарчмын үүднээс тайлбарлах боломж байгааг харуулахыг зорьсон 
өгүүлэл болно. Эцэстээ онолын зөв ангилал, тайлбар нь ипотектэй холбоотой 
маргааныг шийдвэрлэх үндэслэл болж болох юм.

Abstract: The article focuses on the provisions of the Civil Code, the institution that 
regulates the pledge, that function as the method availing the performance of obligation 
based on research of the legislation pertaining to the public law and private law of 
Mongolia. As the immovable property pledge is considered as the most reliable method 
among other types of pledge, it is vital to have precise understanding of the legal norms or 
rules of the immoveable property pledge and apply them properly. The article emphasizes 
the possibility to classify the immoveable property pledge with respect to the theory, and 
interpret it from the position of principle of abstraction, the fundamental principle of the 
property law. In conclusion, the author implies that the correct theoretical classification 
and interpretation may lay ground for the settlement of disputes related to the hypothec. 

Түлхүүр үгс: Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа, ипотек, өмчлөх эрх, шаардлагыг 
хангуулах, шүүхийн ба шүүхийн бус журмаар худалдан борлуулах ажиллагаа, 
дараалал, барьцааны эрх, салгаж үл болох эрх

Keywords: Immovable property pledge, hypothec, Right to own or ownership right; 
have the claim performed; sale or transaction in compliance with the court or non-court 
procedure; order; pledge right.
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ОРШИЛ
Эрх зүйн системд аливаа үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангах өргөн дэлгэрсэн арга 
хэрэгсэл нь барьцаа юм. Эрх зүйн системд 
гэхийн учир нь, барьцаа гэх энэ аргыг 
зөвхөн хувийн эрх зүйд төдийгүй, бусад 
хууль тогтоомжоор нийтийн эрх зүйд мөн 
өргө хэрэглэж байна. Тухайлбал, Оюуны 
өмчийн эрхийн буюу барьцаа-Зохиогчийн 
эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай 
хуулийн1 12 дугаар зүйлд зааснаар 
Зохиогч нь өөрийн бүтээлийг бүхий л арга, 
хэлбэрээр ашиглах онцгой эрх эдэлнэ. Энд 
зохиогч өөрийн бүтээлийн хувьд эдлэх 
эдийн засгийн эрхийг хэрхэн барьцаалах 
нь ИХ-д заасан журмаар, тодруулбал 
161-164, холбогдох бусад зүйлүүдээр 
зохицуулагдах юм. Цаашилбал 2016 
оны 9-р сарын 1-нээс эхлэн “Хөдлөх 
эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн 
барьцааны тухай хуулиар”2 нарийвчлан 
зохицуулна. ИХ-ийн 154.1-д зааснаар 
хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгө, бусдын 
өмчлөлд шилжүүлж болох эд хөрөнгийн 
эрх барьцааны зүйл байдаг. Эдгээрээс 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 
харилцаанд хууль хэрэглээний асуудал 
анхаарлын төвд байдгийн нэг жишээ 
нь Үндсэн хуулийн шүүхээр удаа дараа 
хянагдсан, нийгэмд маргаан мэтгэлцээн, 
улс төрийн шийдэл араасаа дагуулах 
практик ажиглагдах болсон.

 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 
эл маргаантай асуудалд анхаарлаа 
хандуулж, тодорхой шийдлийг санал 
болгоход илтгэлийн зорилго оршино.

1. Барьцааны тогтолцоон дахь үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 
зохицуулалт
Бусад хууль тогтоомж дахь барьцааны 

тухайд эхлээд товч авч үзэх шаардлагатай. 
Аж үйлдвэрийн өмчийн салбар дахь 

Патентийн барьцаа - Патентийн тухай 
хуулийн3 17.1-д зааснаар шинэ бүтээл, 

1 Төрийн мэдээлэл. УБ., 2006.
2 Төрийн мэдээлэл. УБ., 2015. №28.
3 Төрийн мэдээлэл. УБ., 2005. 

бүтээгдэхүүний загвар, ашигтай загвар 
зохиогч нь тэдгээрийг өмчлөх онцгой эрх 
эдэлнэ. Энэ эрхийн хүрээнд барьцааны 
эрхээ хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Бүртгэгдсэн барааны тэмдгийн 
барьцаа – Барааны тэмдэг, газар зүйн 
заалтын тухай хуулийн 13.34-т заасны 
дагуу барааны тэмдгийн оюуны 
бүтээлийн өртгийг тооцсон үнэлгээг 
хөрөнгийн баталгаа, барьцаа, хөрөнгө 
оруулалт болгох, дүрмийн сан бүрдүүлэх, 
... зэрэгт хэрэглэж болно.

Тэр ч атугай үндсэн хуулийн эрх зүйд 
нэр дэвшигчийн барьцаа гэсэн асуудал 
гардаг. Энэ нь парламентийн гишүүн 
болон сонгуульт албан тушаалд нэр 
дэвшигчийн өгөх мөнгөн төлөөс юм.5 
Гадаадын нилээд оронд (Их британи, 
Канад, Франц, Япон гэх мэт) хэрэглэдэг. 

Гаалийн эрх зүй6, Шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэлийн эрх зүй7 болон Татварын 
эрх зүй8, улмаар Зөрчлийн эрх зүй9, 
Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйд10 

4 Барааны тэмдэг эзэмшигч нь тухайн барааны 
тэмдгийн хувьд бүртгэгдсэн барааны тэмдгийг 
өмчлөх онцгой эрх эдэлнэ. УБ., 2010. 13.3. 
Барааны тэмдгийн оюуны бүтээлийн өртгийг 
тооцсон үнэлгээг хөрөнгийн баталгаа, барьцаа, 
хөрөнгө оруулалт болгох, хувьцаа гаргах, хувьчлал 
болон дуудлага худалдаанд оруулах, дүрмийн сан 
бүрдүүлэх, даатгалд хамруулах зэрэгт хэрэглэж 
болно.
5 Д.Солонго. “Төрийн эрх зүйн тайлбар толь”. УБ., 
2003. 79 дэх тал.
6 Гаалийн тухай шинэчилсэн найруулга: 209, 278-р 
зүйл. ТМ., УБ., 2008.
7 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль: 
34.1.Шийдвэр гүйцэтгэгч дараахь үйл ажиллагаа 
явуулж болно; 34.1.1.төлбөр төлөгчид эд хөрөнгө 
байгаа эсэх талаар хуульд заасан журмаар мэдээлэл 
олж авах,төлбөр төлөгчийн мөнгөн хадгаламж болон 
харилцах данснаас хасалт хийх, эд хөрөнгө болон 
биeд үзлэг, нэгжлэг хийх, эд хөрөнгийг битүүмжлэх, 
албадан барьцаалах /цаашид "барьцаалах" гэх/, 
хураах, худалдан борлуулах; 34.2.Үүргийн 
гүйцэтгэлд барьцаалсан эд хөрөнгийг бусдад 
шилжүүлсэн бол уг эд хөрөнгө хэний эзэмшилд 
шилжсэнийг үл харгалзан түүнээс төлбөр гаргуулна. 
ТМ., №8. УБ., 2002.
8 Татварын Ерөнхий хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын 29, 33, 64, 69, 71, 75-р зүйл. ТМ., УБ., 
2008. 
9 Зөрчлийн тухай хууль. Төрийн мэдээлэл. 2016. №8. 
10 Эрүүгийн байцаан шийтгэх тухай хууль: 62.1. 
Сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч нь хэрэг бүртгэлт, 
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хүртэл барьцааны асуудлыг хуульчлан 
хэрэгжүүлж ирсэн. 

 Гэхдээ дээр дурдсан барьцааны 
төрлүүд нь тухайн хуульдаа барьцааны 
харилцааг тусгайлсан зохицуулсан 
хэм хэмжээ байхгүй тул эрх зүйн 
зохицуулалтын хувьд Иргэний хуульд 
заасан нийтлэг суурь зохицуулалт руу 
хандахаас өөр аргагүй, энэ нь угаас 
эрх зүйн системд нэгэнт тодорхой 
институтыг дахин давтан зохицуулах 
явдлаас зайлсхийдэгтэй холбоотой. 
Хөөн хэлэлцэх хугацааны тухай ойлголт, 
хугацаа тоолох журам, эсхүл үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангах өөр аргууд болох 
анз зэрэг хэм хэм хэмжээг бусад хуулиуд 
Иргэний хуулиас ишлэн хэрэглэдэгтэй 
адил барьцааны харилцааны суурь 
зохицуулалт нь Иргэний хууль болно. 
Түүнчлэн барьцааны эрх зүйн харилцаанд 
тодорхой хэсгээрээ хамааралтай олон 
тооны журмууд, дүрмүүд үйлчилдэг. 
Тухайлбал, Улсын бүртгэл, статистикийн 
ерөнхий газар, Монголбанк гээд олон 
түвшний байгууллагаас батлагдан гарсан 
бөгөөд эрх зүйн зохицуулалтын хувьд 
Иргэний хуулийн суурь зохицуулалт 
түүний ерөнхий агуулгын хүрээнд 
хамаарч байна. 

Цаашилбал барьцааны харилцаа нь 
тодорхой тохиолдолд эрүүгийн эрх зүйн 
зөрчлийн хүрээнд шалгагдах нигууртай 
байна. Зөрчлийн тухай хуулийн Нийтийн 
өмчийн талаар тогтоосон журмын эсрэг 
зөрчил гэсэн бүлэгт Газрын тухай хууль 
зөрчих гэсэн зүйл11 нэмэгдсэн нь өмнө нь 

мөрдөн байцаалт, шүүхээс оргон зайлж  болох буюу 
эрүүгийн хэргийн бодит байдлыг тогтооход саад 
учруулж болох, эсхүл гэмт хэрэг үйлдэж болох 
үндэслэлтэй бол түүнд   дараахь таслан сэргийлэх 
арга хэмжээний аль нэгийг нь авч болноp; 62.1.3. эд 
хөрөнгө барьцаалах. ТМ., УБ., 2002.
11 2.Үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч нь эд хөрөнгөө 
ашиглах, хамгаалах зорилгоор бусдын газраар 
дайран өнгөрөх зам, цахилгаан, холбооны, 
инженерийн шугам татах, гарц гаргах, бусад 
зориулалтаар бусдын эзэмшил, ашиглалтад байгаа 
газрыг хязгаарлагдмал эрхтэйгээр ашиглах журмыг 
зөрчсөн бол хүнийг далан таван нэгжтэй тэнцэх 
хэмжээний төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг долоон 
зуун тавин нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр 

байгаагүй шинэ зөрчлүүд болно.
Барьцааны үүрэг, ач холбогдол 

ийнхүү өсөж буйн шалтгаан нь, хувь хүнд 
итгэхээс илүүтэй, тодорхой эд юмсаар 
үүргийн гүйцэтгэлийг хангуулах нь илүү 
найдвартай, хөдлөх ба үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, эрхэд үүсгэсэн барьцааны эрхээ 
үндэслэн тэрхүү эд юмсаас шаардлагаа 
хангуулах нь илүү бодитой байдагт 
оршино. Тиймээс л үүргийн гүйцэтгэлийг 
хангах аргууд дотроос өмчлөгч, эсхүл 
гуравдагч этгээд үл хөдлөх эд хөрөнгөө 
барьцаалах арга нь хамгийн найдвартай, 
эрсдэлгүй арга хэмээн дэлхий нийтээр 
тооцож ирсэн байдаг. Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд Хүний 
эрх, эрх чөлөөг баталгаажуулахдаа 
16.3-д “хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгө 
шударгаар олж авах, эзэмших, өмчлөх, 
өв залгамжлуулах эрхтэй гэсэн бөгөөд 
өмчлөх эрхийг хэрэгжүүлэх нэг хэлбэр нь 
барьцаанд тавих юм. 

Иргэний эрх зүйд худалдах, худалдан 
авах гэрээний дараа зээлийн гэрээ нь 
хамгийн олон тоогоор байгуулагддаг 
гэрээ болохыг юуны өмнө Улсын Бүртгэл, 
Статистикийн Ерөнхий Газраас гаргасан 
тоон судалгаагаар харж болно. /хавсралт 
1/ 2015 оны жилийн эцсийн тоогоор Эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 
газраас үйлчилгээ авахаар мэдүүлэг 
гаргасан нийт тоо 371600 мэдүүлэг 
байхад, өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ 
47562 /бэлэглэх, арилжих гэрээний хамт/, 
харин үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан 
барьцааны гэрээний бүртгэл 188633 
хийгдсэн байна. Улсын бүртгэлийн газарт 
хандсан нийт бүртгэлийн тал хувь нь үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны бүртгэл 
болно. Эндээс зээлийн гэрээний үүргийн 

торгоно. 4.Хуульд заасан журмын дагуу эрхийн 
гэрчилгээгээ барьцаалах, шилжүүлэх тохиолдолд 
улсын бүртгэлд бүртгүүлэх, эсхүл газар эзэмших 
эрхийн гэрчилгээг хуулиар зөвшөөрсөн хэлбэрээр 
зөвхөн Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдэд 
шилжүүлэх, эсхүл барьцаалах журмыг зөрчсөн 
бол хүнийг таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.
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гүйцэтгэлийг хангах үндсэн арга болох үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа үл хөдлөх 
эд хөрөнгө шилжүүлэх харилцаанаас ч 
илүү өргөн хүрээтэй, түгээмэл харилцаа 
болсныг гэрчилнэ. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсныг 
улсын бүртгэлд бүртгүүлснээр сая хүчин 
төгөлдөр барьцааны эрх үүсдэг билээ. 
Улсын бүртгэлийн байгууллагаас авсан 
тоо баримтаар /хавсралт 1/ үл хөдлөх эд 
хөрөнгө барьцаалсан барьцаалбартай 
гэрээ, үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалсан 
барьцаалбаргүй гэрээ хэмээн ялгаж 
статистик судалгаа гарсан байна. Гэтэл 
одоогоор барьцаалбар нь хэрхэн иргэний 
гүйлгээнд орох нь ойлгомжгүй, цаасан 
хэлбэрээр их хэмжээгээр барьцаалбар 
үйлдэгдсэн, түүнийг хэрхэх нь 
тодорхойгүй, өөрөөр хэлбэл, барьцаалбар 
нь үнэт цаас мөн эсэх, ямар төрлийн үнэт 
цаас болох нь тодорхойгүй байгаа асуудал 
улсын бүртгэлийн хүрээнд тулгамдсан 
асуудал байдаг байна. 

Нөгөө талаас Иргэний хууль, Үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай 
хууль, Газрын тухай хууль, Улсын 
бүртгэлийн тухай хууль, Эд хөрөнгө 
өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой бусад 
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 
хуулиудын уялдаа холбоог авч үзсэний 
үндсэн дээр барьцааны эрх зүйн 
зохицуулалт дахь олон тооны хийдэл, 
давхардал, буруу хэрэглээг онолын хувьд 
зөв болгон төлөвшүүлэх шаардлагатай 
байгаа тухай дараагийн хэсэгт өгүүлнэ. 

2. Барьцааны эрх зүй дэх өмчийн 
асуудал

Тэгш байдлын тухай либертар 
концепционууд тодорхой тогтсон 
заншил ёсоор хүмүүсийн өөрийн болгосон 
өмч хөрөнгийнхөө тухайд хүмүүс “жам 
ёсны” эрхтэй байдаг бөгөөд тэдний өмч 
хөрөнгийг болон тэрхүү өмч хөрөнгөөсөө 
авах таашаалыг нь хамгаалахдаа төр 
засаг хүмүүст ижил тэгш байдлаар 

ханддаг гэсэн санал дэвшүүлдэг билээ12.
Нэр томъёоны тухайд: Моргэйж, 

ипотек (mortgage, hypothec) Үл хөдлөх эд 
хөрөнгө барьцаалсан зээл. Герман болон 
Европын орнуудад ипотек гэсэн нэрээр, 
АНУ, Өмнөд Америк, Азийн зарим оронд 
моргэйж гэсэн нэр томъёогоор хэрэглэдэг. 
Аль аль нь үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалж 
урт хугацааны зээл олгох тухай ойлголт 
юм13. Хууль тогтоомжийн хэм хэмжээний 
нэр нь ипотек хэмээн тогтсон байгаа ба 
харин арилжааны банкууд харилцагчдад 
үзүүлэх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний 
төрлийг моргэйж гэж нэрлэх нь түгээмэл 
байна. Түүнээс гадна хууль тогтоогч 
байгууллага моргэйж гэсэн нэр томъяёог 
хэрэглэж ирсэн. 

Хүний үндсэн эрх, эрх чөлөөг 
дотоодын хууль тогтоомжид 
баталгаажуулснаар тэдгээр эрхийг эдлэх 
боломжийг үүсдэгт практик ач холбогдол 
нь байдаг. Гэвч тодорхой нөхцөл бүрдсэн 
үед л энэ боломж бодитой болдог. Эдийн 
засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай Пактад 
бэхжүүлсэн хүрэлцэхүйц амьжиргааны 
төвшинтэй байж, амьдралын нөхцлөө 
байнга дээшлүүлэх эрхийг хэрэг дээрээ 
бүх улс орон хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч 
энэ эрхийг үндэсний хууль тогтоомжид 
тусгаснаар шууд хангагдахгүй бөгөөд 
тухайн орны эдийн засгийн бүтэц, 
төрөөс явуулж байгаа нийгэм, эдийн 
засгийн бодлогоос хамаарч хэрэгжинэ14. 
Оросын иргэний эрх зүйн мэргэжилтэн 
Покровский15 “эрх зүйн хэм хэмжээ 
тогтоосон шинж чухал байхын зэрэгцээ 
бидний амьдралд зайлшгүй шаардагдаж 
байдаг тодорхой байдлыг бий болгож 

12 Роналд Дворкин. “Хуулийн эзэнт гүрэн” /
орчуулсан Я.Очирсүх/. 2015. 240 дэх тал.
13 Ц.Норовдондог нар. “Үл хөдлөх эд хөрөнгө 
барьцаалсан зээлийн хүү ба үндсэн нөхцөл, 
засгийн газрын дэмжлэгийн талаарх бусад 
орнуудын туршлага /харьцуулсан судалгаа/, УИХТГ 
Судалгааны төв, Бодлогын судалгаа, шинжилгээ, 
XIII боть. 2012. 78 дахь тал.
14 Ж.Амарсанаа. “Хүний эрх Олон улсын ба 
үндэсний эрх зүйн асуудал”. УБ., 2000. 75 дахь тал.
15 С.Нарангэрэл. “Монголын ба дэлхийн эрх зүйн 
тогтолцоо”. 2001. 14 дэх тал /дам ишлэл/. 



344

"ХУУЛЬ САХИУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ОНОЛ, ПРАКТИКИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ"
Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

өгдөг чадварыг нь нэн тэргүүнд тавьсан 
байна. “Хүний эрх” гэж юуны өмнө хүнд 
өөрт нь байдаг төрөлх шинж, мөн чанар 
гэсэн утгаар буюу субъектив (эзэнлэг) 
эрхийг хэлдэг.16 Субъектив эрхийг 
иргэний эрх зүйд хэрхэн тодорхойлдгийг 
авч үзвэл, субъектив эрх гэдэг нь эрх 
зүйн дэглэмийн дагуу хувь этгээдүүдийн 
ашиг сонирхлыг ханган, хэрэгжүүлэхийн 
тулд тэдгээрт олгосон хүсэл зоригийн 
эрх мэдэл юм. Барьцааны эрх нь эд 
юмс дээр ноёрхлын бөгөөд баталгааны 
шинжтэй эрх гэж дүгнэсэн17. Иргэний 
эрх зүйн өмчийн ойлголт нь тодорхой 
хөдлөх болон үл хөдлөх эд хөрөнгийг 
хамаарах бөгөөд түүнийг хувийн эрх 
зүйн хүрээнд хязгааргүйгээр захирах /
эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах 
буюу худалдах, өв залгамжлуулах/ 
хувь этгээдийн туйлын эрх байдаг бол 
нийтийн эрх зүй буюу үндсэн хуулиар 
баталгаажсан өмчийн эрхийн хамгаалалт 
нь иргэний өмчлөх эрхээс гадна нийтийн 
эрх зүйн хүрээн дэх шаардах эрх /жишээ 
нь өмчийн эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд 
шаардлагатай тусгай зөвшөөрлийг эрх 
бүхий байгууллагаас шаардах гэх мэт/ 
түүнчлэн өмчийн хязгаарлалт /нийтийн 
ашиг сонирхол/ болон өмчийн эрхийн 
хүрээнд хүлээх үүргийг /зөвшөөрөл авах 
гэх мэт/ агуулдгаараа өргөн хүрээтэй18. 
Өмчийн эрхийг Үндсэн хуулийн 16 
дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт хүлээн 
зөвшөөрөхдөө, Монгол улсын иргэний 
эдийн засгийн үндсэн эрх хэмээн 
хуульчилсан байна. Энд хувийн эрх зүйн 
хүрээнд барьцааны эрх нь мөн туйлын 
эрх болох талаас нь эхлээд асуудлыг 
хөндөж тавих ёстой. Барьцааны эрх нь 
өмчийн эрхтэй нэгэн адил туйлын эрх 
тул хүн бүрийн эсрэг хэрэгжүүлж болох 
юм. Б.Чимид: Өмчлөх эрх бол “миний 

16 Б.Чимид. “Үндсэн хуулийн үзэл баримтал”, 
илтгэл, өгүүлэл, ярилцлага, дурсамж, тэргүүн 
дэвтэр. 2002. 88 дахь тал.
17 Б.Тэмүүлэн, Д.Энхзул, Б.Буянхишиг. “Иргэний 
эрх зүй ерөнхий анги”. 2010. 206 дахь тал.
18 Г.Банзрагч. Эдийн засгийн захиргааны эрх зүй. 
2013. 64 дэх тал.

өмчинд хэн ч халдашгүй” гэсэн “хүний 
үнэмлэхүй эрх” гэдэг бөгөөд түүнийг 
хуулиар хамгаална. (Үндсэн хуулийн 5.3) 

Ихэнхдээ бусдын эд хөрөнгөн дээр 
үүсгэсэн эрх. Урьдчилсан нөхцөл нь, 
баталгаажуулсан шаардлага нь бусдаас 
төлбөр авахыг шаардах эрх байх ёстой 
юм. 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүйд 
барьцааны 2 төрлийг онолын хувьд ялгаж 
үзэх нь зүйтэй бөгөөд энэ нь ипотек ба үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа юм. Манай 
Иргэний хуульд Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
барьцаа болгоныг бүгдийг нь ипотек 
гэж нэрлэхээр орсон байгаа нь эдүгээ 
өөрчлөгдөх шаардлагатай бөгөөд эрх зүйн 
шинжлэх ухаанд нийцэхгүй тодорхойлолт 
болсныг үүгээр нотлохын тулд ипотек ба 
үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа хоёрын 
ялгааг гаргахад энэ бүлэг чиглэсэн болно. 

Ипотек ба үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
барьцаа аль аль нь үүрэг гүйцэтгэгч үүргээ 
биелүүлэхгүй бол үл хөдлөх хөрөнгийг 
худалдуулах эрх олгоно. Мөн аль аль 
нь эд юмсын “хариуцлага”-д хөтлөх 
буюу өөрөөр хэлбэл эд юмсыг худалдан 
борлуулж үүрэг гүйцэтгүүлэгч тэрхүү 
үнээс өөрийн шаардлагаа хангуулна. 
Практикт үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа 
нь ерөнхий ойлголт байх нь зүйтэй, харин 
тусгай төрөл нь ипотек болно. Гол ялгаа 
нь үл салах шинж19 буюу Akzessorietaet 
зарчим юм. 

Үл салах шинж гэдэг нь баталгаажуулж 
буй үндсэн шаардлагаасаа хамааралтай 
байхыг хэлнэ. Ипотек нь акцессор 
шинжтэй буюу үндсэн шаардлага 

19 Акцессор гэрээ-г нэмэлт гэрээ /С.Нарангэрэл 
“Монголын эрх зүйн эх толь бичиг”. УБ., 2015. 20 
дахь тал/ гэж орчуулсан нь иргэний эрх зүйн үүднээс 
хэвшмэл бус нэр томъёо. Хэвшмэл гэхийн учир нь 
дараах бүтээлүүдэд үл салах гэж хэвшсэн: Ё.Кают 
нар “Монгол улсын Иргэний хуулийн тайлбар”. 
УБ., 2015. 267 дахь тал. “Иргэний эрх зүйн тайлбар 
толь”. 2005. 97 дахь тал. Б.Буянхишиг. “Иргэний эрх 
зүйн бодлогын хураамж I дэвтэр”. 2 дахь хэвлэл. 
2010. 139 дэх тал.Д.Янжинхорлоо. “Монгол улсын 
иргэний эрх зүй, Үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрх зүй”. 
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэлийн эмхтгэл. 2 
дахь хэвлэл. 2016. 99 дэх тал.
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үүссэн байж байж ипотек үүсэх учиртай, 
үндсэн шаардлага дуусгавар болох 
буюу бусад байдлаар дуусгавар болбол 
ипотекийн эрх бас автоматаар дуусгавар 
болдог, харин үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
ердийн барьцаан дээр ийм шаардлага 
үндсэндээ байхгүй байж болно. Өөрөөр 
хэлбэл үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцаа 
нь өмчлөгчийн өөрийн ипотек болж 
хувирах боломжтой. Үл салах шинжийн 
зэрэглэлээс нь хамааруулан онолын 
хувьд ердийн буюу хуульд заасан ипотек, 
баталгаат ипотек гэж ангилна. Дээд үнийн 
дүн бүхий ипотек гэдэг нь тодорхой 
баталгаажуулах гэж буй шаардлага нь 
гэрээнд заасан хэмжээгээрээ хараахан 
тодорхой биш байхад шаардлагыг 
баталгаажуулах эрэлт хэрэгцээ 
нэгэн зэрэг байхыг хэлнэ. Хариуцлага 
хүлээх тодорхой дээд үнийн дүнг зааж 
улсын бүртгэлд бүртгүүлдэг баталгаат 
ипотек, манай арилжааны банкны 
санал болгож буй бүтээгдэхүүнүүдээс 
хуулийн этгээдэд нээж үйлчилдэг, 
зээлийн шугам хэмээх үйлчилгээ нь энэ 
ойлголттой төсөөтэй байна. Өөрчлөгдөөд 
байдаг хэмжээ, тодорхой бүтэц бүхий 
шаардлагад таарсан арга хэрэгсэл гэж 
үзнэ. Шаардлага оршин байгааг нотлох 
чиг үүрэг үүрэг гүйцэтгүүлэгч талд 
өөрт нь байна. Иотекийн энэ төрлийн 
онцлог нь мөнгөн шаардлагын үнийн дүн 
тодорхой бус байдгаас богино хугацаанд 
албадан дуудлага худалдаанд оруулах 
боломжгүй. Баталгаат ипотек нь үл 
хөдлөх эд хөрөнгө дээр албадан гүйцэтгэл 
явуулахтай холбоотойгоор нэлээд өндөр 
ач холбогдолтой. 

Ипотек үүсэх
Ипотекийг үүсгэхэд, захиалга гэж 

онолын хувьд нэрлэгдэх, баталгаа өгөгч 
ба баталгаа авагч нарын хоорондын 
эрхийг үндэслэх хэлцэл шаардлагатай.

а) Өмчийн хэлцэл хийх 
Үл хөдлөх эд хөрөнгө дээр хийгдэх 

бусад хэлцлийн нэгэн адил баталгаа өгөгч 
ба баталгаа авагч нарын хооронд эд юмсын 

тохиролцоо нь урьдач нөхцөл болно. 
Баталгаа авагч нь үндсэн шаардлагын 
үүрэг гүйцэтгүүлэгч байдаг. Энэхүү 
тохиролцоонд баталгаа өгөгчийн зүгээс 
бол материаллаг эрх бүхий этгээд нь 
илэрхийлэх ёстой. Энэ нь голдуу үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн өмчлөгч байна. Тодорхой 
тохиолдолд өмчлөгчид ч гэсэн ийм дарамт 
үүсгэх эрх хэмжээ олгогдоогүй байж 
болно. Жнь: дампуурлын ажиллагааны 
явцад өмчлөгчийн оронд дампуурлын 
ажиллагааг удирдагчид ийм эрх олгогдсон 
байна. /Дампуурлын тухай хуулийн 14-р 
зүйл/ Түүнээс гадна өмчлөгч гуравдагч 
этгээдэд үл хөдлөх эд хөрөнгөн дээр эрх 
үүсгэхээр бүрэн эрх олгосон байж болно. 
/Эрхгүй этгээдийн захиран зарцуулсанд 
зөвшөөрөл өгвөл хүчин төгөлдөр болох/

б) Бүртгүүлэх
Тохиролцоог улсын бүртгэлд 

бүртгүүлэх ёстой. Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий хуулийн 5-р зүйлийн 5.5.Эд 
хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл дараахь 
төрөлтэй байна: 5.5.1.эд хөрөнгө өмчлөх 
эрхийн гэж заасан.

Тохиролцооны агуулгад: 
баталгаажуулж буй үндсэн шаардлага, 
дарамт авч буй үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
баталгаа олж авч буй үүрэг гүйцэтгүүлэгч 
зэрэг орно. Дарамт үүссэн эд зүйлд 
газраас гадна хэсгээр өмчлөх дундын 
өмч, орон сууц орж байна. Ипотекийг 
хөрөнгийн тодорхой хэсэгт, эсхүл хамтран 
өмчлөгч нар захиалах боломжтой. Олон 
субъектын хоорондын харилцааны төрөл 
нь бүртгэлээс харагддаг байх ёстой юм. 
Нэг шаардлагыг тухайн үл хөдлөх эд 
хөрөнгөөр баталгаажуулж нэг л удаа 
ипотек бүртгүүлж болно20. Үүнийг 
давхар баталгаажуулахыг хориглох 
гэнэ. Харин ирээдүйд бий болох болон 
болзол бүхий шаардлагыг ипотекээр 
баталгаажуулж болох юм. Гэхдээ 
эдгээр тохиолдолд үндсэн шаардлага 
нь хангалттай тодорхойлж болохуйц 

20 RGZ 131, 16, 20 /Entscheidungen des Reichsgerichts 
in Zivilsachen Рейхийн шүүхийн шийдвэрүүд, 
иргэний хэргийн/ 
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байх ёстой. Үндсэн шаардлага байхгүй 
болмогц шаардлага дутагдаж байгаагаас 
болж өмчлөгчийн өөрийн барьцааны эрх 
үүснэ. Шаардлага бий болмогц, эсхүл 
хойшлуулах болзолтой шаардлагын 
болзол бий болоход ипотек болж хувирна. 
Баталгаажуулсан үндсэн шаардлагын 
эрх зүйн байдал онц ач холбогдолгүй. 
Нийтийн эрх зүйн шаардлагыг ч бас 
ипотекээр баталгаажуулж болно. 

Ипотекийн шаардлага хангуулах 
эрх үүсэх үеийг зөв тогтоох нь чухал. 
Иргэний хуулийн 158 дугаар зүйлийн 
158.1-д зааснаар шаардах эрх үүссэн 
буюу үүргийн гүйцэтгэлийг хангах 
хугацаа өнгөрсөн гэсэн хоёр нөхцөл нь 
барьцаалагчийн шаардлага хангах эрх 
үүсэх үеийг тодорхойлж байна. Харин 
ипотекийн хувьд хуулийн 169 дүгээр 
зүйлийг баримтлах ба үүний 1-д зааснаар 
үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагыг 
хангах хугацаа болсон, үүрэг гүйцэтгэгч 
үүргийг гүйцэтгэх эрхтэй болсон гэсэн 
нөхцөлүүд нь тус бүртээ ипотекийн 
шаардлагыг хангах үеийг тодорхойлж 
байна. 

ХБНГУ-ын эрх зүйд 2 гол төрлийн 
ипотекийг ялгаж үздэг нь оновчтой 
зохицуулалт байгааг доор харуулъя. Үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх зүй 
гэдэг нь ерөнхий нэр томъёо байгаад, 
түүний доторх хэлбэрүүд нь: 1. Ипотек 2. 
Үндсэн өр буюу Grundschuld 

Энд ипотек, үндсэн өр хоёрын 
хоорондын хамгийн гол ялгаа нь үл салах 
шинж юм. Ипотек нь үл салах шинжтэй21 
бол, үндсэн өр нь “хийсвэр”22. Ипотекийн 
эрх зүй бүхэлдээ Akkzessorietaetsdogma-д 
захирагдана. Харин энэ онолоос хазайдаг 

21 Иргэний хуулийн 1113-р зүйл: 1. Өөрт байгаа 
тодорхой мөнгөн дүн бүхий шаардлагыг 
хангуулахаар үл хөдлөх хөрөнгөөс төлүүлэхээр өөрт 
ашигтайгаар үл хөдлөх хөрөнгөнд дарамт үүсгэж 
болно. /ипотек/ 2. Ирээдүйд бий болох болон болзол 
бүхий шаардлагад ипотек захиалж болно.
22 Иргэний хуулийн 1192-р зүйл: Үл хөдлөх эд 
хөрөнгөд дарамт үүсгэхдээ, үндсэн өр нь үндсэн 
шаардлагыг урьдач нөхцөл болгож шаардахгүй 
гэдгээс өөрөөр зохицуулаагүй бол ипотекийн журам 
адилхан үйлчилнэ. 

нь шударга эзэмшигчийг хамгаалах 
зорилгоор ИХ-ийн 1138 дугаар зүйлдээ 
заасан нь: /Үл хөдлөх эд хөрөнгийн 
бүртгэлд нийтээр итгэх23/ Иргэний 
хуулийн 891-899 зүйлүүд нь ипотекийг авч 
үзэх, өмчлөгчийн 1137-р зүйлээр гаргах 
эсэргүүлцэлд бас үйлчилнэ. Анхнаасаа 
ипотекийн эрх үүсгэхдээ Buchhypothek, 
Briefhypothek аль нэг төрлөөр нь захиалж, 
энэ хэлбэрээ бүртгэлээр баталгаажуулдаг 
байна. Дийлэнх тохиолдол нь 
Briefhypothek буюу “бичигтэй” ипотек. 
ИХ-ийн 1116, 1117 зүйлүүдэд зааснаар 
“Ипотекийн тухай ипотекийн бичиг 
олгоно. Бичиг олгогдохооргүйгээр 
тохиролцож болно. Хожим ийнхүү 
олгохгүй байхаар бас тохирох нь нээлттэй. 
Энэ олгохгүй тухай тохиролцоог 
үүрэг гүйцэтгүүлэгч ба өмчлөгч нар 
бүртгүүлнэ. Хожим олгохгүй байхаар 
тохирсныгоо бас хүчингүй болгох эрхтэй. 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны эрх 
ба түүгээр баталгаажуулсан шаардлага 
бүрийг байнга улсын бүртгэлд бүртгүүлж 
байх шаардлага тавих нь иргэний 
гүйлгээнд чөлөөтэй эргэлдэх боломжийг 
нь хүндрүүлэх юм. Тиймээс энгийн 
тохиолдолд буюу энгийн ипотек буюу 
бичигтэй ипотек, харин заавал бүртгүүлж 
байх хэлбэрийг сонговол Buchhypothek 
буюу орчуулбал, бүртгэлийн ипотек 
болно. Баталгаат ипотекийг улсын 
бүртгэлд заавал баталгаат ипотек гэсэн 
төрлөөр нь бүртгүүлэх зохицуулалттай24. 
Энэ нь бүртгэлийн ипотек болно. 

Үндсэн шаардлага үүсэхгүй байх, 
эсхүл шаардлага дуусгавар болбол 
ипотекийн эрх өмчлөгчид өөрт нь 
үүсэхийг өмчлөгчийн үндсэн өр /үндсэн 
шаардлага байхгүй учраас л ипотек биш 

23 Манайхаар бол бүртгэлийг үнэн зөв гэж тооцох 
зарчим. Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой 
эд хөрөнгийн бусад эрхийн улсын бүртгэлийн 
тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5.1.2 дахь хэсэг. Төрийн 
мэдээлэл. 2003. №25
24 ИХ-ийн 1184: Ипотекийн эрхээ зөвхөн үндсэн 
шаардлагаа нотлох замаар, заавал бүртгэлд 
үндэслэхгүй байхаар үл хөдлөх эд хөрөнгөд дарамт 
үүсгэж болно.
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юм/ болно. Ипотекийн эрх дуусгавар 
болохгүй. Манайд өмчлөгчийн ипотек 
гэж нэрлээд байгаа нь үндсэн шаардлагаас 
үл салах шинжийг нь ипотекийн хувьд 
үгүйсгэх зөрчлийг бий болгох гээд байгаа 
юм. 

Ипотекийг шилжүүлэх
Үндсэн шаардлага шилжих нь үүрэг 

гүйцэтгүүлэгчээс өөр этгээдэд шилжих нь 
гол асуудал юм. Ипотекийн эрх нь ex lege25 
зарчмаар ИХ-ийн 1153-р зүйлд зааснаар 
шилжинэ. Энд заахдаа: 1. Шаардлагыг 
шилжүүлснээр ипотек мөн шинэ үүрэг 
гүйцэтгүүлэгчид шилжинэ. 2. Шаардлага 
нь ипотекгүйгээр, эсхүл ипотек нь үндсэн 
шаардлагагүйгээр шилжих боломжгүй 
гэж тодорхой заасан. Харин манай 
Иргэний хуульд үндсэн шаардлагын 
хамт ипотекийн эрх шилжихээр заахдаа, 
эсрэгээр ипотек шилжихэд үндсэн 
шаардлага нь хамт шилжинэ гэсэн 
тодорхой заалт үгүйлэгдэж байна. 
Шүүхийн практикийг аваад үзэхээр, 
үндсэн шаардлагыг үүсгэж байгаа зээлийн 
гэрээний асуудлыг тусдаа гэрээний 
асуудал гэж үзэж, тусад нь шийдвэрлэх 
улмаар энэ нь иргэн, захиргааны 
хэргийн шүүхээр тусдаа маргаан болж 
хянагдах хандлага ажиглагдсан. Үүргийн 
гүйцэтгэлийн асуудлыг гэрээний хүрээнд 
ярихдаа, өмчин дээр үүсгэсэн барьцааны 
эрхийн асуудлыг нь орхигдуулан 
тусдаа шийдвэрлэх нь утгагүй, шүүх 
ажиллагааны хэмнэлттэй байх, шийдвэр 
нэгдмэл байх зарчимд нийцэхгүй гэж 
дүгнэж байна. Ижил төрлийн маргаан өөр 
өөр байдлаар шийдэлд хүрсэн нь практик 
судлах явцад ажиглагдсан. ХБНГУ нь 
Иргэний хуульдаа бичигтэй ипотек 
шилжих үндэслэл: 1154.1, 1154.2-р зүйл26, 

25 Хуульд зааснаар гэсэн үг. Deutsches Rechtslexikon, 
Dr.Horst Tilch, Muenchen, 1992. 1362
26 1154.1 /Шаардлагыг шилжүүлэх/ Шаардлагыг 
шилжүүлэхэд бичгэн хэлбэрээр хүсэл зоригоо 
илэрхийлснээ олгож, мөн ипотекийн бичгийг 
гардуулна. Өмнөх үүрэг гүйцэтгүүлэгч нь шинэ 
үүрэг гүйцэтгүүлэгчийн шаардлагаар түүний 
зардлаар шаардлагыг шилжүүлсэн хүсэл зоригийн 

бүртгэлийн ипотек шилжих үндэслэл 
1154.327, 873 энд шаардлагыг шилжүүлэх 
бөгөөд ипотек дагалдана. 

Ипотек үндсэн шаардлагын хамт 
шилжиж буй эсэхэд хийсэн судалгаа

Иргэний хуулийн 172 дугаар зүйлээр 
ипотек болон шаардлага шилжих 
харилцааг зохицуулсан. Ипотек болон 
түүний үндэслэл болж байгаа шаардлага нь 
нэг нь нөгөөгүйгээрээ бие даан хэрэгжиж 
чадахгүй учраас салгаж үл болох эрхэд 
хамаардаг. Хуульд зааснаар нотариатаар 
гэрчлүүлсэн ипотекийн баримт бичгийг 
шинэ үүрэг гүйцэтгүүлэгчид шилжүүлж, 
энэ тухай ипотекийн улсын бүртгэлд 
бүртгүүлсэн нөхцөлд шаардлага шилжсэн 
гэж үзнэ. Гэвч практикт энэхүү шийдэл нь 
хуулин дахь зохицуулалтаас өөр байгаа 
юм.

ДҮГНЭЛТ
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны 

эрх зүй дэх өмчлөлийн асуудлыг ийнхүү 
өмчийн эрх зүйн онолын үүднээс 
тайлбарласнаар хуулийг онолын хувьд 
буруу тайлбарлаж хэрэглээд байгаа 
зөрчил арилна гэж үзэж байна. Онолын 
хувьд хэрхэн ойлгохыг тайлбарлахын тулд 
ХБНГУ-ын Иргэний хууль дахь үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн барьцааны зохицуулалттай 
харьцуулах замаар тайлбарласан болно. 

илэрхийллээ баталгаажуулна. 2. Шаардлага 
шилжүүлсэн бичгэн илэрхийллийг улсын бүртгэлээр 
орлуулж болно.
27 1154.3 Ипотекийн бичиг олгохгүйгээр тохирсон 
бол шаардлагыг шилжүүлэхэд 873, 878-д заасан 
журам үйлчилнэ. /бүртгэл/
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Товч агуулга: Энэхүү илтгэлээр засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж гэсэн эдгээр гурван нэр томьёог 
судлан авч үзэж, Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн хууль болон Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд тусгагдсан засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагатай холбоотой хийгдэх хуулийн төслийн 
харьцуулалт хийж, олон улсын жишгийг судалж, түүний үр дагаврыг тодорхойлохыг 
зорилоо.

Abstract: In this article we are going to research on following terms, local, territorial 
unit, territory, administrative unit. Furthermore, to compare Constitution which adopted 
1992 and passable Constitution’s draft of legislation’s reflection on local, territorial unit, 
autonomy, and study international examples to reveal results. 

Түлхүүр үгс: Монгол Улсын Үндсэн хууль, нутаг дэвсгэр, засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж

Keywords: Constitution of Mongolia, local, local, administration, territorial unit, 
administrative unit

Монгол Улсын шинэ Үндсэн хууль бол үндэснийхээ оюуны чадавхад түшиглэн, 
бодит нөхцөлөө харгалзан уламжлал шинэчлэлийн жам ёсыг тусгасан үзэл 

баримтлал бүхий манай ард түмний өөрсдийнх нь бүтээл туурвил мөн. 

Б.Чимид 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эхийг баригч 
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Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 4 
дүгээр бүлэг болох “Монгол Улсын засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлага”-д хамаарах хуулийн зүйл, 
заалтад оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 
тухай хуулийн төслөөс харахад “засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн” гэсэн 
харилцан хамаарал бүхий нэгэн цул 
зүйлийн жам ёсны холбоог үгүйсгэж 
зөвхөн “засаг захиргааны” гэж 
өөрчлөхөөр тусгажээ. Ингэж Хуулийн 
төслийн энэ хүрээнд төр улсын чухал 
суурь бүрдэл болсон нутаг дэвсгэрийн 
гэсэн үгийг үндэслэлгүй хассан байх 
нь “нутаг дэвсгэр” гэсэн нэр томьёоны 
утга агуулгыг будлиантуулахад 
хүргэжээ. Энэ тухайд зарим зүйлийг 
тодруулан үзье.

 
НУТАГ ДЭВСГЭР БА ХИЛ 

ХЯЗГААРЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ
Нутаг дэвсгэр буюу газар нутаг нь 

аливаа улсын төр улсын тусгаар оршнон 
тогтнох оршихуйн тулгуур үндэс гэдэг 
нь тодорхой зүйл билээ. Тиймээс газар 
нутаг бол төр улсын үндэс гэсэн төрийн 
онолын суурь баримтлал бий болсон 
билээ.

Нутаг дэвсгэр гэдэг бол дэлхий 
нийтийн нэр томьёо бөгөөд байгалийн 
болоод хүний үйл ажиллагааны явцад 
бүтээгдсэн нөөц баялаг бүхий эх газрын 
нэг хэсэг юм.Улсын хил нь тухайн улсын 
нутаг дэвсгэрийн хил заагийг тогтоодог.

Модунь шаньюй 2200 жилийн тэртээ 
“Газар нутаг бол улс гэрийн үндэс мөн” 
гэж хэлсэн үг хэзээ ч ач холбогдлоо 
алдахгүй билээ. Улс, үндэстний оршин 
байх хамгийн том шалгуур газар нутаг 
байдаг бөгөөд оршин буй энэ газар 
нутаг нь тухайн улс, хөгжил дэвшил, 
мандал буурлын тод илэрхийлэл болдог.

1992 оноос хойш хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй Үндсэн хуульд зааснаар 
Монгол Улсын төр нутаг дэвсгэрээ хоёр 
баганын (аймаг, нийслэлийн) гурван 

дэвийн (1, 2, 3 дугаар ) зургаан нэгжээр 
(аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хороо) 
шатлан хувааж тохинуулжээ. Урьдын 
18 аймгийг өргөжүүлж 21 аймаг 
болгосон. Аймгууд дотроо сумдад, 
сумд нь багууд болж хуваагдана. Улсын 
нийслэл Улаанбаатар хотыг ямарваа 
аймгийн харьяанд байлгах бус харин 
Улаанбаатар цөмтэй улсын нийслэл гэх 
нэгж бүхий тусгаар нутгийг байгуулж 
дотор нь 9 дүүрэгт хуваан засагласан. 
Дүүргүүд дотроо хороонд хуваагдана. 
Аль ч нэгжийн нутаг байсан нутгийн 
өөрөө удирдах байгууллага Иргэдийн 
Төлөөлөгчдийн Хурал, төрийн засаг 
захиргааны удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
Засаг дарга хоёр хариуцан хэрэгжүүлдэг 
билээ. Эндээс үзэхэд аливаа улсын 
нутаг дэвсгэр бол хүмүүсийн хамтран 
орших орчин төдийгүй төр улсын 
засаг засаглалаа хэрэгжүүлэх чухал 
цөм үндсэн нэгж болж байдаг нь 
харагдаж байна. 

Нутаг дэвсгэрийн зарчим
Нутгийн Өөрөө удирдах байгууллага 

нь нутаг дэвсгэрийн зарчмаар зохион 
байгуулагдана гэдэг нь тухайн нэгж дэх 
Өөрөө удирдах байгууллага нь Үндсэн 
хуульд заасан ёсоор УИХ-аас баталсан 
тэрхүү аймаг, сум, баг, нийслэл, дүүрэг, 
хорооныхоо нутаг дэвсгэрийн хил (цав)-
ийн дотор засаглах бүрэн эрхтэйгээр, уг 
бүрэн эрхийг адил шатны Өөрөө удирдах 
байгууллага давхцуулан эдлэхгүйгээр 
эдлэхээр байгуулагдаж ажиллана гэсэн 
ойлголт юм. Нутгийн Өөрөө удирдах 
байгууллага хуулиар тогтоосон нутаг 
дэвсгэртээ бүрэн эрхт эзэн нь байдаг. 
Үүнийг товчоор томьёолбол нутаг 
дэвсгэрийн “нэгж дотор нэг л засаг 
байна” гэж хураангуйлж болно. Нутаг 
дэвсгэргүй захиргаа бол нуургүй хун” 
гэсэн үг1.

1 Б.Чимид. Багийн өнгөрсөн одоо ирээдүй. УБ., 2002. 
135 дахь тал.
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Нутаг дэвсгэрийн үндэс
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн 

халдашгүй бүрэн бүтэн байдал, түүнийг 
нэгдмэл улсын байгууламжтай байж 
зөвхөн засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн 
нутагт хувааж улсаа удирдах тухай 
Үндсэн хуулийн үндэслэл нь Нутгийн 
өөрөө удирдлагын нутаг дэвсгэрийн 
үндсийн үндэс мөн. Эдгээр нь хуулиар 
тогтоосон тус тусын нутаг дэвсгэрийн 
цав буюу хилийн заагтай байдаг. 
Тэрхүү цавын дотор тус тусын оршин 
суугчид буюу иргэдийн өөрөө удирдах 
ёсыг баримтлан шууд болон төлөөлөх 
байгууллагаар уламжлан нутгийн эрхийг 
барина. Нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний 
хилийн цавын дотор нутгийн өөрөө 
удирдах ёс түүний байгууллагуудын 
бүрэн эрхээ хэрэгжүүлнэ. Хууль ёсны 
болсон хилийн цав нь нутгийн өөрөө 
удирдах ёсны бүрэн дүүрэн хэрэгжих 
орон зайн нөхцөл болж байгаагаараа 
тухайн нэгжийн нутгийн өөрөө удирдах 
ёсны нутаг дэвсгэрийн үндэс нь болон 
баталгаажиж байдаг юм.

Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн эхийг баригч Б.Чимидийн 
тодорхойлсноор Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж гэдэг ойлголт нь 
Монгол төрийн байгууламжийн хэлбэр, 
бүтцийг тэмдэглэн илэрхийлдэг хууль 
зүйн тусгай нэг нэр томьёо юм. Тиймээс 
түүнийг хэрэв сая дурдсан утгаар буюу 
нэгдмэлээр хэрэглэж байгаа бол нэгийг 
нь нөгөөгөөс бүрэн салгалгүйгээр хамт 
хэлж, ярьж бичиж ойлгох учиртай. 
Салгавал өөр өөр утгыг илэрхийлж, 
ойлголт салаалж, сарниж зөрнө. 
Засаг захиргааны нэгж гэвэл нийтийн 
захиргааны аль нэг байгууллагыг 
хэлдэг. Нутаг дэвсгэр гэвэл нэгжийнх 
биш, улсынх байж болно. Иймд 
нэгэн үзэгдлийн хоёр гол шинжийг 
хамруулан нэгэн бүхэл болгож буйд 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж 
гэдэг нэр томьёоны үүрэг оршино. 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж 

гэдэг нь аливаа нэгдмэл улс нь хүн амаа 
нутаг дэвсгэрээр хуваарилан харьяалж, 
өөр өөрийн удирдлагатай болгон 
түүгээр дамжуулан засаглан зохицуулж, 
үйлчлэх зохион байгуулалтын хэлбэр, 
тэр улсын бүтцийн нэгэн хэсэг юм. 
Аймгийн нутаг дэвсгэрийг засаг 
захиргааны талаар хуваасныг сум, 
тэдгээрийн ИТХ, түүний тэргүүлэгчид, 
Засаг даргыг нь тэр нутгийн засаг 
захиргаа, түүний орших газрыг “сумын 
төв” гэж ерөнхийд нь тодорхойлж 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн гэж 
хамтатгахын учир энэ юм2. Аливаа төр 
улсын оршихуйн суурь үндэс нь Хүн 
ам, нутаг дэвсгэр, засаг захиргаа гэсэн 
харилцан хамаарал бүхий гурав нэгж 
болдог.

Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж 
гэсэн эдгээр гурван нэр томьёог 
судлан авч үзэхэд:

2 Б.Чимид. Сумын судалгаа: онол, арга зүйн асуудал. 
УБ., 2004. 48 дахь тал.
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№ Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж

Засаг захиргаа Нутаг дэвсгэрийн 
нэгж

Засаг 
захиргааны 

нэгж

1
 Үндсэн хуулийн 
эхийг баригч Б.Чимид 
-Хууль тогтоолоор 
тодорхойлсон цав /хил 
хязгаар/ бүхий нутаг 
дэвсгэр, тэнд байнга 
оршин суугаа хүн ам, 
тэдгээрийн /өөрсдийн/ 
засаг захиргааг бүхэлд 
нь Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж.

1.Үндсэн хуулийн 
эхийг баригч Б.Чимид 
-Төрийн удирдлага, 
төрийн захиргааны 
б а й г у у л л а г а , 
нийтийн захиргааны 
байгууллага.
2.ШУА-ийн хэл 
зохиолын хүрээлэн. 
Монгол хэлний 
дэлгэрэнгүй тайлбар 
тольд -Засгийн цааз 
хуулийг барьж олныг 
баримтлан захирах 
газар. 

1.Үндсэн хуулийн 
эхийг баригч 
Б.Чимид -Төрөөс засаг 
захиргааны нэгжүүдэд 
хувааж зохих цавыг нь 
тогтоож хуваарилсан 
газар зүйн орчныг.
2.ШУА-ийн хэл 
зохиолын хүрээлэн. 
Монгол хэлний 
дэлгэрэнгүй тайлбар 
тольд -Тухайн улс 
орны эзэмшил газар

Хууль зүйн яам. 
Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн 
нэр томьёоны 
дагалга хэмээх 
бүтээлд -Эдийн 
засгийн бүтэц, 
хүн амын 
б а й р ш л ы г 
х а р г а л з а н 
Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрийг 
засаг захиргааны 
хувьд хуваасан 
хуваарилалт.

2 А к а д е м и ч 
С . Н а р а н г э р э л и й н 
Монголын эрх зүйн эх 
толь бичиг бүтээлд /
англи, орос, латин, 
хадмал. 4-дэх хэвлэлт/ 
-Засаг захиргаа-нутаг 
дэвсгэрийн нэгж /
англи. administrative-
territorial entity: орос- 
а д м и н и с т р а т и в н о -
т е р р и т о р и а л ь н а я 
единица/ 1. Хүн ам, 
нутаг дэвсгэр, засаг 
захиргаа гурвын 
нийлбэр цогц.
2. Хуулиар буюу 
хуульчилсан актаар 
тодорхойлсон хилтэй. 
Түүний хэмжээ 
хязгаарт төрийн 
нэгдмэл удирдлагын 
үндсэн дээр төрийн 
у д и р д л а г ы г 
хэрэгжүүлдэг төрийн 
засаг захиргаа-
нутаг дэвсгэрийн 
б а й г у у л а м ж и й н 
бүтцийн хэсэг.

А к а д е м и ч 
С . Н а р а н г э р э л и й н 
Монголын эрх зүйн 
эх толь бичиг бүтээлд 
/англи, орос, латин, 
хадмал. 4-дэх хэвлэлт/ 
-Засаг захиргаа-/лат. 
Administration, англи. 
Administration, орос 
администрация /-1.
Тухайн улсын нутаг 
дэвсгэрийг тодорхой 
хэд хэдэн нэгжид 
хуваах, 
2.АНУ ба бусад хэд 
хэдэн Ерөнхийлөгчийн 
Бүгд Найрамдах улсад 
төрийн тэргүүний 
кабенитын нэр.

Korea legislation 
institute, National legal 
institute of Mongolia. 
А н гл и - С о л о н г о с -
Монгол-Орос-Герман 
хууль зүйн тольд-
Territory-нутаг дэвсгэр.

3 Ханнс-Зайделийн сан. 
Эрх зүйн боловсрол 
академи. Монгол 
Улсын Үндсэн 
хуулийн тайлбарт 
-Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж бол 
хуулиар тогтоосон зохих 
хил /цав/ бүхий нутаг 
дэвсгэр, тэнд оршин 
суух тодорхой тооны 
хүн ам, Тэр хүн амын 
өөрийн удирдлагад 
төвлөрсөн нутгийн Засаг 
захиргааны байгууллага 
энэ гурвын нийлбэр юм.

Korea legislation 
institute, National legal 
institute of Mongolia. 
А н г л и - С о л о н г о с -
М о н г о л - О р о с -
Герман хууль зүйн 
тольд-Administration-
удирдлага, захиргаа.

А к а д е м и ч 
С . Н а р а н г э р эл и й н 
Монголын эрх зүйн 
эх толь бичиг бүтээлд 
/англи, орос, латин, 
хадмал. 4-дэх хэвлэлт/ 
-Нутаг дэвсгэр бол 
улсын нутаг дэвсгэр 
юм.
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Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж гэдэг нь хүн ам, нутаг дэвсгэр, 
засаг захиргаа гурвын нийлбэр цогц 
мөн. Өөрөөр хэлбэл зохих тооны 
(өрх) хүн ам, тэдний байнга оршин 
суух хилийн цэс бүхий нутаг дэвсгэр, 
хүн амдаа үйлчлэх засаг захиргаатай 
төрийн байгууламжийн нэгэн бие цогц 
юм. Энэхүү харилцан хамааралтай 
бүрдлүүдийн аль нэгийг нь үгүйсгэх 
аваас /энэ гурвын аль нэг нь байхгүй 
бол/ Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж болж чадахгүй. Тэгэхээр Аливаа 
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж нь хуулиар тогтоосон хил бүхий 
нутаг дэвсгэр, байнга оршин суудаг, 
зохих тооны өрх, хүн ам, хүн амын 
өөрсдийн удирдлага буюу засаг 
захиргаа гэсэн энэ гурван махбодоос 
улсын нэгэн бие цогц болон бүрдэж 
амилдаг. Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж гэдэг бол эзлэх байрын 
хувьд нь улсынхаа нутаг дэвсгэрийн 

хэсэг, дунд, доод нэгжийн хувьд дээд 
нэгжийнхээ нутаг дэвсгэрийн хэсэг 
юм. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийг тогтоохдоо нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээ, хүн амын тархалт, байршил, 
үндэсний бүрэлдэхүүн, оршин хөгжих 
байгаль, эдийн засгийн нөхцөл, иргэдэд 
төрийн үйлчилгээг үзүүлэх боломж, 
дэд бүтэц зэргийг харгалзан үздэг. Хүн 
амд засаг захиргааны талаар бие даан 
оршин сууж аж төрөх нутаг дэвсгэр 
хуваарилан өгж байж нэгж байгуулна. 
Үндсэн хуулийн эхийг баригч Б.Чимид 
“Хууль тогтоолоор тодорхойлсон цав /
хил хязгаар/ бүхий нутаг дэвсгэр, тэнд 
байнга оршин суугаа хүн ам, тэдгээрийн 
/өөрсдийн/ засаг захиргааг бүхэлд нь 
Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж” 
гэж тодорхойлжээ3.

Зураг 1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг бүрдүүлдэг элемент

Энэ гурван махбодоос Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж улсын 
нэгэн бие цогц болон бүрдэж амилдаг. 
Иймд нэгж болохын гол үндэс нь 
нутаг дэвсгэр, хүн ам юм. Хүн амд 
засаг захиргааны талаар бие даан 
оршин сууж аж төрөх нутаг дэвсгэр 
хуваарилан өгж байж нэгж байгуулдаг. 
Нэгж нь хүн амыг нутаг дэвсгэрээр 
хуваарилан харьяалах ёстой. Үндсэн 
хуулийн эхийг баригч Б.Чимидийн 
тодорхойлсноор Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийн хуваарилалтыг 
тогтоохдоо хэт төвлөрлийг багасгах, 

засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
завсрын шатны нэгжүүдийг эдийн 
засгийн хувьд аль болохоор өөрийгөө 
тэтгэн хөгжиж чадахуйцаар томсгон 
зохион байгуулах, анхан шатны нэгжийг 
төрийн үйлчилгээгээр чирэгдэлгүй 
хангах зорилго, боломжтойгоор иргэдэд 
ойртуулахыг гол баримтлал болгосон4.

3 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн мэдлэг. УБ., 2008. 351 
дэх тал.
4 Б.Чимид. Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал: Нутгийн 
удирдлага. Гуравдугаар дэвтэр. УБ., 2004. 50 дахь 
тал.
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Зураг-2. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарилалт

Улсын засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн гурван шатны нэгж 
бүрэлдэн тогтсон нь засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн хуваарилалтын үр 
дүн мөн. Нийслэл, дүүрэг, хороо нь 
хэм хэмжээ, үүрэг зорилтоор ялгаатай 
боловч нийтдээ засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж гэсэн нэгэн бүхэл 
бүрдэл чанарыг агуулдаг. 

Үндсэн хууль нь засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжүүд хөгжих 
чөлөөт байдлын эрх зүйн гол үндсийг 

бүрдүүлсэн. Тухайлбал, “Аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг бол хуулиар 
тусгайлан олгосон чиг үүрэг, өөрийн 
удирдлага бүхий засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэр, эдийн засаг, нийгмийн 
цогцолбор мөн” гэж тодорхойлжээ. 
Энэ нь төрийн байгууламжийн хүрээнд 
аймаг, сум, нийслэл, дүүрэг бол 
өөрийгөө авч явах тал бүрийн чадавхтай 
бие даасан субьект байна гэдгийг 
баталгаажуулсан юм. 

Зураг-3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн оршин хөгжих үндэс
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Монгол Улсын 1992 оны Үндсэн хууль болон Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн төсөлд тусгагдсан засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагатай холбоотой хийгдэх хуулийн 
төслийн харьцуулалт

№
Монгол Улсын 
Үндсэн хууль (1992 
он)1 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөлд тусгагдсан засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагатай холбоотой хийгдэх 
хуулийн төсөл2

Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөлд тусгагдсан засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагатай 
холбоотой хийгдэх өөрчлөлтийн 
үр дагавар

1

Д Ө Р Ө В Д Ү Г Э Э Р 
БҮЛЭГ
МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСАГ ЗАХИРГАА, 
НУТАГ
Д Э В С Г Э Р И Й Н 
НЭГЖ, ТҮҮНИЙ 
УДИРДЛАГА

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ
ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ

Хуулиар тогтоосон хилийн 
цэсгүй, нутаг дэвсгэргүй Засаг 
захиргааны нэгж байгуулснаар 
нэгжийн удирдлагын бүрэн 
эрхийг хязгааргүй нэмэгдүүлэхэд 
хүргэнэ. Нутаг дэвсгэрийн 
хязгааргүй засаг, нутаггүй өрх, 
бэлчээргүй мал гэж байх учиргүй.

2

Тавин долдугаар 
зүйл.
1. Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэр засаг 
захиргааны хувьд 
аймаг, нийслэлд, 
аймаг нь суманд, сум 
нь багт, нийслэл нь 
дүүрэгт, дүүрэг нь 
хороонд хуваагдана.

1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр 
засаг захиргааны хувьд аймаг 
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт 
хотод, аймаг нь сум, хотод, сум нь 
багт, хот нь хороонд хуваагдана. 
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот 
нь засаг захиргааны тусгай нэгж 
мөн бөгөөд түүний удирдлагын эрх 
хэмжээ, тухайн нэгж доторх засаг 
захиргааны зохион байгуулалт, 
үйл ажиллагааны журмыг хуулиар 
тогтооно.

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн хувьд хотын асуудлыг 
цэгцлэх гэсэн боловч Үндсэн 
хуулийн статустай Улаанбаатар, 
Дархан, Эрдэнэт гэсэн хотууд ба 
бусад хот гэсэн нэг нэршилтэй 2 
өөр хотын хэлбэр үүснэ.
Улаанбаатар хот дүүрэггүй буюу 
шууд хороодод хуваагдахаар 
байгаа нь хотын удирдлагын дунд 
буюу тулгуур нэгж үгүй болж 
энэ шатны төрийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх бүтцийг байгуулах 
боломжгүйд хүргэж байна. 
Аймгийн төв биш Дархан, 
Эрдэнэт шиг шинэ хот үүсвэл 
тэднийг зохицуулахын тулд 
Үндсэн хуулиндаа тогтмол нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах шаардлага 
үүсэж болзошгүй байна.

3

2. Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн 
нэгж дэх хот, тосгоны 
эрх зүйн үндсийг 
хуулиар тогтооно.

2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж дэх хот, тосгоны эрх зүйн 
үндсийг хуулиар тогтооно.

Монгол Улсын засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж дэх хот, 
тосгон, тэдгээрийн нийгэм, эдийн 
засгийн үндэс, удирдлагын үйл 
ажиллагааны зарчим, тогтолцоо, 
бүрэн эрхийг тодорхойлж, хот, 
тосгоны удирдлагаас засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн удирдлага болон аж 
ахуйн нэгж, байгууллага, оршин 
суугчидтай харилцах харилцаа 
эрх зүйн зохицуулалтгүй болгоход 
хүргэж байна.
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4

3. Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийг өөрчлөх 
асуудлыг эдийн 
засгийн бүтэц, хүн 
амын байршлыг 
харгалзан тухайн 
нутгийн Хурал, 
иргэдийн саналыг 
үндэслэн Улсын Их 
Хурал шийдвэрлэнэ.

3. Засаг захиргааны нэгжийг 
өөрчлөх асуудлыг эдийн засгийн 
бүтэц, хүн амын байршлыг үндэслэн 
тухайн нутгийн Хурал, иргэдийн 
саналыг харгалзан Улсын Их Хурал 
шийдвэрлэнэ.

Тухайн орон нутгийн Хурал, 
иргэдийн саналыг яаж харгалзан 
үзэх нь тодорхой бус байна.

5

Тавин наймдугаар 
зүйл.
1. Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэг бол 
хуулиар тусгайлан 
олгосон чиг үүрэг, 
өөрийн удирдлага 
бүхий засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэр, эдийн 
засаг, нийгмийн 
цогцолбор мөн.

1. Аймаг, Улаанбаатар, Дархан, 
Эрдэнэт хот болон сум, хот нь 
хуулиар тусгайлан олгосон чиг 
үүрэг, өөрийн удирдлага бүхий эдийн 
засаг, нийгмийн цогцолбор мөн 
бөгөөд түүний нутаг дэвсгэрийн 
хилийн цэсийг Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын их хурал батална. 

Тухайн орон нутгийн иргэд 
болон ИТХ-ын саналыг 
харгалзахгүйгээр дур мэдэн 
өөрт ашигтай хувилбараар Засаг 
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн хилийн цэсийг баталж 
болохгүй. Иргэд тухайн оршин 
суугаа газар нутгаа өөрөө мэдэх 
ёстой.

6

2. Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн 
хилийн цэсийг 
Засгийн газрын өргөн 
мэдүүлснээр Улсын 
Их Хурал батална.

2. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 
хилийн цэсийг Засгийн газрын 
өргөн мэдүүлснээр Улсын Их Хурал 
батална.

7

Тавин есдүгээр зүйл.
1. Монгол Улсын 
засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгжийн 
удирдлага нь нутгийн 
өөрөө удирдах ёсыг 
төрийн удирдлагатай 
хослуулах үндсэн 
дээр хэрэгжинэ.

Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн

Хилийн цэсгүй өөрийн гэсэн 
нутаг дэвсгэргүй, төрийн 
захиргааны байгууллагын 
удирдлага нь нутгийн өөрийн 
удирдлага, орон нутгийн засаг 
захиргааг хослуулах үндсэн дээр 
хэрэгжих боломжгүй байдалд 
хүргэж байна.

8

2. Нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага 
бол аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэгт 
тухайн нутаг 
дэвсгэрийн иргэдийн 
Т ө л ө ө л ө г ч д и й н 
Хурал, баг, хороонд 
иргэдийн Нийтийн 
Хурал, тухайн 
Хурлын хуралдааны 
чөлөө цагт түүний 
Тэргүүлэгчид мөн.

Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт 
хот болон сум, хотод тухайн засаг 
захиргааны нэгжийн 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн дунд буюу язгуур 
нэгж болох дүүргийн нутгийн 
өөрөө удирдах ёсыг үгүй 
болгож, ингэснээрээ төлөөллийн 
ардчиллын суурь зарчмыг 
байхгүй болгож байна.

9

3. Аймаг, нийслэлийн 
Т ө л ө ө л ө г ч д и й н 
Хурлыг дөрвөн 
жилийн хугацаагаар 
сонгоно. Эдгээр 
Хурлын болон сум, 
дүүргийн Хурлын 
төлөөлөгчдийн тоо, 
сонгох журмыг 
хуулиар тогтооно.

3. ИТХ-ын сонгуульд улс төрийн нам 
нэр дэвшүүлж оролцохгүй бөгөөд 
баг, хорооны ИТХ-аас сум, хотын 
ИТХ-ын төлөөлөгчдийн Хурлын 
төлөөлөгчдийг тус тус сонгож ИТХ-
ыг байгуулна. УБ, Дархан, Эрдэнэт 
хотын ИТХ-ыг сонгож байгуулах 
журмыг хуулиар тогтооно.

Хамаатан садан, жалга дов, 
ястан угсаатан гэсэн тогтвортой 
хүчин зүйлүүдэд тулгуурлан 
үүсэж, сонгосон төлөөлөгчтэйгөө 
хариуцлага тооцох ардчиллын 
зарчим алдагдаж, үндэсний 
аюулгүй байдал, тусгаар тогтнолд 
эрсдэл учруулахаар болжээ. 
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10

Жардугаар зүйл.
1. Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэг, баг, 
хорооны нутаг 
дэвсгэрт төрийн 
удирдлагыг тухайн 
аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэг, баг, 
хорооны Засаг дарга 
хэрэгжүүлнэ.

1. Аймаг, УБ, Дархан, Эрдэнэт хот 
болон сум, хот, баг, хороонд 
 төрийн удирдлагыг тухайн аймаг, 
УБ, Дархан, Эрдэнэт хот болон 
сум, хот, баг, хорооны Засаг дарга 
хэрэгжүүлнэ. 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
дунд буюу тулгуур нэгж үгүй болж 
энэ шатанд төрийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх бүтцийг байгуулах 
боломжгүйд хүргэж байна.

11

2. Засаг даргыг 
тухайн аймаг, 
нийслэл, сум, дүүрэг, 
баг, хорооны Хурлаас 
нэр дэвшүүлж, аймаг, 
нийслэлийн Засаг 
даргыг Ерөнхий сайд; 
сум, дүүргийн Засаг 
даргыг харьяалах 
аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга; баг, 
хорооны Засаг 
даргыг харьяалах 
сум, дүүргийн Засаг 
дарга тус тус дөрвөн 
жилийн хугацаагаар 
томилно.

2.Аймаг, Улаанбаатар, Дархан, 
Эрдэнэт хотын Засаг даргыг 
Ерөнхий сайд, баг, хорооны Засаг 
даргыг сум, хотын Засаг дарга тус 
тус таван жилийн хугацаагаар 
томилж, чөлөөлнө. Сум, хотын 
Засаг даргыг иргэд таван жилийн 
хугацаагаар шууд сонгож, аймгийн 
Засаг дарга батламжилж, мөн 
хуульд заасан үндэслэлээр чөлөөлж, 
огцруулна. Сум, хотын Засаг даргын 
сонгуульд улс төрийн нам нэр 
дэвшүүлж оролцохгүй бөгөөд иргэн 
зөвхөн өөрийн нэрийг дэвшүүлнэ.

Орон нутгийн ИТХ болон хүн 
амын саналыг харгалзахгүй засаг 
захиргааны байгууллагаас Засаг 
даргыг дээд шатны Засаг дарга 
дээрээс шууд томилж, ИТХ-аас 
нэр дэвшүүлэхгүй, тухайн нутаг 
дэвсгэрт оршин суугч хүн амын 
үүрэг үгүйсгэгдэж, орон нутагт 
нутгийн өөрөө удирдах ёсыг 
үндсэндээ устгаж төлөөллийн 
ардчилалыг үгүй болгох аюултай 
байна. 
Гүйцэтгэх эрх мэдлийг бэхжүүлэх 
ач холбогдолтой.

12

3. Ерөнхий сайд 
буюу дээд шатны 
нэгжийн Засаг дарга 
доод шатныхаа 
нэгжийн Засаг даргад 
нэр дэвшигчийг 
т о м и л о х о о с 
татгалзвал энэ 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт 
заасан журмаар 
дахин нэр дэвшүүлж 
томилтол өмнөх Засаг 
дарга бүрэн эрхээ 
хэвээр хадгална.

З.Засаг дарга бүрэн эрхээ дараагийн 
Засаг даргыг томилтол хэвээр 
хадгална.”

13

Жаран нэгдүгээр 
зүйл.
2. Засаг дарга тухайн 
аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны 
Хурлын шийдвэрт 
хориг тавих эрхтэй.

“2.Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
шийдвэрт тухайн шатны Засаг 
дарга хориг тавих эрхтэй.

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
дунд буюу тулгуур нэгж үгүй болж 
энэ шатанд төрийн удирдлагыг 
хэрэгжүүлэх холбогдох бүтцийг 
байгуулах боломжгүйд хүргэж 
байна.

14

3. Тавьсан хоригийг 
нь Хурал өөрийн 
т ө л ө ө л ө г ч д и й н 
олонхийн саналаар 
няцаасан нөхцөлд 
Засаг дарга уул 
ш и й д в э р и й г 
биелүүлэх боломжгүй 
гэж үзвэл огцрох 
хүсэлтээ зохих Хурал, 
Ерөнхий сайд буюу 
харьяалах дээд шатны 
Засаг даргад гаргаж 
болно.

3. Тавьсан хоригийг нь Хурал өөрийн 
төлөөлөгчдийн олонхийн саналаар 
няцаасан нөхцөлд Засаг дарга уул 
шийдвэрийг биелүүлэх боломжгүй 
гэж үзвэл огцрох хүсэлтээ зохих 
Хурал, Ерөнхий сайд буюу харьяалах 
дээд шатны Засаг даргад гаргаж 
болно. 
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15

4. Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүргийн Засаг 
даргын ажлын алба 
нь тамгын газар мөн. 
Тамгын газрын бүтэц, 
орон тооны хязгаарыг 
Засгийн газар нэг 
бүрчлэн буюу нэг 
маягаар тогтооно.

4. Баг, хорооноос бусад засаг 
захиргааны нэгжийн Засаг даргын 
ажлын алба нь тамгын газар 
мөн. Тамгын газрын бүтэц, орон 
тооны хязгаарыг Засгийн газар 
нэг бүрчлэн буюу нэг маягаар 
тогтооно. Засаг захиргааны нэгж 
дэх төрийн захиргааны албаны 
удирдлагыг тухайн шатны Засаг 
дарга хэрэгжүүлнэ. Хуульд өөрөөр 
заагаагүй бол төрийн тусгай албаны 
удирдлагыг төвлөрсөн удирдлагын 
зарчмаар хэрэгжүүлнэ.

 Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
дунд буюу тулгуур нэгж үгүй болж 
энэ шатанд төрийн захиргааны 
байгууллагын бүтцийг байгуулах 
боломжгүй байдалд хүргэж байна.

16

Жаран хоёрдугаар 
зүйл.
1. Нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага 
тухайн аймаг, 
нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны 
нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээний эдийн 
засаг, нийгмийн 
а м ь д р а л ы н 
асуудлыг бие дааж 
ш и й д в э р л э х и й н 
хамт улс дээд 
шатны нэгжийн 
чанартай асуудлыг 
ш и й д в э р л э х э д 
хүн амыг зохион 
б а й г у у л ж 
оролцуулна.

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээний 
эдийн засаг, нийгмийн амьдралын 
асуудлыг хуулиар олгогдсон эрх 
хэмжээнийхээ хүрээнд

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
төлөөллийн ардчиллын зарчмыг 
байхгүй болгоход хүргэж байна.
Нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага орон нутгийнхаа 
асуудлыг бие дааж шийдвэрлэх 
нөхцөл боломж нь хязгаарлагдаж 
байна.

17

2. Нутгийн 
өөрөө удирдах 
б а й г у у л л а г ы н 
эрх хэмжээний 
асуудлыг дээд 
шатны байгууллага 
нь шийдвэрлэж 
үл болно. Хэрэв 
нутаг дэвсгэрийн 
а м ь д р а л ы н 
тодорхой асуудлыг 
шийдвэрлэх талаар 
хууль, төрийн зохих 
дээд байгууллагын 
шийдвэрт тухайлан 
заагаагүй бол нутгийн 
өөрөө удирдах 
байгууллага Үндсэн 
хуульд нийцүүлэн 
бие даан шийдвэрлэж 
болно.

2. Нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллагын эрх хэмжээний 
асуудлыг дээд шатны байгууллага нь 
шийдвэрлэж үл болно. Хэрэв нутаг 
дэвсгэрийн амьдралын тодорхой 
асуудлыг шийдвэрлэх талаар хууль, 
төрийн зохих дээд байгууллагын 
шийдвэрт тухайлан заагаагүй бол 
нутгийн өөрөө удирдах байгууллага 
Үндсэн хуульд нийцүүлэн бие даан 
шийдвэрлэж болно.
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18

3. Улсын Их Хурал, 
Засгийн газраас 
шаардлагатай хэмээн 
үзсэн тохиолдолд 
өөрийн бүрэн 
эрхэд хамаарах 
зарим асуудлыг 
шийдвэрлүүлэхээр 
аймаг, нийслэлийн 
Хурал, Засаг даргад 
шилжүүлж болно.

“З.Улсын Их Хурал шаардлагатай 
хэмээн үзсэн тохиолдолд өөрийн 
бүрэн эрхэд хамаарах зарим 
асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр аймаг, 
Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт 
хотын иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хуралд шилжүүлж болно.”

Төрийн удирдлагын оролцоог 
үгүйсгэхэд хүргэж байна.

19

Жаран гуравдугаар 
зүйл.
1. Аймаг, нийслэл, 
сум, дүүрэг, баг, 
хорооны Хурал эрх 
хэмжээнийхээ дотор 
тогтоол, Засаг дарга 
захирамж гаргана.

УБ, Дархан, Эрдэнэт хот болон сум, 
хот

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
дунд буюу тулгуур нэгж үгүй 
болж энэ шатанд нутгийн өөрөө 
удирдах байгууллага болон 
Засаг дарга нар шийдвэр гаргах 
боломжгүйд хүргэж байна.

20

3. Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний 
удирдлагын эрх 
хэмжээ, зохион 
байгуулалт, үйл 
ажиллагааны журмыг 
хуулиар тогтооно.

Засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн

Хилийн цэсгүй, нутаг дэвсгэргүй, 
төрийн захиргааны байгууллагын 
удирдлагын эрх хэмжээ, зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны 
журмыг хуулиар тогтоохоор 
болгожээ.

Олон улсын жишгээс харахад 
Үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулах 
хугацаа ойролцоогоор 20 жил байдаг. 
Гэтэл Монгол Улс Үндсэн хуулиндаа 
2000 онд өөрчлөлт оруулж, 15 жилийн 
хугацаанд Үндсэн хуулинд дахин 
өөрчлөлт оруулахаар болж байна. 

Олон улсын жишгээс харахад 
сүүлийн 20 жилд хөгжингүй орнуудад 
хэрэгжсэн шинэтгэл нь засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгжийг томсгох 
хандлагатай байдаг нь харагдаж байна. 
Франц улс олон зуунаар уламжилж 
ирсэн засаг захиргааны 96 нэгжээ 22 
болгосон, Польшууд 49 воеводогоо 16 
болгон цомтгосон, өдгөө түүнийгээ 
дахиад цөөлөх, Япон 50 гаруй мужаа 
арван хэд, манай хойд хөрш ОХУ 
засаг захиргааны 89 субьектээ 28 
болгох шинэтгэл хийх гэж байгаа 
ажээ. Мөн БНХАУ-д засаг захиргааны 
шинэчлэлийг аажмаар хэрэгжүүлж 
байна. Бусад орнуудын туршлагаас 
харахад жижиг нэгжүүдийг бие даасан 

коммун болгохоосоо өмнө тэдгээрийг 
нэгтгэн хэмжээг нь томсгож эдийн 
засгийн баазыг нь өргөтгөх замаар 
энэ асуудлыг амжилттай шийдсэн 
байна. Жишээ нь: Швед Улс 10000-
аас доош хүн амтай засаг захиргааны 
нэгжид улсаас төсөв хуваарилахгүй 
байх шийдвэр гаргаж, үүнээс бага хүн 
амтай нутаг дэвсгэрүүдийн нэгжийн 
сайн дураараа нэгдэх эцсийн хугацаа нь 
1980 он гэж 1974 онд хуулиар тогтоож 
өгчээ. 1974 оны энэ хуулиар 1980 оноос 
хойш нэгдэж чадаагүй нутаг дэвсгэрийн 
нэгжүүдийг хүчээр нэгтгэх эрхийг 
Засгийн газартаа олгосон байна. Ингээд 
1989 он гэхэд сайн дураараа болон 
Засгийн газраас хүчээр нэгтгэсний 
үр дүнд Шведийн коммуны тоо 2900 
орчмоос 289 болж даруй арав дахин 
цөөрчээ. Коммунуудыг нэгтгэсний 
хамгийн гол ач холбогдол нь бие даан 
өөрийн нийгэм, эдийн засгийн асуудлаа 
шийдэж чаддаг бүтэц бий болгоход 
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оршиж байна5.
Олон улсын баримт бичиг болох 

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны Европын 
харти болон Бүх дэлхийн нутгийн 
удирдлагын хартид:

- Нутгийн өөрөө удирдах ёс нь 
Үндсэн хуулиар баталгаажсан байх

- Нутгийн өөрөө удирдах ёс нутаг 
дэвсгэрийн бие даасан хамтлагаас 
өөрийн хариуцлага дор төрийн 
хэргийн үлэмж хэсгийг тухайн нутаг 
дэвсгэрт оршин суугаа иргэдийн ашиг 
сонирхолд нийцүүлэн хуулийн хүрээнд 
шийдвэрлэх, удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
эрх, бодит чадвартай байх

- Нутаг дэвсгэрийн бие даасан 
хамтлаг нь түүний эрх хэмжээнээс 
хасаагүй, бусад байгууллагад 
шилжүүлээгүй бүхий л асуудлыг 
хуулийн хүрээнд авч үзэх

- Нутаг дэвсгэрийн бие даасан 
хамтлагийн хилийн цэсийг өөрчлөхдөө 
түүний удирдлагын саналыг урьдчилан 
сонсох ба хуулинд заасан бол 
шаардлагатай үед санал асуулга явуулах

- Нутаг дэвсгэрийн хамтлаг нь бүрэн 
эрхээ хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний 
эдийн засгийн бодлогын хүрээнд 
чөлөөтэй зарцуулах өөрийн зохих 
хэмжээний хөрөнгөтэй байх эрхтэй 
гэсэн олон улсын ерөнхий зарчмууд 
байдаг6 бөгөөд олон улсын жишигт 
нийцүүлэн Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн 4 дүгээр бүлэг болох Монгол 
Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж түүний удирдлагад хамаарах зүйл, 
заалтад оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төсөлд тусгах шаардлагатай байна.

ДҮГНЭЛТ, САНАЛ
- Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 

4 дүгээр бүлэг болох Монгол Улсын 

5 Су.Батболд. Одоогийн сумдын тоог 100 орчмоор 
цөөлөх боломжтой. Ярилцлага. http://www.cmox.org/
forum/viewtopic.php?t=1569.2015.11.25
6 Б.Чимид. Багийн өнгөрсөн одоо ирээдүй. УБ., 2002. 
44 дэх тал.

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж 
түүний удирдлагад хамаарах зүйл, 
заалтад оруулах нэмэлт, өөрчлөлтийн 
төслийг орон нутгийн иргэд болон олон 
нийтийн оролцоонд тулгуурлан судалгаа 
үндэслэлтэй дахин боловсруулах;

- Нутгийн өөрөө удирдах 
байгууллага болон төрийн удирдлагын 
хяналт тэнцлийг бодитой үр нөлөөтэй 
болгох;

- Үндсэн хуулийн тулгуур 
зарчмуудаа Үндсэн хуульдаа тодотгон 
тусгаж, орхигдуулсан зайлшгүй 
шаардлагатай зохицуулалтыг оруулах;

- Улс орон, ирээдүй хойчоо бодсон 
сэтгэлээр Үндсэн хуулиндаа түүний 
өөрчлөлтөд буурь суурьтай хандах;

- Нутгийн өөрөө удирдах ёс 
болон түүний хүрээн дэх төлөөллийн 
ардчиллыг төгөлдөржүүлэх;

- Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн хуваарилалт дунд буюу 
тулгуур нэгж дүүргийг засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж хэвээр үлдээх;

- Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгж гэсэн нэр томьёог Үндсэн хуульд 
хуучнаар нь үлдээх;

- Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн хуваарийг зөв зохистой, 
оновчтой шинэчлэх.
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ХУУЛИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИЦУУЛАЛТ

THE REGULATION OF LEGAL INTERNATIONAL COOPERATION 

О.ЧУЛУУНЦЭЦЭГ
Монголын Хуульчдын Холбооны гишүүн, өмгөөлөгч
CHULUUNTSETSEG O.
Mongolian Bar Association member, attorney

Товч агуулга: XXI зуун гарсаар дэлхий дахинд даяаршил улам бүр тэлж, 
шинжлэх ухаан, мэдээллийн технологи үсрэнгүй хөгжин, улс төр, эдийн засгийн 
интеграц өргөжиж, улс хоорондын харилцан хамаарал гүнзгийрч байна. Олон улсын 
харилцаа өнгөрсөн зууны сүүлийн хагасын хоёр туйлт үеийнхээс эрс өөрчлөгдлөө. 
Хуулийн зохицуулалтын шинэ чиг хандлагууд бий болж, олон улсын харилцаанд 
тэдгээрийн үзүүлэх нөлөө өсөх хандлагатай болсон. Хуулийн олон улсын хамтын 
ажиллагаа нь зөвхөн хууль эрх зүйн холбоотой асуудал бус уламжлалт хэлбэрээр 
гадаад дипломат ажиллагаанд хууль эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, гэрээнд гарын үсэг 
зурах, олон улсын маргааныг шийдвэрлэх ба хууль хэрэглээний агуулга, механизм, 
зуучлагчийн үүргийг дипломат хэлбэрээр явуулахыг хэлнэ. 

Abstract: XXI century issuance has expanded even further globalization of the 
world, science, rapidly evolving information technology, politics, accelerating economic 
integration, and deepening relationship between the two countries. International relations 
bipolar period changed dramatically the last century and a half. Trends new of legal 
regulation and are expected to increase their impact on international relations. The legal 
international cooperation includes not only legal-related activities in traditional foreign 
diplomacy such as legal assistance, the signing of treaties, international litigations, but 
also any form of diplomatic activities that use law as their content, mechanism, and 
intermediary.

Түлхүүр үгс: Хуулийн олон улсын хамтын ажиллагаа, механизм, үндэсний 
болон олон улсын түвшин, дэлхийн соёл иргэншил, олон улсын гэрээ, олон улсын 
хүмүүнлэгийн эрх зүй, олон улсын энх тайван болон аюулгүй байдлыг сахиулах.

Keywords: Legal diplomacy, mechanism, national and international levels, civilized 
world, international treaties, international humanity law, safeguarding international peace 
and security.
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I. ОЛОН УЛСЫН ХУУЛЬ 
САХИУЛАХ ХАМТЫН 

АЖИЛЛАГААГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ШИНЭ 
ҮЕ БУЮУ ХУУЛИЙН ДИПЛОМАТ 

АЖИЛЛАГААНЫ ОЙЛГОЛТ
Орчин үед дэлхийн улс гүрэн 

хөгжихийн хирээр хууль, эрх зүйн салбарт 
улс төр, эдийн засаг, соёл, хүрээлэн буй 
орчин, хүн ам зүйн асуудлаас гадна 
нийгмийн бусад олон асуудлыг бүрэн 
хэмжээгээр хамруулан судлах болсон. 
Үүнийг хуулийн хэтийн төлөв байдлаас 
ажиглахад хуучин уламжлалт тогтолцоон 
дээр тулгуурлан дипломат ажиллагаа 
шинэ эрин үе рүү хандах хэрэгцээ 
шаардлага гарч ирсэнтэй холбоотой 
юм. Энэ нь энхийг сахиулах, энэрэнгүй, 
ардчилсан зарчмыг баримтлан улс гүрний 
ард түмэн дипломат аргаар эрх зүйт 
төрийн чиг хандлагыг хамгаалахыг төрөөс 
шаардах болж, дипломат ажиллагаан дахь 
хуулийн хэлэлцэх асуудлыг тодорхойлох, 
хуулийн хэрэгжилтийн үе шатанд хүнд 
маргаантай болон улс төр, эдийн засаг, 
соёл, цэргийн ажиллагаатай холбоотой 
асуудлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх, 
улмаар хуулийн эрх зүйн шинэчлэлтийн 
бодлогыг боловсруулж, цаг тутам 
хуулийн шинэ чиг хандлагыг гаргасаар 
байна. Гадаад харилцааг зохицуулахын 
тулд хуулинд шинээр хэм хэмжээ нэмэх, 
дипломат шугамаар асуудлыг хэлэлцэх, 
алсын хараатай шинэлэг ойлголтыг 
судлан хэрэгжүүлдэг.

Хуулийн олон улсын хамтын 
ажиллагаа гэж төрийн үйл ажиллагааны 
чиг хандлагыг бүхий л талаар нь олон 
улсын хамтын ажиллагаа руу хандуулан, 
дипломат асуудалтай холбоотойгоор 
хуулийн нарийвчилсан үйл ажиллагааны 
дүрэм журмыг баримталж, хуулийн дагуу 
өөрчлөн шийдвэрлэх ажиллагааг хэлнэ. 
Үүнийг товчоор хэлбэл дипломат арга 
зүйг сайжруулах, маргааныг дипломат 
шугамаар хуулийн дагуу шийдвэрлэх, 
олон улсын хамтын ажиллагааны шинэ 
үе шатыг төлөвлөн эхлүүлэх явдал юм. 
Хуулийн олон улсын хамтын ажиллагаа 

нь олон улсын түвшинд 2010 оноос 
эхлэн хэрэгжиж байгаа хуулийн шинэлэг 
ойлголт төдийгүй Ази тивд Хятад улс 
анхлан санаачилжээ. 

Хуулийн олон улсын хамтын 
ажиллагааг улс төрийн дипломат 
ажиллагаатай зэрэгцүүлэн эдийн засаг, 
соёл, цэргийн дипломат ажиллагаа 
гэх мэтээр ангилан хөгжүүлэх болсон. 
Тухайлбал, “Монгол Улс дэлхийн эдийн 
засгийн хөгжлийн түгээмэл хандлага, 
өөрийн орны өвөрмөц онцлогт нийцсэн 
олон хэвшил бүхий эдийн засагтай байх” 
ба “Монгол Улс олон улсын эрх зүйн 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
зарчмыг баримталж энхийг эрхэмлэсэн 
гадаад бодлого явуулна”1 гэж хуульчилсан 
нь эдийн засаг болон хуулийн дипломат 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин 
бүрэн бүрдсэн болно. 

Олон улсын конвенцод2 дипломат 
ажиллагааны чиг үүргийг “Томилогч 
улсыг хүлээн авагч улсад төлөөлөх; 
томилогч улсын болон түүний иргэдийн 
ашиг сонирхлыг хүлээн авагч улсад олон 
улсын эрх зүйн хүрээнд хамгаалах; хүлээн 
авагч улсын засгийн газартай хэлэлцээ 
хийх; хүлээн авагч улсад болж байгаа үйл 
явдал, нөхцөл байдлыг хууль ёсны бүхий л 
арга замаар судалж тодруулах, тэдгээрийн 
тухай томилогч улсын засгийн газарт 
мэдээлэх; томилогч улс болон хүлээн 
авагч улсын хооронд найрсаг харилцааг 
хөгжүүлэх, мөн тэдгээрийн хооронд 
эдийн засаг, соёл, шинжлэх ухааны 
салбарт харилцаа хөгжүүлэх” гэж заасан 
нь шинэ чиг хандлагаар инновацийн үнэт 
зүйлтэй хамт дипломат бодлогын гол 
үйл ажиллагааг баяжуулан, тухайлбал, 
сүүлийн үед Хятад улс3 хуулийн 
дипломат бодлогыг эрчимтэйгээр тив 
дэлхий, бүс нутгийн хэмжээнд хөгжүүлж 

1 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
1 дэх заалт. УБ., 1992.
2 Дипломат харилцааны тухай Венийн конвенцын 
3-р зүйл. 1964.
3 Published in Global Review Summer 2013, Shanghai 
Institutes for International Studies, p.30-52.
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байна. Жишээ нь: Хятад-ASEAN, Хятад-
Африк, Хятад-Латин Америк, Хятад-
Ази-Европ, Хятад-Зүүн Хойд Азийн 
форум, олон улсын хамтын ажиллагааны 
уулзалт, хуульчдын эрдэм шинжилгээний 
хэлэлцүүлэг, сургалт, туршлага солилцоо 
гэх мэт. 

Хуулийн олон улсын хамтын 
ажиллагааны бодлогыг дотоод ба гадаад 
гэж хоёр ангилна. Хуулийн гадаад 
бодлогын шийдвэрлэгдэх асуудалд, 
алсыг харсан үр нөлөө бүхий олон талт 
бодлогыг хэрэгжүүлэх, эдийн засгийн 
даяарчлалын хүчийг чухал ач холбогдол 
бүхий нөлөөлөхүйц үр дүнтэй явуулах, 
бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцыг 
хөгжүүлж мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлэх, 
шинжлэх ухаан-технологийн асуудлыг 
дэвшилттэйгээр шийдвэрлэх шинэ нөхцөл 
боломжийг бүрдүүлэх гэх мэт. Харин 
хуулийн олон улсын хамтын ажиллагааны 
дотоод бодлогын гол асуудалд, улс орны 
үндэсний тогтвортой байдлыг бүрэн 
дүүрэн дэмжих, бат бэх байр суурийг олж 
авах, Засгийн газрын бодит хэрэгжилтийн 
үр дүнд төрийн үйл ажиллагааны 
бодлогыг хуулийн дипломат ажиллагааны 
хөгжлийн түвшинд эрчимтэйгээр 
ойртуулах, улс орны гадаад худалдаа болон 
гадаадын хөрөнгө оруулалтын хурдацтай 
өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд хуулийн олон 
улсын хамтын ажиллагааны цар хүрээг 
өргөжүүлэх, хуулийн боловсролын 
бодит хөгжлийг авчрах хүний нөөцийг 
хангалттайгаар бэлдэх зэрэг асуудлыг 
хамааруулаад байна. 

II. ХУУЛИЙН ДИПЛОМАТ 
АЖИЛЛАГААГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДСЭН ШААРДЛАГА БА ХЭЛБЭР
 Улс орны үндэсний хөгжлийг 

дотоодын томоохон эрх мэдлээс дэлхийн 
нийтийн эрх хэмжээний хүрээнд 
гүйцэтгэж чадсан асуудал бол хуулийн 
олон улсын хамтын ажиллагааны ойлголт 
юм. Уг ажиллагаа нь богино хугацааны 
төдийгүй урт хугацааны стратегийн 
асуудлыг авч үздэг. Хуулийн олон улсын 

хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндсэн 
хэд хэдэн шалтгаан бий. Үүнд: 
-	 Хуулийн олон улсын хамтын ажиллагаа 

нь цаг хугацааны хандлагатай хамт 
хөгжих. Энэ нь эрх зүйт төрийн үйл 
ажиллагааг соёл иргэншлийн нэгдмэл 
санаагаар хүн төрөлхтний нийтлэг 
эрмэлзэлд хүргэх. Тухайлбал, Нэгдсэн 
Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий 
Ассамблейгээс олон улсын гэрээ 
болон олон улсын эрх зүйн ангиллыг 
боловсруулах, олон улсын хууль 
тогтоомжийн хамтын ажиллагааг 
батжуулах, мөн Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөл 
нь бүс нутгийн зөрчил, тусгайлсан 
эрүүгийн шүүх байгуулах, олон 
улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй болон 
хүний эрхийн зөрчигдсөн асуудал, 
олон улсын энх тайван болон аюулгүй 
байдлыг сахиулах зэрэг асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чухал үүрэгтэйгээр 
оролцдог. Жишээлбэл; Ерөнхий 
Ассамблей улс төрийн салбарт 
олон улсын хамтын ажиллагаанд 
дөхөм үзүүлэх, олон улсын эрх зүйг 
төрөлжүүлэн хуульчлах, дэвшилттэй 
хөгжүүлэхийг хөхиүлэн дэмжих 
зэрэг судалгааны ажлыг зохион 
байгуулахад зөвлөмж гаргана4 гэсэн 
нь дипломат ажиллагаанд чухал ач 
холбогдолтой заалт юм. 

-	 Засгийн газрын ирээдүйн үйл хэргийн 
шийдвэрийг дэлхийн чиг хандлага 
руу ойртуулан зохицуулах. Хуулийн 
хүрээнд харилцан тохиролцох 
журам, худалдааг хамгаалах гэрээ, 
мэргэжлийн олон улсын байгууллагыг 
бий болгох, олон улсын хурал, 
семинар, сургалт, хуулийн судалгааны 
сэтгүүл гаргах. Жишээ нь: “Euro-Asia 
legal forum”, “Legal Diplomacy”, “Legal 
Exchange Day”, “Legal Professionals 
Exchange Program of Northeast”, 
“Northeast Asian Law Journal” гэх мэт. 

4 Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын дүрмийн 13 
дугаар зүйлийн 1а дэх заалт. 
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Мөн хуулийг амьдралд нийцүүлэн 
хэрэгжүүлэх, сахиулах, шүүх эрх 
мэдлийн байр суурийг бэхжүүлэх, 
хууль тогтоомжийн солилцоог 
нэмэгдүүлэхээс гадна хуулийн 
бодлыг чиглүүлэх, хуулийн утга 
санааг гаргах, хуулийн ажиллагааны 
механизмыг боловсронгуй болгоход 
түлхүү анхаарч байна. 

-	 Дотоодын төрийн үйл ажиллагааг 
хуулийн хэм хэмжээний хүрээнд олон 
улсын түвшний бодлого руу холбож 
өгөх. Төрийн үйл ажиллагааны 
ерөнхий стратегийн хүрээнд хуулийн 
хэм хэмжээг илүүтэйгээр дагаж 
мөрдөх явдал юм. Жишээ нь: Олон 
улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын 
дүрэм5. Уг дүрмээр олон улсын нийт 
хамтын нийгэмлэгийн сэтгэлийг 
түгшээсэн хамгийн ноцтой хэргийг 
хязгаарлах зорилготой юм. Мөн 
Женевийн конвенцод зааснаар “Олон 
улсын Улаан загалмайн хороо мэт 
энэрэнгүй үйлст байгууллагуудаас 
дайтаж байгаа талуудад тусламж 
дэмжлэг үзүүлнэ”6 гэсэн нь олон 
улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйг 
илүүтэйгээр хэрэгжүүлэх7, олон 
улсын эрх зүйн хариуцлага, олон 
улсын зөрчилдөөнийг энх тайвнаар 
зохицуулах явдал юм. Өөрөөр хэлбэл 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээ нь 
зөвхөн дайтагч талуудын харилцааг 
зохицуулдаг байсан бол, эдгээр орнууд 
төвийг сахисан болон хамгаалагч 
гүрэнтэй хэлэлцээр байгуулан 
өөрийн эрх ашгийг хамгаалуулах, 
сөргөлдөгч тал болон олон улсын 
хүмүүнлэгийн бусад байгууллагатай 
харьцах эрх зүйг тогтоосон. Түүнчлэн 
олон улсын эрх зүйн зарчим нь олон 

5 Монгол Улс Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын 
дүрмийг 2000 онд соёрхон баталсан. 
6 Дайнд хэлмэгдэгсдийг хамгаалах тухай Женевийн 
конвенц. 1949.
7 Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй нь хүн болон 
объектод дайснаас үзүүлэх хохирлыг хязгаарлах 
зорилго бүхий олон улсын дүрэм журмын иж 
бүрдлээс бүрдэнэ. 

улсын харилцаанд хүч хэрэглэхээс 
зайлсхийхэд үндэслэж, өөр хоорондын 
маргаантай асуудлыг энх тайвнаар 
зохицуулах нь тухайн улсын үүрэг8 
байдаг.

-	 Олон улсын байнгын үйл ажиллагаанд 
оролцон, улс орныхоо нэр хүндийг 
өндөрт өргөх. Энэ нь өөрсдийн улс 
орны хүчийг ашиглан олон улсын 
хэмжээнд гарч ирэх явдал юм. Эрх 
зүйт төрийн үйл ажиллагааг үндэсний 
болон олон улсын түвшинд хүргэж 
хөгжүүлэн бэхжүүлэхийг зорьж байна. 
Жишээлбэл; Монгол Улс “Дэлхийн 
худалдааны байгууллага байгуулах 
тухай Марракешийн хэлэлцээр”9 
болон түүний хавсралт баримт 
бичиг буюу олон талт худалдааны 
хэлэлцээрүүдийг 1996 онд соёрхон 
батлан, улмаар Дэлхийн худалдааны 
байгууллагын бүрэн эрхт гишүүнээр 
1997 онд элсэн орсон нь хөгжиж 
байгаа болон хөгжингүй улсуудын 
нэгэн адил эдийн засгийн хөгжлийн 
болон олон улсын худалдааны өсөлтөд 
баттай байр суурийг эзэлж, тариф 
худалдааны саад тотгорыг багасгах, 
олон улсын худалдаанд ялгаварлан 
гадуурхах явдлыг арилгахад адил 
тэгш нөхцөл бүхий харилцан ашигтай 
зохицуулалтыг хийх боломжтой 
болсон. 

-	 Зарим улс орны үл ойлголцлыг зөвөөр 
шийдвэрлэхэд зуучлалын ёсоор 
дэмжин туслах, энхийг сахиулах, 
дэмжих үйл ажиллагаанд хамтран 
оролцох. Энхийг дэмжих үйл 
ажиллагааг “Олон улсын болон бүс 
нутгийн энх тайван, аюулгүй байдлыг 
хангах, зэвсэгт мөргөлдөөнийг 
таслан зогсоох, түүний хор уршгийг 
арилгах зорилгоор Нэгдсэн 

8 Я.Мягмарсүрэн. Зэвсэгт мөргөлдөөний хууль /
офицеруудад зориулсан гарын авлага/. УБ., 2003. 34 
дэх тал.
9 Дэлхийн Худалдааны Байгууллага дахь Монгол 
Улсын албан ёсны баримт бичгүүдийн эмхтгэл. УБ., 
2003.
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Үндэсний Байгууллагын дүрмийн 
дагуу Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан 
шийдвэрээр Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын, эсхүл бүс нутгийн 
холбогдох байгууллага, аливаа улсын 
удирдлага, зохион байгуулалтын дор 
явагдаж байгаа олон үндэстний үйл 
ажиллагааг хэлнэ”10 гэж хуульчлан 
заасан төдийгүй манай орны энхийг 
сахиулагчид гадаадын нэлээдгүй 
оронд ажиллаж, энхийг сахиулах 
үүргээ гүйцэтгэсээр байгаа билээ. 
 

III. МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ 
БОДЛОГЫН ХӨГЖИЛ, ОЛОН 

УЛСЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол Улсын гадаад бодлого нь 

үндэсний ашиг сонирхолд тулгуурлах 
бөгөөд гол зорилго нь дэлхийн улсуудтай 
найрсаг харилцаатай байж, улс төр, эдийн 
засгийн болон бусад салбарын харилцаа, 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон 
улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа 
бэхжүүлэх, хөгжил дэвшлийг хурдасгах 
замаар улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн 
эрхт байдлыг бататгах явдал юм11. Монгол 
Улсын дипломат алба нь хууль тогтоомж, 
олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээний 
хүрээнд төрийн гадаад бодлогын зорилт, 
чиг үүргийг нэгдмэл, залгамж чанарыг 
хадгалах замаар хэрэгжүүлэх мэргэшсэн 
үйл ажиллагааг явуулдаг. Жишээ нь: Ази, 
Номхон далай, Ойрхи дорнод, Африк, 
Европ, Хойд болон Латин Америкийн 183 
оронтой дипломат харилцаа тогтоосон. 
Мөн олон улсын хэмжээнд энхийг 
эрхэмлэсэн, бие даасан, олон тулгуурт 
гадаад бодлого явуулж байна.12

 Одоогийн явуулж байгаа манай 
улсын гадаад орнуудтай хийж буй 
дипломат бодлогын хүрээнд хийгдэж 
байгаа олон улсын хамтын ажиллагаа нь:

10 Монгол Улсын Энхийг дэмжих ажиллагаанд 
оролцох тухай хуулийн 3-р зүйлийн 1 дэх заалт. УБ., 
2010.
11 Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал. 
УБ., 2011. Монгол Улсын Их Хурлын 10-р тогтоол. 
12 Монгол Улсын Дипломат албаны тухай 
хуулийн 3-р зүйлийн 1 дэх заалт. УБ., 2000.

- Орос болон Хятад улстай найрсаг 
харилцаатай байж, сайн хөршийн 
ёсоор олон улсын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх

- Америк, Япон, Европын Холбоо, 
Энэтхэг, Өмнөд Солонгос, Турк зэрэг 
өрнө, дорнын улсуудтай “гуравдагч 
хөршийн бодлогын түншлэл”-ийн 
харилцааг хөгжүүлэх

- Азийн бусад улстай хоёр талын 
найрсаг харилцааг хөгжүүлэхээс 
гадна Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
олон талт хамтын ажиллагаанд 
оролцох, Зүүн, Зүүн Хойд, Төв Азийн 
стратегийн тогтвортой байдлыг 
бэхжүүлэх, аюулгүй байдлын хамтын 
ажиллагааг хөгжүүлэх

- Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, 
түүний төрөлжсөн байгууллагууд 
болон олон улсын санхүү, худалдаа, 
эдийн засгийн байгууллагуудтай, 
хамтын ажиллагаатай байх

- Хөгжиж байгаа улстай хоёр талын 
харилцаа, хамтын ажиллагаа 
хөгжүүлж, “77”-ийн бүлэг, Эвсэлд үл 
нэгдэх хөдөлгөөн зэрэг олон талын 
хүрээнд хамтран ажилладаг. 
 Түүнчлэн Монгол Улс олон 

улсын эрх зүйг хүндэтгэн сахиж, гэрээ, 
хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх 
ажлыг ёс журамтай гүйцэтгэхээс гадна 
гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй 
харилцах бодлого, хилийн чанадад болон 
гадаадад байгаа иргэдийнхээ хууль ёсны 
эрх ашиг, түүх, соёл, өв уламжлалаа 
хамгаалах зорилгоор соёл, хүмүүнлэгийн 
гадаад харилцааны бодлого, орчин үеийн 
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, 
түүнтэй эн зэрэгцэн хөгжих үүднээс 
шинжлэх ухаан-технологийн гадаад 
харилцааны бодлого, үндэсний эдийн 
засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, 
эдийн засгийн аюулгүй байдлыг 
баталгаажуулах, хүн амын амьжиргааны 
түвшинг дээшлүүлэхийн тулд эдийн 
засгийн гадаад харилцааны бодлогыг тус 
тус хэрэгжүүлээд байгаа билээ. 

 Монгол Улс гадаадын эрх зүйн 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

хэм хэмжээг хэрэглэхийг “Шаардлагатай 
бол шүүх иргэний хэрэг, маргаан 
шийдвэрлэх буюу иргэний эрх зүйн 
бусад харилцааг зохицуулахад Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль, 
олон улсын гэрээнд харшлаагүй гадаад 
улсын хууль, эрх зүйн болон олон улсын 
нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн заншлын 
хэм хэмжээг хэрэглэж болно”13, мөн 
“Гадаад улсын хуульд Монгол Улсын 
хуулийг баримтлахаар заасан бол Монгол 
Улсын хууль тогтоомжийг хэрэглэнэ” 
гэж хуульчилсан нь хуулийн олон улсын 
хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх үндэс 
суурь иж бүрнээр тавигдсан гэж хэлж 
болно. Цаашилбал, Ази-Европын дээд 
түвшний 11-р уулзалтыг 2016 онд зохион 
байгуулж 50 гаруй орны 4500 гаруй 
төлөөлөгчдийг урин чуулсан явдал юм. 
Уг арга хэмжээнд Европын Зөвлөл, 
Европын Комиссын төлөөлөгчөөс гадна 
гадаадын улс орны тэргүүн, олон улсын 
байгууллагын төлөөлөгчид, нөлөө бүхий 
улс төрчдийг урьсан нь томоохон үр дүнг 
өгсөн.

IV. МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН 
УЛСЫН ГЭРЭЭ, ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ҮР ДҮН
Монгол Улс олон улсын эрх зүйн 

нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм хэмжээ, 
зарчмыг14 баримталж энхийг эрхэмлэсэн 
гадаад бодлого явуулахаар Үндсэн 
хуулиндаа тусган баталгаажуулсан 
юм. Өөрөөр хэлбэл олон улсын 
хамтын нийгэмлэгээс тогтоож, хүлээн 
зөвшөөрсөн, хууль зүйн хувьд заавал 
даган биелэгдэх хүчин чадалтай зан 
үйлийн дүрмийг дагаж мөрдөнө гэсэн үг 
юм. Түүнчлэн олон улсын эрх зүйн үндсэн 
агуулгыг илэрхийлэх, улс хоорондын 
хэвийн ажиллагааг хангахад чухал ач 

13 Монгол Улсын Иргэний хуулийн 540 дүгээр зүйл. 
УБ., 2002.
14 “Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон олон 
улсын эрх зүйн нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн хэм 
хэмжээ, зарчмыг шүүхийн практикт хэрэглэх тухай”. 
УБ., 2008. Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 9-р тогтоол.

холбогдол бүхий хууль зүйн дээд хүчин 
чадалтай, улс орнуудын нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн хэм хэмжээг баримтлахыг 
зорих болсон. Иймээс хуулийн дипломат 
ажиллагааны нэгэн гол цөм нь олон улсын 
гэрээ, хэлэлцээрийн аргаар асуудлыг 
шийдвэрлэх явдал байдаг. Тухайлбал, 
олон улсын татварын гэрээ бөгөөд 
дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил 
үйлчлэх хүчин чадалтай юм.

Монгол Улсын олон улсын гэрээнд 
татварын хууль тогтоомжоос өөрөөр 
заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг 
дагаж мөрдөхөөр хуульчилсан. Энэ нь 
манай улс дотоодын хууль тогтоомждоо 
олон улсын гэрээний заалтыг дагаж 
мөрдөхөөр тусгасан нь дэлхийн улс 
орнуудын нэгэн адил дэвшилтэт үр 
дүнтэй томоохон алхмыг хийсэн. Өөрөөр 
хэлбэл татварын гэрээг “нэг буюу хоёр, 
эсхүл өөр хоорондоо хэд хэдэн баримт 
бичигт агуулагдаж байгаа бөгөөд түүний 
тодорхой нэрээс хамаарахгүйгээр 
улсуудын хооронд бичгээр байгуулсан, 
олон улсын эрх зүйгээр зохицуулагдаж 
байгаа олон улсын хэлэлцээр”15 гэж 
тодорхойлсон байдаг. 

“Орлого ба хөрөнгийн татварыг 
давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар 
төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улс, гадаад 
улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг дагаж 
мөрдсөнөөр Монгол Улс, Улсын Их Хурал 
болон Засгийн газраас гадаадын нэг буюу 
хэд хэдэн улс, тэдгээрийн Засгийн газар, 
олон улсын байгууллагатай тодорхой 
асуудлаар харилцан татварын эдлэх эрх, 
хүлээх үүргийг тодорхойлон тогтоож, 
олон улсын эрх зүйгээр зохицуулагдах 
хоёр буюу олон талын бичгээр үйлдсэн 
тохиролцоог хөгжингүй улс орнуудтай 
хийж байгаа нь гадаад орнуудтай 
хамтран ажиллах хөгжлийн гарцыг нээж, 
цаашид олон улсын түвшинд бизнесийн 
үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд тодорхой 

15 Олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн 
конвенцын 2-р зүйлийн 1 дэх заалт. 1969.



367

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

боломжийг зүй ёсоор бүрдүүлсэн юм. 
 Олон улсын гэрээг байгуулахдаа 

гэрээний төслийн талаар эрх бүхий 
байгууллагууд хэлэлцээ хийх, эх 
бичвэрийг тохирсны үндсэн дээр түүнд 
гарын үсэг зурах, олон талт гэрээнд 
нэгдэн орох, тэдгээрийг соёрхон батлах 
гэсэн үе шатыг дамждаг. 

 Татварын гэрээний загварыг Эдийн 
Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөгжлийн 
Байгууллага /ЭЗХАХБ/-ын татварын 
гэрээний загвар 1977, 1992, 1994, 1995, 
1997, 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, 2014 
онуудад16, харин Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллагын татварын гэрээний загвар 
1980, 2001 онд тус тус батлагдан нэмэлт 
өөрчлөлт хийгдсэн гэж 2 ангилна.

 Татварын гэрээ нь зөвхөн татварын 
асуудлыг буюу түүнтэй холбоотой 
асуудлыг тусгасан гэсэн 2 хэлбэртэй 
байна. Тухайлбал: “Орлогын татварыг 
давхар ногдуулахгүй байх, татвар 
төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улс, Бүгд 
Найрамдах Солонгос Улсын хоорондын 
Хэлэлцээр”17-ийг соёрхон баталж, энэхүү 
гэрээг Монгол Улсын Засгийн газраас 
1992.04.17-ны өдөр Улаанбаатар хотноо 
анх байгуулж байсан түүхтэй. 

 Эдүгээ тус хэлэлцээрийг 
дэлхийн хэд хэдэн оронтой албан ёсоор 
баталгаажуулан хэрэгжүүлээд байгаа 
билээ. Үүний зэрэгцээ өв хөрөнгө 
бэлэглэх, мэдээлэл харилцан солилцох18, 
татвар цуглуулах, харилцан туслахтай 
холбоотой татварын гэрээ19 байна. 
Жишээлбэл; Хэлэлцээрт татвараас зугтах, 

16ht tp: / /www.oecd.org/ctp/ t reat ies/model- tax-
convention-on-income-and-on-capital-2015-full-
version-en.htm
17 Төрийн мэдээлэл. УБ., 1993. №2.
18 “Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөх асуудлаар 
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”. УБ., 2001.
19 “Монгол Улсын Үндэсний татварын ерөнхий газар, 
Оросын Холбооны Улсын Татварын цагдаагийн 
алба хооронд татварын хууль тогтоомжийг зөрчих 
явдалтай тэмцэх асуудлаар хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээр”. УБ., 2003.

зайлсхийх явдлын эсрэг авч хэрэгжүүлдэг 
гол арга хэмжээ нь гэрээт орны хооронд 
гэрээнд тусгагдсан татваруудын аливаа 
асуудлаар мэдээлэл харилцан солилцох 
журам20 батлах явдал юм. 

 Мэдээллийг харилцан солилцох 
хоёр арга байдаг. Тухайлбал, нэг улсын 
татварын алба өөрийн санаачлагаар нөгөө 
улсын татварын албанд шаардлагатай 
гэж үзсэн мэдээллийг компьтерийн 
сүлжээгээр дамжуулан өгөх, нэг улсын 
татварын алба нөгөө улсын татварын 
албанаас нэг буюу хэсэг татвар төлөгчийн 
талаарх мэдээллийг тусгайлан хүсч 
мэдээлэл солилцоно. 

 Монгол Улсын нутаг дэвсгэр 
дээр олсон орлогод “Давхар татварын 
хэлэлцээр”-т заасны дагуу ногдол ашиг, 
хүүгийн орлого, эрхийн шимтгэл, 
техникийн үйлчилгээний төлбөр, ажил 
үйлчилгээний орлогоос тус тус 20 хувийн 
татвар ногдуулдаг боловч гэрээгээр зарим 
татварыг 5-10 хувь болгон бууруулах, 
заримыг татварын орлогоос чөлөөлөх 
зэрэг хөнгөлөлтүүдийг үзүүлдэг. 
Тухайлбал, хувьцаа борлуулсны орлогоос 
Монгол Улс татвар авах зохицуулалт 
байхгүй. Жишээ нь; Айванхоу Майнз, 
Саусгоби сэндс компани нь Хятадын 
Чалко компанид 898.0 сая ам.доллараар 
хувьцаа борлуулсны орлогод татвар 
ногдуулах боломжгүй юм. Монгол 
Улсын “Давхар татварын хэлэлцээр”-ийн 
жагсаалтыг харуулбал,

20 Монгол Улсаас гадаад улстай байгуулсан “Орлого 
ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ногдуулахгүй 
байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн харилцан тохирох 
ажиллагааг хэрэгжүүлэх журам. УБ., 2013. Сангийн 
сайдын 260 дугаар тушаал. 
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Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал

Хүснэгт 1. Монгол Улсын “Давхар татварын хэлэлцээр”-ийн жагсаалт

д/д Орон Үзэглэсэн
он, сар, өдөр

Гарын үсэг зурсан 
он, сар, өдөр

Хүчин төгөлдөр 
болсон он, сар, өдөр

1 Хятад 1991.07.29 1991.08.26 1993.01.01
2 Өмнөд Солонгос 1992.02.27 1992.04.17 1992.04.17
3 Герман 1992.05.18 1992.08.22 1997.01.01
4 Энэтхэг 1994.02.22 1994.12.22 1997.01.01
5 Вьетнам 1992.02.29 1996.05.09 1996.10.11
6 Орос 1993.05.25 1995.04.05 1998.01.01
7 Турк 1993.06.26 1995.09.12 1997.01.01
8 Франц 1994.01.31 1996.04.18 1999.01.01
9 Их Британи 1994.05.13 1996.04.23 1999.01.01
10 Чех 1996.07.10 1997.02.27 1999.01.01
11 Унгар 1994.09.13 1994.09.13 1999.01.01
12 Бельги 1994.07.01 1996.09.26 1999.01.01
13 Польш 1995.02.02 1997.04.18 1998.01.01
14 Малайз 1995.07.23 1995.07.27 1997.01.01
15 Казахстан 1995.09.22 1998.03.12 1999.12.02
16 Индонез 1995.10.25 1996.07.02 1998.01.01
17 Кувейт 1998.02.09 1998.03.14 1998.07.30
18 Люксембург 1998.04.16 1998.06.05 2002.01.01
19 Болгар 1996.11.25 2000.02.28 2002.10.31
20 Украйн 1997.03.26 2002.07.01 2002.10.31
21 Щвейцарь 1998.06.24 1999.09.20 2002.06.25
22 Беларусь 1998.04.23 2001.05.28 2002.01.01
23 Араб 2001.02.21 2001.02.21 2003.01.01
24 Киргиз 1999.06.20 1999.12.04 2000.04.14
25 Канад 2000.04.07 2002.05.27 2003.01.01
26 Нидерланд 2001.10.30 2002.03.08 2002.10.31
27 Итали 2001.06.18 2003.07.15 2004.01.01
28 Сингапур 2001.08.16 2002.10.10 2005.01.01
29 Голланд 2001.10.30 2002.03.08 -
30 Хойд Солонгос 2002.10.03 2004.05.03 -
31 Тайланд 2005.08.19 - -
32 Латви 2006.02.17 - -
33 Египет 1998.02.05 1998.03.14 -
34 Румын 1993.06.19 - -
35 Узбекстан 1995.09.20 - -
36 Австри 2002.12.10 - -

Хүнэгт 2. Монгол Улс, Гадаад орнуудын хооронд хийсэн “Орлого ба хөрөнгийн 
татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 

сэргийлэх тухай хэлэлцээр”-ийн жагсаалт
Австри Индонез Орос Унгар
Беларусь Их Британ Өмнөд Солонгос Франц
Бельги Казахстан Польш Хятад
Болгар Канад Сингапур Хойд Солонгос
Вьетнам Киргиз Турк Чех
Герман Малайз Украин Швейцарь

Энэтхэг



369

“law enforcement operations: theoretical and practical issues”  
International Scientific Conference

Одоогийн нөхцөлд мөрдөгдөж байгаа 
давхар татварын хэлэлцээрийн жагсаалтыг 
авч үзвэл, Монгол Улс тус хэлэлцээрийг 
анх 36 оронтой үзэглэж байсан бол 
өнөөгийн байдлаар 4 орны хэлэлцээрийг 
хүчин төгөлдөр бус болгож, 25 оронтой нь 
албан ёсны хэлэлцээр байгуулан ажиллаж 
байгаа нь уг хэлэлцээрийн үнэ цэнэ, ач 
холбогдол нэлээдгүй хэмжээгээр буурч, 
идэвхгүй болж байгаа явдал юм. 

Татварын олон улсын хэлэлцээрийг 
хүчингүй болгох үндэслэл нь тухайн гэрээ 
байгуулагч нөгөө тал гэрээгээр хүлээсэн 
үүргээ үл биелүүлэх буюу зөрчсөн 
тохиолдолд түүнийг дангаараа Засгийн 
газрын гишүүн өргөн мэдүүлснээр, 
Улсын Их Хурлаас хүчингүй болгох 
шийдвэр гарган хууль батлах, Засгийн 
газар тогтоол үйлдсэнээр цуцалдаг 
билээ. Тухайлбал, манай улсаас бусад 
улс оронтой байгуулсан давхар татварын 
гэрээ хэлцлүүдийг Нэгдсэн Үндэсний 
Байгууллага, Эдийн Засгийн Хамтын 
Ажиллагааны Хөгжлийн Байгууллагын 
давхар татварын гэрээний загварууд, 
хөгжиж байгаа зарим улс (Филиппин, 
Гана)-уудын давхар татварын гэрээний 
үйлчлэлийг харьцуулан авч үзэхэд үр 
дүн багатай байгааг судалгаагаар дүгнэж, 
хэлэлцээрийн үр дүнг сайжруулах үүднээс 
Кувейт (2015.04.01-нээс), Арабын Нэгдсэн 
Эмират (2015.01.01-нээс), Люксембург 
(2014.01.01-нээс), Нидерланд (2014.01.01-
нээс) зэрэг улсуудтай байгуулсан давхар 
татварын гэрээнд хяналт тавьж үзэхэд 
үндэсний эрх ашигт нийцэхгүй, татварын 
орлогод хохирол учруулахуйц заалтуудтай 
байсан төдийгүй татварын хувь хэмжээг 
бууруулсан, татвар төлөхөөс зайлсхийсэн 
гэсэн шалтгаанаар уг хэлэлцээрийн 
үйлчлэлийг түр хугацаагаар хүчин 
төгөлдөр бус болгосон нь уг хэлэлцээрийн 
үр дүнг сайжруулах боломж бүрдэх цаг үе 
ирснийг харуулж байна. 

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын 
дүрмийн 33, 36 дугаар зүйлүүдэд зааснаар 
татварын хэрэг маргаан удаашрах болон 
маргалдагч талуудын хооронд зөрчилдөөн 

үүсвэл хэлэлцээ, судалгаа шинжилгээ, 
эвлэрүүлэн зуучлал, шүүн таслах үйл 
ажиллагаа явуулахаас гадна олон улсын 
байгууллагад хандах, бүс нутгийн гэрээ 
хэлэлцээрийг баримтлан эв зүйн бусад 
аргаар шийдвэрлэхийг улс орнуудад үүрэг 
болгосон. Улмаар олон улсын хэм хэмжээ 
хэрэгжих явцад зөрчил маргаан гарахаас 
урьдчилан сэргийлэх, зохицуулах талаар 
зөвлөмж гаргах эрхийн хүрээнд манай улс 
олон улсын байгууллагаас21 болон улсын 
хэмжээнд давхар татварын хэлэлцээрийн 
зөвлөмж22-ийг гарган боловсруулж 
хэрэгжүүлээд байна. 

Давхар татварын хэлэлцээрийн 
асуудалд хувь этгээд болон эдийн засгийн 
нэгжийн эрх зүйн болон бодит шинж чанар 
дээр үндэслэсэн татвар төлөгч, татвар 
ногдуулж буй улс хоорондын “холбох 
хүчин зүйлүүд”-д түшиглэсэн татвар 
ногдуулах үндэсний эрхийг илүүтэйгээр 
авч үздэг. Тухайлбал, байнгын болон 
байнгын бус оршин суугчийн харьяалал, 
харьяалагдах газар, байгууллага, гэр 
бүлийн холбоо, иргэншил, орлогын эх 
үүсвэр, хөрөнгийн буюу үйл ажиллагааны 
болон бодит баримт (эдийн засгийн)-
ын байршил гэх мэт хүчин зүйлүүдийг 
харгалзан үздэг. Жишээ нь: татварын 
хөрөнгө шилжүүлэлт, олон улсын 
импортын асуудал, байнгын оршин суугч 
хөрөнгө өвлүүлэх болон бэлэглэх, байнгын 
оршин суугч биш эсвэл суурьшмал бус 
хувь хүний орлого, гадаад оронд хөрөнгө 
эзэмшигч нь нас барах гэх мэт. 

ДҮГНЭЛТ
Монгол Улсад хуулийн олон улсын 

хамтын ажиллагааны эрх зүйн орчин 

21 “Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн 
Байгууллагын Татварын конвецийн үлгэрчилсэн 
загварын заалтуудыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж”. 
Үндэсний Татварын Ерөнхий Газар. УБ., 2002.
22 “Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, 
гадаад улс хоорондын хэлэлцээр”-ийн зарим 
зүйл, заалтын хэрэгжилтийг хянах, төлөлтийг 
баталгаажуулах, бүртгэх тухай зөвлөмж. Үндэсний 
Татварын Ерөнхий Газар. УБ., 2009.
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хангалттай бүрдэж байгаа бөгөөд цаашид 
улам боловсронгуй болгох асуудлууд ч 
байсаар байна. Тухайлбал, олон улсын 
стандарт, гэрээ хэрэгжилтийн байдал 
хангалтгүй, удаашралтай, шүүхээр 
шийдвэрлэгдэж байгаа олон улсын хэрэг, 
маргаан цөөн, хүчин төгөлдөр бус гэрээ 
хэлцлийн тоо нэмэгдэж байгаа, хуульчдын 
гадаад хэлний мэдлэг дутмаг байдал 
ажиглагдсаар байна. 

Гэсэн хэдий ч эрх зүйн шинэчлэлтийн 
бодлогын хүрээнд гадаад орнуудын 
туршлагыг нэвтрүүлэх, харьцуулан судлах 
хуулийн мэргэжилтнүүдийн тоо өсөх 
хандлагатай болсон, хуулийн олон улсын 
хамтын ажиллагааны цар хүрээ өргөжиж 

байгаа зэрэг амжилттай гарцуудыг хэлж 
болох юм. Цаашид өөрийн газар нутгийн 
онцлогт тохирсон хуулийн хэм хэмжээг 
нарийвчлан боловсруулах, олон улсын эрх 
зүйн хэм хэмжээ рүү чиглэсэн бодлогыг 
эрчимтэйгээр явуулах, хуулийн олон 
улсын шинжээчдийг бэлтгэхэд манай 
хуульчдын идэвх оролцоо чухал гэдгийг 
цохон тэмдэглэмээр байна. 
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