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цалин хөлсөө хийж байгаа ажилтай
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I. УДИРТГАЛ
I.I. Судалгааны зорилго, зорилт, хамрах хүрээ, мэдээлэл авсан аргууд
Шүүгчдийн цалин хангамжийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан, цалин хөлсний
хэмжээг тогтооход шаардлагатай шалгуур үзүүлэлт үндэслэлийг тодорхойлох
бодлогын зөвлөмж боловсруулахад энэхүү судалгааны гол зорилго оршлоо. Зорилгоос
үүдэн дараах зорилтыг дэвшүүлэв. Үүнд:




Шүүгчийн хараат бус байдлын эрх зүйн орчин, тэдний одоогийн цалин
хангамж болон шүүгчдийн сэтгэл ханамжийн түвшин,
Шүүгчийн цалин хангамжийн үндэслэлийг гаргахад нөлөөлөх хүчин зүйл: олон
улсын жишиг, Үндэсний нийт орлого, ДНБ болон дундаж цалин зэрэг улс орны
хөгжлийн үзүүлэлтийн нөлөөлөл,
Шүүгчдийн цалин хөлсний боломжит хэмжээ, түүний үндэслэлийг
тодорхойлон гаргах

Судлагдахууны хамрах хүрээ, төвлөрөл:





Шүүгчдийн цалин хангамжийн талаарх гадаад улс орны жишээ, туршлагыг
судлах,
Шүүгчийн ажлын хариуцлага, нийгмийн өмнө хүлээх үүрэг болон авч буй цалин
хөлсний дүйцсэн байдлыг харьцуулах,
Ажил үүргийн онцлогоос үүдээд шүүгчдийн иргэний зарим эрх нь
хязгаарлагдаж байгаа байдал хийгээд түүнийг нөхөх хэрэгцээ шаардлага, арга
замыг тооцон үзэх,
Шүүгчдийн өнөөгийн цалин хөлс өрсөлдөх чадварыг дэмжиж байгаа эсэх буюу
хууль зүйн зөвлөгөө өгөх, өмгөөлөл хийх зэрэг хуульчдын болон нийгмийн
бүлгүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн бусад салбарын цалин хөлс, орлогын байдлыг
тандан судаллаа.

Судалгааны мэдээлэл авсан аргууд, эх сурвалж:
1. Баримт бичгийн судалгаа: Шүүгчдийн эдийн засгийн баталгааны үндэсний
хийгээд олон улсын эрх зүйн орчны харьцуулсан шинжилгээ, судлагдахуунтай
холбоотой статистик тоо баримт болон энэ чиглэлээр хийгдсэн ижил төсөөтэй
судалгааны тоо баримтад дүн шинжилгээ хийв.
2. Анкетын судалгаа: Өөрсдийн эдийн засаг, нийгмийн баталгааны бодит
байдалд шүүгчдийн өгч буй үнэлгээ,тэдний сэтгэл ханамжид нөлөөлөх хүчин
зүйлсийн шинжилгээ, учирдаг хүндрэл бэрхшээл, орлогын хүртээмжтэй,
чанартай байдлыг судлав. Улаанбаатар хот, орон нутгийн нийт 177 шүүгчээс
анкетын судалгаа авч боловсруулан шинжиллээ.
3. Ярилцлага: Шүүгчдийн цалин хөлсний одоогийн байдлыг үнэлэх, тулгарч буй
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойллоо. Энэ хүрээнд нийт 8
анхан шатны шүүхийн шүүгч, 21 хуульч болон үндэсний пүүс компаний
төлөөлөл 11 хүнтэй уулзаж, ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар судалгаа авлаа.
Судалгааны түүврийн бүлэг:
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1. Шүүгчид
2. Харьцуулалтын бүлгүүд: өмгөөлөл, хууль зүйн зөвлөгөө чиглэлээр ажиллаж буй
хуульчид, бизнесийн бүлэг зэрэг социаль бүлгүүд,
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1. ШҮҮГЧИЙН БИЕ ДААСАН, ХАРААТ БУС БАЙДАЛ: ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН,
ЦАЛИН ХӨЛС, СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН ТҮВШИН
1.1.ШҮҮГЧИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН
хуулийнзасаглалынтулгуурбаганашүүхзасаглалынхараатбус,
Шударгаёс,
нөлөөлөлдүлавтахбайдалнь 1. Эрхзүйнболовсронгуйзохицуулалт, 2. Хуулийнзасаглал,
хуульхэрэгжихтаатайбүтэц, тогтолцоо, 3. Хариуцлагынчандмеханизм, 4. Эдийнзасаг,
нийгмийнхамгааллыннайдвартайорчин,
5.
Хүнийнөөцийнхөгжилчадавхийнтүвшинзэрэголонтөрлийнхүчинзүйлийнцогцмөнхэмээ
нолонулсынэрхзүйнхарилцаанытүвшинднийтлэгбайдлааравчүздэгбайна.
Монголулсыншүүх,
шүүгчийнхараатбусбайдалманайулсыннэгдэнорсонолонулсынгэрээхэлэлцээр,
конвенцхийгээдүндэснийхуультогтоомжоорбаталгаажсанбайдаг.
Энэхүүэрхзүйнорчинньшүүгчийнхараатбусбайдлыгхангахньшударгаёс,
хуулийнзасаглалыгбэхжүүлэхтөдийгүйхүнийэрх,эрхчөлөөнийтулгуурзарчмуудыгхэрэг
жүүлэхүндэссуурьболохыгзаахдаа шүүгчийн эдийн засгийн баталгааг онцлон
анхаарсан байдаг байна. Эдгээрийнзаримыгшинжлэнүзье.
Олонулсынгэрээ, конвенц
НҮБ-ынЕрөнхийассамблэйн
“Шүүхийнхараатбусбайдлынсуурьзарчмууд”
40/32дугаартогтоолньшүүх,
шүүгчийнхараатбусбайдал,тэдгээрийнэдийнзасгийнбаталгааныүндсэнсуурьзарчмуудыг
хуульчлангишүүнорнуудадсахинмөрдөхийгзөвлөмжболгожээ.
2002
ондШүүхийнудирдахажилтаныГаагийнуулзалтаарбаталсан
1
“ШүүгчийнёсзүйнБанголарынзарчим”
,
Ази,Номхондалайнулсорнуудыншүүгчдийнхамтыннийгэмлэгээсгаргасан
“ШүүгчийнбиедаасанбайдлынүндсэнзарчмуудынтухайБээжингийнТунхаглал”
зэрэголонтооныбаримтбичгүүдньшүүх,шүүгчийнхараатбус,
биедаасанбайдлыгхангахэрхзүйнүндсийгбүрдүүлж, түүний эдийн засгийн баталгааг
онцгойлонанхаарсан ажээ.
Түүнчлэншүүх,
шүүгчдийнхараатбус,
биедаасанбайдлыгхангахньхүнийэрх,эрхчөлөөнийүндсэннөхцөлболохталаарХүнийэрх
ийнтүгээмэлтунхаглалын 11 дүгээрзүйлболонШүүгчдийнолонулсынкомиссын 2004
оны
“Терроризмтойтэмцэхэдхуулийнзасаглал,хүнийэрхийгэрхэмлэнсахихтухайБерлиныТун
2
хагбичиг”
зэрэголонтооныбаримтбичигхуульчланзаасанбайна.
ҮүнийзэрэгцээМонголулсын 2005 онднэгдэнорсонАвлигынэсрэгНҮБ-ынконвенцийн
11 дүгээрзүйл “Шүүх, прокурорын байгууллагад хамаарах арга хэмжээ” –нд “Шүүхийн
хараат бус байдал, авилгалын эсрэг тэмцэл дэх түүний шийдвэрлэх үүргийг санан,
оролцогч улс бүр эрх зүйн тогтолцооныхоо тулгуур зарчимд нийцүүлэн, шүүхийн
хараат бус байдалд хохирол учруулахгүйгээр шүүхийн байгууллагад ажиллагсдын
1
American Society of International Law and the International Judicial Academy. Source:
http://www.judicialmonitor.org
http://www.icj.org
2
Berlin Declaration on Upholding Human Rights and the Rule of Law in Combating Terrorism.www.icj.org
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шударга байдлыг бэхжүүлэх, тэдгээрийн дунд авилгалд автагдах боломж бий болохоос
урьдчилан
сэргийлэх
арга
хэмжээ
авна”хэмээнзаасанньшүүх,шүүгчийнхараатбусбайдлынбаснэгэнэрхзүйнүндэсболжбайг
ааюм.
1992 оныардчилсанҮндсэнхуульдааМонголулсшүүх, шүүгчдийнхараатбус, биедаасан,
шударгабайдлыгтунхаглантүүнийэдийнзасгийнбаталгаагтөрийннэгэнчухалүүрэгболгон
заасанюм.
Тухайлбал,
МонголулсынҮндсэнхуулийн
40
дүгээрзүйлийн
1
дүгээрт“МонголУлсадшүүхэрхмэдлийггагцхүүшүүххэрэгжүүлнэ”мөнзүйлийн
3
дугаарт
“Шүүхулсынтөсвөөссанхүүжинэ.Шүүхүйлажиллагаагааявуулахэдийнзасгийнбаталгааг
төрхангана” болон 49 дүгээрзүйлийн 1 дүгээрт “Шүүгчхараатбусбайж,
гагцхүүхуульдзахирагдана”1хэмээнзаажээ.
Үндсэнхуулийнэнэхүүзаалтньшүүх,шүүгчийнхараатбусбайдлыгхангахтунчухалзарчим
авчхолбогдохбусадхуультогтоомжидудаанхугацаанытуршидэнэхүүзарчмыгнарийвчлан
тайлбарлажөгөөгүйньасуудлыгуламбүрдордоходхүргэсэнхэмээнсудлаачиддүгнэдэг.
Тэднийүзэжбайгаагаар
“Шүүхийнтухайхууль”дшүүхийнэдийнзасгийнхараатбусбайдлыгтөряажхангахталаартодорхойзохицуулахыно
ронд
“Шүүхийгулсынтөсвөөссанхүүжүүлж,үйлажиллагаагааявуулахэдийнзасгийнбаталгаагт
өрхангана” (19.1)
гэжҮндсэнхуулийнзаалтыгхуулж, “төрхариуцна” гэснийг
“төрхангана” болгожөөрчилснөөсилүүнарийвчилжөгөөгүй2” өдийхүрчээ.
Харинсаяханбатлагдсан
“Шүүхийнтухайбагцхууль”иудадэдгээрасуудлыгхэрхэншийдэхтухайнарийнчандзохицуулалтхийсэн
ньшүүх,шүүгчийнбиедаасанхараатбусбайдлыгбэхжүүлэхэдчухалачхолбогдолтойбодло
гыншийдэлболжээ.
Шүүхийнтухайхуулийн
2
дугаарбүлэгтшүүхийнбиедаасанбайдлыгбаталгаажууланшүүхэрхмэдлийгаливаабайгуу
ллага,этгээдээсхараатбусаархэрэгжүүлэхтүүнчлэншүүхбиедаасантөсөвтэйбайхзаалтыгт
усгасанньшүүх,шүүгчийнхараатбусбайдлынэрхзүйнорчинг сайжруулахад чухал ач
холбогдолтой болжээ.
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлд шүүгчийн эдийн засгийн
баталгааг хуульчилж “Шүүгчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ нь эдийн засгийн
хувьд бусдаас хараат бус ажиллах, амьдрахад хүрэлцээтэй, баталгаатай байх
боломжийг хангасан байна”3 хэмээн заажээ.
1.2.ШҮҮГЧИЙНЦАЛИНГИЙНӨРСӨЛДӨХЧАДВАРЫГХАРЬЦУУЛАХНЬ:
ХУУЛЬЧИД
Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад нөлөөлдөг олон хүчин зүйлсээс цалин хөлс,
урамшуулал нөхвөрийн асуудал чухал байр суурь эзэлдэг болох нь дээр дурдсан
бодлого, эрх зүйн баримт бичгүүдээс харагдаж байна.
1

Монгол улсын Үндсэн Хууль.
Н.Лүндэндорж, Ч.Өнөрбаяр (2010) Монгол улсад шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь. Бодлогын
тойм судалгаа. Улаанбаатар: Нээлттэй Нийгэм Форум
3
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. www.legalinfo.mn
2
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Олонулсынсудлаачидчэнэхүүбайрсуурийгонцгойлондэмждэгбөгөөдхангалттайөндөрца
линхөлсньнэгдүгээрт,шүүхийнхараатбусбайдлыгнэмэгдүүлж,шүүгчдийнажлыгилүүүр
өгөөжтэйчанартайболгох,
хоёрдугаарт,шүүх,
шүүгчийнчадавхийгбэхжүүлж,
хүнийнөөцийнтогтвортойбодлогохэрэгжүүлэхүндэссуурийгхангах,
гуравдугаарт,аливаанөлөөллөөсангидбиедаасаншударгабайхэдийнзасгийнтулгуурболн
охэмээннотолжбайгааюм1.
Монгол улсад ажилчин албан хаагчдын цалин хөлсний зохицуулалтын эрх зүйн үндэс
нь Хөдөлмөрийн тухай хууль бөгөөд тус хуулийн 48 –аас 52 дугаар зүйлийн2 дагуу
цалин хөлсний зохицуулалт, цалин хөлс олгох зарчим, журам, нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл
олгох, баяр ёслол, амралтын өдрүүд болон илүү цагаар ажилласны хөлс олгох зэрэг
харилцааг зохицуулж, иргэдийн эдийн засгийн баталгааг хуульчилжээ.
Түүнчлэн “Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль”-иар хөдөлмөрийн
гэрээ болон хөлсөөр ажиллах гэрээ, тэдгээртэй адилтгах бусад гэрээнд баримтлах
цагийн үндсэн цалин /хөлс/-гийн доод хэмжээг тогтоохтой холбогдсон харилцаа, “Хүн
амын амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлох тухай хууль” –ийндагуу хүн амын
амьжиргааны доод түвшинг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулах замаар
хүн амын амьжиргааны эдийн засгийн баталгааны доод хязгаарыг тогтоодог байна.
Төрийналбанытухайхуулиартөрийналбаны ангилал, зарчим, төрийн албан тушаал,
түүнд тавих шаардлага, төрийн алба хаах болзол, журам, төрийн албан хаагчийн эрх
зүйн байдал, баталгаа, төрийн албаны төв байгууллагын чиг үүргийг тогтоон
зохицуулдагбөгөөдтөрийнжинхэнэалбанхаагчдынэдийнзасаг,
нийгмийнбаталгаагхуульчилсанбайна.3
Харин тодорхой ажил мэргэжил, албан тушаалтаны цалин хангамж, нэмэгдэл, түүний
хэмжээ зэргийг төрийн эрх барих дээд байгууллага, засгийн газар зэрэг холбогдох эрх
бүхий байгууллагуудын тогтоол шийдвэр, журмаар зохицуулдаг байна.
ЭдүгээхүртэлМонголулсыншүүхийншүүгчийналбантушаалынцалингУИХ-ын2010 оны
10 дугаарсарын 21-нийөдрийн “Шүүгчийн болон прокурорын албан тушаалын
цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 4 ” 51 дүгээртогтоолболонУИХ-ын 2010
оны 12 дугаарсарын 31 –нийөдрийн “Шүүгчийн орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох
5
тухай
”
77
дугаартогтоолынхүрээндзохицуулжирсэнбайна.
ХариншүүгчийналбантушаалынцалингийннэмэгдэлньУИХ-ын
1996
оны
10
6
дугаарсарын
31-ний
“Шүүгчиднэмэгдэлолгохжурмынтухай
”
57
дугаартогтоолооронцгойнөхцөлийн 15 хувь(Шүүгчийн шүүн таслах ажлын онцгой
нөхцөлийн нэмэгдэл, түүнийг олгох журам”-ынхавсралт 1), УИХ-ын 2006 оны 6
дугаарсарын 15-ныөдрийн “Шүүгчидзэрэгдэволгохжурмынтухай” 53 дугаартогтоолоор
1

Watson R, Wolf M (2008) Comparing judicial compensation: apples, oranges and cherrypicking. www.
http://works.bepress.com/matthew_wolfe/1
2
Хөдөлмөрийн тухай хууль. www.legalinfo.mn
3
Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëü. Ýõ ñóðâàëæ: www.legalinfo.mn
4
УИХ-ын 2010 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн 51 дүгээр тогтоол. www.legalinfo.mn
5
УИХ-ын 2010 оны 12 дугаар сарын 31 –ний өдрийн 77 дугаар тогтоол /Энэ тогтоолыг 2013 оны 01
дүгээр сарын 24-ны өдөр баталсан Шүүх байгуулах тухай /Шинэчилсэн найруулга/ хүчин төгөлдөр
болсон өдрөөс буюу 2013 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцно/.
www.legalinfo.mn
6
УИХ-ын 1996 оны 10 дугаар сарын 31 ний “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журмын тухай 57 дугаар тогтоол.
www.legalinfo.mn
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25-35 хувийнзэрэгдэвийннэмэгдэлболонУИХ-ын 1996 оны 10 дугаарсарын 31 ний
“Шүүгчиднэмэгдэлолгохжурмынтухай” 57 дугаартогтоолын 2 дугаархавсралт
“Шүүгчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, түүнийг олгох журам 1 ”аартөрийналбахаасанхугацааны10-25
хувийннэмэгдэлгэхзэрэгнийтгурвантөрлийннэмэгдлээсбүрдэжиржээ.
2012 онд "Шүүгчийн болон прокурорын албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн
тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын 2011 оны 11 дүгээр сарын 25-ны 54 дүгээр
тогтоолоор 2 шүүгчдийн цалинг 2 удаа нэмсэн байна. Ингэснээр 2012 онд Хяналтын
шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 2092,0 сая төгрөгийн, хяналтын шатны шүүхийн
шүүгч дунджаар 1809,3 сая төгрөгийн, Нийслэлийн шүүхийн ерөнхий шүүгч 1517,6 сая
төгрөгийн, нийслэлийн шүүхийн шүүгч дунджаар 1342,1 сая төгрөгийн,Аймгийн
шүүхийн ерөнхий шүүгч дунджаар 1462,2 сая төгрөгийн, аймаг, захиргааны хэргийн
шүүхийн шүүгч дунджаар 1248,3 сая төгрөгийн, Анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч
дунджаар 1270,1 сая төгрөгийн, анхан шатны шүүхийн шүүгч дунджаар 1210,6 сая
төгрөгийн, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны ерөнхий шүүгч 1359,2 сая
төгрөгийн, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгч дунджаар 1236,7
сая төгрөгийн, Нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч
1494,2 сая төгрөгийн, нийслэлийн захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч
дунджаар 1224,2 сая төгрөгийн цалин тус тус авч байв3.
2013 онд шүүгчдийн цалинг Улсын Их Хурлын 54 дүгээр дээрх тогтоолын дагуу
үргэлжлүүлэн олгож байна. 2013 онд Хяналтын шатны ерөнхий шүүгч 2307,8 сая
төгрөгийн, хяналтын шатны шүүгч дунджаар 1937,2 сая төгрөгийн, Нийслэлийн
шүүхийн ерөнхий шүүгч 1674,2 сая төгрөгийн, нийслэлийн шүүхийн шүүгч дунджаар
1480,5 сая төгрөгийн, Аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгч 1510,5 сая төгрөгийн,
аймаг,захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч 1377,1 сая төгрөгийн, Анхан шатны
шүүхийн ерөнхий шүүгч дунджаар 1436,4 сая төгрөгийн, анхан шатны шүүхийн шүүгч
дунджаар 1335,5 сая төгрөгийн, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн
ерөнхий шүүгч 1528,8 сая төгрөгийн, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны
шүүхийн шүүгч дунджаар 1491,7 сая төгрөгийн, Нийслэлийн захиргааны хэргийн
анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 1629,7 сая төгрөгийн, захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч дунджаар 1350,5 сая төгрөгийн цалин тус тус авч байна.

1

УИХ-ын 1996 оны 10 дугаар сарын 31 ний “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журмын тухай” 57 дугаар
тогтоолын 2 дугаар хавсралт “Шүүгчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, түүнийг олгох
журам”. www.legalinfo.mn
2
УИХ-ын 2011 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдрийн “Шүүгчийн болон прокурорын албан тушаалын
цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 54 дүгээр тогтоол. www.legalinfo.mn
3
Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл. Шүүгчийн цалингийн сүүлийн гурван жилийн мэдээ. 2013 оны 6 дугаар сар
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Зураг 1.1. Шүүгчдийн
гчдийн цалингийн хэмжээ (2011, 2012 болон 2013 оны байдлаар
байдлаар)1
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2011 он 1659. 1435. 1222. 1091. 1145. 1162. 992.8 959.4 1075. 989.2 1021. 963.7
2012 он 2092

1809. 1517. 1342. 1462. 1248. 1270. 1210. 1359. 1236. 1494. 1224.

2013 он 2307. 1937. 1674. 1480. 1510. 1377. 1436. 1335. 1528. 1491. 1629. 1350.

Хэдийгээр шүүгчийн
гчийн хараат бус байдлын эдийн засгийн баталгааг нэмэгд
нэмэгдүүлэхийн
тулд УИХ-аас
аас удаа дараа арга хэмжээ авч байгаа боловч нийгэмд шүүх,
ш х, ш
шүүгчийн үйл
ажиллагаанд сэтгэл дундуур шүүмжлэлтэй
ш
хандах хандлага өндөрр хэвээр байгаа юм.
МУИС-ийн
ийн Нийгмийн судалгааны ххүрээлэн, Социологи
оциологи нийгмийн ажлын тэнхмийн
удаа дараагийн судалгааны дүнгээс
нгээс үзэхэд нийт судалгаанд хамрагдсан хүм
мүүсийн 89.1
хувь“Шүүх, шүүгчид
гчид шударга биш байна” гэж хариулсан байна. Хууль ззүй, Дотоод
Хэргийн
эргийн Яам (ХЗДХЯ), Германы Техник Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн
(хуучнаар) “Эдийн засгийн тогтвортой
огтвортой хөгжлийн
х
эрх зүйн зүйн
йн орчинг баталгаажуулах
төсөл”-ийн хүрээнд
рээнд 2009 онд МУИС-ийн
МУИС ийн Нийгмийн Судалгааны Х
Хүрээлэнгээс
явуулсан “Шүүх
х эрх мэдлийн байгууллагуудын талаарх олон нийтийн санал бодол,
төсөөлөл” -ийн судалгааны дүүнгээс үзэхэд судалгаанд хамрагдсан
мрагдсан иргэдийн 10.1 хувь
“Хараат бус байдлын хэрэгжилт” Сайн хэмээн үнэлсэн
нэлсэн бол 44.6 хувь нь Дунд зэрэг,
харин 20.0 хувь нь Муу гэсэн үнэлгээг
ү
өгчээ.
гчээ. Нийт оролцогсдын 25.2 хувь эл асуултанд
Хариулж мэдэхгүй
й гэсэн байна.
Түүнчлэн нийт респондентын 73,3 хувь
х
“цалин хөлс бага, шүүгчдийн
гчдийн нийгмийн
асуудал шийдэгдээгүй
й байгаа” нь тэднийг шудрага, ур чадвартай ажиллахад тодорхой
хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлж
лж байна гэж үзсэн бөгөөдд тэдний 84 хувь нь Ш
Шүүхийн
байгууллагын үйл
йл ажиллагаанд “Дунд зэрэг” болон “Сэтгэл ханамжг
ханамжгүй” явдгаа
илэрхийлсэн байна.
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Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл. Шүүгчийн
гчийн цалингийн сүүлийн
с
гурван жилийн
йн мэдээ. 2013 оны 6 дугаар сар
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Мөн шүүгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд цалин хөлс бага хэмээн
үзэжбайгаашүүгчдийнхувь
88.6
хувьтайгарчбайгаа
ньХууль
зүйняам,Хуульзүйнүндэснийхүрээлэндажиллажбайгаабусадхуульчидтайхарьцуулахадх
амгийнөндөрүзүүлэлтболжбайна.Энэхүү дүнг хуульчдын дунд явуулсан бусад
судалгааны дүнтэй харьцуулан үзье
Хүснэгт1.1.Авчбуйцалиндаасэтгэлханамжгүйбайдлынүзүүлэлт: Хуульчид
Хуульчдын ажилладаг Хийжбайгааажилтайгаатаарчтохирохуйццалинавдаггүйгэ
байгууллагын
жхариулсанреспондентынтоо (хувиар)
нэрболонсудалгаагяву
улсанонсар
1 Шүүх
88.6 %1
/2013 оны 6 дугаарсар
2 Хууль зүйн яам
71.2 %2
/2013 оны 2 дүгээрсар
3 Хууль зүйн үндэсний
50.0 %3
хүрээлэн
/2013 оны 1 дугаарсар/
Дээрхдүнгээсүзэхэдхуулийнзасаглал,шударгаёсыгтогтооходшийдвэрлэхүүрэггүйцэтгэх
ёстойшүүгчидөөрсдийнавчбуйцалиндсэтгэлмашдундуурбайгаабөгөөдиймнөхцөлбайда
лньшүүгчийнхараатбус,биедаасанбайдалдсөргөөрнөлөөлөхмагадлалтайгхаруулжбайгаа
юм. Өөрсдийн цалинд сэтгэл ханамжгүй байгаа байдал нь шүүгчдийн тогтвортой
ажиллах, хөдөлмөрийн зах зээл дээрх шүүгчийн албан тушаалын төлөө өрсөлдөх
өрсөлдөөнд муугаар нөлөөлж, чадвартай боловсон хүчин бүрдүүлэх асуудалд ойр,
хэтийн ирээдүйд сөрөг үр дагавартай байж болохыг олон улсын туршлага нотолдог
юм.
Хувийн хэвшлийн салбарт ажиллаж буй хуульчид:
Аливаа байгууллага нь өөрсдийн ажилтан албан хаагчдыг сэдэлжүүлж урамшуулж
байдаг цалин урамшууллын бодлоготой байна. Байгуулагын ажилтан хаагчид хүний
нөөц гэсэн утгаараа мөнгө санхүү, эд материалын хязгаардлагдмал боломж, нөөц
баялагыг бодоход шавхагдашгүй баялаг хэмээн тооцогддог.4
Энэ шавхагдашгүй нөөцийг хэрхэн үр ашигтай ажиллуулах вэ гэдгийг тайлбарладаг
цалин, урамшууллын янз бүрийн онолууд, арга зүй, тогтолцоо бий.
Эдгээрийн дотор 1. Байгууллагын урамшуулалын систем нь тухайн байгууллагад
хэрэглэгдэж байгаа янз бүрийн урамшуулалын системээс сонголт хийхэд чиглэдэг 5
гэсэн хандлага байна.Мөн дотоод болон гадаад урамшуулал гэж авч үздэг хандлага
байдаг бөгөөд дотоод урамшуулалд тухайн хувь хүний хүрсэн үр дүн, амжилт, ажлын
1
МУИС, Нийгмийн судалгааны хүрээлэн(2013 оны 6 дугаар сар) Шүүгчдийн цалин хөлс: үндэслэл,
шалгуурыг тодорхойлох нь судалгаа.
2
МУИС, Нийгмийн судалгааны хүрээлэн (2013 оны 1 дүгээр сар) Хууль зүйн яамны ажилтан албан
хаагчдын хөдөлмөрийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
3
МУИС, Нийгмийн судалгааны хүрээлэн (2013 оны 2 дугаар сар) Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн
ажилтан албан хаагчдын хөдөлмөрийн сэтгэл ханамжийн судалгаа
4
Н.Цэнд, Я.Шуурав, Г.Батхүрэл(2000) Байгууллага ба менежмент. Улаанбаатар
5
П.Наранцэцэг (2009) редактор Т.Дорж, “Хүний нөөцийн менежмент” 2009, 104 хуудас
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гүйцэтгэлийн сэтгэл ханамж, хувь хүний өсөлт, байр суурийг оруулж, харин гадаад
урамшуулалд цалин, нэмэлт төлбөр, бусад урамшууллыг эл хандлага авч үзнэ.
Материаллаг хийгээд материаллаг бус урамшуулал гэсэн урамшуулын хэлбэрүүд
байдаг.1Материаллаг урамшуулалд мөнгөн ба мөнгөн бус урамшуулал бөгөөд цалин
хөлс, шагнал, тэтгэмж, даатгалууд гэх мэт хэлбэр ордог. Харин материаллаг бус
урамшуулалд нийгмийн, сэтгэл санааны, бүтээлийн урамшууллыг оруулж болно.
Түүнчлэн ямар түвшний менежерээс хамааран дараахи шагнал урамшууллын
хэлбэрүүд байдаг аж. Үүнд:
 Сар улирлын цалин
 Жилийн эцсийн эсвэл улирлын үр дүнгийн шагнал
 Нөөцийнзардлынхэмнэлтийншагналг.м
Мөн авьяас чадвартай мэргэжилтнүүдийг идэвхжүүлэх, тогтвор суурьшилтай
ажиллуулахын тулд “Карьер дахь хоёр чиглэлийн систем”-ийг ашигладаг. Энэхүү арга
зүй нь нэг бол албан тушаалын хувьд өсөх өсөлт, эсбөгөөс хуучин албан тушаалдаа
ажиллах боловч цалин нь шатлалтай өссөөр удирдлагын түвшинд хүрэх гэсэн зарчмыг
санал болгодог. Энэ арга хэмжээнүүд нь тухайн компаний хувьд илүү үнэ цэнэтэй
боловсон хүчнийг т огтоон барихад түлхэц болдог байна.2
Ер нь цалин урамшуулалын үр ашигтай удирдлага байгууллагад дараахи үүргүүдийг
гүйцэтгэдэг.






Өндөр цалин урамшууллаар чадварлаг мэргэжлийн хүмүүсийг татаж,
ажиллуулах боломжтой,
Сайн цалин урамшуулал тухайн хүнийг тогтоон барьж, тогтвортой
суурьшилтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлдэг,
Ажиллагсдын урам зоригийг өдөөн, идэвхижүүлэх гол хөшүүрэг болж
байдаг.
Байгууллагын эрхэм зорилгод нэгтгэн хөтлөх хэрэгсэл болох бөгөөд
Өрсөлдөх чадварыг бий болгодог.

Байгууллагын ажилчидыг идэвхижүүлж, урамшуулах улс орнуудын туршлагыг
үндсэндээ Америк, Европ, Японы гэсэн загварт хуваан үзэж болдог. Үүнийг
хураангуйлан хүснэгт 1.2-т үзүүлэв.
Хүснэгт 1.2. Байгууллагын ажилчидыг идэвхижүүлэх олон улсын туршлага3
Тогтолцооны
Япон
Европ, Америк
төрлүүд
Урамшуулалын
 Сарын цалин
 Хөдөлмөрийн
тогтолцоо
гүйцэтгэлээр цалингийн
 Шагналт цалин
ялгаатай тогтолцоо
 Албан тушаал, зэргийн
түвшингийн
цалингийн
ялгаатай тогтолцоо
1

Ц. Цэцэгмаа (2009) Хүний нөөцийн менежмент. Улаанбаатар, 266-р хуудас
www.jil.go.jp
3
Волгина Н.А, Одегова Ю.Г, Экономика труда. Издательство “Экзамен”, 2003, 109-113 хуудас
2
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Урамшуулалын Хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ
салбар бүрт ялгавартай байдаг.
тогтолцооны
Цалингийн өөрчлөлт нь бодит
бодлого
хөдөлмөрийн
хувь
нэмэр,
ажлын үр дүнгээс шалтгаална.
Менежерүүдийн цалин тухайн
байгууллагын ажлын үр дүнтэй
холбоотой
Нэмэгдэл
 Байнгын нэмэгдэл
 Ирцийн нэмэгдэл
 Хөдөлмөрийн нэмэгдэл
 Гүйцэтгэлийн нэмэгдэл
 Амьжиргааны нэмэгдэл
 Унааны нэмэгдэл
 Илүү цагийн нэмэгдэл
 Амралт, баяр ёслол,
илүү цагаар ажилласан
нэмэгдэл

Үйл ажиллагааны үр дүнгээс
хамаардаг
Албан ёсны цалин нь хэзээ ч
буурдаггүй, харин нэмэгдэж
болно.








Удирдах
ажилтнуудын
шагнал
Амжилтаас
үл
шалтгаалсан
менежерүүдэд
олгох
тусгай шагнал
Ашгаас хамаарсан шагнал
Мэргэжил,
дадлага
туршлагын нэмэгдэл
Хувьцааг давуу эрхээр
ажилчиддаа зарах

Монголын хувийн хэвшлийн пүүс компаниуд үйл ажиллагааны чиглэлээс үл хамааран
дээр дурдсан тогтолцооны аль алиныг нь хослуулах юм уу дангаар нь авч хэрэгжүүлдэг
байна.
Монгол улс өөрийн шүүхийн шүүгчдийн цалин хөлсийг тодорхойлохдоо цалин
урамшууллын ямаршуу тогтолцоог баримталдаг болох нь нэлээд бүрхэг асуудлын нэг
болох нь судалгаанаас харагддаг. Шүүх, шүүгчийн эрх зүйн орчны баримт бичгээс
үзэхэд шүүх, шүүгчийн санхүү, эдийн засгийн баталгаа нь тэдний хараат бус, бие
даасан байдлыг хангахуйц байх ёстой гэсэн зарчим үйлчилж байгаа гэсэн дүгнэлт
хийжболохоор байна. Түүнчлэн цалин нь нэгдүгээрт, шүүгчийн албан тушаалын
үндсэн цалин, хоёрдугаарт, нэмэгдэл цалин гэсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй болох нь
харагдана.1
Монгол улсын шүүгчийн цалин хөлс нь түүний хараат бус, бие даасан байдлыг хангаж
чадаж байгаа эсэхийг тодруулахдаа бид хувийн хэвшил, бизнесийн салбарт ажиллаж
байгаа хуульчид болон монголын томоохон пүүс компаниудын удирдах албан
тушаалтаны цалин хөлс хийгээд шүүгчийн цалингийн талаарх тэдний бодол санааг
судлан шинжилсэн юм.
Манай судалгаанд хамрагдсан хувиараа өмгөөлөл хийдэг эсвэл хувийн хэвшлийн
хуулийн пүүс компанид ажиллаж байгаа хуульчид Монгол улсын шүүгчидтэй
харьцуулахад харьцангуй өндөр орлоготой байгаа нь чанарын судалгааны дүнгээс
харагдаж байна.
1

УИХ-ын 1996 оны 10 дугаар сарын 31 ний “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журмын тухай 57 дугаар тогтоол.
www.legalinfo.mn; УИХ-ын 1996 оны 10 дугаар сарын 31 ний “Шүүгчид нэмэгдэл олгох журмын тухай”
57 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт “Шүүгчийн төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл, түүнийг
олгох журам”. www.legalinfo.mn ; УИХ-ын 2011 оны 11 дүгээр сарын 25-ний өдрийн “Шүүгчийн болон
прокурорын албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” 54 дүгээр тогтоол.
www.legalinfo.mn
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Чанарын судалгааны хүснэгт 1.1. Хууль зүйн компаний ажиллагсдын санал бодол1
Чанарын судалгаа Кэйс
Ярилцлагад хамрагдсан хэд хэдэн өмгөөлөгчид шүүгчдийн цалин хангамж бага,
ачаалал ихтэйгээс болоод шүүгчээр ажиллах хүсэл хэзээ ч төрж байгаагүй хэмээн хэлж
байлаа.


Кэйс 1: Миний сарын цалин 3 сая төгрөг. Манай байгууллага АНУ-ын засгийн
газрын хүний нөөцийн бодлогын дагуу цалин, нэмэгдэлээ тогтоодог. Тус
байгууллагын үйл ажиллагаа явуулдаг 20 гаруй оронд адил стандартаар цалин
тогтооно. Цалингийн доод хэмжээ нь 1560 ам. доллар. Үндсэн ажил дээрээ
хавсарч ажил хийх, эрдмийн зэрэгтэй гэх мэт тохиолдолд тодорхой хувиар
нэмэгдэл авдаг. Мөн, тус байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа төсөл дуустал
ажиллавал сүүлийн 6 сард үндсэн цалинг хоёр дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний цалинг сар бүр олгодог. Түүнчлэн, төсөл дуусах үед нь ажилласан
жилийнх нь тоотой хувь тэнцүүлэн сарын цалингаар нь урамшуулал өгдөг.
Мэргэжлээрээ 4 жил ажилласан, Хуульч, эрэгтэй, 6 ажилтантай хуулийн компанид
ажилладаг


Кэйс 2: Миний сарын үндсэн цалин багаар бодоход 5 сая төгрөг. Одоогийн
байдлаар бүх хуулийн фирмүүд ХХК-ын хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Манай
хуулийн компанийн нөгөө партнер бид хоёр гэр бүлийн хоёр тул компанийн
орлогоосоо хэрэгцээндээ авч зарцуулдаг. Гэр бүлийн биш хуулийн
компаниудын хувьд жилийн эцэст компанийн ногдол ашгаа партнер хуульчид
нь хувааж авдаг. Жишээ нь 1.5 тэрбум төгрөгний ногдол ашгийг хоёр партер
тэнцүү хувааж 750 сая төгрөг тус бүр авдаг гэх мэт. Ер нь жилд 700-800 сая
төгрөг олдог хуульчид бий. Мөн нэг цагийн хууль зүйн туслалцааны хөлс нь
200-500 ам. долларын хооронд хэлбэлзлэг хуульчид байдаг. Англи хэлтэй
хуульчид ялангуяа өндөр цалин авдаг.
Мэргэжлээрээ 7 жил ажилласан, Эрэгтэй, 8 хуульч бүхий хуулийн компани


Кэйс 3: Сарын үндсэн цалин нь 2.5 сая төгрөг. Дээр нь компанийн ногдол ашиг
болгон жилд 60-80 сая төгрөг авдаг. Миний ажлийн цалин бол АНУ-ын дундаас
доогуур орлоготой хуульчийн цалин хөлстэй тэнцдэг. Залуу хууьчиддаа бид
сард 1-2 саяын цалин өгдөг. Мөн тухайн хэрэг, ажлын ачааллаас нь хамаарч
500,000 төгрөгийн нэмэгдэл өгдөг. Ингээд харахад дөнгөж сургуулиа төгссөн
залуу хуульч жилд 14 сая орчим төгрөгийн орлого олдог
Мэргэжлээрээ ажилласан жил 13, Эрэгтэй, 18 хуульч ажилтантай компани


Кэйс 4: Бүх татвар, даатгалаа төлөөд гар дээр авдаг үндсэн цалин 7 сая төгрөг.
Одоохондоо өөр нэмэгдэл, урамшуулал байхгүй ч яваандаа бий болгохоор
яригдаж байгаа. Гэхдээ, энэ компаний анхны хуульч, олон жил ажилласан
гэдгээрээ өндөр цалин авдаг. Манай компани нийт хуульчдынхаа цалинг
урьдчилан тогтоосон байдаг. Өөрөөр хэлбэл, сарын цалин тогтмол. Илүү цагаар
ажиллах, ажилласан тухайн хэргийн үнийн дүн зэргээс хамаарч цалинд
өөрчлөлт ордоггүй.

1
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Мэргэжлээрээ ажилласан жил 5, Эрэгтэй, 9 хуульч ажилтантай компани


Кэйс 5: Би сард дунджаар 10 сая төгрөгийн орлого олдог. Тус компанийн ахлах
хуульч хийж Англи, Монгол хэл дээр хууль зүйн бүрэн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Дөрвөн ахлах хуульчид сар бүрийн тогмол орлогоосоо гадна компанийн ногдол
ашгийг хуваан авдаг. Мөн туслах хуульчидаа цалинжуулдаг. Туслах
хуульчиддаа үндсэн цалин дээр нь урамшуулал өгдөг.
Мэргэжлээрээ ажилласан жил 12, Эрэгтэй, 10 хуульч ажилтантай компани
Чанарын судалгааны дүнгээс үзэхэд хуульч мэргэжлээрээ харьцангуй цөөн жил
ажилласан хуульчдын цалин хамгийн бага нь 2 сая 500 төгрөгнөөс дээш байгаа нь
хяналтын шатны ерөнхий шүүгчийн авч буй 2307,8 сая төгрөгний цалингаас 200 гаруй
мянган төгрөгөөр илүү байгаа бөгөөд хэрэв хувийн компанийн үүсгэн байгуулагч бол
доод тал нь 5 сая төгрөгний сарын цалингаас гадна ноогдол ашгаа хувааж авдаг
болохоор орлого нь улам өсдөг ажээ. Шүүгчдийн цалин ийм бага байгаа нь тэднийг
хараат бус, шударга ажиллахад саад тотгор болж буй гол хүчин зүйлийн нэг хэмээн
судалгаанд хамрагдсан хуульчид үзэж байна.
Чанарын судалгааны Хүснэгт 1.2. Шүүгчид хараат бус байж чадах уу? Хувийн
хэвшлийн хуульчид
Чанарын судалгаа:




Ярилцлага 1: Өнөөдөр шүүгчид маш бага цалинтай, улс төр, эдийн засгийн
хүчин зүйл амархан нөлөөлөх эмзэг орчинд шүүгчид ажиллаж амьдарч байна.
Ийм хүчин зүйлийн нөлөөнд хавтгайдаа өртөх аюул нөмрөөд байна. Өлсгөлөн
хүнээр ажил хийлгэх гээд шаардахтай л адил зүйл болж байна. Шүүгчдэд ямар ч
байсан доод тал нь 3000 ам. доллартай тэнцэх хэмжээний цалин өгөх хэрэгтэй.
Үндсэн цалиннь 3 сая, ажилласан жилийн болон бусад нэмэгдлүүд нь 1.5 сая
байж болох юм. Шүүгчдийн цалинг дээрд дурдсанаар өсгөх юм бол тэдний 7080 хувь нь авлига, зүй бус нөлөөллөөс татгалзах болно. Үндсэн хэрэгцээндээ
санаа зоволгүй ажлын үүргээ бахархалтайгаар гүйцэтгээд явна. Залуу чадалтай,
юм хийе гэсэн амбицтай залуучуудад шүүгчээр ажиллах хүсэл төрөхүйц
хэмжээний цалинг шүүгчдэд өгдөг болох хэрэгтэй. Чадалтай залуучуудад
өнөөдөр наад захын хэрэгцээгээ хангах шаардлага байна. Тэд амьдрах байр,
өмсөх хувцас, унах машин авах хэрэгцээтэй. Шүүгчээр ажиллавал эдгээр
хэрэгцээгээ хангах боломжгүй учраас ихэнх нь шүүгчээр ажиллахыг хүсдэггүй.
Шүүгчид ядаж дундаж өмгөөлөгчийн орлоготой адил 4.5 сая төгрөгийн цалин
авдаг болох юм бол чадалтай залуучууд тэнд ажиллахыг хүснэ. Шүүгчдийг
авилга, зүйл бус нөлөөллөөс салгахын тулд тэдний цалин төдийгүй нэр хүндийг
нь өсгөх ёстой. Үүний хажуугаар өндөр хариуцлага ногдуулж байж шүүх зөв
ажилладаг болно. Цалин хангамж, хүндлэлийг хангалттай өгөөд ёс зүй, хууль
зөрчсөн шүүгчдэд хариуцлага зайлшгүй тооцдог болох шаардлагатай. Шүүгчид
бол хуульд захирагдах ёсыг хэрэгжүүлэх замаар нийгэмд шударга ёсыг
хангадаг. Англичууд шударга ёс бол үнэтэй зүйл тиймээс тэр үнийг нь
төлөхгүйгээр хэзээ ч шударга ёсыг авч чадахгүй гэдэг.
Ярилцлага 2: Зарим шүүгчид амлалт өгсөн нэг талд шийддэг. Ийм нөлөөнд
өртдөг, хардлага төрүүлдэг шүүгчид нийт шүүгчидийн 60 орчим хувийг эзэлдэг.
Үлдсэн 40 орчим хувь нь үнэхээр шударга шийддэг, үндэслэлээ сайн гаргадаг.
Ихэнх шүүгчид өрх толгойлсон ганц бие эмэгтэйчүүд эсвэл гэр бүлийнхээ гол
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орлого олох үүрэгтэй хүн байдаг. Шүүгчдийн цалин тэдний өөсрдийн болоод
гэр бүлийн хэрэгцээнд нь хүрдэггүй. Шүүгчид цалин бага учир бие биенээсээ
мөнгө зээлсэн, өр зээл ихтэй хүмүүс байдаг. Тиймээс, эрх мэдэл ихтэй хүмүүс
гадны нөлөөнд автах нь элбэг байдаг. Цалин багатай, өр зээлтэй шүүгчдэд
тэдний найз нөхөд, танилаар нь дамжуулан тусламж үзүүлдэг тухай зарим
өмгөөлөгчдийн ярьж байсныг сонссон. Ер нь доод тал нь 3 сая тэгээд дээшээ
байх, мөн байр сууцаар үнэгүй хангагдах зэрэг нийгм ийн хамгаалал байх ёстой.
Ярилцлага 3: Мэргэжлээрээ олон жил ажилласан хуульчид шүүгчээр
томилогддог. Гэтэл манайд сургуулиа дөнгөж төгсөөд орж байгаа туслах
хуульчаас хамаагүй бага цалинг шүүгчид авдаг. Шүүгчдийн цалин бага байгаа
нь тэдний авлигад өртөх нэг шалтгаан болдог. Шүүгчдийн цалин доод тал нь 3-4
сая байхад болно. Үүнээс илүү тогтоосон ч болно. Нийгэм хөгжихийн хэрээр
шүүгчдийн цалин өсч байх ёстой. Юуны өмнө ачаалал их авдаг шүүгчдэд илүү
цалин өгөх хэрэгтэй. Тухайлбал, анхан шатны шүүгчид, ялангуяа иргэний
шүүгчид маш их ачаалалтай ажилладаг.
Ярилцлага 4: Өнөөдөр шүүгчдийн авч байгаа цалин хөлсийг хангалтгүй гэж
үздэг. Шүүгчийн цалин доод тал нь 3 сая байвал дээр гэж боддог.
Ярилцлага 5: Шүүгчдийн цалин 1 сая орчим төгрөг гэж сонссон. Энэ бол
тэдний хараат бусаар ажиллах, амьдрахад нь хүрэлцээтэй баталгаатай байж
ерөөсөө чадахгүй. Монгол улсад амьдрах өртөг өдрөөс өдөрт өсөн нэмэгдэж
байна. Шүүгч хүн ар гэр, эхнэр юм уу нөхөр, орон байр, үр хүүхдийнхээ
боловсролын зардал, машин унаа, хоол унд зэрэгт хүрэлцээтэй орлоготой байж
өөрийн болон ар гэрийнхээ үндсэн хэрэгцээнд санаа зоволгүй ажлаа хараат
бусаар шударгаар хийх боломжтой болно. Тиймээс би бодохдоо шүүгчдийн
цалин сард 10 сая төгрөг байх шаардлагатай гэж үзэж байна. Мөн, ажилласан
жилийн нэмэгдэл өгөх хэрэгтэй.

Судалгаанд хамрагдсан нийт хууьчдын дийлэнх нь цалин хөлс бага байгаа нь
шүүгчийн хараат бус бие даасан, шударга байхад сөргөөр нөлөөлнө хэмээн үзэж байгаа
бөгөөд цалин хөлсийг хангалтай нэмэх нь нэгдүгээрт, шүүгчийн хараат бус, шударга
байдлыг нэмэгдүүлнэ, хоёрдугаарт, шүүхэд чадварлаг боловсон хүчин ажиллах
нөхцлийг бүрдүүлж шүүгчдийн өрсөлдөх чадварт сайнаар нөлөөлнө хэмээн үзэж
байна. Түүнчлэн хангалттай цалин хөлс өгөхийн зэрэгцээ шүүгчийн ёс зүй,
хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай болохыг тэд тэмдэглэн
хэлж байлаа. Үүний зэрэгцээ шүүгчдийн цалин нэмэх тал дээр илүү анхаарал
болгоомжтой байх ёстойг зарим хуульчид онцолж байна.
Чанарын судалгааны Хүснэгт 1.3. Шүүгчид хараат бус байж чадах уу? Хувийн
хэвшлийн хуульчид
Чанарын судалгаа1:
Шүүгчдийн цалин хэд байдгийг сайн мэдэхгүй ч хангалттай авдаг болов уу гэсэн
төсөөлөлтэй явдаг. Шүүгчийн цалин нэмэх асуудалд болгоомжтой хандах ёстой. Хүний
хэрэгцээ хязгааргүй учир шүүгчдийн цалинг хамаагүй хэмжээгээр нэмж болохгүй.
Магадгүй одоогийн цалин нь бага байж болно, гэхдээ тухай хуульч шүүгч гэсэн
мэргэжлийг сонгож байгаагийн хувьд ямар цалин авахаа урьчилан мэдсэн байдаг. Тийм
1
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хэмжээний цалин аваад шударга ажиллана гэж байгаа л бол шүүгчийн ажлыг хийх
ёстой. Түүнээс биш цалин бага байна гэж авилга авч, бусдын нөлөөнд автах нь ёс
суртахуунгүй явдал, энэ утгаараа шүүгчдийн цалингаас гадна тэдний ёс зүйд зэрэг
анхаарах ёстой. Шүүгчдийн цалинг доод тал нь 1.5-2 сая байх нь зүйтэй гэж үзэж
байна. Гэхдээүүнээс өндөр тогтоож болно.
1.3.

ШҮҮГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ:
БИЗНЕС БҮЛЭГ

Шүүгчийн цалингийн талаар үндэсний томоохон компаниудын менежментийн багийн
гишүүд ямар бодол санаатай байдаг хийгээд хувийн бизнесийн салбарын дундаас дээш
удирдах албан тушаалтан хэр цалин хөлс авдаг, түүнчлэн цалин хөлсийг тогтоох ямар
үндэслэл шалгуур үзүүлэлт баримталдаг талаар ярилцлагын судалгааны
тусламжтайгаар тандан судалсан юм.
Монголын бизнесийн компаниудын цалин урамшуулалын судалгааг 400 – аас дээш
ажилчидтай, худалдаа, үйлчилгээ, барилга гэх мэт олон салбараар зэрэг үйл ажиллагаа
тогтмол явуулдаг Монголын томоохон 5 компани дээр хийлээ. Ингэхдээ урамшууллын
тогтолцооны хэлбэр, болон 1. Үндсэн цалин, 2. Урамшуулал бонус, 3. Хөнгөлөлт
хангамж, 4. Утас холбоо, унаа болон хоолны нөхвөр гэсэн үзүүлэлтүүдээр А, Б, В, Г, Д
гэсэн хэв шинжийн ангилал оруулан тухайн компаний гүйцэтгэх болон салбарын
захирал, удирдах шатны менежерүүдийн цалинг судлан шинжиллээ1.
Хүснэгт 1.3. Бизнесийн байгууллагуудын цалин урамшуулалын судалгаа А, Б компани2
А компани
Урамшуулалын Захирлууд
хэлбэр
Үндсэн цалин
15000002000000
Урамшуулал,
Борлуулалт
Бонус
1,1 %
Хөнгөлөлт,
хангамж

-

Утасны төлбөр
Унаа

Бүрэн
төлнө
40 л

Хоол

45000

Б компани
Урамшуулалын Захирлууд
хэлбэр
1000000
Үндсэн цалин
20000002500000
Бүтээгдэхүүний Урамшуулал,
665000830000
эрх
100000- Бонус
300000 улирал
тутам
Хөнгөлөлт,
10 жилийн
хангамж
дараа орон
сууц,
банкны зээл
20000-40000
Утасны төлбөр
40%
Менежерүүд

13000+автобус

Унаа

45000

Хоол

4000060000
үнэгүй

Менежерүүд
80000010000000
266000333000
1,1
хувийн
зээл,
ХХБ,
Голомт Банк
20%
20000-30000
1500,
50%/3000/

1

Тайлбар:Манай судалгаанд Таван Богд Групп, М Си Эс Холдинг, Чоно групп, Жаст групп болон
Жигүүр Гранд групп гэсэн үндэсний томоохон компаниуд хамрагдсан бөгөөд бизнесийн нууцыг
хадгалах үүднээс тухай компани аль бүлэгт багтаж байгааг нэрлээгүй болно.
2
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Хүснэгт 1.4. Бизнесийн байгууллагуудын цалин урамшуулалын судалгаа В, Г компани1
В компани
Г компани
Урамшуулалын Захирлууд
Менежерүүд
Урамшуулалын Захирлууд Менежерүүд
хэлбэр
хэлбэр
Үндсэн цалин
20000001000000Үндсэн цалин
15000008000002000000
900000
3000000
1500000
Урамшуулал,
665000333000-500000 Урамшуулал,
250000133000Бонус
1000000
Бонус
330000
150000
Хөнгөлөлт,
10 жилийн
10 жилийн
Хөнгөлөлт,
хангамж
дараа орон
дараа орон
хангамж
сууц
сууц
Утасны төлбөр Бүрэн төлнө 40000 
Утасны төлбөр 40000 
40000 
Унаа
100000 
40000 
Унаа
40 л
25000-30000
Хоол
40000 
40000 
Хоол
үнэгүй
үнэгүй
Хүснэгт 1.5. Бизнесийн байгууллагуудын цалин урамшуулалын судалгаа Д компани2
Д компани
Урамшуулалын хэлбэр
Захирлууд
Менежерүүд
Үндсэн цалин
1200000-1800000
800000-1000000
Урамшуулал, Бонус
гэрээгээр
Гэрээгээр
Хөнгөлөлт, хангамж
3-5 жилийн дараа орон 3-5 жилийн дараа орон
сууц
сууц
Утасны төлбөр
50000
40000
Унаа
үнэгүй
Үнэгүй
Хоол
үнэгүй
Үнэгүй
Судалгаанаас үзэхэд гүйцэтгэх удирдлага, дунд түвшний менежерүүд зөвхөн үндсэн
цалингаас гадна, бонус цалин, хангамжийн урамшуулал авдаг бөгөөд урамшуулал нь
тухайн компаний нөхцөл байдлаас хамааран янз бүр байна. Тухайлбал, барилгын
чиглэлээр голлодог компани нь удирдах түвшинд ажиллаж байгаа хүмүүстээ
харьцангуй цөөн жилийн дотор байраар урамшуулах гэрээ хийж, үндсэн цалингийн
түвшинг бусдаас бага зэрэг доогуур тогтоодог бол бусад олон салбартай компаниуд урт
хугацааны буюу 10 жил тогтвортой, амжилттай ажиллахад байр орон сууц олгох гэрээ
хийж байна. Түүнчлэн унааны зардал, ажил дээрхи хоолны хангамжыг ихэнхи
тохиолдолд байгууллагаас төлдөг байна. Судалгаанд хамрагдсан компаниудын
гүйцэтгэх захирлуудын дундаж цалин 1635000 төгрөг, дунд түвшний менежерүүдийн
дундаж цалин 980000 төгрөг байна. Харин урамшуулал буюу бонус цалинг бүх
компаниуд хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд энэ нь бэлэн мөнгө болон бүтээгдэхүүн
хэлбэрээр сар бүр эсвэл улирал бүр тооцогддог. Монгол орны хувьд тухайн ажилтны
хангамжыг утасны зардал, унааны зардал, хоолны зардлаар авч үздэг нь судалгаанаас
харагдлаа.
1

МУИС, Нийгмийн судалгааны хүрээлэн(2013 оны 6 дугаар сар) Шүүгчдийн цалин хөлс: үндэслэл,
шалгуурыг тодорхойлох нь . Бизнесменүүдтэй хийсэн ярилцлагын судалгаа
2
МУИС, Нийгмийн судалгааны хүрээлэн(2013 оны 6 дугаар сар) Шүүгчдийн цалин хөлс: үндэслэл,
шалгуурыг тодорхойлох нь . Бизнесменүүдтэй хийсэн ярилцлагын судалгаа
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Үүнээс үзэхэд үндэсний компании гүйцэтгэх удирдлагын аливаа нэмэгдэл,
урамшуулал, байр үнэгүй олгох зэрэг хөнгөлөлтийг үл тооцон зөвхөн үндсэн
цалин(1635000 төг) гэхэд анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгчийн (1436,4 сая төгрөг)
бүх нэмэгдлээ оруулан тооцсон цалингаас даруй 199 мянган төгрөг буюу 15 орчим
хувиар, анхан шатны шүүхийн шүүгчийн цалингаас (1335,5 сая төгрөг) дунджаар 300
мянган төгрөг буюу 30 орчим хувиар өндөр байна.
Түүнчлэн ихэнх гүйцэтгэх удирдлага болон менежерүүд тогтвор суурьшилтай
ажилласан тохиолдолд дунджаар 5-10 жилийн дотор Улаанбаатар хотын А зэрэглэлийн
бүсэд шинээр баригдсан 3 дээш өрөө орон сууц үнэ төлбөргүй авах гэрээ байгуулдаг,
түүнчлэн арилжааны банкнаас янз бүрийн зориулалтаар хөнгөлттэй зээл авахад
компании зүгээс баталгаа гаргаж өгдөг зэрэг шүүгчдэд байдаггүй олон тооны
хөнгөлөлт эдэлдэг байна.
Ярилцлагын судалгааны явцад судалгаанд хамрагдсан бизнесийн төлөөлөл шүүгчийн
цалингийн талаар өөрсдийн байр сууриа илэрхийлсэн юм.
Чанарын судалгааны Хүснэгт 1.4. Шүүгчид хараат бус байж чадах уу? Бизнес бүлэг
Ярилцлагын судалгаа: Бизнес бүлэг
 Шүүгчдийн цалинг овоо өндөр гэж бодсон гэтэл анхан шатны шүүгч сая
гаруйхан төгрөгний цалин авдаг гэхээр үнэхээр бага юмаа. Миний хувьд ийм
цалинтай тэгээд тийм нерв стресстэй ажил хийнэ гэж төсөөлөхөд хүнд байна.
Магадгүй хүний хувь заяа шийддэг том эрх мэдэлтэй гэдгээрээ кайф авдаг эсвэл
өөр но-той орлоготой болохоор л шүүгч хийдэг юм байлгүй. Ер нь ийм цалин
орлоготой хүмүүс хэдэн зуун сая, тэр бум төгрөгийн асуудлыг хараат бус,
шударга шийднэ гэхэд хэцүүхэн санагдаж байна. Ер нь шүүгчийн цалинг нэмэх
ёстой гэхдээ бүх төрийнхөнд цалин нэмээд ирэхээр хувийн хэвшилд хүнд тусдаг
шүү дээ,
 Манай компании хувьд томоохон хөрөнгө мөнгөний асуудлаар шүүхэд хандаж
байсан удаагүй гэхдээ бусад таньдаг мэддэг компаний хэдээс сонсоход шүүхийг
авлигадах асуудал гардаг энэ тэр гээд сонсож байсан. Ер нь ахиухан хангалттай
цалин өгөөд хариуцлагыг нь чангаруулаад өгөхөд хүн сайн ажилладаг л байхгүй
юу даа. Миний бодлоор 5-6 сая төгрөгний цалинтай шүүгч байхад болохгүй нь
юу байхав. Бас тэр байр сууцны асуудлыг шийдээд өгөх хэрэгтэй
 Хэн нэгэн улстөрч, мөнгөтэй компании халаасны цагдаа, шүүх байдаг гэсэн
ойлголт нэлээд байдаг гэхдээ би сонссоноо л хэлж байна. Түүнээс биш манай
компани шүүх цагдаатай холбогдож байгаагүй тэгээд ч хууль бус юм хийхгүй.
Шүүгчийн цалин нэмэх шаардлагатай, тэд чинь хүний амь амьдрал шийддэг
хүмүүс, хэрэв хөндлөнгийн нөлөөнд орвол хэн нэгний амьдрал бизнесийг
самарна гэсэн үг шүү дээ
Бизнесийн бүлэгтэй хийсэн ярилцлагын дүнгээс харахад бүгд л шүүгчийн цалин одоо
бага байна үүнийг нэмэх хэрэгтэй гэсэн байрь суурьтай байна. Цалин нэмэх
үндэслэлийг тэд дараах хэд хэдэн үндэслэл тухайлбал,
1. Шүүгчийн албан тушаал хариуцлагатай, хүний амь амьдралыг шийддэг,
2. Шүүгч хараат бус байхын тулд хангалттай цалин хөлс авдаг баймааж нь сая
бусдын нөлөөнд орох нь багасна гэсэн үндэслэлийг хэлж байлаа.
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1.4

ШҮҮГЧИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ ХАРЬЦУУЛАХ НЬ:
ОЛОН УЛСЫН ТУРШЛАГА

Шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах гол хүчин зүйлсээс шийдвэрлэх ач холбогдолтой
нь тэдний цалин хангамжийн асуудал юм хэмээн олон улсын түвшинд үздэг нийтлэг
хандлага байдаг. Түүнчлэн шүүгчийн цалин хангамжийг тодорхойлохдоо баримталдаг
шалгуур үзүүлэлтийн хувьд ч улс орнууд түүнчлэн мэргэжлийн холбоод мөн л
ойролцоо зарчим, үзүүлэлтийн тогтолцоог даган мөрддөг байна. Тухайлбал, шүүгчийн
цалин хангамжийн талаар Америкийн Хуульчдын холбоо 1 , АНУ-ын Мэриландын
шүүгчдийн Комисс 2 , Австралийн Шүүгчийн цалин хангамжийн трибунал/шүүх 3 (the
Remuneration Tribunal) цалин хангамжийг тогтоохдоо дараах үзүүлэлтийг санал
болгодог байна. Үүнд:
АНУ-ын Хуульчдын холбоо (American Bar Association)
 Хувийн хэвшлийн хуулийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг хуульчдийн цалин
орлого,
 Нийтийн (public) албаны дээд албан тушаалтан, ерөнхий прокурор, хуульч
бэлтгэдэг сургуулийн декан, профессорын цалинтай дүйцэхүйц байх,
 Бусад холбооны болон мужийн шүүгчийн цалин хангамжтай адил түвшинд
байх,
 Шүүгчийн тэтгэвэр, чөлөөнд гарах, хөдөлмөрийн чадавхиа алдах, тэжээгчээ
алдсаны нөхвөр зэргийг тооцсон боловсронгуй тогтолцоотой байх,
Шүүгчийн цалин хангамжийн трибунал/шүүх(the Remuneration Tribunal of Australia)
 Инфляцийн түвшин тооцон үзэх,
 Шүүгчийн цалин хангамжийн талаарх сонирхогч талуудтай зөвлөлдөх, санал
хүлээж авах,
 Шүүгчийн албан тушаалын нийгмийн өмнө хүлээх хариуцлагын түвшин,
 Тухайн шүүгчийн цалинг хамгийн сүүлд нэмснээс хойш хэр удсан 4
Шүүгчийн цалин тогтооход харгалзан үзэх хүчин зүйлүүдийг хөгжингүй орнуудад ийн
үзсэнийг багцлах аваас дараах багц үзүүлэлтийг нэгтгэн гаргаж болохоор байгаа юм.
Үүнд:
 Шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдлын баталгаа болохуйц
 Шүүгчийн өндөр статус, нэр нөлөөг хангахуйц,
 Өрсөлдөх чадвар, өндөр чадавхи, ур чадварыг хангахуйц суурь цалинтай байх,
 Хувийн хэвшилд хуульчийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа хуульчдийн
цалин орлоготой өрсөлдөхүйц байх,
 Чадварлаг боловсон хүчнийг татахуйц, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцлийг
хангахуйц байх,
 Бусад төрийн адилтахуйц албан тушаалтны цалин хөлс болон бусад муж улсын
шүүгчийн цалин хангамжтай харьцуулагдахуйц,
1

American Bar Association. Эх сурвалж: http://www.americanbar.org/aba.html
The Maryland Judicial Compensation Commission. Эх сурвалж:http://msa.maryland.gov,
3
Commonwealth of Australia, Remuneration Tribunal Annual Report (Australian Government Printing Office,
2012) Эх сурвалж: http://www.remtribunal.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/12748/RT-Annual-Report-201112.pdf).
2
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Тухайн улс орны ҮНО, ДНБ болон дундаж цалин зэрэг эдийн засгийн
үзүүлэлтийг харгалзан үзсэн байх

Түүнчлэн шүүгчийн цалин хангамжийг тогтоохдоо зөвхөн төсвийн жилийн нэг
удаагийн арга хэмжээ бус харин урьдчилан тооцох замаар хэд хэдэн жилээр өсгөж,
төсөвт суулгах ингэхдээ 1. Шүүгчийн цалин өмнөхөөс дордохгүй байх, 2. Шүүгчийн
нэр хүнд, хариуцлагад нийцсэн хангалттай хэмжээний байх болон 3. Инфляцийн
түвшинг араас нь хөөж бус урьдчилан тооцож нэмэх зэрэг зарчмуудыг үндэслэл
болгодог байна. Энд бид АНУ-ын Мэриландын жишээг мөн татаж болох юм1.
Хүснэгт 1.6. Шүүгчийн цалинг нэмэхийг 4 жилээр тооцсон байдал. Мянган $ доллар
Одоогийн
цалин
Давж заалдах шатны шүүх:
Шүүхийн дарга 181,352
Шүүгч
162.352
Дүүргийн шүүх:
Шүүхийн дарга 149,552
Шүүгч
127,252

Санал
болгож буй
цалин
7/1/2012

Санал
болгож буй
цалин
7/1/2013

Санал болгож
буй цалин
7/1/2014

Санал
болгосон
цалин
7/1/2015

181,352
162,352

190,463
171,463

200.121
181,121

210,358
191,358

149,552
127,252

158,663
136,363

168,321
146,021

178,558
156,258

Европын Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын гишүүн орнуудын
жишээ (ЕЭЗХАХБ):
Монголын төрийн байгууллагын шинэчлэлийн чиглэлээр идэвхтэй дэмжлэг
үзүүлдэгАвстрали улсын туршлагаас үзэхэд шүүгчийн цалин хангамжийг төрийн бусад
албан тушаалтны цалинтай дүйцүүлэн уядаггүй бөгөөд энэхүү туршлага улмаар дэлхий
нийтийн хандлага болж байна. Доорхи хүснэгтэнд тус улсын төрийн/нийтийн албан
тушаалтны цалингийн сүлжээг түүвэрлэн харууллаа.
Хүснэгт:Австралийн төрийн/нийтийн албан хаагчдын цалингийн сүлжээ. Нийт 30
ангиллаас хамгийн өндөр цалин бүхий 8 албан тушаал2
Төрийн албан
хаагчдын ангилал

EL 2.7
EL 2.6
EL 2.5
EL 2.4
EL 2.3
EL 2.2
EL 2.1

2011 оны 7 дугаар
сарын 1 –ны
байдлаар

$121,230
$120,075
$118,419
$116,136
$113,977
$110,170
$121,230

2012 оны 7 дугаар
сарын 1-ны
байдлаар(3 %
нэмэгдсэн байдал)

$128,613
$127,387
$125,631
$123,209
$120,918
$116,879
$114,403

2013 оны 7 дугаар
сарын 1-ны байдлаар
(3 % нэмэгдсэн
байдал)

$132,471
$131,209
$129,400
$126,905
$124,546
$120,385
$117,835

1

Judicial compensation Comission. Report Jun, 2012. Эх сурвалж:
http://msa.maryland.gov/megafile/msa/speccol
2
Australian public service commission. Salary scales. www. http://www.apsc.gov.au
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Харин доорхи хүснэгт бол 2012 оны 7 дугаар сарын 1-ний 1 байдлаар Австралийн
шүүгчдийн цалингийн хэмжээг харуулжээ. Үүнд:





Дээд шүүхийн шүүгч
Холбооны шүүхийн шүүгч
Гэр бүлийн шүүхийн шүүгч
Холбооны тойргийн шүүгч

: 475.070 мянган ам доллар
: 402.880 мянган ам доллар
: 402.880 мянган ам доллар
: 340.000 мянган ам доллар

Эдгээр тоог харьцуулан үзэхэд дээд шүүхийн шүүгчийн цалин төрийн албаны хамгийн
өндөр албан тушаал болох EL 2.7 ангиллын цалингаас 3.5 дахин илүү, харин шүүгчид
дундаа хамгийн бага цалинтай холбооны тойргийн шүүгчийн цалин энэ ангиллын
цалингаас 2.5 дахин өндөр цалин авч байгаа нь дээрхийн нотолгоо болж байна.
ЕЭЗХАХБ-ын гишүүн орнуудын олонхи нь Транпэрэнси Интернэшнл Олон улсын
байгууллагын гаргасан “Авлигын төсөөллийн индекс” судалгааны дагуу авлигааас
ангид орон юм уу авлигад хамгийн бага өртсөн орны тоонд багтдаг бөгөөдАвстрали
улс гэхэд л Авлигын индексээрээ 7 дугаар байранд жагсдаг байна.
Зураг 1.2. Транспэрэнси Интернэшнл. Авлигын Төсөөллийн Индекс2

Тэрчлэн дэлхийн улс орнуудын дотор шүүгчдийн цалин хангамжаараа эхний 28 улсын
тоонд ЕЭЗХАХБ-ийн гишүүн орнууд бүгдээрээ ордог гэсэн баримтаас үзэхэд тухайн
улс орны шүүгчийн цалин хийгээд шударга ёс, хуулийн засаглалын хэрэгжилтийн
хооронд шууд хамаарал байна гэсэн дүгнэлт хийж болох юм.
1

Determination 2012/09: Judicial and Related Offices – Remuneration and Allowances, Эх сурвалж:
http://www.remtribunal.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/17621/2012-09-Determination-27.5.2013.pdf
2
Транспэрэнси Интернэшнл. Авлигын Төсөөллийн Индекс.Эх сурвалж: www.transparency.org
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Эдгээр улс орнууд шүүгчийн
гчийн цалинг өөрийн
рийн орны дундаж цалинтай харьцуулахад наад
зах нь хоёроос долоо дахин нэмэгдүүлж
нэмэгд
өгдөг байна.
Зураг 1.3.Дундаж
ж цалин хийгээд шүүгчийн цалингийн харьцуулалт (aм
м доллар
доллар)1
Шүүгчийн цалинг тухайн улсын дундаж цалинтай харьцуулсан
байдал
байдал/хэдэн
хувиар илүү болох нь

БН Словак улс
Герман
Швед
Бельги
Исланд
Турк
Франц
БН Чех улс
АНУ
Польш
Нэгдсэн Вант Улс

1.82
1.9
2.09
2.17

2.59
2.77
2.86
2.93
3.18
3.23
3.36
3.49
3.59

4.07
4.33
4.42

4.93

5.52
5.75
5.98

7.16
7.19

Ялангуяа шүүхийн
хийн шинэчлэлийг амжилттай хийж, шударга ёс, хуулийн засаглалыг
бэхжүүлэх
лэх чиглэлээр хурдацтай амжилт гаргаж байгаа гэгддэг хуучин социалист улс
орнууд болох Польш, Унгар болон Чех улсууд 2005 оны байдлаар
ба
шүүгчийн
гчийн цалинг
дундаж цалинтай харьцуулахад наад зах нь 5-6
5 дахин өсгөж
ж тогтоосон гэсэн баримт
байгаа юм.
Харин Монгол улсын хувьд Улаанбаатар хотод гэхэд ажиллагчдын дундаж цалин
цалинтай
652.2 мян.төг 2 анхан шатны ш
шүүхийн шүүгчийн
гчийн цалин болох 1335,5 сая ттөгрөгтэй
харьцуулахад шүүгчийн
гчийн цалин 683 мянган төгрөгөөр илүү буюу ойролцоогоор нэг
дахин илүү байна.
Доорх хүснэгтээс 2004-2005
2005 оны байдлаар Европ, Ази, Америкийн улс орнуудын
шүүгчийн дундаж цалинг 2013 онд Монгол улсын анхан шатны шүүхийн
ш хийн ш
шүүгчийн авч
буй цалинтай харьцуулсан жагсаалтыг харж болно.
Хүснэгт 1.7.Дэлхийн
Дэлхийн улс орнуудын шүүгчдийн
ш
2004 оны үеийн
еийн цалинг Монголын
шүүгчийн
гчийн 2013 онд авч буй цалинтай харьцуулах нь (Ам доллар, мянга)
Улс орнууд
2004--2005 онд
Улсын нэр
2013 онд Монгол улсын
Шүүгчийн
гчийн дундаж
анхан шатны ш
шүүгчийн
цалин
авч буй цалин
1

Watson R, Wolf M (2008) Comparing judicial compensation: apples, oranges and cherrypicking. www.
http://works.bepress.com/matthew_wolfe/
2
Монгол улсын Үндэсний
ндэсний статистикийн Хороо. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, сарын
дундаж цалин, 2012 оны 4 дүгээр
гээр улирлын байдлаар, бүс,
б аймаг, нийслэлээр
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Их Британи
Австрали
АНУ
Франц
Польш
Унгар
Чех
Япон
БНСУ
Турк

331.738
241.498
203.000
198.201
46.521
43.033
37.464
172.346
33.600
33.948

Нэг жилд шилжүүлсэн
дүн:
Монгол улс
12067 ам доллар

Дээрх дүнгээс үзэхэд хамгийн өндөр цалинтай Их Британи улсын шүүгчийн 2005 онд
авсан цалингаас Монгол улсын анхан шатны шүүгч 2013 онд буюу одоо авч буй цалин
27 дахин бага харин Польш улсын шүүгчийн цалингаас 3 дахин бага байна.
ОХУ-ын шүүхийн шүүгчдийн жишээ
ОХУ-ын шүүх нь хараат бус байдлын хувьд дэлхийн улс орнуудын зүгээс ихээхэн
шүүмжлэлд өртдөг бөгөөд гүн гүнзгий улс төржиж, ерөнхийлөгчийн засаглалын
институцийн шууд хяналтан дор байдаг хэмээн тооцогддог. Олон улсын шүүгчдийн
Комиссын мэдээлснэээс үзэхэд оросын шүүхийн тогтолцоо ерөнхийлөгч болон
гүйцэтгэх засаглалын хүчтэй нөлөөлөлд байдаг нь түүний хараат бус байдалд туйлын
сөргөөр нөлөөлдөг бөгөөд шүүгчдийн цалин хөлс ч хараат бус байдлыг дэмжэхүйц
хэмжээнд байж чадахгүй байна хэмээн үзжээ.1
Түүнчлэн шүүхийн ил тод байдлын хувьд тун базаахгүй үзүүлэлттэй бөгөөд шүүхийн
шүүгчийн цалин хөлсний тухай албан ёсны тоо баримтыг олоход тун бэрхшээлтэй
байсныг дурдах нь зүйтэй. Судалгааны багийн зүгээс өдөр тутмын сонин хэвлэл болон
төрийн дээд албан тушаалтны орлогын мэдүүлэг зэрэг эх сурвалжаас зарим мэдээллийг
олж шинжилсэн болно. ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.Путины дэвшүүлсэн “Шүүгчдийг
дэмжих хөтөлбөр 2002-2006” хэрэгжсэнээр Оросын шүүгчдийн хамгийн өндөр цалин
1.100 орчим ам доллар болж харин дундаж цалин нь 2006 онд 300 доллар болжээ.2
Судалгааны дүнгээс харахад оросын иргэдийн 78.9 хувь нь шүүхэд хандаж шударга
ёсыг эрэлхийлэхэд шууд бус зардал нь (авлига, хээл хахууль) хэт өндөр хэмээн үзсэн
бөгөөд жилдээ шүүхийн авлигын нийт хэмжээ 210 сая ам доллар хүрдэг гэсэн тооцоо
байна.3
2012 онд хуралдсан Бүх Оросын Шүүгчдийн Их хурлын үеэр олон төлөөлөгчид
шүүгчийн цалин хөлс бага учраас улс төр, эдийн засгийн бүлэглэлийн нөлөөлөлд өртөх
эрсдэл өндөр байгааг онцлон анхааруулж байлаа. Мөн энэхүү хурлын үеэр Шүүгчдийн

1

International Comission of jurists (2010). Report on State of Russian judiciary
Speech by President Vladimir Putin on 9 July 2001 at a meeting with the World Bank President James
D. Wolfensohn and the participants of the Global Justice Conference, St Petersburg, 8–12 July 2001. Available
atwww.ln.mid.ru/bl.nsf/0/77628302b16249ee43256a86002b3d89?OpenDocument
3
Cited in Mikhail Krasnov, ‘Is the “Concept of Judicial Reform” Timely?’ in East European Constitutional
Review 94(winter/spring 2002). See also www.indem.ru
2
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цалингийн худалдан авах чадвар 2008 онтой харьцуулахад 30 орчим хувиар буурсан
гэсэн мэдээг Интер факс мэдээллийн хэрэгсэл дамжуулсан байна.1
Түүнчлэн Оросын шүүгчдийг орон сууцаар хангах, ажлын байрны орчин нөхцлийг
сайжруулах болон шүүгчид тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдлыг
хангах талаар тун муу ажиллаж байгааг их хуралд оролцогчид тэмдэглэжээ. Албан
ёсны мэдээгээр 2009-2012 оны хооронд нийт 14 шүүгч амь насаа алдсанаас 9 хэрэг нь л
илэрсэн байна. Мөн хугацаанд шүүгчдийн амь нас, эрүүл мэндэд заналхийлсэн хэргээр
29 хүн ял авсан бол ийм төрлийн 250 хэрэг илрээгүй өнөөг хүрсэн хэмээн Бүх Оросын
Шүүгчдийн Их хурлын Тунхаг бичиг-т мэдээлжээ.
Үүний зэрэгцээ засаглалын тогтолцоонд ойр байдаг шүүхийн өндөр дээд албан
тушаалтны орлого асар хурдтай нэмэгдэж байгааг тоо баримт харуулдаг. Жишээлбэл,
ОХУ-ын шүүх тогтолцооны шатлалын хамгийн оргилд байх Үндсэн хуулийн
шүүгчдийн цалин орлого сүүлийн жилүүдэд ихэд нэмэгдсэн нь тэдний орлогын
мэдүүлгээс харагдана.
Тухайлбал, 2009 оны байдлаар Үндсэн хуулийн Шүүхийн дарга Валерий Зорькин 8,5
сая рублийн орлоготой бол түүний орлогчид : Ольга Хохрякова 7,9сая рубль, а Сергей
Маврин - 6,58 сая рублийн орлоготой хэмээн мэдүүлсэн байна2.
БНХАУ-ын Ардын шүүхийн жишээ
БНХАУ-ын шүүхийн тогтолцоо ОХУ-ынхтай ижилхэн ихэд улстөржиж, Хятадын
коммунист нам, түүний Улс төрийн товчооны шууд хяналт дор байдаг хэмээн
судлаачид үздэг.
Үүний зэрэгцээ Ардын шүүхийн хараат бус байдал, шүүгчийн эдийн засгийн баталгаа
зэрэг харилцааг зохицуулдаг цөөнгүй эрх зүйн актууд байдаг байна. Тухайлбал, 2001
оны 10 дугаар сард БНХАУ-ын Дээд шүүх “Шүүгчийн ёс зүйн дүрэм”-ийг баталснаар
Хятад улс ийм төрлийн зохицуулалт бүхий цөөн тооны улсын эгнээнд орсон байна.
Нийт 50 гаруй бүлэг зүйл бүхий энэхүү журмын 17 нь Ардын шүүхийн шүүгчийн
хараат бус бие даасан байдал, алагчлахгүй байх, төвийг сахисан шинж зэрэгзарчмыг
хэрэгжүүлэхэд анхаарсан байна.3
Түүнчлэн БНХАУ-ын “Ардын шүүхийн тухай” хууль нь шүүхийн хараат бус бие
даасан байдал, эдийн засгийн баталгаа зэрэг асуудлыг журамлан зохицуулахад
чиглэсэн байдаг ажээ.
Ардын шүүхийн тухай хуулийн дагуу шүүгч нь дараах баталгаатай байна. Үүнд:
 Мэргэжлийн баталгаа буюу өөрийн чиг үүргийг биелүүлэхэд зайлшгүй
шаардлагатай эрх мэдэл, ажиллах нөхцлөөр хангагдах бөгөөд эрх мэдэлтэн
албан тушаалтан болон иргэдийн нөлөөллөөс ангид байх, хуульд зааснаас бусад
шалтгаанаар ажлаас халагдах, огцрох, шийтгэл эдлэхгүй байх нөхцлөөр
хангагдана,
1

Зарплата судьи. Эх сурвалж: www.interfax.ru
http://www.ksrf.ru/Info/Judges/Pages/JudgeDeclaration.aspx
3
Yuwen Li, « Professional Ethics of Chinese Judges », China Perspectives [Online], 47 | May-june 2003,
Online since19 September 2006, connection on 10 June 2013. URL : http://chinaperspectives.revues.org/274
2
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Цалин хангамж- шүүгч нь ажил үүргээ гүйцэтгэсний төлөө цалин хангамж авах
бөгөөд даатгал зэрэг бусад хангамж эдэлнэ,
Амь нас, хөрөнгийн баталгаа- шүүгчид өөрийн амь нас, эд хөрөнгө, орон байраа
хуулиар хамгаалуулна.1

Шүүгчийн ёс зүйн журамд ардын шүүхийн шүүгч нь бизнес хийх, аж ахуйн өөр ажил
үйлчилгээ эрхлэх, бэлэг авахыг хориглох зэрэг олон заалт орсны зэрэгцээ өөрийн
орлоготой үл дүйцэх амьдралын хэв маягтай байж болохгүй гэж заасан байна.
Шүүгчид төрийн бусад албан тушаалтантай ижил хэмжээний цалин хангамжтай боловч
шүүгч хууль бус “саарал” орлого олдогийн хүчээр бизнес бүлэг, хувийн хэвшлийн
хуульчдаас өндөр орлоготой байх нь түгээмэл. Мөн цалин хөлс багаас гадна зарим үед
шүүгчид цалингаа авч чадахгүй байх зэрэг тохиолдол олонтоо тохиолддог хэмээн
судлаачид бичсэн нь бий.
2005 оны байдлаар Ардын шүүхийн шүүгч сарын 240 ам доллартай тэнцэх цалин авдаг
бөгөөд энэ нь дундаж түвшний төрийн албан хаагчын цалинтай ижилхэн юм байна.
Түүнчлэн шүүгч хуульчдаас жилд 10 дахин бага орлого олдог ажээ.2
2. ШҮҮГЧИЙНЦАЛИНХАНГАМЖ: НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
2.1. ШҮҮГЧИЙН ЦАЛИН ХАНГАМЖ: ҮНДЭСНИЙ НИЙТ ОРЛОГО
Төрийналбахашижбайгааалбанхаагчидтүүнийдоторшүүгчдийнцалинхөлсийгтогтооходт
(ҮНО),
нэг
хүнд
ноогдох
ухайулсорныҮндэснийнийторлого
Дотоодыннийтбүтээгдхүүнийөсөлт
(ДНБ)
болонДундажцалингийнүзүүлэлтзэрэгхөгжлийнүзүүлэлтүүдшийдвэрлэхбишюмаагэхэд
багагүйүүрэггүйцэтгэдэгажээ.Улсорнуудынжишээнээсхарахадшүүгчийнцалинхөлсийгт
огтооходэдгээршалгуурүзүүлэлттодорхойнөлөөлөлүзүүлнэгэдгийгхүлээнзөвшөөрөхий
нзэрэгцээшүүгчийнхараатбус,
биедаасанбайдал,
хуулийнзасаглалыгамжилттайхэрэгжүүлэх,шударгаёсыгтогтооходшүүгчийннийгмийнө
мнөхүлээжбайгааөндөрхариуцлагазэрэгшалгуурүзүүлэлтийгголлонанхаардагбайна.
Үндэсний нийт орлого (ҮНО)
МонголулсөөрийнҮндэснийнийторлогыгтооцохдооДэлхийнбанкныАтласынхэмээннэр
ийддэгаргыгашигладаг.ДэлхийнбанкныАтласынаргагэдэгньнэгхүндноогдохүндэснийн
ийтбүтээгдхүүнийгдоллартшилжүүлэхзамаартооцдогаргачлалыгхэлэхбөгөөдийнхүүши
лжүүлэнхарьцуулахдаатухайнулсорныүндэснийвалютынханш,
болонинфляцынтүвшинзэрэгбусадэдийнзасаг,санхүүгийнүзүүлэлтүүдийгхарьцууланүз
эжиндексбодохзамааргаргадагбайна.3
Энэхүүаргынхүрээнднийтулсорнуудыг1.
Багаорлоготой,
2.
Дундорлоготой:
дотроодунджаасдоогуурорлоготой,
дунджаасдээгүүрорлоготойгэжхуваагдана,
3.
Багаболондундорлоготойгэсэнангилалдоруулантооцно.
2011онысудалгаагаарМонголулсдундорлоготойорныдунджаасдоогуурорлоготойорныт
1

China`s judiciary. Эх сурвалж: www.china.org.ch
Lawyer-Judge Relations Under Fire at Legislature Annual Session,PEOPLE'S DAILY ONLINE,
http://english.peopledaily.com.cn/200503/08/eng20050308_176082.html
3
World bank Atlas method. http://data.worldbank.org/about/country-classifications/world-bank-atlas-method
2
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оондбагтажбайгаабөгөөд 2011 оныбайдлаарнэгхүндноогдохүндэснийнийторлого 2315
амдолларбайна.
Хүснэгт2.1. 1 МонголулсынҮНО-ыгхөршОХУболонБНХАУ-тайхарьцуулсанбайдал.20052011(ДэлхийнбанкныАтласынаргаар, оныүнээр, ам. доллар)
Улсорон
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 Монгол
886
1114
1410
1790
1775
1879
2315
2 БНХАУ
1740
2040
2480
3040
3620
4270
4930
3 ОХУ
4460
5820
7590
9710
9290
9880
10400
ХөршорнуудтайхарьцуулахадМонголулсынҮНОхэмжээБНХАУ-аас 2.1 дахин, ОХУаас
4.5
дахинбагабайгааболовчнэгхүндноогдохҮНОынөсөлтөөрөөМонголулсдэлхийдтэргүүлсэн
3
орнынэгболсонбайна.
2011
оныбайдлаардэлхийнөсөлт 4.6 хувь, ОХУ-ынх 5.3 хувь, БНХАУ-ынх 15.5
хувьбайхадМонголулсынҮНО-ыннийтөсөлт 23.2 хувьдхүрчээ.
2011 онд ҮНО 3596,3 мянган төгрөгт хүрч өмнөх оныхоос 28.7 хувиар өссөн байна.
Дэлхийн банкны атласын аргаар тооцоход нэг хүнд ноогдох ҮНО оны үнээр 436 ам
доллар буюу 23.2 хувиар өсч 2315 ам долларт хүрсэн байна.
Зураг 2.1. ҮНО-ын өсөлт
ҮНО-ын өсөлт
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ХаринМонголулсынҮНОынхэмжээгӨндөрорлоготойорныангилалдбагтдагевробүсийноронтойхарьцуулбалдараа
хтоогарна.
Хүснэгт 2.2.МонголулсынҮНО-ыгевробүсийнулсорнуудынҮНО-тойхарьцуулсанбайдал.
2005-2011 он. (ДэлхийнбанкныАтласынаргаар, оныүнээр, ам. доллар)
Улсорон
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 Монгол
886
1114
1410
1790
1775
1879
2315
2 Евробүсийнулсорнууд 31684 33767 35820 38434 38367 38396 38573
ДээрххүснэгтээсхарахадМонголулсынҮНОынхэмжээөндөрорлоготойбүлэгулсорнытоондбагтдагевробүсийнорнуудаас
дахинбагаболовчөсөлтийнхурдаартэргүүлжбайна.

16

1

World bank. www.worldbank.org; Монгол улсын ҮНО-ийг Үндэсний статистикийн Хорооны
тооцоолсноор гаргалаа.
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ДээрххарьцуулалтыгбаталгаажуулахүүднээсМонголбанкнаасгаргадагмонголтөгрөгний
бусадгадаадынвалюттайхарьцуулсандүнгхаруулья.Үндэсниймөнгөнтэмдэгттөгрөгийнг
адаадвалюттайхарьцахханшийниндексийгбодохдооМонголбанк
1
“Төгрөгийннэрлэсэнбабодитүйлчилжбуйханшийниндексийгтооцохаргачлал”
ыгашигладагбөгөөдэларгачлалньМонголулсынгадаадхудалдааныголтүншорнуудынхуд
алдааныхэмжээ /экспорт, импорт/, үнэ, ханшийнөөрчлөлттэйуялдуулантооцож,
төгрөгийнбодитхудалданавахчадварыгтодорхойлохзорилготойажээ.
Хүснэгт2.3 2 :
сарындундаж, төг
Үзүүлэлт
Амдоллар
Жилийнөөрчлөлт,
Хувиар, өмнөхоны
мөнүе =100
Евро
Жилийнөөрчлөлт,
Хувиар, өмнөхоны
мөнүе =100
Юань
Жилийнөөрчлөлт,
Хувиар, өмнөхоны
мөнүе =100
Рубль
Жилийнөөрчлөлт,
Хувиар, өмнөхоны
мөнүе =100

Монголбанкнытөгрөгийнгадаадвалюттайхарьцахнэрлэсэнханш,
2011 6-рсар
1257.3
-8.9

2012, 5 -рсар
1318.0
6.7

2013, 6-рсар
1328.0
5.6

1809.2
7.3

1689.8
-5.0

1666.8
-7.9

194.2
-4.1

208.4
9.5

208.7
7.5

44.9
1.6

42.8
-3.6

40.5
-9.8

2011
оныбайдлаарҮндэснийнийторлогынөсөлтийнхурд
23.2
хувьтайбайхадшүүгчийнцалингийнөсөлтийгхарьцууланүзвээсмөнондбүхшатны
/анханшатны,
хяналтыншатны,
давжзаалдахшатнышүүгчидҮз:
Зураг/
цалингийнөсөлтдунджаар24.3 хувьтайбуюу 1.1 хувиартүрүүлжөссөндүнтэйбайна.

Зураг2.2. 2011-2012 онуудадШүүгчдийнцалинөссөнбайдал1
1

Монгол банк 2012 оны 5 дугаар сар. Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индексийг
тооцох аргачлал
2
ҮСХ 2012 оны 6 –р сар. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал
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Шүүгчдийн цалингийн өсөлт 2011
2011-2012 он (Хувиар))
Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч

26%

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн
шүүгч

26%

Анхан шатны шүүхийн шүүгч

27%

Аймгийн шүүгч

17%

Нийслэлийн шүүхийн шүүгч

24%

Хяналтын шатны шүүгч

26%

Харин
2012
-2013
оныхоорондшүүгчийнцалингийнөсөлтөмнөхүеэсбуурч
оныхоорондш
еэсбуурч
хувьдхүрсэнболохыгЗураг
оосхаржболно.Харинхяналтыншатныш
Харинхяналтыншатнышүүхийншүүгчийнцалинмөнүеүдэд
хувиарөссөнмэдээбайна.

14
229

Зураг 2.3. 2011-2012 онуудадШ
Шүүгчдийнцалинөссөнбайдал2

Шүүгчдийн цалингийн өсөлт 2012
2012-2013 он (Хувиар))
Нийслэлийн захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч

10%

Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн
шүүгч

16%

Анхан шатны шүүхийн шүүгч
Аймгийн шүүгч
Нийслэлийн шүүхийн шүүгч
Хяналтын шатны шүүгч

12%
7%
10%
29%

2.2. ШҮҮГЧИЙН
ГЧИЙН ЦАЛИН ХАНГАМЖ: ДОТООДЫН НИЙТБҮТЭЭГД
НИЙТБ ТЭЭГДЭХҮҮН
Нэг хүнд
нд ноогдох Дотоодын нийт бүтээгдхүүний үзүүлэлт
лэлт нь тухайн улс орны ард
иргэдийн хөдөлмөрийн үнэлэмж,
нэлэмж, амьжиргааны түвшинд
т
чухал нөлөө
өө үүзүүлдэг
хөгжлийн томоохон үзүүлэлт юм. Үүний
ний зэрэгцээ гадаад улс орны жишгээс харахад
шүүгчийн цалин хөлсийг
лсийг ДНБ
ДНБ-ний өсөлттэй
й шууд хамаатуулан уях практик үеэ
өнгөрөөсөн зүйл болжээ.. Учир нь улс орны хөгжлийн үзүүлэлт
лэлт нь дан ганц эдийн засаг
төдийгүй харин хүний
ний эрх, шударга ёс, хуулийн
хуулийн засаглалын хэрэгжилтээс шууд
хамаардаг болсон байна. Шүү
үүх засаглалын бие даасан, хараат бус байдал нэмэгдэх
тусам тухайн нийгэм дэх шударга ёс өсч, хүний эрх, эрх чөлөө өргөжин
жин тэлж улмаар
1

Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл. Шүүгчийн
гчийн цалингийн сүүлийн
с лийн гурван жилийн мэдээ. 2013 оны 6 дугаар сар
Мөн тэнд: Шүүхийн Ерөнхий зөвлө
өл. Шүүгчийн цалингийн сүүлийн
лийн гурван жилийн мэдээ. 2013 оны 6
дугаар сар
2
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эдийн засгийн хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлдэг тул шүүгчийн цалин хангамж нь ДНБ-ний
өсөлтөөс түрүүлж өсөх зарчмыг илүүд үздэг байна.
Шүүгчийн хараат бус байдал нэмэгдэж, шударга ёс бэхэжсэнээр нэг хүн ноогдох ДНБ
1.5 аас 2.1 хувиар өсөх бөгөөд томоохон эдийн засагтай улс орны хувьд 33-47 жилийн
дотор ДНБ бүхэл бүтэн хоёр дахин нэмэгдэнэ гэсэн тооцоог судлаачид хийжээ.1
Монгол улсын нэг иргэнд ноогдох ДНБ оны үнээр 2011 онд 3979,3 мянган төгрөгт хүрч
өмнөх оныхоос нэг хүнд ноогдох ДНБ 29,5 хувиар өссөн байна.
Зураг 2.4.Нэг хүнд ноогдох ДНБ-ний өсөлт, 2005-2011 он
ДНБ-ий өсөлт
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ҮНО болон ДНБ-ний бодит өсөлтийг харьцуулбал нэг хүнд ноогдох ДНБ-ний өсөлт
ҮНО-ын өсөлтийг давамгайлж ирсэн байна.ҮНО-ын өсөлт ДНБ-ий өсөлтөөс 2005 онд
1.6 пунктээр хоцорч байсан бол 2011 онд энэ үзүүлэлт доошилж 0.8 пункт хүрсэн
байна.
Зураг 2.5. ҮНО болон ДНБ-ний өсөлтийн харьцуулалт (2005 оны зэрэгцүүлэх үнийн дүн)
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1

Russian and US Judge corruption. Susan Rose-Ackerman Henry R. Luce Professor of Law and Political
Science at Yale Law School, New Haven, Connecticut, United States.
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Бүтээмжийн үндсэн үзүүлэлт болох хөдөлмөрийн бүтээмж (2005 оны
зэрэгцүүлэхүнээр) 2011 онд 4542,4 мянган төгрөг болж, 2005 оныхоос 1552,7 мянган
төгрөг, 2010 оныхоос 675,3 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.
Зураг 2.6.ДНБ, ажиллагчдын тоо, хөдөлмөрийн бүтээмжийн жилийн өөрчлөлт, хувиар
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Ажиллагчдын тооны жилийн
өсөлт, бууралт

-10
-15

2011 оны байдлаар нэг хүнд ноогдох ДНБ-ний өсөлт 29.5 хувьтай байхад шүүгчийн
цалингийн өсөлтийг харьцуулан үзвээс мөн онд бүх шатны /анхан шатны, хяналтын
шатны, давж заалдах шатны шүүгчид/ цалингийн өсөлт дунджаар 24.3 хувьтай буюу
5.2 хувиар хоцорч байна.
2.3. ШҮҮГЧИЙН ЦАЛИН ХАНГАМЖ: ДУНДАЖ ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ
ҮндэснийстатистикийнхороонымэдээгээрМонголулсадбүртгэлтэйаж
ахуйн нэгж,
байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2012 оны 4 дүгээр улиралд 598.5
мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 148.2 мян.төг буюу 32.9 хувиар нэмэгджээ.
Энэүзүүлэлтийгшүүгчийнцалингийндундажөсөлттэй /24.3 хувь/харьцууланүзэхэддаруй
8.6 хувиарөндөрбайгаагхаржболно.
Хүснэгт2.4. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, сарын дундаж цалин,
2012 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар, бүс, аймаг, нийслэлээр1

1

Монгол улсын Үндэсний статистикийн Хороо. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, сарын
дундаж цалин, 2012 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар, бүс, аймаг, нийслэлээр
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Ажиллагчдын
тоо
Бүгд
Улсын дундаж
Баруун бүс
Баян-Өлгий
Говь-Алтай
Завхан
Увс
Ховд
Хангайн бүс
Архангай
Баянхонгор
Булган
Орхон
Өвөрхангай
Хөвсгөл
Төвийн бүс
Говьсүмбэр
Дархан-Уул
Дорноговь
Дундговь
Өмнөговь
Сэлэнгэ
Төв
Зүүн бүс
Дорнод
Сүхбаатар
Хэнтий
Улаанбаатар
Улаанбаатар

163
20
5
4
3
3
3
28
3
3
3
10
3
3
45
2
15
3
3
7
8
4
15
7
5
2
52
52

Цалин орлого, сая.төг

Эмэгтэй

354
889
565
882
215
604
623
178
354
271
881
768
556
348
555
958
363
907
053
223
629
422
751
813
504
434
981
981

85
11
2
2
2
2
2
16
1
1
2
6
2
1
21
1
5
1
1
2
4
2
7
3
2
1
28
28

461
572
871
564
016
099
022
727
898
990
362
512
258
707
132
040
928
889
976
957
911
431
441
885
357
199
589
589

Бүгд

Эмэгтэй

97
10
2
2
1
1
1
16
1
1
2
7
1
1
28
2
10
2
1
4
5
2
8
4
2
1
34
34

48
5
1
1
1
1
1
9
1
1
1
3
1

773.7
621.3
383.5
811.4
751.7
881.0
793.8
473.4
922.4
782.1
257.5
063.6
947.0
500.8
095.7
411.0
031.2
158.4
682.0
501.3
135.5
176.3
027.7
388.2
617.3
022.1
555.6
555.6

11
3
1
1
1
2
1
3
2
1
17
17

936.3
996.6
167.0
540.2
100.3
103.7
085.4
392.3
029.6
073.0
429.0
818.0
230.6
811.9
880.8
740.9
307.8
110.5
097.6
603.4
811.6
209.0
807.1
091.1
208.2
507.8
859.5
859.5

Сарын дундаж цалин, мян.төг
Улсын
дундаж
598.5
508.5
428.3
575.9
544.9
521.9
495.1
584.6
573.2
544.8
581.7
656.0
547.5
448.3
616.7
815.1
652.9
552.4
550.9
623.2
595.1
492.2
509.7
561.7
475.5
419.9
652.2
652.2

Эрэгтэй
627.0
496.4
451.5
548.4
543.3
516.4
442.5
618.4
613.2
553.6
545.4
762.6
551.9
419.8
663.9
870.8
712.6
519.3
542.6
679.3
625.0
485.8
507.9
584.8
447.8
416.5
684.5
684.5

Эмэгтэй
572.6
518.2
406.5
600.7
545.8
525.8
536.8
561.5
542.5
539.2
605.0
586.3
545.0
475.6
562.2
712.4
558.0
587.9
555.5
542.2
572.5
497.3
511.6
538.2
512.6
423.5
624.7
624.7

Зураг 2.7.Ажиллагчдын сарын дундаж цалин, хүйсээр, жил бүрийн
4 дүгээр улирлын байдлаар, мян.төг
2010.X-XII

2011.X-XII

2012.X-XII

627.0
598.5

572.6
502.1

450.3
401.7

406.2
379.4

Улсын дундаж

354.1

Эрэгтэй

Эмэгтэй

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалинг 2012 оны 4 дүгээр
улирлын байдлаар бүс нутгаар авч үзвэл Төвийн бүсэд ажиллагчдын сарын дундаж
цалин улсын дунджаас 18.2 мян.төг, Улаанбаатар хотод ажиллагчдынх 53.7 мянган
төгрөгөөр илүү байхад Хангайн бүсэд ажиллагчдынх 13.9 мян.төг, Зүүн бүсэд
ажиллагчдынх 88.8 мян.төг, Баруун бүсэд ажиллагчдынх 90.0 мянган төгрөгөөр бага
байна. Баруун бүсэд ажиллагчдын сарын дундаж цалин хамгийн бага буюу 508.5
мян.төг, Улаанбаатар хотын ажиллагчдынх хамгийн өндөр буюу 652.2 мян.төг байна
Мэдээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж
цалингийн өсөлт болон инфляцийн харьцааг авч үзэхэд 2012 оны 4 дүгээр улирлын
байдлаар ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2005 оны 4 дүгээр улирлынхаас 5.7 дахин
өссөн бол энэ хугацаанд инфляци 2.3 дахин өссөн байна /Зураг 3/.
Зураг 2.8. Ажиллагчдын сарын дундаж цалин болон инфляцийн өсөлтийн
харьцаа, 2005-2012 онуудын 4 дүгээр улирлын байдлаар, хувиар
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Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж
цалин 2012 оны 4 дүгээр улиралд 598.5 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 148.2
мян.төг буюу 32.9 хувиар нэмэгджээ. Энэ үзүүлэлтийг шүүгчийн цалингийн дундаж
өсөлттэй /24.3 хувь/харьцуулан үзэхэд нийт ажиллагсдын дундаж цалингийн өсөлт
даруй 8.6 хувиар өндөр байгааг харж болно.
Англи зэрэг хөгжингүй орнуудын шүүгчийн цалин тус улсын дундаж цалингаас даруй
7.19 дахин өндөр байна. Харин Монгол улстай улс төрийн өөрчлөлт шинэчлэлийн
ойролцоо ижил гараанаас эхэлсэн эдүгээ шүүхийн шинэчлэлийг амжилттай хийж,
шударга ёс, хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр амжилтанд хүрсэн хуучин
социалист улс орнууд болох Польш, Унгар болон Чех улсуудад 2005 оны байдлаар
шүүгчийн цалин тус орнуудын ажиллагсдын дундаж цалингаас наад зах нь 5-6 дахин
илүү байна.
Харин Монгол улсын хувьд Улаанбаатар хотод гэхэд ажиллагчдын дундаж цалинтай
652.2 мян.төг 1 анхан шатны шүүхийн шүүгчийн цалин болох 1335,5 сая төгрөгтэй
харьцуулахад шүүгчийн цалин 683 мянган төгрөгөөр илүү буюу ойролцоогоор нэг
дахин илүү байна
3. ШҮҮГЧИЙН ЦАЛИН ХАНГАМЖ БОЛОН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН
ТҮВШИН
3.1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ, АЖЛЫН АЧААЛАЛ
Судалгаанд оролцогчдын 70 гаруй хувь нь 30-49 насны шүүгчид бол 20-29 насныхан
2.3 хувь, 50-59 насныхан 23.9 хувийг эзэлж байв. Судалгаанд оролцсон шүүгчдийн 70
гаруй хувь нь эмэгтэй, үлдэх 30 хүрэхгүй хувь нь эрэгтэй шүүгч нар байлаа.
Зураг3.1. Шүүгчдийн боловсролын түвшин

1

Монгол улсын Үндэсний статистикийн Хороо. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, сарын
дундаж цалин, 2012 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар, бүс, аймаг, нийслэлээр
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Зураг 3.3.
3. Ажлын ачааллаа үнэлсэн
байдал
хувиар

Зураг3. 2.Шүүгчдийн
гчдийн улсад ажилласан ба
шүүгчээр ажилласан хугацаа

их
хэвийн

Судалгаанд хамрагдагчдын 60 гаруй хувь буюу 3 хүн
х н тутмын хоёр нь ажлын ачааллаа
их гэж үнэлсэн бөгөөд
д судалгаанд оролцогч 180 гаруй шүүгчээс
ш
8 хүн
н буюу 3.2 хувь нь
л илүү цагаар ажилладаггүй
й гэж хариулсан байна.
Шүүгчдийн ажлын ачааллаа үнэлэх
ү
байдлыг ажилласан жилээр авч үзвэл
звэл шинэ буюу
шүүгчээр ажиллаад удаагүй,
й, эсвэл 11-с
11 дээш жил ажилласан шүүгчид
гчид ажлын ачаалал
ихтэй гэсэн хариултыг хамгийн их өгчээ. 4-5 жил ажиллаж байгаа шүүгчдийн
гчдийн 60 хувь,
6-10 жил ажилласан шүүгчдийн
гчдийн 46.3 хувь нь хэвийн ачаалалтай гэж үзсэн
зсэн нь хамгийн
эерэг хариулт болж байна.
Илүү цагаар сууж ажилладаг шүүгчдийн
ш
н гуравны нэг орчим хувь нь долоо хоногт 22-3
удаа ажил дээрээ оройтдог гэсэн бол 40 гаруй хувь нь амралтын өдрүү
үүдээр хүртэл
ажилладаг гэсэн хариултыг өгс
гсөн байна. Ийнхүү судалгаанд хамрагдсан ш
шүүгчдийн 97
орчим хувь нь тогтмол ажил дээрээ оройтож илүү
ил цагаар суудаг дүрр зураг харагдаж
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байгаа нь анхаарал татсан шийдвэрлэвэл зохих асуудал болжээ. Тэднийг ххүйс ба
ажилласан жилээр нь харьцуулсан байдалтай авч үзье.
Шүүгчдийн
гчдийн илүү
ил цагаар ажиллах байдал
Зураг 3.5. Ажилласан жил
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Зураг 3.4. Хүйс

Амралтын
өдрүүдээр ч
ажиллах үе
гардаг

Амралтын өдрүүдээр
дээр ажиллах тохиолдол нийт ш
шүүгчдийн
гчдийн дунд жигд тархалттай байна.
Үүнээс 1 жил хүртэл
ртэл хугацаанд ажиллаж байгаа шинэ залуу шүүгч
ш гч нар, 11
11-15 жил
ажиллаж байгаа шүүгч
гч нарын амралтын өдрүүдээр
дээр ажиллах тохиолдол хамгийн бага
хувьтай байв. Мөн эрэгтэй
тэй шүүгчид
ш
эмэгтэй шүүгчидтэй
гчидтэй харьцуулахад ил
илүү цагаар
ажиллах, амралтын өдрүүдээр
дээр ажиллах тохиолдол багатай байв. Графикаас харахад
эмэгтэй, 1-3 жил болон 16-аас
аас дээш жил ажиллаж байгаа шүүгч
ш гч нарын илүү
ил цагаар
ажиллах тохиолдол хамгийн өнд
ндөр байна.
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөсс ирүүлсэн
ир лсэн 2012 онд шийдвэрлэсэн хэргийн тоо болон одоо
ажилллаж байгаа шүүгчдийн
гчдийн тоон мэдээнээс үзэхэд нэг шүүгч
гч жилдээ 134.9 хэрэг
шийдвэрлэдэг гэсэн тоо гарч байна. Энэ нь тухайн нэг шүүгч
ш гч хэргийн материалтай
танилцахаас эхлээд таслан
н шийдвэрлэх бүх
б үйл явцад 1.9 ажлын өдөрр оногдож байна
гэсэн үг юм. Анхан шатны шүү
үүгч
гч нарын 2012 онд шийдвэрлэсэн хэргийн тоог харвал
сум дундын 4-р шүүхх буюу Булган аймгийн сум дундын шүүх,
ш х, сум дундын 25
25-р шүүх
буюу Ховд аймаг дахь сум дундын 1-р
1
шүүхийн шүүгчид
гчид хамгийн их хэрэг
шийдвэрлэсэн байна. Нийслэл хотоос дүүргийн
д
эрүү, иргэний 1, 2-р шүү
үүхүүд буюу
төвийн зургаан дүүргийн шүүхийн
хийн шүүгчид
ш гчид хамгийн олон хэрэг шийдвэрлэсэн байгааг
графикаар харууллаа.
Зураг 3.6. 2012 онд шүүгчдийн
гчдийн шийдвэрлэсэн хэргийн
хэргий тоо (нэг шүүгчид
гчид ногдох)1

1

2013 онд сонгон шалгаруулалт зарлах ш
шүүгчдийн судалгааны тоон мэдээнээс
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СД 24-р шүүх
СД 23-р шүүх
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Судалгаанд хамрагдсан шүүгч
гч нараас ажил дээрээ илүү
ил цагаар ажилладаг шалтгааныг
тодруулахад хэрэг унших, шүү
үүхийн тогтоол, шийдвэр бичих мөн шүүхээс
хээс гарч буй эрх
зүйн
йн акттай танилцах зэрэг ажлууд байв. Харин 7.9 хувь нь тодорхой хариулт хэлээг
хэлээгүй
бол 26.6 хувь нь ажлын ачаалал их гэсэн хариултыг өгсөн.
Хүснэгт 3.1. Шүүгч нарын илүү
үү цагаар ажилладаг шалтгаанууд (давхардсан тоогоор)
д/д
Хариултын хувь
1
Тодорхойгүй
7.9
2
Ажлын ачаалал ихтэй үед
ү
26.6
3
Ажлын цагаар шийдвэр захирамжаа бичиж чаддаггүй
чаддагг
18.6
4
Хэрэг унших
16.9
5
Шийдвэр тогтоолоо бичиж амждаггүй
амждагг
10.7
6
Шүүх хурал удаан үргэлжлэх
ргэлжлэх
7.9
7
Шүүхээс
хээс гарч буй эрх зүйн
з
актыг боловсруулах
4.0
8
Хууль тогтоол унших судлах
2.3
9
Эрүүгийн
гийн болон иргэний хэрэг холих үед
.6
10 Хэргийг хянан шийдвэрлэх
.6
11 Магадлагааг хуулийн хугацаанд бичиж боловсруулахын
.6
тулд
12 Мэдээ тайлан хянах
.6
13 Мэргэжлийн ном материал хянах
.6
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14
15
16
Нийт

Шүүх хурлын бэлтгэл хангах, шийдвэр тогтоол судлах
Шүүхээр шийдвэрлүүлж
лж буй иргэний хэрэг ихэссэнтэй
холбоотой
Уншиж судлах материал ихтэй

.6
.6
.6
100.0

Дээрхээс үзэхэд
зэхэд судалгаанд хамрагдсан төдийгүй
т
й Монгол Улсын хэмжээнд ажиллаж
байгаа нийт шүүгчдийн
гчдийн ажлын ачаалал хэт өндөрр байгаа нь харагдаж байна. Иймээс
шүүгч
гч нарын ажлын ачааллыг нэмэгдүүлж
нэмэгд
байгаа гол хүчин зүйлүүдийг
дийг нарийвчлан
судлах, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх
хэрэгж
нь зүйтэй
йтэй юм. Тухайлбал,
нэг шүүгчид
гчид оногдох хэргийн тоог цөөлөх,
ц
хэрэгг шийдвэрлэх хуулийн хугацааг уян
хатан болгох гэх мэт.
Зураг 3.7. Ажил үүргээ гүйцэтгэхэд
йцэтгэхэд хамгийн чухал шаардлагатай хүчин зүйлс
йлс
ажлын
туршлагатай
байдал
16%
гадаад хэлний
мэдлэгтэй байдал
5%

бие даасан хараат
бус байдал
20%

мэргэжлийн
өндөр ур чадвар
19%

хариуцлагатай
байдал
20%
шударга
байдал
20%

Цаашлаад судалгаанд хамрагдсан шүүгчид
ш
өөрсдийн ажил үүргийг
ргийг ггүйцэтгэхэд
хариуцлагатай байдал, шударга байдал, бие даасан хараат бус байдал зэргийг хамгийн
их шаардагддаг хүчин зүйлс
йлс гэж үзсэн ба үүний дараа мэргэжлийн өндөөр ур чадвар,
ажлын туршлагатай байдлыг
йдлыг чухал гэжээ. Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх явдал нь
зайлшгүй шаардлагатай хүчин
чин зүйлсийн
з
хамгийн сүүлд
лд тавигдаж байна. Үүний
зэрэгцээ ёс зүйтэй байх, санхүү
үүгийн хувьд санаа зовох зүйлгүй
й байх, ажлын ачааллыг
тэнцвэртэй хуваарилах хэрэгтэй гэсэн саналу
саналуудыг нэмж ирүүлсэн байлаа.
3.2. ШҮҮГЧДИЙН
ГЧДИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН
Х
РИЙН СЭТГЭЛ ХАНАМЖ, ОРЛОГЫН
ХҮРЭЛЦЭЭ
Судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн
гчдийн 91.4 хувь нь эрхэлж байгаа ажилтайгаа холбоотой
ямар нэгэн стресс, сэтгэлийн дарамтад ордог гэж хариулсан байна. Тэдний сэтгэл
санааны дарамтад орох анхдагч, гол шалтгаанууд нь цалин хөлс
х лс амьдралд
хүрэлцдэггүй
й байдал, нийгэм эдийн засгийн баталгаагүй
й байдал, гэр ббүл ойр
дотныхондоо эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлж чаддаггүй
й байдал, ажлын ачаалал зэрэг
болж байна. Эдгээрийн дараа хэрэгт холбогдогчийн авир, зан үйл,
йл, эрхэлдэг ажлаас
үүдэн гэр бүл,
л, ойр дотныхонд учирч болох гадны эрсдэл,
эрсдэл, ажлын ачаалал, гэр ббүл ойр
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дотныхондоо эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлж чадахгүй байх, нийгэм эдийн засгийн
баталгаагүй байх зэрэг нь хоёрдогч шалтгаан болж байв.
Хүснэгт 3.2. Шүүгчдийг стресс, дарамтад оруулдаг шалтгаанууд (мөрийн дагуу
хариултыг харах)
д/д
Байнга
Хааяа
Үгүй
1
Ажлын ачаалал
24.8%
65.4%
9.8%
2
Хэрэгт холбогдогчийн авир, зан үйл
14.6%
77.8%
7.6%
3
Эрх мэдэлтэй хүмүүсийн нөлөөлөл,
2.3%
45.1%
52.6%
дарамт шахалт
4
Цалин хөлс амьдралд хүрэлцдэггүй
41.8%
45.4%
12.8%
5
Удирдлагатай таагүй харилцаатай
9.6%
37.0%
53.3%
6
Улс нийгмийн өмнө хүлээдэг өндөр
19.4%
34.1%
46.5%
хариуцлага
7
Мэргэжлийн ур чадвар сулаас
2.3%
22.1%
75.6%
8
Ажлаас
болж
иргэний
эрхээс
16.2%
36.8%
47.1%
татгалздагаас
9
Эрхэлдэг ажлаас болж ойр дотныхонд
9.5%
56.2%
34.3%
учирч болох гадны эрсдлээс
10 Нийгэм эдийн засгийн баталгаагүйгээс
44.1%
51.3%
4.6%
11 Гэр бүл ойр дотныхондоо эдийн засгийн
35.5%
53.9%
10.6%
дэмжлэг үзүүлж чаддаггүйгээс
12 Өөр
55.6%
33.3%
11.1%
Дээрх хариултууд нь шүүгчдийн нийгэм, эдийн засгийн аюулгүй байдал бүрэн
хангагдаагүй байгаагийн гол илрэл болж өгч байна. Хүснэгтэд дурдсан шалтгаануудаас
гадна судалгаанд хамрагдсан шүүгчид амьдрах орчин тав тухгүй, хангалттай
хэмжээний орлогогүй, хэрэгт оролцогчдын эрх зүйн мэдлэг дутмаг явдал, өөрийгөө
хөгжүүлэх боломж дутагддаг, орон байргүй, цалин багатай, шүүгчийн нэр хүнд
нийгэмд сайн биш, стрессээ тайлах, амрах цаг гардаггүйн улмаас эрүүл мэндээрээ
хохирдог, цаг үеийн хууль бус үнэлэмж, удирдлага хамт олны санал зөрөлдөөн зэрэг нь
сэтгэлийн дарамт, стрессийн гол шалтгаан болдог гэж өгүүллээ.
Хэдийгээр шүүгчдийн ажлын ачаалал өндөр, сэтгэл зүйн байдал хямралтай байгаа ч
судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн 63.6 хувь нь өөр байгууллагаас ажиллах санал ирсэн
ч ажлаа солихгүй гэж хариулсан байна. Мөн 21.6 хувь нь цалин хангамж сайтай бол
солино гэж, 0.6 хувь нь ажлаа шууд солино гэж, 2.3 хувь нь албан тушаал дэвших бол
ажлаа солино гэж хариулжээ.
Зураг 3.8. Өөр байгууллагаас ажлын санал ирвэл...
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Судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн
гчдийн хувьд хэрвээ ажлаа соливол гол шалтгаан нь цалин
хангамж байгааг графикаас харж болохоор байна. Хэдийгээр судалгаанд хамрагдсан
гурван шүүгч
гч тутмын хоёр нь одоогийн ажлаа солих бодолгүй
бодолг й байгаа ч, арван ш
шүүгч
тутмын нэг нь энээ талаар тодорхой шийд гаргааг
гаргаагүй явна.
Зураг 3.9. Шүүгчээр
гчээр ажилладагшалтгаан
Албан тушаал өсөх боломжтой
Нийгмийн асуудлаа хурдан шийдүүлэх боломжтой
Цалин өндөр
Тэтгэвэрт гарахад сайн хангалт, хамгаалалттай
Ажиллах орчин тухтай
Эрх мэдэл өндөр, халдашгүй байдалтай
Байгууллага ажлын нэр хүнд өндөр
Мэргэжлээрээ өсөх, ур чадвараа нэмэх
Чаддаг зүйлээ хийж нийгэмд тус болох
Шударга ёс, үнэнийг тогтоодог
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Цаашлаад тэдний шүүгчээр
гчээр ажиллах гол шалтгаан нь нэгдүгээрт
нэгд гээрт нийгэмд шударга ёс,
үнэнийг тогтоодог, хоёрдугаарт чаддаг зүйлээ
з йлээ хийж нийгэмд тус болох гэсэн ххүсэл,
гуравдугаарт, мэргэжлийнхээ хувьд өсч хөгжин, ур чадвараа нэмэгдүүлэх
лэх явдал гэж
хариулжээ.
Дээрх мэдээллүүд
д нь судалгаанд хамрагдсан шүүгч
ш гч нар ажлын ачаалал ихтэй, цалин
хөлс хангалттай биш, энэ бүгдээс
гдээс үүдсэн сэтгэл зүйн
йн дарамтад ордог хэдий ч шударга
ёс, үнэнийг тогтоохын төлөө,
өө, чаддаг зүйлээ
йлээ хийж, нийгэмд тус болохын тулд
ажилладаг гэдгийг харуулж
лж байна.
Шүүгчдийн хөдөлмөрийн
рийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх,
нэмэгд лэх, эдийн засгийн баталгааг
хангахын тулд одоогийн мөрд
рдөж байгаа цалингийн хэмжээг нэмэгдүү
үүлэх, нийгэм
эдийн засгийн бусад хангалтыг эдлүүлэх
эдл лэх шаардлагатай гэж судалгаанд оролцогчид
үзжээ. Санал асуулгын
уулгын судалгаанд оролцогчдын 88.6 хувь, ярилцлагын судалгаанд
оролцогчид 100 хувь шүүгч
гч нар хийж байгаа ажилдаа тохирохуйц цалин ххөлс авдаггүй
гэсэн хариулт өгсөн байв.
39

Чанарын судалгаа 3.1.
Шүүгч нарын цалинг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.
Учир нь:
Нэгдүгээрт, Одоо авч байгаа цалин амьжиргаанд хүрдэггүй. Сарын цалин 1 сая 90
мянган төгрөг авдаг. Ам бүл 6. Нөхөр хүнд ажил хийдэггүй, оюутан, сургуулийн
хүүхдүүдтэй.
Хоёрдугаарт, Орон сууцны зээл авсан. Сард 400 гаран мянган төгрөг орон сууцны
зээлэндээ төлдөг.
Гуравдугаарт, Шүүгчийн ажил эрхэлдэгээс болоод иргэний зарим эрхээсээ татгалзсан
байдаг нь зөвхөн өөрт төдийгүй гэр бүлийн гишүүдэд нөлөө үзүүлдэг. Эндээс болоод
эдийн засгийн баталгаатай байдал манай гэр бүлийн хувьд хангагдах бололцоо
хязгаарлагдмал болж байна.
Анхан шатны шүүхийн шүүгч, 19 жил ажилласан
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс шүүгч нарын дунд явуулсан судалгааны дүнгээс харахад
шүүгч нарын 25 хувь нь 1 хүүхэдтэй, 50 хувь нь 2-3 хүүхэдтэй, 10 хүрэхгүй хувь нь
хүүхэдгүй, үлдэх 15 орчим хувь нь 4 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй байгаа нь тэдний
өрхийн зарлагын түвшин өндөр байгааг харуулж байв. Мөн тус судалгааны дүнгээс
харахад 89.5 хувь нь 1 саяас 1.5 сая төгрөгний цалин авдаг ба нийт шүүгчдийн 94.5
хувийнх нь өрхийн нийт орлого 3 сая төгрөг хүртэл байдаг байна.
Цаашлаад шүүгч нарын 60 гаруй хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцанд, 15.1 хувь нь
хашаа байшинд, үлдэх 24.2 хувь нь байгууллагын мэдлийн болон түрээсийн байранд
аж төрдөг ажээ.
Орон сууцны болон хэрэглээний бусад зээлд нийт шүүгчдийн 50 шахам хувь нь
хамрагдсан байгаа бөгөөд сард төлөх зээлийн хэмжээ дунджаар 500 мянгаас 1 сая
төгрөгт хүрдэг байна.
Чанарын судалгаа 3.2.
...шүүгч хүний цалинг нэмэгдүүлэх онцгой шаардлага байдаг. 1рт Шүүгч нараас асар
их хариуцлага нэхдэг. Шүүгчид алдах эрхгүй, алдвал гүйцээ. Шүүгчдэд нэг зарчим
байдаг“ алдаа бол гэмт хэрэг биш, түүнээс долоон дор учраас алдаж болохгүй” гэж.
Ийм стресстэй ажлыг хийгээд ар гэрийн асуудлаа зохицуулах хэцүү байдаг. ... Бид
яагаад энэ асуудлыг ярьдаг вэ гэхээр ажлын 8 цаг, тэрнээс оройтож суудаг. Бүтэн,
хагас сайны аль нэгэнд заавал ажиллаж таардаг. Орон байр, бусад олон хэрэгцээнд
шүүгчдийн цалин хүрэлцээгүй байдаг. 2рт Шүүгчийн хийж байгаа ажил өөрөө маш
их эрсдэлтэй. Эрүү, иргэн, захиргааны шүүх байсан ч хамгийн эцсийн шийдвэр гаргадаг
хүний амь нас, эд хөрөнгө, бүх юмны талаар. Энэ тохиолдолд шүүгчид ямар нэг
байдлаар, тухайлбал санхүүгийн байдлаар сэдэл өгч болно шүү дээ. Өнөөдөр 1 сая
төгрөгний цалинтай, 2 хүүхэдтэй миний үеийн залуучууд нэг өрөө байранд амьдарч
байна. Энэ тохиолдолд нэг хүн ирээд “ За би чамаас юм гуйхгүй, чи сайхан залуу байна.
Чамд 2 өрөө байр өгье” гэхэд барьц алдвал яана. Би авна гэж байгаа юм биш, гэхдээ
энэ бол бодит байдал. Өөр нэг асуудал байдаг. Шүүгч байж байгаад чөлөөлөгдлөө,
эсвэл 50 хүрээд тэтгэвэрт гарлаа гэхэд 3 жилд өмгөөлөл хийж болохгүй гэдэг шүүгч
байсныхаа төлөө. Би хүсэлтээрээ чөлөөлөгдлөө гэхэд төрийн захиргааны байгууллагад
ороод ажиллаж болно. Тэрний цалин шүүгчийн цалингаас ихгүй ч, дарамт нь бага.
Гэхдээ миний харж байгаагаар өмгөөлөгч болоход мөнгө олох боломж илүү байдаг.
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...Гэтэл би өнөөдөр чөлөөлөгд
гдөж гарлаа гэхэд 2 жил өмгөөлөгч хийх эрхгүүй. Яагаад
гэвэл би шүүгч байсан. Тийм учраас би цалингаа аваад ажиллахаас өөрр яах билээ. Тийм
учраас цалин хэрэгтэй, мөнгө хэрэгтэй. Нэг зүйл
з
нэмж хэлэхэд манай шүүгчид
гчид нэг ийм
зүйл ажиглагддаг. Байр өгөөчч гээд хүсэлт
х
гаргадаг. Тэр байрыг өглөө гэхэд энэ бол
зүгээр нэг л асуудал.
ал. Гэтэл цалин гэдэг бол хүний
х ний ганц ахуй амьдрал ш дээ. Тиймээс бид
нар цалинг минь нэмээд өгөөчч л гэдэг. Шүүгчийн
гчийн хараат бус байдал, ажлын ачаалал
гээд олон асуудлыг цалинг нэмэгдүүлснээр
нэмэгд
шийднэ гэж ойлгож байна.
Анхан шатны шүүхийн шүүгч,
гч, 10 жил ажилласан
Эдгээр баримтууд нь “Шүүгчийн
гчийн албан тушаалын цалингийн хэмжээ нь эдийн засгийн
хувьд бусдаас хараат бус ажиллах, амьдрахад хүрэлцээтэй,
х рэлцээтэй, баталгаатай байх
1
боломжийг хангасан байна” гэсэн заалт бүрэн
б
төгс хэрэгжихгүй
й байгаагийн нэг илрэл
болж өгч байна.
Зураг 3.10.
10. Цалингийн асуудлыг хэрхэн шийдэх тухай шүүгчид
ш
үзсэн нь
Ажилласан жилийг харгалзан шатлал өсгөх
Унаа хоолны мөнгийг нэмэх
Нийгмийн асуудлыг шийдэх замаар нөхөх
Ажлын үр дүнтэй уялдсан урамшуулал нэмэх
Цалин нэмэх
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Санал асуулгад хамрагдаж, өөрсдийн
рсдийн хийж байгаа ажилдаа тохирохуйц цалин авдагг
авдаггүй
гэж үзсэн шүүгчдийн
гчдийн 39.9 хувь нь цалин нэмэх замаар, 26 хувь нь нийгмийн асуудлыг
шийдвэрлэх замаар энэ асуудлыг шийдвэрлэх нь зүйтэй
з
гэж үзэж байв.
Харин ярилцлагын судалгаанд
нд оролцогчид 100 хувь цалингийн хэмжээг хийж байгаа
ажилд нь тохируулан нэмж байж шүүгчдийн
ш гчдийн эдийн засгийн хараат бус байх н
нөхцөлийг
бүрдүүлж,
лж, нийгмийн баталгааг ббүрдүүлэх боломжтой юм гэж үзжээ.
Шүүгч нарын цалин хөлсний
лсний ххүртээмжгүй байдал тэдний өдөр тутмын
тмын амьдралд
дараах байдлаар нөлөөлж
лж байна
байна. Тухайлбал, судалгаанд
удалгаанд хамрагдсан ш
шүүгч нарын
ердөө тал хувь нь буюу 51.8 хувь нь тэдний орлогын ххүрэлцээ хоол хүнсэнд
нсэнд хангалттай
хүрэлцдэг,
рэлцдэг, 42.9 хувь буюу 10 хүн
х тутмын 4 нь зарим талаар хоол хүнсэнд
нсэнд ч дутагдаг
гэж хариулсан байв.
Хүснэгт 3.3. Шүүгч
гч нарын орлогын ххүрэлцээ (мөр бүрт харах)
д/д Хэрэгцээ
Хангалттай
Зарим талаар Хүрэлцдэгг
рэлцдэггүй
дутагдалтай
1
Хоол хүнс
51.8%
42.9%
5.4%
2
Хувцас хунар
16.6%
68.0%
15.4%
1

“Шүүгчийн эрх зүйн
йн байдлын тухай хууль”-ийн
хууль”
23-р зүйл Шүүгчийн
гчийн эдийн засгийн баталгаахэсгийн
23.1
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3
4
5

Орон байр, ус, халаалт
Хүүхдийн
хдийн сурч боловсрох
Эмчилгээ,
эрүүлл
мэндийн
үйлчилгээ авах
Өөрийгөө
хөгжүүлэх,
лэх, сурч
боловсрох чадвараа дээшлүүлэх
дээшл
Амрах, зугаацах, цэнгэх
Ойр дотны хүмүүсээ
сээ мөнгө
м
төгрөгөөр дэмжин тэтгэх
Аюулгүй,
эрүүлл
орчинд
амьдрах нөхцөлөө сайжруулах
Соёлын хэрэгцээгээ хангах

6
7
8
9
10

28.0%
5.3%

52.8%
51.5%

19.3%
43.2%

8.2%

48.5%

43.3%

7.0%

52.0%

40.9%

15.9%

52.2%

31.8%

3.0%

29.7%

67.3%

2.4%

32.1%

65.5%

9.7%

53.3%

37.0%

Судалгаанд хамрагдсан шүүгч
гч нарын тал хувь нь л хоол хүнс
х нс буюу амьдралын анхдагч
хэрэгцээгээ цалингаасаа хангаж байгаа ба хувцас, орон байр, боловсрол, амралт зугаа
цэнгэл, өөрийгөө хөгжүүлэх
лэх зэрэг хоёр, гуравдугаар шатны хэрэгцээгээ хангах байдал
туйлын хүндрэлтэй болжээ.
Шүүгч нарын цалингаас гадуурх орлого
орлого олох боломж хуулиар хязгаартайн зэрэгцээ
эрхэлж байгаа ажлын ачаалал өндөр,
ө
р, эдийн засгийн болон бусад эрх хязгаарлагддаг тул
амьдралын бүх хэрэгцээгээ зөвх
вхөн
н албан тушаалын цалингаас хангаж байдаг байна.
Түүнчлэн нийт шүүгчдийн
гчдийн 58.7 хувь 55-аас 15 сая, түүнээс дээш төгрөгний
гний цалингийн
зээл авч тэдний гуравны нэгээс илүү
ил хувь нь сард 500 мянга хүртэл төгр
грөгийн зээл
төлж амьдарч байна.
Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт шүүгчдийн
ш
зээлд хамрагдсан байдал
йдал ба зээлийн
төрлийг
рлийг харвал цалингийн зээлд хамрагдагсад хамгийн их, хэрэглээний зээлд
хамрагдагсад хамгийн бага үзүү
үүлэлттэй байв.
Зураг 3.11. Зээлийн төрөлл ба хамрагдалт
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Зураг 3.12. Сургалтын төлб
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Мөн
н тэдний 45 орчим хувь нь оюутны болон дунд сургуулийн сурагчдын сургалтын
төлбөр төлж
лж амьдардаг гэсэн байна. Ийн ш
шүүгч
гч нарын эдийн засгийн чадамж
тааруухан байгаа явдал нь тэдний “эдийн засгийн хувьд хараат бус байх, халдашг
халдашгүй
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байх, бусдын нөлөөнд автахгүй байх” зэрэг хуулийн заалтыг хэрэгжихэд томоохон саад
учруулах эрсдэлтэй байгаа нь харагдлаа.
Чанарын судалгаа 3.3.
Залуу шүүгчид зээлээс зээлийн хооронд амьдардаг, бие биеээсээ мөнгө зээлээд явдаг
Шүүгчдийн эрүүл мэндийн асуудалд анхаарах, жилдээ нэг удаа үнэгүй үзлэгт
оруулчихдаг байх
Байр орон сууцны асуудлыг цогцоор нь шийдэх-тэгвэл нөлөөлөлд орохгүй, шүүгч
өөрийгөө хамгаалах боломжтой
Жилдээ нэг удаа амраадаг байх \хөрөнгө мөнгөний асуудлыг шийддэг байх\
Анхан шатны шүүхийн шүүгч, 2 жил ажиллаж байгаа
Шүүгч нарын хувьд эдийн засгийн тааруу чадамжийг дээшлүүлэх гарц болох
цалингийн хэмжээний талаар ярилцлагын судалгаанд оролцсон шүүгчдээс тодруулахад
хамгийн багадаа 3 сая, ихдээ 10 сая төгрөг нь байх нь зүйтэй гэсэн саналууд ирсэн.
Чанарын судалгаа 3.4.
Хэрэгцээ бол хязгааргүй. Гэтэл улсын хариуцлагатай алба хашдаг хүний хувьд төсвийн
сахилга бат гэж байна. Тиймээс 10 сая энэ тэр гэж дураараа дургиж болохгүй ш дээ.
Ингээд бодоход сард 700-800000 төгрөгний лизинг төлдөг, хүүхдүүдийн сургууль соёл
гээд бодоход гар дээрээ 3 сая төгрөгний цалин авч байхад боломжийн гэж бодож
байна.
Анхан шатны шүүхийн шүүгч. 10 жил ажилласан
Гэхдээ зээлийн төлбөр, сургалтын болон бусад төлбөрүүдийг төлж барагдуулаад
үлдсэн мөнгийг нь өдөр тутмын амьдралдаа хэрэглэхэд ам бүлийн гишүүд, гэр бүлийн
хүний орлогын хэмжээнээс хамаараад дунджаар 3-4 сая төгрөг байх нь зүйтэй гэдэг
дээр ихэнх шүүгчид санал нэгдэж байв.
Чанарын судалгаа 3.5.
Хэд байхыг сайн хэлж мэдэхгүй ч эхний удаадаа 3.5 сая төгрөг байхад ахуй амьдралаа
зохицуулаад явахад хангалттай. Цаашид үнийн өсөлт болбол дагаж нэмэгддэг байх
хэрэгтэй. Уурхайн жолооч сардаа 2-3 сая төгрөг авч байхад бид 1 сая төгрөгний
цалинтай байна. Шүүгчид томилогддог, энэ тохиолдолд гэр бүлийн хүнийх нь
ажлын байрыг бэлддэг байх хэрэгтэй.
Гадаад дотоодод сургалтанд хамруулах.
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд заасан шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах
хэрэгтэй \хамгаалалтад авдаг байх үүнд шүүх хөрөнгө мөнгө төсөвлөж зарцуулахад
анхаардаг байх\ Хэрэг маргааныг шударгаар шийдвэрлэсний төлөө халдлагад өртөх,
заналхийлэлд өртдөг, нэр хүндэд халддаг-Үүн дээр шүүхийн Тамгын газар ямар ч арга
хэмжээ авахгүй явсаар өдий хүрсэн.
Анхан шатны шүүгч, 2 жил ажиллаж байгаа.
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Цаашлаад шүүгчийн
гчийн зэрэг дэвтэй холбоотой цалингийн ялгаатай байдаг одоогийн
тогтолцоог буруу гэж ихэнх шүү
үүгчид үзжээ.
Зураг 3.13.
13. Цалингийн тогтолцоо нь
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Анхан шатны
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шүү
үүгчид дээд
шатны
шүүгчдээс илүү олон хэрэгтэй танилцаж, илүү
ил их ачаалалтай ажилладаг,
илладаг, ббүх хэргийн
холбогдогчтой уулздаг, хэргийн н
нөхцөлл байдлаас шалтгаалан нэг хэргийг шалгах
хугацаа 2-33 сар болж сунжрах явдал элбэг тохиолддог гэх мэтчилэн ажлын ачаалал
ихтэй байдаг байна.
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Гэвч нөгөө талаас одоогийн цалингийн шатлалыг ззөвтгөх хэсэг байгаа бөөгөөд тэдний
үзлээр
злээр албан тушаалын зэрэг дэв гэж байх ёстой, анхан шатны шүүгчид
ш гчид дээд шатны
шүүгчдээс өндөр
р цалин авбал тэдний мэргэжлийн хувьд өсч хөгжих хүсэл
сэл тэмүүлэл
тэм
байхгүй болно зэрэг шалтгааныг тэд дурдаж байлаа
байлаа.
Хүснэгт 3.4. Шүүгч нарын одоогийн цалингийн тогтолцооны талаарх санал
д/д Анхан шатны шүүгчийн
Хувь
гчийн цалин ижил буюу илүү
ил байх ёстой
1
Ачаалал харилцан адилгүй
адилг байдаг боловч шүүгч бүхэн адил албан
23.7
тушаалд ажилладаг, нэг эрх мэдэл хэрэгжүүлдэг
хэрэгж
2
Шүүгчийн халдашгүй
й байх зарчмыг хангах
1.1
3
Цалин нь эрх мэдэл биш, харин хийсэн ажил, дуслуулсан хөлсний
х
.6
үнэ цэнэ байх ёстой
4
Анхан шатны шүүгчид
гчид ажлын ачаалал их, хавтаст хэргийг
49.7
бүрдүүлж, бүхий л үйл
йл ажиллагааг хийдэг учир техник ажлууд
ихтэй, хүлээх
лээх хариуцлага ижил
5
Бүх зүйл
йл анхан шатны ш
шүүхээс шалтгаалдаг
.6
6
Хэргийн тооноос хамаарахгүй
хамаарахг оюуны хөдөлмөр эрхэлдэг
.6
7
Өөрийн ажилласан жил, хийж байгаа ажилдаа тохирсон цалин
.6
авдаггүй
8
Шударга байх хэрэгтэй
.6
Дээд шатны шүүгчийн
ш
цалин илүү байх ёстой
9
Ажлын хариуцлага ур чадвартай хамааралтай, анхан шат өндөр
.6
цалинтай байвал хүн өсч
сч хөгжихгүй
х
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10
11
12

Мэргэжлийн ур чадвар шат ахих тусам илүү
ил байх ёстой учраас
Дундыг баримталсан
Ажлын шийдвэр тогтоол үндэслэлтэй гарсан эсэхийн хянаж үздэг.
Нотлох баримт бүрдүүлж
лж үнэлэх
Улс орны практик ийм байна

6.8
2.3
.6

Дээрх хариултуудаас үзэхэд
зэхэд анхан шатны ба хяналтын, давж заалдах шатны ш
шүүхийн
шүүгчдийн
гчдийн цалинг ялгаатай тогтоосон нь нийт шүүгч
ш
нарын хувьд төөдийлөн зөв
санагдахгүй байгаа бөгөөд
д энэ асуудалд анхаарал хандуулж, цалингийн хэмжээг
тогтоох шинэ аргачлал нэвтрүү
үүлэх шаардлагатай байгаа харуулж байна.
Зураг 3.14.
14. Хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа хуульчдын цалин ...
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85
гаруй хувь нь хувийн
хэвшилд ажилладаг
хуульчид
шүүгчидтэй
харьцуулахад ил
илүү
өндөрр цалин авдаг
гэж хариулжээ.

Санал асуулгын болон ярилцлагын судалгаанд оролцогчдын үзэж
зэж байгаагаар
шүүгчдийн цалин бодит
дит амьдралд хүрэлцэхгүй
х
байна. Шүүгчид
гчид хувийн хэвшилд
ажилладаг хуульчид тэднээс илүү
ил
өндөр цалинтай гэж үзэж байв. Үүний
ний зэрэгцээ
шүүгчийн эрх зүйн
йн байдлын тухай хууль болон бусад баримт бичигт зааснаар хуульч
хүн шүүгчийн
гчийн албан тушаалыг хашсанаар иргэний
иргэний болон эдийн засгийн хэд хэдэн
эрхээ хасуулдаг ба энэ нөхцөл
л байдал ба ажлын өндөрр ачааллаас шалтгаалж цалингаас
гадуурх нэмэлт орлого олох боломж хомс байна.
Цаашлаад судалгаанд оролцсон шүүгчдийн
ш гчдийн 40 гаруй хувь нь ухамсартай сонголт хийж
шүүгч болсон тул аливаа нөхв
хвөр, хөнгөлөлт шаардлагагүй гэж үзсэн
зсэн бол 11.4 хувь нь
энэ талаар тодорхой саналгүй
й байлаа. Үлдэх 50 шахам хувь нь төрр иргэний эрхээ
хязгаарлуулснаас үүсэх
сэх алдагдлыг эдийн засгийн болон бусад хэлбэрээр н
нөхвөрлөх
ёстой гэж үзжээ.
Зураг 3.15. Иргэний эрхийн нөххөн төлбөр (хүйсээр)
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нөхвөр, хөнгөлөлт төр эдийн засгийн мөнгөн хэлбэрээр
шаардлагагүй аргаар нөхөх нь зөв
бус өөр арга
хэлбэрээр нөхөх
шаардлагатай

мэдэхгүй

Иргэний зарим эрхээ хязгаарлуулсны төлөө
т
тодорхой хэмжээний нөхөн
н ттөлбөр авах
талаарх судалгаанд хамрагдагчдын саналыг ажилласан жилтэй харьцуулан авч үзэхэд
олон ба цөөн
н ажил ажилласан шүүгчдийн
ш
хооронд ялгаатай зүйл
йл ттөдийлөн
анзаарагдсангүй.
й. Нийслэл ба орон нутгийн шүүгч
ш гч нарын хувьд ч дээрх хандлага жигд
тархсан байсан бол эрэгтэй эмэгтэй шүүгчдийн
ш гчдийн дунд ялгаатай хариултууд ажиглагдсан.
Зураг 3.16. Шүүгч хүний
ний эрхэмчанарт нөлөөлөх
н
хүчин зүйлс
Улс төрчид, эдийн засгийн
бүлэглэлийн дарамт шахалт
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Нэгэнт ухамсартай
хамсартай сонголт хийж шүүгч
ш гч болсон тул иргэний эрхээ хасуулсны н
нөхөн
төлбөр шаардлагагүй
й гэсэн хариултад хүйсийн
х йсийн ялгаа бага харагдаж байгаа бол н
нөхөн
төлбөрийг мөнгөн ба мөнгөн
н бус хэлбэрээр авах тал дээр нэлээд ялгаатай хандлага
ажиглагдлаа. Эмэгтэй шүүгч
ч нар төрийн
т
зүгээс шүүгч
гч нарт зориулсан компенсаци
буюу иргэний зарим эрхээсээ татгалзсаны төлбөрийг
т
мөнгөн
н бус хэлбэрээр авах нь
зүйтэй гэж үзсэн
зсэн бол эрэгтэй шүүгч
ш
нар эдийн засгийн аргаар нөхвөрр авахыг ил
илүүтэй
үзсэн байна.
Эцэст нь шүүгч хүний
ний эрхэм чанарт сөргөөр
с
нөлөөлдөг хүчин зүйлсийг
йлсийг илр
илрүүлэхийг
зорьсоноор энэ удаагийн судалгааны асуулга өндөрлөсөн билээ.
Судалгаанд хамрагдагчдын үзсэнээр
зсэнээр шүүгч
ш
хүний
ний эрхэм чанарт хамгийн их ссөргөөр
нөлөөлдөг хүчин зүйл
йл нь эдийн засгийн бие даасан байдал хангалттай биш явдал гэж
үзсэн. Үүний
ний дараа нийгмийн оюун санааны хүрээнд
х
шүүгчид
гчид шударга ажилладагг
ажилладаггүй
гэсэн ойлголт түгээмэл
гээмэл тархсан явдал гэж хариулжээ. Ш
Шүүгчдийн
гчдийн эдийн засгийн хараат
бус байдал шүүгч хүний
ний эрхэм чанарт нөлөөлнө
н
гэж дөнгөж шүүгчийн
гчийн гараагаа эхэлж
байгаа болон олон жил ажилласан шүүгч
ш
нар үзжээ. Харин шүүгчээр
гчээр ажиллаад 44-10
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жилийн нүүр үзэж байгаа шүүгчийн карьерийн ид оргил үедээ яваа шүүгчид эдийн
засгийн хараат байдлаас илүүтэй нийгэмд тархсан шүүгчид шударга ажиллахгүй байна
гэдэг ойлголт шүүгчийн эрхэм чанарт сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэж байна.
Дээрх ойлголтуудаас гадна шүүгч нар мэргэжил нэгтнүүдийнхээ шүүгчийн эрхэм
чанарт сөргөөр нөлөөлж байгаа дараах хүчин зүйлс байна гэжээ. Үүнд:
Хүснэгт 3.5. Шүүгчийн эрхэм чанарт сөргөөр нөлөөлөх хүчин зүйлүүд
д/д
Хувь
1
2
3
4
5
6
Нийт

Хараат бус байж чаддаггүй, нөлөөнд автах
болсон.
Хэрэглэж байгаа хууль тогтоомж сул байгаагаас
Сэтгэлгүй шүүгч нар их байна
Шүүгчид бэлтгэдэг боловсролын тогтолцоонд
анхаарах
Удирдлагыг сонгохдоо мэдлэг чадвараас гадна ёс
суртахууны түвшинг нь харгалзаж үзэх
Удирдлагын дарамт

3.0
.6
.6
1.1
.6
.6
100.0

Шүүгчийн хүний эрхэм чанарт дан ганц эдийн засгийн хүчин зүйлээс
гаднаболовсролын түвшин, хувь хүний ёс зүйн суурь хүмүүжил зэрэг асуудлууд мөн
нөлөөтэй байгааг судалгаанд хамрагдсан шүүгчид олж харан нээлттэй хариултын
хэлбэрээр мэдээлэл өгсөн байна.
4.ШҮҮГЧИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БИЕ ДААСАН, ХАРААТ БУС БАЙДАЛ:
ЦАЛИН ХАНГАМЖ, ҮНДЭСЛЭЛ
4.1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАРААТ БУС БАЙДЛЫГ ОЙЛГОХ НЬ
Англи хэлний “impartiality”, “independence” орос хэлний“независимость” гэсэн үг
монгол хэлнээ “бие даасан байдал”, “хараат бус байдал” хэмээн хөрвөн хэрэглэгдэж
байна. Үүнээс шүүх эрх мэдэл, хуулийн засаглалын хүрээнд “хараат бус байдал” гэсэн
ойлголт дагнан хэвшиж, хууль тогтоомжид ч энэ байдлаар буусан бөгөөд зарим
тохиолдолд хараат бус бие даасан байдал гэж нийлмэл хэлбэрээр ашиглаж байна.
Монгол хэлний товч тайлбар толь бичигт “хараат” гэсэн үг нь бусдын харьяат байх,
эрхшээлд байх, бусдын мэдэлд байх гэсэн утга санааг илэрхийлнэ1 хэмээн үгүүлжээ.
Харин энэ үгний эсрэг утга нь бусдын эрхшээл, мэдлээс ангид, харьяат бус байдал
гэсэн санааг илэрхийлдэг аж.
Тэгэхээр бие даасан, хараат бус байдал гэсэн ойлголт нь хэн нэгэн этгээд,
байгууллагын хяналт, эрхшээлээс ангид байж, тэдний хүсэл зоригоос үл хамааран
шийдвэр гаргах боломж гэсэн утга санааг илэрхийлдэг2 байна.

1
2

Цэвэл. Я (1966) Монгол хэлний товч тайлбар толь. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн хэрэг эрхлэх хороо
What is economic independence.http://wiki.answers.com; http://www.macmillandictionary.com.
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Шүүх, шүүгчийн хараат бус бие даасан байдал:
Шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хараат бус байдал гэдгийг судлаачид шүүх, шүүгч
“аливаа этгээдээс хараат бус байж, гагцхүү Монгол Улсын Үндсэн хууль, түүнд
нийцүүлэн гаргасан, албан ёсоор нийтлэгдсэн бусад хууль, Монгол Улсын олон улсын
гэрээнд захирагдахыг хэлнэ” гэсэн хуульд заасан хүрээнд ойлгодог бөгөөд зарим
судлаачид эл хараат бус байдлыг дархлааны цогц институцүүд хангана хэмээн
тайлбарласан байна. Тэдний үзэж байгаагаар “Шүүх эрх мэдлийнсуурь хараат бус
байдал, Шүүхийн эрх зүйн байдлыгдордуулахгүй байх баталгаа, Улс төрийн болон
бусад нөлөөнөөс хамгаалагдсан байдал;Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа, Шүүхийн
бие даасан захиргаа, Шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаа, Шүүгчдийн байгууллага,
Шүүгчид бүрэн эрх олгох арга, Шүүх доторх хараат бус байдал(intra-judicial
independence), Шүүгчийн сахилга, хариуцлага, ес зүй, хувийн хараат бус байдал,
Шүүгчийн хариуцлага, шүүн таслах ажиллагааны үр нөлөө зэрэг дархлааны
институцийн тусламжтайгаар шүүгчийн хараат бус байдлыг бүрэн утгаар нь
хэрэгжүүлж болно хэмээн үзжээ.1 Эдгээрээс шүүгчийн хараат бус байдлын баталгааны
институцид шүүгчийн цалин хангамж, нийгэм эдийн засгийн баталгаа багтаж байдаг
аж.
Шүүгчийн хараат бус байдлын эдийн засгийн шалгуур үзүүлэлт:
Түүнчлэн шүүгчийн хараат бус байдлын нэг чухал шалгуур үзүүлэлт бол түүний эдийн
засгийн бие даасан байдал юм гэдгийг шүүх засаглал, түүний хараат бус байдлын
талаарх олон улсын баримт бичгүүдэд мөн онцлон заасан байна. Олон улсын
хуульчдын холбооноос баталсан “Шүүхийн бие даасан байдлын минимум стандартын
тухай Шинэ Делийн журам”, Шүүхийн бие даасан байдал, дэлхийн энх тайваны олон
улсын холбооноос гаргасан “Шүүхийн бие даасан байдлын олон улсын стандарт” зэрэг
баримт бичгүүд шүүхийн эдийн засаг санхүүгийн бие даасан байдал, түүний дотор
шүүгчийн цалин хангамжийн зохистой шийдлийн ач холбогдлыг онцлон дурдсан
байна.2
Эдийн засгийн хараат бус байдал гэж юу вэ?
Бие даасан хараат бус байдал гэдгийг эдийн засгийн үүднээс авч үзэхэд 1. Өөрийн
болон өөрөөс хамааралтай хүмүүсийн суурь болон ахисан хэрэгцээг хангах мөнгө
санхүүгийн орлого, чадамж, 2. Аливаа шийдвэр гаргахад бусдын хүсэл зоригоос үл
хамаарч бие даан шийдэх эдийн засгийн боломж, 3. Гаргасан шийдвэрээс үүдэн
бусдаас ирж болзошгүй мөнгө санхүүгийн хориг санкциас үл хамаарах эдийн засгийн
аюулгүй байдал зэрэг үндсэн шинжүүдтэй холбон тайлбарлаж болох юм.
Хүний хэрэгцээ хязгааргүй тул түүнийг бүрэн хангана гэдэг нь боломжгүй зүйл хэмээн
судлаачид үздэг хэдий боловч хүн өөрийн эрхэм чанараа хадгалах, нэр хүнд статусаа
өндөрт өргөж явахад шаардагдах наад захын хэрэгцээг АНУ-ын эрдэмтэн А. Маслоу
1

Н.Лүндэндорж, Ч.Өнөрбаяр (2010) Монгол улсад шүүхийн хараат бус байдлыг бэхжүүлэх нь. Бодлогын
тойм судалгаа. Улаанбаатар: Нээлттэй Нийгэм Форум
2
The Judicial independence. www.jiwp.org; Shimon Shetreet (2008) Creating Culture of Judicial Independence:
The practical challenge and the conceptual and constitutional infrastructure, in Shimon Shetreet and Christopher
Forsyth: The Culture of Judicial Independence: Conceptual Foundations and Practical Challenges.
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тодорхойлон гаргасан нь дэлхий дахинаа “Маслоугийн шаталсан хэрэгцээний онол”
хэмээн алдаршжээ. Тэрээр хүний хэрэгцээг 1. Физиологийн хэрэгцээ: хоол хүнс, хувцас
хунар гм суурь хэрэгцээ, 2. Аюулгүй байдлын хэрэгцээ: аюулгүй эрүүл саруул орчинд
амьдрах, орон байр, эрүүл мэндийн тусламж авах, хүчирхийллээс хамгаалуулах, 3.
Харьяалагдах, хайрлах, хайрлагдахын хэрэгцээ: гэр бүлээ халамжлан тэтгэх гм
хэрэгцээг хангаж байж сая хүний эрхэм чанар (human dignity) хангагдана 1 хэмээн
тодорхойлжээ.
Эдийн засгийн эрх чөлөө болон шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал:
Эдийн засгийн эрх чөлөө хийгээд шүүгчийн хараат бус байдлын эдийн засгийн
баталгаа гэсэн ойлголт нь харилцан өөр өөр утга агуулгыг илэрхийлнэ. Хувь хүн
хийгээд бизнесийн байгууллагын хараат бус байдал нь эдийн засгийн эрх чөлөө гэсэн
ойлголтоор дамжин хэрэгждэг бөгөөд үүнийг хэмждэг олон улсын хэд хэдэн индекс
аргачлал байдаг байна.
Фрэйзерийн институтээс эрхлэн гаргадаг “Эдийн засгийн эрх чөлөөний индекс” 2
түүнчлэнХеритэдж Сангаас Уолл Стрит Жорналтай(The Wall Street Journal) хамтран
гаргадаг “Эдийн засгийн чөлөөт байдлын индекс” 3 нь улс орон, хувь хүний эдийн
засгийн эрх чөлөөний бодит байдлыг тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүдээр хэмжин
гаргадаг ажээ. Эдгээр байгууллагуудын тодорхойлж байгаагаар “Эдийн засгийн эрх
чөлөө бол өөрөө хувь хүний сонголтын эрх чөлөө, хувь хүмүүсийн солилцоо,
бизнесийн эрх чөлөө, өрсөлдөөний эрх чөлөө, хувь хүн болон түүний эд баялгийн
халдашгүй эрх чөлөөгэсэн тулгуур ухагдахуунуудыг агуулдаг бөгөөдэдийн засгийн
чөлөөт байдал нь иргэд өөрсдөө эрх чөлөөгөө хамгаалах болон сахин хадгалахад
зайлшгүй шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйлдвэрлэл, хуваарилалт ба
хэрэглээн дэх засгийн газрын албадлага эсвэл хязгаарлалт хэр зэрэг байгаагаар
тодорхойлогдоно.Өөрөөр хэлбэл, хүмүүс хамгийн зөв гэж бодсон зүйлээ хийж,
хэрэглэж, тэр зүйлдээ хөрөнгө оруулж байх эрхээр тодорхойлогддог байна.
Харин шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал нь өөрийн албан үүргээ
гүйцэтгэсний төлөө төрөөс авч буй цалин хангамжид тулгуурлана. Өөрөөр хэлбэл,
шүүгчээр ажиллаж буй хүн “шүүгч багшлах болон эрдэм шинжилгээний ажил
гүйцэтгэхээс бусад хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил, албан тушаал
хавсрах эрхгүй” 4 байдаг тул түүний эдийн засгийн бие даасан, хараат бус байдлыг
ажил олгогч төр бүрэн хариуцаж, хүрэлцээтэй хангалттай цалин хангамж олгох замаар
эл хараат бус байдлыг хангадаг байна.
Монгол шүүгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд нийт шүүгчдийн 89.5
хувь нь 1 саяас 1.5 сая төгрөгний цалин авдаг ба нийт шүүгчдийн 94.5 хувийн өрхийн
нийт орлого 3 сая төгрөг хүрдэг байна.
4.2. ШҮҮГЧДИЙН ЦАЛИН НЭМЭХ ҮНДЭСЛЭЛИЙГ ТОМЬЁОЛОХ НЬ

1

Feltham. B, Cottingham.J (2011)Partiality and Impartiality: Morality, Special Relationships, and the Wider
World. www. Эх сурвалж: http://www.oxfordscholarship.com
2
Нээлттэй нийгэм Форум “Монгол улсын эдийн засгийн эрх чөлөө” судалгааны тайлан. Эх сурвалж:
www.forum.mn
3
Heritage foundation The 2010 Index of Economic freedom.Эх сурвалж: www.heritage.org
4
Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль. www.legalinfo.com
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Шүүгчдийн цалин хангамж хийгээд хэрэглээ: Суурь хэрэгцээгээ (хоол хунс, хувцас
хунар гм) хангахад 3 ам бүлтэй шүүгчийн гэр бүлд наад зах нь 1.349.100 төгрөг
шаардлагатай
Судалгааны дүнгээс үзэхэд шүүгч нарын цалин хөлс нь тэдний суурь хэрэгцээг ч бүрэн
хангаж чадахгүй байна. Судалгаанд хамрагдсан шүүгч нарын ердөө тал хувь нь буюу
51.8 хувь нь тэдний орлогын хүрэлцээ хоол хүнсэнд хангалттай хүрэлцдэг, 42.9 хувь
буюу 10 хүн тутмын 4 нь зарим талаар хоол хүнсэнд ч хүрэлцдэггүй гэж хариулсан
байна.
Харин хувцас хунар авах зэрэг хэрэгцээнд нийт шүүгчдийн 16.6 хувь нь хүрэлцэхүйц
мөнгө зарцуулж чаддаг бол 83.4 хувь хүрдэггүй буюу хагас дутуу хүрэлцдэг хэмээн
хариулсан байна.
2013 оны байдлаар манай улсын хүн амын амьжиргааны доод түвшин эдийн засгийн
бүсээс хамааран 130500 төгрөгөөс 149900 төгрөг байна. Амьжиргааны баталгаажих
доод түвшинг 1 хүний сарын энгийн хэрэглээнд орлуулан тооцоход гурван хүүхэдтэй
айлын сарын суурь хэрэгцээний зардал Улаанбаатар хотод дунджаар 749500 төгрөг
болж байна. Шүүгчдийн 82.6 хувь нь 1-3 хүүхэдтэй гэсэн баримт байна. Амьжиргааны
баталгаажих доод түвшинг бүс нутаг болон хүүхдийн тоотой харьцуулж үзэхэд 1
хүүхэдтэй баруун бүсийн өрх сард дунджаар 369000 төгрөгийг өдөр тутмын
хэрэглээндээ зарцуулдаг бол Улаанбаатар хотод энэ тоо 449700 төгрөг болж өсч байна.
Хүүхдийн тоо нэмэгдэхэд энэ дүн дагаж нэмэгдэх бөгөөд хүснэгт 2-т дэлгэрэнгүй
үзүүллээ.
Хүснэгт 2. Амьжиргааны баталгаажих доод түвшин1, цалингийн харьцаа
Д/д Бүс нутаг
АБДТ
1 хүүхэдтэй
2 хүүхэдтэй
3 хүүхэдтэй
ам бүл 3
ам бүл 4
ам бүл 5
1
Баруун бүс
132000
396000
528000
660000
2
Хангайн бүс
130900
392700
523600
654500
3
Төвийн бүс
132400
397200
529600
662000
4
Зүүн бүс
130500
391500
522000
652500
5
Улаанбаатар
149900
449700
599600
749500
2013 оны байдлаарнэг гэр бүлийг дунджаар гурваас таван хүнтэй гэж тооцоход бүс
нутгаас шалтгаалаад сард369000 төгрөгнөөс 749500 төгрөгийг өдөр тутмын энгийн
хэрэглээнд зарцуулж байна.
Хүснэгт 3. Шүүгчдийн гэр бүлийн сарын нийт орлогын дүн2
№ Утга
Тоололт Хувь
1 1,5 саятөгрөгхүртэл
189
46,4
2 1,5 саяас 3 саятөгрөг
197
48,4
3 3 саяас 4,5 саятөгрөг
16
3,9
4 4,5 саяасдээштөгрөг
5
1,2
5 Нийт
407
100
1
2

www.nso.mn Амьжиргааны баталгаажих доод түвшин. 2013 оны байдлаар
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн судалгааны тоон мэдээнээс
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Хүснэгт 2-т үзүүлсэн тоог шүүгчдийн өрхийн сарын орлогын хэмжээтэй харьцуулж
үзлээ. Шүүгчдийн 46.4 хувийнх нь өрхийн сарын орлого 1.5 сая төгрөг, 48.4 хувийнх
нь өрхийн сарын орлого 1.5-с 3 сая төгрөг байна. Амьжиргааны баталгаажих доод
түвшинг 1 хүний сарын энгийн хэрэглээнд орлуулан тооцоход шүүгчдийн цалингийн
26.4-74.9 хувийг өдөр тутмын хэрэглээний зардал эзэлдэг ажээ. Тодруулбал,
шүүгчдийн 46.4 хувь нь өрхийн сарын орлогынхоо 26.4-49.9 хувийг, 48.4 хувь нь
өрхийн сарын орлогынхоо 13.2-с 24.9 хувийг өдөр тутмын хэрэглээнд зарцуулдаг
байна.
Амьжиргааны баталгаажих доод түвшин гэдэг бол нийгмийн хамгийн эмзэг бүлэг буюу
нийгмийн доод давхрааны төлөөллийг өлсөх, даарах аюулаас бүрэн хэмжээгээр
хамгаалахгүй боловч харин өлссөн, даарснаас болж амь насанд нь аюул учрахгүйгээр
амь зуух наад захын баталгаа гэсэн үг юм. Энэ нь амьдралын чанарын асуудлыг
ярихаас амьдрах аюулгүй байдлын доод хязгаар гэж ойлгож болно.
Эдийн засгийн Хамтын ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллагаас1 улс орнууд, тэдгээрийн
ард олны амьдралын чанарын индексийг орлого, орон сууц, хөдөлмөр эрхлэлт,
боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хүрээлэн буй орчин, аюулгүй байдал зэрэг
үзүүлэлтээр хэмжиж тодорхойлдог. Эдгээр үзүүлэлтийн хэмжих нэгж нь сэтгэл
ханамжийн түвшин билээ. Харин шүүгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүнгээс үзэхэд
гол үзүүлэлт болох цалин хангамж, орон сууцны нөхцөл, боловсрол, эрүүл мэнд,
аюулгүй эрүүл орчин зэрэг үзүүлэлтээр сэтгэл ханамжийн түвшин тун доогуур гарч
байгаа юм.
Мөн нийгмийн давхраажлын онолын хувьд нийгмийн дунд давхрааны төлөөлөгчид
амьжиргааны баталгаажих доод түвшнээс наад зах нь 3-5 дахин илүү орлоготой болж
байж сая дундаж амьдралын баталгаа хангагдана гэж үздэг.2
Энэ утгаараа ам бүл гурвуул шүүгчийн гэр бүл сардаа 1.349.100 төгрөгийг хоол хүнс,
хувцас хунарын хэрэглээндээ зарцуулж байж сая дундаж амьдралтай гэр бүлийн
хэмжээнд хүрэх боломжтой болно гэсэн үг юм.
Шүүгчийн цалинг дундаж цалинтай харьцуулахад 5 дахин нэмэх үндэслэл 1:
Хэрэглээний үнийн өсөлт 2012 оны 6 дугаар сарын байдлаар өмнөх оны мөн үеийнхээс
14.7 хувиар өссөн3 байхад 2012 -2013 оны хооронд шүүгчийн цалингийн өсөлт өмнөх
үеэс буурч 14 хувьд хүрч хэрэглээний үнийн өсөлтөөс 0.7 хувиар хоцорчээ. Түүнчлэн
2012 оны 6 дугаар сарын байдлаар зөвхөн нэг сарын дотор орон сууц, ус, цахилгаан,
түлшний үнэ, 1.3 хувиар, хүнс, ундаа, усны бүлгийн үнэ оны эхнээс 22.5 хувиар4 өссөн
нь шүүгчдийн цалингийн худалдан авах чадварыг улам доройтуулсан байна. Түүнчлэн
2013 оны 4 дугаар сарын байдлаар зөвхөн нэг сарын дотор хэрэглээний сагсны
судалгаанд сонгогдсон хүнсний 93 нэрийн барааны 44.1 хувь буюу 41 нэрийн барааны
үнэ нэмэгджээ.5

1

Organization for Economic Cooperation and development.Quality life index.
http://www.oecdbetterlifeindex.org
2
Мөнхбат.О(2010) Социаль бүтцийн социологи. Улаанбаатар. МУИС-ийн хэвлэх
3
Үндэсний статистикийн хороо 2012 оны 6 дугаар сар. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал.
4
Мөн тэнд
5
Үндэсний статистикийн хороо 2013 оны 4 дүгээр сар. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал

51

Үүнээс үзэхэд хэрэглээний үнийн өсөлт өндөр хувьтай байгаа өнөөгийн нөхцөлд
шүүгчийн цалин хангамжийг жилд 20-30 орчим хувиар нэмэх нь шүүгчийн хараат бус
байдлыг хангахад үр өгөөж багатай болох нь харагдаж байна.
Орон сууцны болон хэрэглээний зээлээ төлөхөд дундаж шүүгчид сард 500 зуун
мянгаас 1 сая болон түүнээс дээш төгрөг шаардлагатай:
Судалгааны дүнгээс үзэхэд шүүгчдийн 97.6 хувийн цалин орлого аюулгүй, эрүүл
орчинд амьдрах нөхцлөө сайжруулахад зарим талаар болон огт хүрэлцдэггүй хэмээн
хариулсан бол дөнгөж 2.4 хувь нь хангалттай хүрдэг гэж үзсэн байна.
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс хэрэгжүүлсэн судалгаанаас үзэхэд шүүгч нарын 60 гаруй
хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцанд, 15.1 хувь нь хашаа байшинд, үлдэх 24.2 хувь нь
байгууллагын мэдлийн болон түрээсийн байранд аж төрдөг байна. Орон сууцны болон
хэрэглээний бусад зээлд нийт шүүгчдийн 50 шахам хувь нь хамрагдсан бөгөөд сард
төлөх зээлийн хэмжээ дунджаар 500 мянгаас 1 сая төгрөг хүрдэг аж.Шүүгчид зээлийн
төрлөөсөө хамаараад хамгийн багадаа 5 саяас 30 сая төгрөгийн зээлтэй байгаа ба сард
төлөх хэмжээ нь 500 мянгаас 1 сая төгрөг, түүнээс дээш мөнгийг зээл эргэн төлөхөд
зарцуулдаг ажээ. Энэ нь тэдний өрхийн орлогын 11.1-с 150 хувь хүрч шүүгчийн албан
ёсны орлогоос зарим талаар ихэд давж байгаа юм.
Хүснэгт 5. Шүүгчдийн зээлийн хэмжээ ба сард төлөх зээлийн харьцаа
Зээлийн төрөл
Зээлийн хэмжээ
Хувь
Сард төлөх
хэмжээ
10
500
Оронсууцнызээл
6,8
саятөгрөгхүртэл
10 саяас 20
саятөгрөг
20 саяас 30
саятөгрөг
30
саяасдээштөгрөг

6
11,4

мянгантөгрөгхүртэл
500 мянгаас 1
саятөгрөг
1 саяасдээштөгрөг

5 саяхүртэлтөгрөг
5 саяас 10
саятөгрөг
10 саяас 15
саятөгрөг
15
саяасдээштөгрөг

5 саяхүртэлтөгрөг
5 саяас 10
саятөгрөг
10 саяас 15
саятөгрөг
15
саяасдээштөгрөг

21
3,9

51.5

16,2
20,8
10,4

500
мянгантөгрөгхүртэл
500 мянаас 1
саятөгрөг
1 саяасдээштөгрөг

36,7
20,5
1,9

11,4
58.8

Хэрэглээний зээл

26,6

24,4
48.6

Цалингийн зээл

Хувь

8,7
1,9
1,2

59.1
500
мянгахүртэлтөгрөг
500 мянгаас 1
саятөгрөг
1 саяасдээштөгрөг

9,9
2,9
1

2,4
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14.2

13.8

Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт орон сууцны үнэ 2012 оны 2 дугаар улиралд
өмнөх оны мөн үеийнхээс 31.0 хувиар өссөн байна.1 Энэ байдлаар үргэлжилсэн хэвээр
байх юм бол шүүгч хэзээ ч цалингаасаа хуримтлал бий болгож орон сууц худалдан
авах эс бөгөөс орон сууцны нөхцлөө сайжруулах боломжоор хангагдахгүй, байнгын
зээлийн дарамтан дор байх хэтийн төлөв харагдаж байгаа бөгөөд шүүгчийн эдийн
засгийн хараат бус байдлын талаар ярих нь илүүц болж байгаа юм.
Шүүгчийн цалинг улсын дундаж цалинтай харьцуулахад 5 дахин нэмэх үндэслэл
2: эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, өөрөө болон хүүхдийн сурч боловсрох, ойр
дотныхондоо тус дэмжлэг үзүүлэх, хуримтлалтай болоход наад зах нь 1 сая төгрөг
шаардлагатай.
Эрүүл мэндийн болон хүүхдийн боловсролын зардал тогтмол өндөр хувиар өсч
шүүгчийн цалин орлогод үзүүлэх нэг том дарамт болж байна.
Судалгааны дүнгээс үзэхэд шүүгчдийн 8.2 хувийн цалин орлого эмчилгээ, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ авахад хангалттай хүрэлцдэг бол 48.5 хувь нь зарим талаар
хүрэлцдэггүй, харин 43.3 хувийн цалин орлого эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад
хүрэлцдэггүй хэмээн хариулсан байна.
2013 оны 4 дүгээр сарын байдлаар эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний үнэ 3.1 хувиар
нэмэгдсэн бол хувийн хэвшлийн эмнэлгийн төлбөрт үйлчилгээ өмнөх оны мөн
үеийнхээс 16.7 хувиар өссөн байна.2
Хэдийгээр сүүлийн жилд төрийн өмчийн их дээд сургуулийн сургалтын төлбөр 10
болон түүнээс доогуур хувиар өсч байгаа боловч ерөнхий боловсролын сургуулиуд
ялангуяа хувийн хэвшлийн бага дунд, ахлах сургуулиудын төлбөр ойролцоогоор жилд
1-3 саяар тогтмол өсч байна.
Шүүгчдийн орлого үр хүүхдийнхээ сурч боловсроход зарим талаар дутагдах юм уу
хүрэлцдэггүй хэмээн судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн 91.8 хувь үзсэн байна.
Мөн шүүгч хүн өөрийгөө хөгжүүлэх, сурч боловсроход зарцуулах мөнгө төгрөг дутах
юм уу огт хүрэлцдэггүй хэмээн нийт шүүгчдийн 92.9 хувь хариулсан бол дөнгөж 7
хувь энэ хэрэгцээнд орлого нь хангалттай хүрдэг хэмээн хариулсан байна.
Эдгээр судалгааны дүнгүүдээс үзэхэд шүүгч хүн одоогийн цалин хангамжаа аваад
хүний эрхэмчанарыг бодит зүйл болгох хэрэгцээгээ байтугай хоол хүнс, хувцас хунар
гэсэн суурь хэрэгцээгээ ч бүрэн хангаж чадахгүй байгаа нь тэдний эдийн засгийн
хараат бус байдал үнэн хэрэгтээ цаасан дээр буулгасан тунхаглал хэвээр байгааг
харуулж байна.
Харин одоогийн цалин 20- 30 хувиар бус харин 2 дахин болон түүнээс дээш нэмж
чадах аваас түүний шаталсан хэрэгцээ хангах эдийн засгийн үндэслэл бий болж байна.

1
2

Үндэсний статистикийн хороо 2012 оны 6 дугаар сар. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал.
Үндэсний статистикийн хороо 2013 оны 4 дүгээр сар. Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн байдал
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Чанарын судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн санал болон дээрх баримтуудаас үзэхэд
шүүгчдийн сарын цалинг дунджаар 3 сая төгрөгт аваачихад тэдний сарын цалингийн
13.2-24.9 хувийг өдөр тутмын хэрэглээний зардал, 16.6-50 хувийг зээлийн төлбөр эзлэх
урьдчилсан тооцоо гарч байна. Нөгөө талаас, ам бүл цөөтэй ямар нэгэн зээл төлдөггүй
шүүгч сарын цалингийнхаа 83.4 хувийг өөрийн бусад хэрэгцээнд зарцуулах боломжтой
болох юм. Харин 3 хүүхэдтэй, сард 500 мянган төгрөгний зээл төлдөг шүүгч
цалингийнхаа 50 хүртэл хувийг бусад хэрэгцээндээ зарцуулах боломжтой болно гэсэн
үг юм.
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ДҮГНЭЛТ
Шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдал нь Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын
гэрээ конвенци хийгээд Үндсэн хууль болон бусад хууль тогтоомжоор эрх зүйн хувьд
баталгаажсан ажээ. НҮБ-ын “Шүүхийн хараат бус байдлын суурь зарчмууд”
40/32дугаар тогтоол, 2002 оны Гаагийн “Шүүгчийн ёс зүйн Банголарын зарчим”, Ази
номхон далайн улс орнуудын “Шүүгчийн бие даасан байдлын үндсэн зарчмуудын
тухай Бээжингийн Тунхаглал”, НҮБ-ын Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал, Шүүгчдийн
олон улсын комиссын 2004 оны “Терроризмтой тэмцэхэд хуулийн засаглал, хүний
эрхийг эрхэмлэн сахих тухай Берлины Тунхаг бичиг”, Авлигын эсрэг НҮБ-ын
конвенци зэрэг нь шүүх, шүүгчийн хараат бус байдлын олон улсын эрх зүйн үндэс
болдог байна.
Монгол улсын Үндсэн хууль шүүх, шүүгчдийн хараат бус, бие даасан, шударга
байдлыг тунхаглан түүний эдийн засгийн баталгааг төрөөс баталгаажуулан“Шүүхийн
тухай багц хууль”-ийн бүрдэл хэсгүүд “Шүүхийн тухай хууль” болон “Шүүгчийн эрх
зүйн байдлын тухай хууль” –ааршүүгчийн хараат бус байдлын үндэсний эрх зүйн
үндсийг хангажээ.
Гэсэн хэдий ч шүүгчийн цалин хангамжийг төрийн албаны бусад албан тушаалтай
дүйцүүлэн харьцуулах, эсбөгөөс улс орны эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлт зэргээс
хамааран багаар тогтоох хандлага эдүгээ хүртэл шийдвэр гаргах түвшинд зонхилж
байгаа нь шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал муугаар нөлөөлсөөр байна.
Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд УИХ-ын холбогдох тогтоолоор тэдний цалин хөлсийг
нэмж байгаа хэдий боловч энэ нь тэдний цалинг өрсөлдөх түвшинд авчирч чадахгүй
байна.
Шүүгчийн хараат бус байдал харилцан хамаарал бүхий олон хүчин зүйлээс буюу 1.
Эрх зүйн боловсронгуй зохицуулалт, 2. Хуулийн засаглал, хууль хэрэгжих таатай
бүтэц, тогтолцоо, 3. Хариуцлагын чанд механизм, 4. Эдийн засаг, нийгмийн
хамгааллын найдвартай орчин, 5. Хүний нөөцийн хөгжил чадавхийн түвшин зэрэг
цогцоос шалтгаалдаг байна. Эдгээрээс цалин хангамж зэрэг эдийн засгийн баталгааг
шүүгчийн хараат бус байдлын нэг чухал шалгуур үзүүлэлт хэмээн үзэж олон улсын
хийгээд үндэсний хууль тогтоомжоор хуульчилж өгдөг байна.
2013 оны байдлаар Монгол улсын Хяналтын шатны ерөнхий шүүгч 2307,8 сая
төгрөгийн, хяналтын шатны шүүгч дунджаар 1937,2 сая төгрөгийн, Нийслэлийн
шүүхийн ерөнхий шүүгч 1674,2 сая төгрөгийн, нийслэлийн шүүхийн шүүгч дунджаар
1480,5 сая төгрөгийн, Аймгийн шүүхийн ерөнхий шүүгч 1510,5 сая төгрөгийн,
аймаг,захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгч 1377,1 сая төгрөгийн, Анхан шатны
шүүхийн ерөнхий шүүгч дунджаар 1436,4 сая төгрөгийн, анхан шатны шүүхийн шүүгч
дунджаар 1335,5 сая төгрөгийн, Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн
ерөнхий шүүгч 1528,8 сая төгрөгийн, захиргааны хэргийн давж заалдах шатны
шүүхийн шүүгч дунджаар 1491,7 сая төгрөгийн, Нийслэлийн захиргааны хэргийн
анхан шатны шүүхийн ерөнхий шүүгч 1629,7 сая төгрөгийн, захиргааны хэргийн анхан
шатны шүүхийн шүүгч дунджаар 1350,5 сая төгрөгийн цалин тус тус авч байна.
Төрийн байгууллагад алба хашиж байгаа хуульчид өөрсдийн авч буй цалин хөлсөө
хийж байгаа ажилтай нь дүйцээгүй бага гэж үздэг бөгөөд тэдгээрийн дундаас
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шүүгчдийн 88 гаруй хувь өөрийн авч байгаа цалин хөлсийг хийж байгаа ажлын
ачаалал, хүлээх хариуцлага, стресс дарамттай дүйцээгүй бага хэмжээтэй гэж үнэлсэн
байна.
2009 онд МУИС-ийн Нийгмийн Судалгааны Хүрээлэнгээс явуулсан “Шүүх эрх
мэдлийн байгууллагуудын талаарх олон нийтийн санал бодол, төсөөлөл” -ийн
судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 10.1 хувь “Шүүхийн хараат бус байдлын хэрэгжилт”
Сайн хэмээн үнэлсэн бол 44.6 хувь нь Дунд зэрэг, харин 20.0 хувь нь Муу гэсэн
үнэлгээг өгчээ. Нийт оролцогсдын 25.2 хувь эл асуултанд Хариулж мэдэхгүй гэсэн
байна. Түүнчлэн нийт респондентын 73,3 хувь “цалин хөлс бага, шүүгчдийн нийгмийн
асуудал шийдэгдээгүй байгаа” нь тэднийг шудрага, ур чадвартай ажиллахад тодорхой
хэмжээгээр сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзсэн бөгөөд тэдний 84 хувь нь Шүүхийн
байгууллагын үйл ажиллагаанд “Дунд зэрэг” болон “Сэтгэл ханамжгүй” явдгаа
илэрхийлсэн байна.
Шүүгчийн одоо авч байгаа цалин нь хувийн хэвшилд ажиллаж байгаа хуульчдын доод
цалингаас бага байгаа нь шүүгчийн цалинг хувийн хэвшлээс өндөр ядахдаа тэнцүү
байлгах ёстой гэж үздэг олон улсын практикаас зөрсөн үзэгдэл болж байна. Чанарын
судалгааны дүнгээс үзэхэд хуульч мэргэжлээрээ харьцангуй цөөн жил ажилласан
хувийн хэвшлийн хуульчдын цалин хамгийн бага нь 2 сая 500 төгрөгнөөс дээш байгаа
нь хяналтын шатны ерөнхий шүүгчийн авч буй 2307,8 сая төгрөгний цалингаас 200
гаруй мянган төгрөгөөр илүү байна. Мөн хэрэв хувийн компанийн үүсгэн байгуулагч
бол доод тал нь 5 сая төгрөгний сарын цалингаас гадна ноогдол ашгаа хувааж авдаг
болохоор орлого нь улам өсдөг гэсэн үзүүлэлттэй энэ тоог харьцуулбал бүр хүнд дүр
зураг гарах ажээ.
Үндэсний томоохон 5 компанид хийсэн судалгаанаас үзэхэд эдгээр пүүс компании
гүйцэтгэх удирдлагын аливаа нэмэгдэл, урамшуулал, байр үнэгүй олгох зэрэг
хөнгөлөлтийг үл тооцон зөвхөн үндсэн цалин (1635000 төг) гэхэд анхан шатны
шүүхийн ерөнхий шүүгчийн (1436,4 сая төгрөг) бүх нэмэгдлээ оруулан тооцсон
цалингаас даруй 199 мянган төгрөг буюу 15 орчим хувиар, анхан шатны шүүхийн
шүүгчийн цалингаас (1335,5 сая төгрөг) дунджаар 300 мянган төгрөг буюу 30 орчим
хувиар өндөр байна. Түүнчлэн ихэнх гүйцэтгэх удирдлага болон менежерүүд тогтвор
суурьшилтай ажилласан тохиолдолд дунджаар 5-10 жилийн дотор Улаанбаатар хотын
А зэрэглэлийн бүсэд шинээр баригдсан 3 дээш өрөө орон сууц үнэ төлбөргүй авах
гэрээ байгуулдаг, мөн арилжааны банкнаас янз бүрийн зориулалтаар хөнгөлттэй зээл
авахад компании зүгээс баталгаа гаргаж өгдөг зэрэг шүүгчдэд байдаггүй олон тооны
хөнгөлөлт эдэлдэг байна.
Шүүгчдийн цалин бага байгаа нь тэднийг хараат бус, шударга ажиллахад саад тотгор
болж буй гол хүчин зүйлийн нэг хэмээн судалгаанд хамрагдсан хувийн хэвшлийн
хуульчид болон үндэсний пүүс компании гүйцэтгэх удирдлагын төлөөлөл үзэж байгаа
бөгөөд шүүгчийн цалин дунджаар 3 сая түүнээс дээш байх шаардлагатай хэмээн
онцолсон байна.
Шүүгчийн цалин хангамжийн хэмжээг Үндэсний нийт орлого, нэг хүнд ноогдох ДНБ
болон Дундаж цалингийн өсөлт зэрэг хөгжлийн үзүүлэлттэй шууд уяж холбодоггүй
боловч харгалзан үздэг олон улсын практик байна.
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2011 онд Монгол улсын ҮНО 3596,3 мянган төгрөгт хүрч өмнөх оныхоос 28.7 хувиар
өссөн байна. Дэлхийн банкны атласын аргаар тооцоход нэг хүнд ноогдох ҮНО оны
үнээр 436 ам доллар буюу 23.2 хувиар өсч 2315 ам долларт хүрсэн байна. Хөрш
орнуудтай харьцуулахад Монгол улсын ҮНО хэмжээ БНХАУ-аас 2.1 дахин, ОХУ-аас
4.5 дахин бага байгаа боловч нэг хүнд ноогдох ҮНО-ын өсөлтөөрөө Монгол улс
дэлхийд тэргүүлсэн 3 орны нэг болсон байна. 2011 оны байдлаар дэлхийн өсөлт 4.6
хувь, ОХУ-ынх 5.3 хувь, БНХАУ-ынх 15.5 хувь байхад Монгол улсын ҮНО-ын нийт
өсөлт 23.2 хувьд хүрчээ.
Үндэсний нийт орлогын өсөлтийн хурдтай шүүгчийн цалингийн өсөлтийг харьцуулан
үзвээс мөн онд бүх шатны /анхан шатны, хяналтын шатны, давж заалдах шатны
шүүгчид/ цалингийн өсөлт дунджаар 24.3 хувьтай буюу 1.1 хувиар түрүүлж өссөн
дүнтэй байна.
Монгол улсын нэг иргэнд ноогдох ДНБ оны үнээр 2011 онд 3979,3 мянган төгрөгт хүрч
өмнөх оныхоос нэг хүнд ноогдох ДНБ 29,5 хувиар өссөн байна. Шүүгчийн хараат бус
байдал нэмэгдсэнээр нэг хүн ноогдох ДНБ 1.5 аас 2.1 хувиар өсөх бөгөөд томоохон
эдийн засагтай улс орны хувьд 33-47 жилийн дотор ДНБ бүхэл бүтэн хоёр дахин
нэмэгдэнэ гэсэн тооцоог судлаачид хийжээ.
2011 оны байдлаар нэг хүнд ноогдох ДНБ-ний 29.5 хувийн өсөлттэй бүх шатны /анхан
шатны, хяналтын шатны, давж заалдах шатны шүүгчид/ цалингийн өсөлтийг
харьцуулан үзэхэд шүүгчийн цалингийн үзүүлэлт дунджаар 24.3 хувьтай буюу 5.2
хувиар хоцорч байна.
Монгол улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж
цалин 2012 оны 4 дүгээр улиралд 598.5 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 148.2
мян.төг буюу 32.9 хувиар нэмэгджээ. Энэ үзүүлэлтийг шүүгчийн цалингийн дундаж
өсөлттэй /24.3 хувь/харьцуулан үзэхэд нийт ажиллагсдын дундаж цалингийн өсөлт
даруй 8.6 хувиар өндөр байгааг харж болно.
Англи зэрэг хөгжингүй орнуудын шүүгчийн цалин тус улсын дундаж цалингаас даруй
7.19 дахин өндөр байна. Харин Монгол улстай улс төрийн өөрчлөлт шинэчлэлийн
ойролцоо ижил гараанаас эхэлсэн эдүгээ шүүхийн шинэчлэлийг амжилттай хийж,
шударга ёс, хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх чиглэлээр амжилтанд хүрсэн хуучин
социалист улс орнууд болох Польш, Унгар болон Чех улсуудад 2005 оны байдлаар
шүүгчийн цалин тус орнуудын ажиллагсдын дундаж цалингаас наад зах нь 5-6 дахин
илүү байна.
Харин Монгол улсын хувьд Улаанбаатар хотод гэхэд ажиллагчдын дундаж цалинтай
652.2 мян.төгрөгийг анхан шатны шүүхийн шүүгчийн цалин болох
1335,5 сая
төгрөгтэй харьцуулахад шүүгчийн цалин 683 мянган төгрөгөөр илүү буюу
ойролцоогоор нэг дахин илүү байна
Шүүгчийн цалин хангамж хийгээд тухайн улс орны авлигын индексийн хооронд урвуу
хамаарал байгаа бөгөөд шүүгчийн цалин багасах тусам тэр орны авлигын индекс өсч
байна. Дэлхийн улс орнуудын дотор шүүгчдийн цалин хангамжаараа эхний 28 улсын
тоонд ЕЭЗХАХБ-ийн гишүүн орнуудын авлигын индекс буурч, авлигагүй буюу
авлигад бага идэгдсэн орны тоонд орж байгаа нь үүний нотолгоо юм.
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Шүүгчдийн дунд явуулсан судалгаанд хамрагдагчдын 60 гаруй хувь буюу 3 хүн
тутмын хоёр нь ажлын ачааллаа их гэж үнэлжээ. Илүү цагаар сууж ажилладаг
шүүгчдийн гуравны нэг орчим хувь нь долоо хоногт 2-3 удаа ажил дээрээ оройтдог
гэсэн бол 40 гаруй хувь нь амралтын өдрүүдээр хүртэл ажилладаг гэсэн хариултыг
өгсөн байна.
Баримт бичгийн судалгаанаас үзэхэд нэг шүүгч жилдээ 134.9 хэрэг шийдвэрлэдэг аж.
Энэ нь тухайн нэг шүүгч хэргийн материалтай танилцахаас эхлээд таслан шийдвэрлэх
бүх үйл явцад 1.9 ажлын өдөр оногдож байна гэсэн үг юм. Анхан шатны шүүхийн
шүүгч нарын 2012 онд шийдвэрлэсэн хэргийг үзвэл сум дундын 4-р шүүх буюу Булган
аймгийн сум дундын шүүх, сум дундын 25-р шүүх буюу Ховд аймаг дахь сум дундын
1-р шүүхийн шүүгчид хамгийн их хэрэг шийдвэрлэсэн байна. Нийслэл хотоос
дүүргийн эрүү, иргэний 1, 2-р шүүхүүд буюу төвийн зургаан дүүргийн шүүхийн
шүүгчид хамгийн олон хэрэг шийдвэрлэсэн байна.
Судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн 91.4 хувь нь эрхэлж байгаа ажилтайгаа холбоотой
ямар нэгэн стресс, сэтгэлийн дарамтад ордог гэж хариулсан бөгөөд үүний гол шалтгаан
нь 1. цалин хөлс амьдралд хүрэлцдэггүй байдал, 2. нийгэм эдийн засгийн баталгаагүй
байдал, 3. гэр бүл ойр дотныхондоо эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлж чаддаггүй байдал
зэрэг хуулиар найдвартай хангагдсан байх ёстой асуудлууд орж байгаа нь анхаарал
татаж байна.
Судалгаанд хамрагдсан шүүгчдийн 63.6 хувь нь өөр байгууллагаас ажиллах санал
ирсэн ч ажлаа солихгүй гэж хариулсан бол 21.6 хувь нь цалин хангамж сайтай бол
солино гэж, 0.6 хувь нь ажлаа шууд солино гэж, 2.3 хувь нь албан тушаал дэвших бол
ажлаа солино гэж хариулснаас үзэхэд ажлаа солих гол шалтгаан нь цалин хангамжтай
холбоотой болох нь харагдана.
Шүүгч нарын 60 гаруй хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцанд, 15.1 хувь нь хашаа
байшинд, үлдэх 24.2 хувь нь байгууллагын мэдлийн болон түрээсийн байранд аж
төрдөг бөгөөд хоёр шүүгч бүрийн нэг нь орон сууцны болон хэрэглээний зээл банкнаас
авсан бөгөөд сард төлөх хүү, зээлийн төлбөр 500-1 сая төгрөгт хүрч тэдний цалингийн
40-80 хувьд дөхсөн нь шүүгчийн хараат бус байдалд сөргөөр нөлөөлөх ноцтой баримт
болж байна.
Шүүгч нарын цалин хөлсний хүртээмжтэй байдлыг харахад шүүгч нарын 51.8 хувь нь
тэдний орлогын хүрэлцээ хоол хүнсэнд хангалттай хүрэлцдэг, 42.9 хувь буюу 10 хүн
тутмын 4 нь зарим талаар хоол хүнсэнд ч хүрэлцдэггүй гэж хариулсан байв.
Орлоготой багатайгаас үүдээд хувцас, орон байр, боловсрол, амралт зугаа цэнгэл,
өөрийгөө хөгжүүлэх зэрэг хоёр, гуравдугаар шатны хэрэгцээгээ хангах байдал туйлын
хүндрэлтэй байдаг байна. Тиймээс нийт шүүгчдийн 58.7 хувь 5-аас 15 сая, түүнээс
дээш төгрөгний цалингийн зээл авч тэдний гуравны нэгээс илүү хувь нь сард 500 мянга
хүртэл төгрөгийн зээл төлж амьдарч байна. Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа нийт
шүүгчдийн зээлд хамрагдсан байдал ба зээлийн төрлийг харвал цалингийн зээлд
хамрагдагсад хамгийн их, хэрэглээний зээлд хамрагдагсад хамгийн бага үзүүлэлттэй
байв.
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Шүүгчийн цалин хэд байвал зохистой талаар ярилцлагад оролцсон шүүгчид үзэхдээ
хэмжээний талаар ярилцлагад орсон шүүгчид 3-10 сая төгрөг нь байх нь зүйтэй гэсэн
санал хэлж байлаа.
Анхан шатны шүүхийн шүүгчид дээд шатны шүүгчдээс илүү олон хэрэгтэй танилцаж,
илүү их ачаалалтай ажилладаг, бүх хэргийн холбогдогчтой уулздаг, хэргийн нөхцөл
байдлаас шалтгаалан нэг хэргийг шалгах хугацаа 2-3 сар болж сунжрах явдал элбэг
тохиолддог гэх зэрэг шалтгаанаас үүдээд анхан шатны шүүгчдийн цалин хяналтын
болон давж заалдах шатны шүүхийнхнээс бага байгаа нь буруу гэж судалгаанд
оролцогчдын 80 шахам хувь нь хариулжээ.
Шүүгчийн албан тушаалыг хашсанаар иргэний хэд хэдэн эрхээ хязгаарлуулсаны төлөө
төр эндээс үүсэх алдагдлыг эдийн засгийн болон бусад хэлбэрээр нөхөх нь зүйтэй
хэмээн судалгаанд хамрагдсан хүмүүсийн 50 шахам хувь үзсэн бол 40 гаруй хувь нь
ухамсартай сонголт хийж шүүгч болсон тул аливаа нөхвөр шаардлагагүй гэж , харин
11.4 хувь нь энэ талаар тодорхой саналгүй байлаа.
Шүүгч хүний эрхэм чанарт хамгийн их сөргөөр нөлөөлдөг хүчин зүйл бол эдийн
засгийн бие даасан байдал хангалттай биш явдал гэж үзсэн бол хоёрдугаарт, иргэдийн
дунд шүүгчид шударга ажилладаггүй гэсэн ойлголт түгээмэл тархсан явдал гэж
хариулжээ. Шүүгчдийн эдийн засгийн хараат бус байдал шүүгч хүний эрхэм чанарт
нөлөөлнө гэж шинэ тулгар шүүгчид болон олон жил ажилласан шүүгч нар үзжээ.
Харин шүүгчээр ажиллаад 4-10 жилийн нүүр үзэж байгаа шүүгчид эдийн засгийн
хараат байдлаас илүүтэй нийгэмд тархсан шүүгчид шударга ажиллахгүй байна гэдэг
ойлголт шүүгчийн эрхэм чанарт сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзэж байна.
ТОВЧ ЗӨВЛӨМЖ
1. Бие даасан хараат бус байдал гэдгийг эдийн засгийн утгаараа 1. Өөрийн болон
өөрөөс хамааралтай хүмүүсийн суурь болон ахисан хэрэгцээг хангах мөнгө
санхүүгийн орлого, чадамж, 2. Аливаа шийдвэр гаргахад бусдын хүсэл зоригоос
үл хамаарч бие даан шийдэх эдийн засгийн боломж, 3. Гаргасан шийдвэрээс
үүдэн бусдаас ирж болзошгүй мөнгө санхүүгийн хориг санкциас үл хамаарах
эдийн засгийн аюулгүй байдал зэрэг үндсэн шинжүүдтэй холбон тайлбарладаг.
Хувь хүн эдийн засгийн хараат бус байдлыг бизнес эрхлэх, олон орлогын эх
үүсвэртэй болох зэргээр эдийн засгийн эрх чөлөөгөө эдэлж хэрэгжүүлснээр
хангаж чаддаг бол шүүгч нь өөрийн албан тушаалын онцлогоос үүдэн зөвхөн
төрөөс тогтоосон цалин хангамжид түшиглэдэг байна.
2. Судалгааны дүнгээс харахад шүүгчдийн одоогийн цалин хангамж тэдний суурь
хэрэгцээг ч бүрэн хангаж чаддаггүй байна. Шүүгч нарын ердөө тал хувь нь
буюу 51.8 хувь нь тэдний орлогын хүрэлцээ хоол хүнсэнд хангалттай хүрэлцдэг,
42.9 хувь буюу 10 хүн тутмын 4 нь зарим талаар хоол хүнсэнд ч хүрэлцдэггүй
гэж хариулсан бол хувцас хунар авах зэрэг хэрэгцээнд нийт шүүгчдийн 16.6
хувь нь хүрэлцэхүйц мөнгө зарцуулж чаддаг бол 83.4 хувь нь хүрдэггүй буюу
хагас дутуу хүрэлцдэг хэмээн хариулсан байна.
3. 1990 оноос хойш социализмын үеийн цалин хөлсний тогтолцоог шинэчлэхдээ
шүүгчийн цалин хангамжийг төрийн бусад албан тушаалтантай харьцуулан
тогтоодог байсан хандлага эдүгээ хүртэл үргэлжилсээр байгааг халж, шүүгчийн
албан тушаалын нэн хариуцлагатай шинж, ажлын түвэгшилт, улс оронд
хуулийн засаглалыг бэхжүүлэх, шударга ёсны хэрэгжилтийг хангахад түүний
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гүйцэтгэх үүрэг зэрэг үзүүлэлтийг нэгдүгээрт тавьдаг зарчим руу шилжих
шаардлагатай байна. Олон улсын сайн туршлагаас үзэхэд Австралийн дээд
шүүхийн шүүгчийн цалин тус улсын төрийн албаны хамгийн өндөр албан
тушаал болох EL 2.7 ангиллын цалингаас 3.5 дахин илүү, харин шүүгчид дундаа
хамгийн бага цалинтай холбооны тойргийн шүүгчийн цалин энэ ангиллын
цалингаас 2.5 дахин өндөр цалин авдаг зохицуулалт нь улмаар дэлхий нийтийн
хандлага болж байна.
4. Шүүгчийнхараатбусбиедаасанбайдлынобьективүзүүлэлтболтүүнийцалинхангам
жтулолон улсын жишиг хийгээд судалгаанд хамрагдсан түүврийн бүлгүүдийн
санал, улс орны хөгжлийн үзүүлэлт зэргийг харгалзан үзээд Монгол улсын
шүүхийн шүүгчийн цалинг улсын дундаж цалингаас наад зах нь 5 дахин
нугалсан байхаар тогтоох нь зүйтэй. Энэ нь мөнгөн дүнгээр үзэхэд 3 сая 260
орчим
мянган
төгрөг
болж
байна.
Ингэснээршүүгчийнхараатбусбайдлынэдийнзасгийнбаталгааүрөгөөжтэй,
бодитойболохюм. Үүнийүндэслэлийгдараахбайдлаартайлбарлажбайна. Үүнд:








Шүүгчийн эдийн засгийн хараат бус байдал нь одоогийн цалин
хангамжтай байх тохиолдолд хоосон тунхаглал байсаар байх болно.
Шүүгчдийн бараг тал хувь нь суурь хэрэгцээгээ бүрэн хангаж чадахгүйд
хүрч байгаа бол тэдний 90 дээш хувь нь сурч боловсрох, эрүүл байх,
аюулгүй орчин амьдрах, гэр бүлээ дэмжин тэтгэх зэрэг ахисан түвшний
хэрэгцээндээ мөнгө төгрөг зарцуулах боломжгүй байна.
Шүүгчийн амьдралын чанарын индексийн үзүүлэлт тун доогуур
байна.Эдийн засгийн Хамтын ажиллагаа, ХөгжлийнБайгууллагаас
амьдралын чанарын индексийг орлого, орон сууц, хөдөлмөр эрхлэлт,
боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хүрээлэн буй орчин, аюулгүй
байдал зэрэг шалгуурыг сэтгэл ханамжийн түвшин гэсэн хэмжилтийн
нэгжээр тодорхойлон гаргадаг. Харин шүүгчдийн дунд явуулсан
судалгааны дүнгээс үзэхэд гол үзүүлэлт болох цалин хангамж, орон
сууцны нөхцөл, боловсрол, эрүүл мэнд, аюулгүй эрүүл орчин зэрэг
үзүүлэлтээр сэтгэл ханамжийн түвшин тун доогуур байна.
Нийгмийн давхраажлийн онолын үзүүлэлтээр авч үзвэл орлогын
хүрэлцээний сэтгэл ханамжийн түвшнээр шүүгчид нийгмийн дундаас
доош давхраанд орж байна.Нийгмийн дунд давхрааны төлөөлөгчид
амьжиргааны баталгаажих доод түвшнээс наад зах нь 3-5 дахин илүү
орлогыг суурь хэрэгцээндээ зарцуулах боломжтой болж байж сая дундаж
амьдралын баталгаа хангагдана гэж үздэг. Гэтэл 3 ам бүлтэй шүүгчийн
суурь хэрэгцээний зардал үүнээс бага байна.
Хэрэглээнийүнийнөсөлтийнхурдыгшүүгчийнцалинхангамжийнөсөлтгүйц
эхгүйбайна.Хэрэглээнийүнийнөсөлт
2012
оны
6
дугаарсарынбайдлаарөмнөхонымөнүеийнхээс 14.7 хувиарөссөнбайхад
2012 -2013 оны хооронд шүүгчийн цалингийн өсөлт өмнөх үеэс буурч 14
хувьд хүрчхэрэглээнийүнийнөсөлтөөс 0.7 хувиархоцорчээ. Түүнчлэн
2012 оны 6 дугаарсарынбайдлаарзөвхөннэгсарындотороронсууц, ус,
цахилгаан,
түлшнийүнэ,
1.3
хувиар,
хүнс,
ундаа,
усныбүлгийнүнэоныэхнээс
22.5
хувиарөссөнньшүүгчдийнцалингийнхудалданавахчадварыгуламдоройтуу
лсанбайна.
Түүнчлэн
2013
оны
4
дугаарсарынбайдлаарзөвхөннэгсарындоторхэрэглээнийсагснысудалгаанд
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сонгогдсонхүнсний
93
нэрийнбарааны
44.1
хувьбуюу
41
нэрийнбарааныүнэнэмэгджээ.
Оронсууцныөсөннэмэгдэжбайгааүнэболонзээлийндарамттайшүүгчийнц
алинхөлсөрсөлдөжчадахгүйбайна.Судалгааныдүнгээсүзэхэдшүүгч нарын
60 гаруй хувь нь өөрийн орон сууцанд, 15.1 хувь нь хашаа байшинд,
үлдэх 24.2 хувь нь байгууллагын болон түрээсийн байранд
амьдардагбайна. Орон сууцны болон хэрэглээний бусад зээлд нийт
шүүгчдийн 50 шахам хувь нь хамрагдсан бөгөөд сард төлөх зээлийн
хэмжээ
дунджаар
500
мянгаас
1
сая
төгрөгт
хүрдэг.
ГэтэлУлаанбаатархотынтөвийн 6 дүүрэгторонсууцныүнэ 2012 оны 2
дугаарулиралдөмнөхонымөнүеийнхээс 31.0 хувиарөссөнбайна.
Эрүүлмэндийнүйлчилгээнийүнэтогтмолөсчбайгаагаасшүүгчидчанартайэ
мнэлгийнүйлчилгээавччадахгүйбайна.2013 оны 4 дүгээрсарынбайдлаарэм,
тариа,
эмнэлгийнүйлчилгээнийүнэ
3.1
хувиарнэмэгдсэнболхувийнхэвшлийнэмнэлгийнтөлбөртүйлчилгээөмнөхо
нымөнүеийнхээс 16.7 хувиарөссөнбайна.
Аливаа улс орны шүүгчийн цалин хийгээд шударга ёс, хуулийн засаглалын
хэрэгжилтийн
хооронд
шууд
хамаарал
байна.2012
оныбайдлаархолбоонытойргийншүүгч
(Монголулсынанханшатнышүүгчтэйдүйцнэ)
ньжилдээ
340.000
амдолларавдаг Австрали улс Авлигын индексээрээ 7 дугаар байранд
жагсдаг байна.
Шүүгчийн
хараат
бус
байдал
баталгаажсанаарэдийнзасгийнөсөлтөндтүлхэцболно.Шүүгчхараатбуса
жилласнаар нэг хүн ноогдох ДНБ жилдээ 1.5 аас 2.1 хувиар өсөх бөгөөд
томоохон эдийн засагтай улс орны хувьд 33-47 жилийн дотор ДНБ бүхэл
бүтэн хоёр дахин нэмэгдэнэ гэсэн тооцоог судлаачид хийжээ. Шүүхийн
шинэчлэлийг амжилттай хийсэн Польш, Унгар болон Чех улсууд
шүүгчийн цалинг дундаж цалинтай харьцуулахад наад зах нь 5-6 дахин
өсгөж тогтоосон байна.

цалин
хангамжийг
1. Шүүгчийн
мэдэгдэхүйцнэмэгдүүлснээрхувийнхэвшилтэйөрсөлдөхчадавхнэмэгдэж,
улмаарчадварлаг,
урчадвартай,
боловсролмэдлэгтэйхүнийнөөцбүрдүүлэхсуурьболжөгнө.
Одоогийнбайдлаарцалинхангамж,
хөнгөлөлтнэмэгдлийнхувьдшүүгчийнцалинхангамжхувийнхэвшлээсолонталаар
хоцорчбайна.
2. Шүүгчийн цалин хангамжийг тогтоохдоо түүний хараат бус байдал, нөлөөнд үл
автах бодит баталгаа талаас нь тооцон үзэж “шүүгчийн албан тушаалын
цалингийн хэмжээ нь эдийн засгийн хувьд бусдаас хараат бус ажиллах,
амьдрахад хүрэлцээтэй, баталгаатай байх” гэсэн хуулийн заалтыгхэмжигдэхүйц,
үндэслэлтэй үзүүлэлтээр хэмжих бодлого боловсруулах шаардлагатай. Үүний
тулд өөрийн болон гадаад улс орны туршлагад тулгуурлан дараах багц шалгуур
үзүүлэлтийг санал болгож байна. Үүнд:




Шүүгчийн хараат бус, бие даасан байдлын бодит баталгаа болохуйц
Шүүгчийн өндөр статус, нэр нөлөөг хангахуйц,
Өрсөлдөх чадвар, өндөр чадавхи, ур чадварыг хангахуйц суурь цалинтай
байх,
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Хувийн хэвшилд хуульчийн мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа
хуульчдийн цалин орлоготой өрсөлдөхүйц байх,
Чадварлаг боловсон хүчнийг татахуйц, тогтвор суурьшилтай ажиллах
нөхцлийг хангахуйц байх,
Шүүгчийн нийгмийн өмнө хүлээх өндөр хариуцлагаас улбаатай ачаалал,
дарамтыг тооцож, иргэний зарим эрхээс татгалзсан байдлыг тодорхой
хэмжээнд нөхсөн байх,
Тухайн улс орны ҮНО, ДНБ болон дундаж цалин зэрэг эдийн засгийн
үзүүлэлтийг харгалзан үзсэн байх

3. Түүнчлэн шүүгчээр ажиллах хугацаанд нь наад зах нь нэг удаа нийтийн орон
сууц юм уу амины орон сууцаар төрөөс үнэ төлбөргүй хангах нөхцлийг
хуульчлах нь зүйтэй.Шүүгчийн цалин хангамжийгийнхүүсайжруулснаар хуульд
заасан бусадэдийн засгийн баталгаа, нийгмийн хамгааллын талаарх заалтуудын
үр өгөөж, эерэг нөлөөлөл нэмэгдэнэ.
4. Шүүгчийн цалин хангамжийг тогтоохдоо нэг удаагийн “субботник” арга хэмжээ
байдлаар бус улс орны хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг харгалзан хэд хэдэн жилээр
урьдчилсан тооцдог зарим хөгжингүй улс орны туршлагыг авч хэрэгжүүлэх нь
зүйтэй.Ингэхдээхөгжингүйулсорнытуршлагатүүнийдоторшүүгчийнцалиннэгжи
лдтодорхой хувиартогтмолөсгөхөөртооцож 4 жилийнтөлөвлөлтхийдэгАНУынМэриланд
болон
Австрали
улсын
туршлагатай
адилшүүгчийнцалингийнөсөлтөөрчлөлтийгурьдчилантөлөвлөгөөтэйхийжтөсөвт
суулгадаг
практикт
шилжих
шаардлагатай
байна.
Ингэснээршүүгчийнхөдөлмөрийнсэдэлсайжирч,
сэтгэлханамжийнтүвшиннэмэгдсэнээражлынчанар, хүлээххариуцлаганэмэгдэнэ.
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