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НЭГ. ЭРХ ЗҮЙ, УЛС ТӨРИЙН ОНОЛ 
 

1. Concept of Law 
 

Зохиогч:  H. L. A. Hart (эмхт.Todd J.Zywicki) 
ISBN:    0-226-99962-9 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  The University of Chicago Press 
Хэвлэлт:   10 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2003 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  278 
 

Товч агуулга: Хүмүүсийн нэгдэл болсон нийгмийг цогцоор нь хадгалан 

үлдэх гол үндэс нь эрх зүй юм. Эрх зүйн позитивизмын нэрт төлөөлөгч 

Г.Хартын “Эрх зүйн тухай” бүтээл нь анх 1961 онд хэвлэгдсэнээсээ хойш 

эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжлийн түүхэнд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 

бөгөөд “Эрх зүйн уг үндсийг ёс суртахуун болон бусад зүйлсээс хайх 

хэрэггүй. Эрх зүй бол хүн төрөлхтний бүтээл юм” гэдэг позитивистуудын 

байр суурийг шүүмжит эрх зүй судлалын хүрээнд судалсан байна. Эрх 

зүй гэж юу вэ?, хууль болон ёс суртахууны хоорондын холбоо хамаарал? 

зэрэг уламжлалт асуултуудад Харт хариулжээ. Мөн Магна Хартаас эхлэн өдгөөг хүртэлх эрх зүйн түүхэн 

хөгжил, онол, ойлголтыг бүтээлдээ тусгаж, хууль хүний нийгэмд яагаад хэрэгтэй гэж?  Хүн бүрийн сайн 

сайхан амьдралын баталгааг бий болгох эрх зүйг хэн хэрхэн бий болгож, амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг 

тухай дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна. Эрх зүйн онолын сонгодог энэ бүтээлийг уншиж судалснаар та 20 

дугаар зууны нэрт сэтгэгчийн эрх зүйн тухай байр суурийг олж мэдэх, эрх зүйн позитивист хандлагын 

тухай дэлгэрэнгүй мэдлэг олж авах болно.   

 

2. Constitutional Justice:  
A Liberal Theory of the Rule of Law 

 
Зохиогч:   T.R.S.Allan                                                                                                            
ISBN:    0-19-926788-Х                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                               
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                                
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                 
Хэвлэсэн он:   2001 он                                                                                                         
Хэл:    Англи                                                                                                                     
Хуудасны тоо:  331                                                                                                           

Товч агуулга: Оксфордын их сургуулийн профессор Т.Аллан “Үндсэн 

хуулийн шударга зохист байдал: Эрх зүйд захирагдах ёсны либерал 

онол” хэмээх бүтээлдээ үндсэн хуульт ёсны тулгуур нь эрх зүйд 

захирагдах ёс болох тухай санааг бататгаж, нийтийн эрх зүйн суурь 

зарчмуудыг эрх зүйн болон улс төрийн философийн үүднээс 

тайлбарлажээ. Хүний эрх, түүний дотор үг хэлэх, үзэл бодлоо 

илэрхийлэх, эрх чөлөөтэй байх эрх, үндсэн хуулиар хүний эрхийг хангаж 
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хамгаалахдаа либерал хандлагаар хандах тухай хөнджээ.  

 

3. А Critical Introduction to Law  

  
Зохиогч:                       Wade Mansell, Belinda Meteyard, Alan Thomson                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                             978-1-85941-892-5                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:       Cavendish Publishing Limited                                                                                              
Хэвлэлт:                      4 дэх хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:               2004 он                                                                                                
Хэл:                              Англи                                                                                                   
Хуудас:                        194 
                                                                                               
Товч агуулга: Эрх зүй судлалын бусад ном, сурах бичигтэй 

харьцуулахад энэ ном хэвшмэл ойлголт, хандлагаас татгалзсаныг 

уншигч та ажиглах болно. Эрх зүй нь улс төрөөс ангид байх бололцоогүй 

бөгөөд бид эрх зүйг “хараат бус” гэж үздэг хэдий ч эрх зүй нь ямагт 

цөөнхийн эрх ашгийг хамгаалж байсныг тэмдэглэжээ. Орчин цагийн 

дэлхий ертөнцөд эрх зүйн дүр төрхийг хэрхэн бүрдүүлж байгааг шүүмжит 

байр сууриас тодорхой аргументын үндсэн дээр хөндсөн бөгөөд нэн 

тэргүүнд хууль, эрх зүйн нийтлэг ойлголт болон бодит байдал дахь хэрэгжилтийн ялгаа, антропологи 

буюу хүн судлалын зарим судалгааг ашиглан эрх зүй, эрх зүйт ёс хэрхэн хэрэгждэг болохыг 

тайлбарлажээ.  

        

4. Democracy and the Rule of Law 

 

Эмхтгэсэн:  Jose Mari’a Maravall, Adam Przeworski                                               
ISBN:    0-521-82559-8                                                                                              
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                        
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                          
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                         
Хэвлэсэн он:   2003 он                                                                                                        
Хэл:    Англи                                                                                                                
Хуудасны тоо:  321                                                                                                        

Товч агуулга: Улс орон, үндэстэн бүрт философи, эдийн засаг, улс төр, 

хуультай холбоотой нийтлэг асуулт байдаг нь: Төр яагаад хуульд 

нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулдаггүй вэ? асуулт юм. Энэ асуултанд 

зохиогчид хариулахаар эрэл хайгуул хийсний дүнд  “Ардчилал ба Эрх 

зүйд захирагдах ёс” бүтээлийг гаргажээ. Энэ бүтээл нь эрх зүйд 

захирагдах ёсны уг сурвалж, үүсэл хөгжил, ардчилал ба эрх зүйд 

захирагдах ёсны улс төрийн суурь ойлголт зэрэг нэн чухал мэдээллээс 

эхлээд сүүлийн үеийн судалгаа шинжилгээний материалыг ашиглан энэ чиглэлээр дагнан судалдаг 

эрдэмтдийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд өөрсдийн дүгнэлтийг хийжээ. Тус бүтээл нь ардчилал 

ба эрх зүйд захирагдах ёсны хоорондын уялдаа холбоог сайтар гаргаж, тайлбарласнаараа өндрөөр 

үнэлэгддэг байна.  
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     5. Development as Freedom 
 

Зохиогч:  Amartya Sen                                                                                                                                                                     
ISBN:    0-385-72027-0                                                                                            
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                           
Хэвлэлийн газар:  Anchor Books                                                                          
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                       
Хэвлэсэн он:   1999 он                                                                                                     
Хэл:    Англи                                                                                                                
Хуудас:   331                                                                                                          

Товч агуулга: 1998 оны эдийн засгийн салбарын Нобелийн шагналт 

эрдэмтэн Амартъя Сэн “Эрх чөлөөгөөр хөгжилд” хэмээх бүтээлдээ  хувь 

хүний эрх чөлөө хэрхэн хөгжилд хүргэх тухай бичсэн байна. Хүний 

эрхийг дээдэлж, эрх чөлөөг хамгаалснаар эдийн засгийн баялаг, 

хөгжлийг бий болгох бөгөөд энэ нь улс орны хөгжлийн түвшинг 

тодорхойлно гэсэн үзэл санааны хүрээнд хүний эрхийг хангаж буй 

байдал, эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хоорондын хамаарлыг 

судалжээ. Ингэхдээ зохиогч эрх чөлөөний хөгжлийн түүхэн хандлага, арга зам, эрх чөлөө ба шударга 

ёсны зарчим, ядуурал гачигдлаас гарах хэрэгцээ шаардлага, зах зээл, төр, нийгмийн төлөв байдал, 

ардчиллын үр ашиг, өлсгөлөн, хямрал, эмэгтэйчүүдийн эрх ба нийгмийн өөрчлөлт, хүн ам, хоол хүнс ба 

эрх чөлөө, соёл ба хүний эрх, нийтийн сонголт ба хараат бус үйлдэл, нийгмийн дэг журам ба түүнээс 

хараат бус байх эрх чөлөө зэрэг асуудлыг гол сэдэв болгон хөндсөн байна.  

 

    6. The Dignity of Legislation 

  

Зохиогч:                         Jeremy Waldron                                                                                        
ISBN:                                978-0-521-65092-2                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                АНУ                                                                                
Хэвлэлийн газар:          Cambridge University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:                         Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                 1999 он                                                                                                       
Хэл:                                 Англи                                                                                                                
Хуудас:                           206 

Товч агуулга: Эрх зүйн онолын өнөө цагийн нэрт сэтгэгч Джереми 

Уолдрон “Хууль тогтоомжийн сүр жавхлан” (Dignity of Legislation) 

бүтээлдээ засаглалыг үр нөлөөтэй хэрэгжүүлэх үндэс нь сайн хууль 

тогтоомж болох тухай өөрийн үзэл баримтлалыг дахин дэвшүүлжээ. 

Хууль тогтоомж, түүний үр нөлөө, хэрэгжилт, заавал биелэгдэх хүчин 

чадал зэрэг асуудлыг Аристотель, Ж. Локк, И.Кант нарын бүтээлд 

тулгуурлан бичсэн Ж.Уолдрон нь эрх зүйн философи, улс төрийн ухааны 

чиглэлээр дагнан судалдаг нэр хүндтэй эрдэмтэн юм. 
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7. Dignity: Its History and Meaning 

 
Зохиогч:                          Мichael Rosen                                                                                      
ISBN:                                978-674-06443-0                                                                                                
Хэвлэсэн улс:                АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:          Harvard University Рress                                                                                                 
Хэвлэлт:                         Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                  2012 он                                                                                                     
Хэл:                                  Англи                                                                                                                
Хуудас:                           176 

Товч агуулга: Англи хэлэнд “dignity” монгол хэлнээ “эрхэм чанар” гэж 

хөрвүүлэн буулгасан энэ ойлголт эрх зүй, хүний эрхийн сэтгэлгээнд 

голлох байр суурь эзэлдэг хэдий ч түүний үндсэн агуулгын талаар 

ялгаатай байр суурь хэвээр байсаар байна. Зохиогч эрх зүйн түүхэн 

хөгжилд тулгуурлан хүний эрхэм чанарын тухай ойлголтыг өргөн 

хүрээтэйгээр хөндсөн бөгөөд энэ номондоо уг ойлголтын мөн чанарыг 

тодорхойлжээ. Эрх зүй, улс төр, шашин шүтлэг, соёл, философийн суурь 

ойлголтуудад тулгуурлан орчин цагийн эрхэм чанарыг хэрхэн 

тодорхойлох тухай авч үзсэн бөгөөд хүний эрхэм чанар хүн бүртэй “эрхэм”, “хүндэтгэлтэй” байдлаар 

харилцахаас эхлэхийг зохиогч өөрийн бүтээлдээ зориуд онцолсон байна.  

 

 

8. Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures 

 
Зохиогч:  D.J.Galligan 
ISBN:                             0-19-825676-0                                                                                 
Хэвлэсэн улс:             Англи                                                                                      
Хэвлэлийн газар:       Clarendon Press Oxford                                                                
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                         
Хэвлэсэн он:               2004 он                                                                                                   
Хэл:                              Англи                                                                                                                   
Хуудасны тоо:            537                                                                                                        

Товч агуулга: Оксфордын их сургуулийн нийгэм – эрх зүй судлалын 

тэнхмийн профессор Д.Ж.Галлиганы “Эрх зүйн зайлшгүй процесс ба 

шударга ажиллагаа” хэмээх бүтээл нь захиргааны хэргийг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа, түүнийг эрх зүйн зайлшгүй процессын үүднээс 

боловсронгуй болгох тухай авч үзсэн судалгааны ажил юм. Энэ номонд 

шударга ёсны чиглэлийн онол-практикийн судалгаанд үндэслэн 

зайлшгүй процессын үндсэн хэм хэмжээ, зарчмыг тодорхойлохын зэрэгцээ захиргааны эрх зүй, төрийн 

захиргааны зохион байгуулалтын талаар эмпирик судалгаа хийж үр нөлөөг нь тайлбарласан байна. Энэ 

ном нь захиргааны эрх зүйн процессийг сайжруулах, зүй ёсонд нийцүүлэх талаар санал, дүгнэлт бүхий 

чанартай бүтээлүүдийн нэг юм. Үндсэн таван бүлэгтэй бөгөөд эрх зүйн зайлшгүй процесс ба шударга ёс, 

шударга ёсны үйл явцын талаар Англи, АНУ ба Европын холбооны улс орнуудын харьцуулалт, эрх зүйн 

зайлшгүй процессын хэлбэрүүд, процессийг нарийвчлан тодорхойлох онол-практик, үндсэн зарчмууд, 

хууль боловсруулах бодлогын хэлбэрүүд зэрэг асуудлыг дэлгэрүүлэн судалсан байна.  
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9. Due Process of Law: A Brief History 

 

Зохиогч:                                  John V.Orth                                                                                               
ISBN:                                         0-7006-1241-6                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                         АНУ                                                                                   
Хэвлэлийн газар:                   University Press of Kansas                                                 
Хэвлэлт:                                  Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                           2003 он                                                                                                          
Хэл:                                           Англи                                                                                                                
Хуудас:                                     116 

Товч агуулга: “Төр эрх зүйн зайлшгүй процессын бус аргаар хүний амь 

насыг бусниулах, эрх чөлөөг хязгаарлах, өмч хөрөнгөд халдаж болохгүй” 

гэж эрх зүйн сэтгэлгээнд аксиом болж тогтсон ойлголтын түүхэн хөгжлийг 

энэ номонд тусгажээ. Зохиогч эрх зүйн зайлшгүй процессын хөгжлийг 

АНУ-ын эрх зүйн уламжлал хөгжилд тулгуурлан авч үзсэн бөгөөд 

Английн эрх зүйн хөгжлөөс нутагшуулсан тухай ч номондоо дурджээ. Эрх 

зүйн зайлшгүй процессын үзэл санааны ээдрээтэй хөгжлийг илтгэн 

харуулах энэ ном танд Англи-Америкийн улс орнуудын Үндсэн хуулийн 

эрх зүйн хөгжил, түүний дотор хүний эрхийг хангаж хамгаалах үйл хэргийн тухай түүхэн мэдлэг өгнө.  

 
 
 

10. Exploring Law’s Empire:  
The Jurisprudence of Ronald Dworkin 

 

Зохиогч:                               Scott Hershovitz                                                                                                                                                                                                                                                               
ISBN:                                     978-0-19-954614-5                                                                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     Их Британи                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:               Oxford University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2012  он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 328                                                                                               

Товч агуулга: Эрх зүйн нэрт сэтгэгч Роналд Дворкиний эрх зүйн 

философи, үндсэн хуульт ёсны тухай энэ бүтээлд сэтгэгчийн бүтээлд 

хийсэн дүн шинжилгээнүүдийг эмхтгэсэн гаргасан байна. Тухайлбал, 

түүний хууль зүйн позитивизмд гаргасан шүүмжлэл, үндсэн хуулийн 

онолын бүтээлүүдийг өнөө цагийн тэргүүлэх эрдэмтэд Джереми Уолдрон, 

Жон Гарднер, Стефен Перри нар шинжлэн судалжээ. Эрх зүйн нэрт 

сэтгэгч Р.Дворкиний бүтээлийг шимтэн сонирхож байгаа хэн бүхэнд энэ 

ном чухал гарын авлага болно. 
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11. General Theory of Law and State                                                                                                              
  

Зохиогч:                               Hans Kelsen                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                     978-1-58477-717-5                                                                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:               Harvard University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2009  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 516                                                                                               

Товч агуулга: Австрийн нэрт эрх зүйч, хууль зүйн позитивизмын гол  

төлөөлөгч Ханнс Кельзений эрх зүй, төрийн онолын чиглэлээр гаргасан 

бүтээл юм. Энэ бүтээлдээ Кельзен эрх зүйн цэвэр онолыг жам ёсны эрх 

зүй (law of nature), хууль зүйн позитивизм, түүхэн жам ёсны эрх зүй, 

шүүмжит философийн ойлголтуудтай харьцуулан шинжилсэн байна. 

Түүний энэ бүтээлийг Олон улсын эрх зүйн Америкийн сэтгүүлээс “нийт 

хүн төрөлхтний хувьд үнэ цэнээ хэзээ ч алдахгүй” гэж үнэлжээ. Эрх зүй 

ба шударга ёс, хуульд тавигдах шаардлага, хууль зүйн хариуцлага, эрх ба үүрэг, эрх зүйн чадамж, 

хуулийн этгээдийн эрх зүйн байдал, эрх зүйн эрэмбэ, дэг журам, төрийн тухай ойлголт, төрийг 

бүрдүүлэгч элементүүд, төрийн эрх мэдэл хуваарилалт, засаглал үйл явц: төвлөрөл ба төвлөрлийг 

сааруулах нь, үндэсний болон олон улсын эрх зүй зэрэг өргөн ойлголтын тухай мэдлэгийг та энэхүү эрх 

зүйн сонгодог бүтээлээс олж унших боломжтой.  

 

12. Global Justice Reform        

                      
Зохиогч:                               Hiram E.Chodosh                                                                                                                                                                                                                                                              
ISBN:                                     0-8147-1635-0                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                        
Хэвлэлийн газар:               New York University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2005 он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 227                                                                                              

Товч агуулга: Шударга зохист байдал, хүний эрхийг хангаж хамгаалах 

чиглэлд харьцуулсан эрх зүйн үндсэн зарчим, эрх зүйт ёсны зорилтуудад 

шүүх, хуулийн байгууллагуудыг нийцүүлэх гэсэн хоёр үндсэн зүйлийг 

орхигдуулсныг шүүмжилж дахин авч үзэх шаардлагатайг илэрхийлжээ. 

Зохиогч номын эхэнд харьцуулсан эрх зүйн төдийлөн судлагдаагүй 

аспектийг тодорхойлон танихыг эрмэлзсэн бол удаах хэсэгт хууль, 

шүүхийн байгууллагын шинэчлэлийн үйл явцыг харьцуулсан эрх зүйн 

онол, арга зүйн үүднээс судлах асуудлыг Энэтхэг болон Индонези улсын жишээн дээр авч үзжээ. 
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13. Idea of Justice 

 

Зохиогч:                         Amartya Sen                                                                                                                                                                                              
ISBN:                               978-0-674-03613-0                                                                                             
Хэвлэсэн улс:               АНУ                                                                             
Хэвлэлийн газар:         Harvard University Press                                                            
Хэвлэлт:                        Анхны хэвлэлт                                                                                        
Хэвлэсэн он:                 2009 он                                                                                                     
Хэл:                                Англи                                                                                                                   
Хуудас:                          467                                                                                                                

Товч агуулга: Нобелийн шагналт эрдэмтэн, өнөө цагийн философийн 

нэрт төлөөлөгч Амартъя Сен “Зүй ёсны үзэл санаа” бүтээлдээ Жон 

Роулсын “Зүй ёсны онол” бүтээлд шүүмжлэлт байр сууриас хандахын 

зэрэгцээ түүний үзэл санааг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор 

туурвижээ. А.Сений энэ бүтээлийн онолын гол үзэл санаа нь шударга ёс, 

зүй ёсны үзэл санааг эрх зүйд төлөвшүүлэх тухай бөгөөд үндсэн дөрвөн 

бүлэгтэй.  Номын нэгдүгээр бүлэгт зүй ёсны хэрэгцээ, шаардлагын 

талаар өгүүлж, зүй ёсны онолын үндэслэгээг тайлбарласан бол хоёрдугаар бүлэгт зүй ёсны 

хэлбэрүүдийг тайлбарлах тухай бичжээ. Гуравдугаар бүлэгт зүй ёсны үндсэн ойлголт, агуулга, түүн 

дотор эрх чөлөө, тэгш байдал, түүний нөөц боломжийн талаар дурдсан байна. Сүүлийн бүлэгт ардчилал 

ба олон нийтийн санаа бодлын тухай өгүүлсэн бөгөөд ардчиллын практик, хүний эрх ба дэлхий дахин, 

олон улсын хамтын нийгэмлэгийн үүрэг, хариуцлага, дэлхий дахинд тулгамдаж буй зүй ёсны 

асуудлуудыг авч үзжээ. 

 

14. Introduction to the Study of the Law of the Constitution 

 
Зохиогч:                        Albert Vonn Dicey 
ISBN:                              0-86597-002-5 
Хэвлэсэн улс:              АНУ 
Хэл:                                Англи                                                                          
Хуудасны тоо:             435                                                                                                           
 
Товч агуулга: Английн төдийгүй дэлхийн бусад улс орны үндсэн 

хуулийн эрх зүйн хөгжилд хуульч, Оксфордын их сургуулийн профессор 

Альберт Вон Дайсигийн 1885 онд туурвисан “Үндсэн хуулийн эрх зүй 

судлалын удиртгал” бүтээл үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. Энэ 

номонд үндсэн хуулиар хууль тогтоох байгуулагын бие даасан байдлыг 

баталгаажуулж, хууль батлан гаргах ажиллагааны хараат бус байдлыг 

хангахын чухлыг тэмдэглэсний дээр эрх зүйн тогтолцооны идеаль-эрх 

зүйд захирагдах ёс (Rule of Law)-ны тухай анхлан авч үзсэн нь хойшдын 

эрх зүйн хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг нь тод харуулдаг. Тэрбээр энэ 

бүтээлээрээ эрх зүйд захирагдах ёсны гурван ойлголтыг хөндсөн бөгөөд нэгдүгээрт “хэнд ч шүүхээр 

тогтоосон хуулийг зөрчиж ял шийтгэл оногдуулж үл болно”, хоёрдугаарт “хүн бүр хууль, шүүхийн өмнө 

эрх тэгш байна”, гуравдугаарт “хууль бодит амьдралаас эхлэлтэй байна” гэж томьёолсон нь өнөө хэр үнэ 

цэнээ алдаагүй билээ.  
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15. The Language of Law and the Foundations of  
American Constitutionalism 

 
  

Зохиогч:                               Gary L.McDowel                                                                                                                                                                                                                                                              
ISBN:                                     978-0-521-19289-7                                                                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Cambridge University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2010  он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 409                                                                                              

Товч агуулга: Америкийн эрх зүйн тогтолцооны нэг онцлог нь Үндсэн 
хуулийг амьдралд ойртуулан хэвшүүлж, тайлбарлах, түүний үзэл санааг 
түгээн дэлгэрүүлж баяжуулах үүргийг шүүх эрх мэдэл нь идэвхтэй 
хэрэгжүүлдэгт оршдог. Тус улсад 19 дүгээр зуунаас хойш шүүгчид 
Үндсэн хуулийн бичвэр, түүний үзэл санааг тайлбарлахдаа ёс 
суртахууны чиг баримжааг баримтлах боломжтой болсон бөгөөд энэ нь 
Үндсэн хуулийг тайлбарлаж хэрэглэх, үзэл санааг нь хэт “баяжуулах” 

үндэс болжээ. Олон судлаачид энэ үзэгдлийг “амьд” эрх зүйг төлөвшүүлсэн гэж үзэж байсан боловч 
номын зохиогч  Гарри МакДовелл үүнийг няцааж, Үндсэн хуулийн төслийг боловсруулж эхийг баригчдын 
үзэл санаа, тогтоосон хэм хэмжээг “гуйвуулахгүй” байхын чухлыг тэмдэглэжээ. Үндсэн хуулийн утга 
санааг “хэтрүүлэн” дэлгэрүүлэх явдал зөвхөн шүүгчдийн хувьд төдийгүй, академик хүрээллийн дунд 
байгааг шүүмжлээд “originalism” буюу анхдагч үзэл санаагаар нь тайлбарлах нь хууль тайлбарлах арга 
ажиллагааны үндсэн арга зүй болохыг тэмдэглэжээ.  

 

16. The Limits of Law 
 
 

Зохиогч:                               Austin Sarat, Martha Umphrey                                                                                                                                                                                                                             
ISBN:                                     0-8047-5235-4                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Stanford University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2005  он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 321 

Товч агуулга: Энэ ном нь эрх зүйг хязгаарлахтай холбогдсон 

бүтээлүүдийн эмхтгэл болжээ. Терроризмын эсрэг тэмцэл зарлаж, 

хэрэгжүүлснээс хойш буюу 2001 оны 9 дүгээр сарын 11-нээс хойш хууль 

тогтоомж, эрх зүйд тавих хязгаарлалт юу байх вэ гэдэг асуудал эрдэмтэн 

судлаачид төдийгүй жирийн иргэдийн анхаарлын төвд улам бүр орох 

болжээ. Цуврал эмхтгэлийн энэ дугаарт террорист үйл ажиллагаа, онц 

байдал зарлах, дайн бүхий нөхцөл байдал, өршөөл үзүүлэхэд эрх зүйн 

хэм хэмжээний үүрэг роль, харилцаа холбооны тухай асуудлыг хөнджээ.  
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17. Law as a Means to an End: Threat to the Rule оf Law 

 

Зохиогч:                        Brian Z.Tamanaha                                                                                                                 
ISBN:                              978-0-521-86952-2                                                                                    
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                          
Хэвлэлийн газар:        Cambridge University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:                        Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2006 он                                                                                                            
Хэл:                                Англи                                                                                                                
Хуудас:                          254 

Товч агуулга: Нийгэмд хүмүүсийн хооронд засаглах эрх мэдэл, эрх зүйг 

өөртөө үйлчлүүлэх эцэс төгсгөлгүй тэмцэл өрнөж, төрийн захиргаа 

удирдлага, хууль тогтоох байгууллага, шүүх эрх мэдэлд ч энэ хандлага 

ажиглагдах болжээ. Энэ ном эцэс төгсгөлгүй энэ тэмцлийг гагцхүү “эрх 

зүй бол зорилго, дээд эрмэлзэл” гэх үүднээс авч авч үзсэн бөгөөд 

сүүлийн хоёр зуун жилийн турш эрх зүйн сэтгэлгээний ертөнцөд ойлгож 

байсан эрх зүй болон өнөө цагт төлөвшиж буй эрх зүйн соёл, эрх зүйд 

захирагдах ёсын бэхжүүлэх арга зам зэргийг хөнджээ.   

 
 
 

18. Liberal Rights: Collected Papers (1981-1991) 
 

  

Зохиогч:                               Jeremy Waldron                                                                                                                                                                                                                            
ISBN:                                     0-521-43024-0                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                        
Хэвлэлийн газар:               Cambridge University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2001  он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 480 

Товч агуулга: : Өнөө цагийн улс төрийн философийн том төлөөлөгчдийн 

нэг Джереми Уолдроны эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, 

эссенүүдийг эмхтгэн цуврал болгон хэвлэжээ. Энэ дугаарын эхний 

зургаан бүлэгт эрх чөлөө, хүлцэн тэвчихүй, төвийг сахих ба эрх чөлөөний 

тууштай байдал зэрэг асуудлыг хөндсөн байна. Дж. Уолдрон хүн бүр 

бусдын тааллаас үл хамаарсан үйлдэл хийх эрхтэй бөгөөд харин төр ёс 

зүй, шашны хувьд төвийг сахиж чиг үүргээ хэрэгжүүлэхийн чухлыг 

тэмдэглэжээ. Мөн тэрбээр нийгэм, эдийн засгийн эрхүүдийг авч үзэхдээ ядуурал, гуйланчлал нь эрх 

чөлөөний үнэ цэнээс ангид орших бололцоогүй бөгөөд нийгмийн эдгээр үзэгдлийг авч үзэхдээ либериал 

философийн зарчмыг алдагдуулахгүй байх нь чухал гэж үзжээ.   
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19. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan  
 
 

Зохиогч:                               James M.Buchanan                                                                                                                                                                                                                            
ISBN:                                     978-0-521-85423-8                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Liberty Fund                                                                                                  
Хэвлэлт:                              7 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2000  он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 242 

Товч агуулга: Үндсэн хуулийн эдийн засаг, түүний судлагдахууныг 

үндэслэгч Жеймс Букканины сонгомол бүтээлийн цувралын энэ дугаар 

нь үндсэн хоёр бүлэгтэй. Эхний бүлэгт төрийн тухай шинэ гэрээний 

онолыг дэвшүүлж, түүний хүрээ хязгаарыг тодорхойлсон бол удаахь 

хэсэгт практик ач холбогдлыг улс төрийн философийн үүднээс 

тайлбарлажээ. 

 

 
 

20. Making Policy, Making Law: Аn Interbranch Perspective 
 
 
 

Эмхтгэсэн:      Mark C. Miller and Jeb Barnes                                                                                                                                                                                                                                                        

ISBN:         9781589010253                                                                                                                                                                 

Хэвлэсэн улс:     АНУ                                                                                                                                              

Хэвлэлийн газар:      Georgetown University Press                                                                                                             

Хэвлэлт:         Анхны хэвлэлт                                                                                                                                                   

Хэвлэсэн он:            2004 он                                                                                                                                                              

Хэл:                                Англи                                                                                                                                                              

Хуудас:                         256           

Товч агуулга: Олон нийтийн сонголтын онол нь улс төр, эдийн засгийн 

хоорондын харилцаа хамаарлыг судалдаг бөгөөд 1940 онд Дункан 

Блейк анхлан судалснаас хойш одоог хүртэл хөгжсөөр ирсэн байна. Төр 

улсуудын засгийн газар, парламент иргэдийн төсөөлдгөөс ч илүү эмх 

замбараагүй бөгөөд энэ ном төрийн бодлого боловсруулж батлах, 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй хандаж, төрийн эрх 

мэдлийн салаа, мөчрүүд, агентлагуудын үйл ажиллагааны үнэн дүр төрх, алдаа дутагдлыг онцолжээ.  
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21. Objectivity and the Rule of Law 

 

Зохиогч:                        Matthew H.Kramer                                                                                        
ISBN:                              978-0-521-85416-0                                                                                  
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:        Cambridge University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:                       Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2007 он                                                                                                       
Хэл:                               Англи                                                                                                                
Хуудас:                         247 

Товч агуулга: Обьектив байх гэж юу вэ? Эрх зүйд захирагдах ёс гэж юу 

вэ? Эрх зүйн тогтолцооны функциональ үйл ажиллагаа обьектив байж 

чадах уу? Хэрэв чадах бол түүний шалгуур нь юу байх вэ? Кембриджийн 

их сургуулийн профессор, философич Матью Крамер эдгээр асуултыг 

тавиад философийн өргөн асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх замаар 

хариулт эрэлхийлсэн байна. Крамерийн үзсэнээр обьектив байдал болон 

эрх зүйт ёс нь ээдрээ төвөгтэй, нарийн ойлголтууд бөгөөд эдгээр 

ойлголт харилцан давхцах зүйлүүдтэйг тэмдэглэжээ. Мөн энэ хоёр ойлголт хоорондоо салшгүй 

холбоотой хэдий ч өөр өөрийн олон талтай болохыг онцолсон байна. 

 
 
 

22. On the History of the Idea of Law 
 
 

 
Зохиогч:                               Shirley Robin Letwin, Noel B.Reynolds                                                                                                                                                                                                                            
ISBN:                                     978-0-521-85423-8                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Cambridge University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               3 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2008 он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 352 

Товч агуулга: “Эрх зүйн үзэл санааны түүхэн товчоон” хэмээх бүтээлд 

эрх зүйн философийн онолын хөгжлийг анх Платоны туурвиснаас хойш 

өнөөг хүртэлх түүхэн ул мөрийг судалжээ. Зохиогч Шерлеу Робин Летвин 

Платон, Аристотель, Августин, Гоббс нарын бүтээлүүдэд чухал 

санаанууд цөөнгүй болохыг онцлоод харин Цицерон, Аквиний, Бентам, 

Маркс нарын бүтээлүүдэд онолын ноцтой алдаа байгааг дурджээ. Эцэст 

нь зохиогч эрх зүйд захирагдах ёс бол орчин цагт эрх чөлөө хийгээд 

шударга ёсны стандартад хүрэх гол түлхүүр юм гэдгийг онцолжээ. 
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23. On the Rule of Law: History, Politics and Theory 
 

 
Зохиогч:                               Brian Z.Tamanaha                                                                                                                                                                                                                            
ISBN:                                     978-0-521-84362-1                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Cambridge University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2004 он                                                                                                                                                 
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 180 

Товч агуулга: Эрх зүйт ёс (Rule of Law) нь хэдийгээр дэлхий дахинд улс 

төрийн идеаль болж төлөвшсөн хэдий ч түүний агуулга, үзэл санаа, 

ажиллах механизмыг нэг мөр ойлгож таних явдал өнөө хэр тулгамдсан 

хэвээр байна.  

Энэ номонд эртний Грек, Ромоос эхлэлтэй эрх зүйт ёсны үзэл санааны 

эргэн тойрон дахь түүхэн үйл явдлууд, онол үзэл баримтлалыг хөндсөн 

төдийгүй эрх зүйт ёс дэлхийн ардчилсан улс орнуудын засаглалын үндсэн 

идеаль болсон шалтгааныг дурджээ. Эрх зүйт ёсыг дэлхийн түвшинд 

судалж, бүх хүн төрөлхтний сайн сайханд үнэлж баршгүй хувь нэмэртэй болохыг нь тэмдэглэсэн энэ ном 

эрх зүйт ёсыг сонирхон судлахыг хүссэн хэн бүхний гарын авлага болно гэж найдаж байна. 

 

 

24. Plunder: When the Rule of Law is Illegal 

 

Зохиогч:  Ugo Mattei, Laura Nader                                                                                        
ISBN:    978-1-4051-7895-2                                                                                            
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:       Blackwell Publishing                                                                   
Хэвлэлт:                      Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:               2008 он                                                                                                   
Хэл:                              Англи                                                                                                                
Хуудас:                         283                                                                                                   

Товч агуулга: Эрх зүйд захирагдах ёс буюу Rule of Law-ийн тухай үзэл 

санааг төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх, хүний эрхийг хангаж хамгаалах 

үйл хэргийн үзэл санааны тулгуур гэж хүлээн зөвшөөрдөг хэдий ч 

Калифорнийн их сургуулийн профессор Уго Маттей өөрийн “Дээрэм 

тонуул” хэмээх бүтээлдээ түүний сөрөг талыг авч үзсэн байна. Барууны 

улс орнууд эрх зүйт ёс нэрийн дор хөгжиж буй болон хөгжил дорой улс 

орнуудыг “тонон дээрэмдэх” үйлдлээ хэрхэн халхавчилж, түүнийг улс 

төрийн бодлогын хэрэгсэл болгосныг хөнджээ. Тэрбээр эрх зүйд захирагдах ёсны уламжлалт ойлголтыг 

сөрөг талыг нь тодруулах замаар дахин шинжлэн судлаад “барууны” гэх эдийн засаг, соёлын нөлөөгөөр 

хэрхэн хөгжил дорой улс орнуудыг улам бүр доройтуулж байгааг Иракийн газрын тосны төлөөх дайн, 

барууныхны оюуны өмчийн ноёрхол, Америк маягийн эрх чөлөө зэрэг бодит жишээгээр тайлбарлан 

тодотгожээ 
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25. Promoting the Rule of Law Abroad  

 

Эмхтгэсэн:  Thomas Carothers                                                                                       
ISBN:    978-0-87003-219-6                                                                                                           
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                           
Хэвлэлийн газар:  Carnegie Endoment for International Peace                                            
Хэвлэлт:   Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:   2006 он                                                                                                  
Хэл:    Англи                                                                                                                
Хуудас:   363                                                                                                     

Товч агуулга: Дэлхий дахинд ардчилсан үзлийг түгээн дэлгэрүүлэхэд 

үнэтэй хувь нэмрээ сүүлийн арав гаруй жилд оруулж байгаа Олон улсын 

энх тайвны Карнегийн институтын дэд ерөнхийлөгч Томас Каротерсийн 

“Эрх зүйд захирагдах ёсыг хилийн чанадад түгээн дэлгэрүүлэх нь” 

нэртэй бүтээлд сүүлийн хагас зуун жилд эрх зүйт ёсыг түгээн 

дэлгэрүүлэхэд олон улсын хамтын нийгэмлэг, улс гүрнүүд онцгой хүчин 

чармайлт тавьж байгаа боловч чухам ийнхүү түгээн дэлгэрүүлэхэд ямар 

хүчин зүйлс нөлөөлж байгаа тухай суурь мэдлэг хомс байгааг онцолжээ. ОХУ, БНХАУ, Латин Америк, Төв 

болон Зүүн Европын орнууд, Ойрхи Дорнод, Африк тивийн улс орнуудын туршлага, алдаа оноо, 

сургамжийг энэ чиглэлийн нэр хүндтэй эрдэмтдийн судалгааны бүтээл дээр тулгуурлан эрх зүйт ёсыг 

төлөвшүүлэхэд чиглэсэн төрийн бодлого, үйл ажиллагааны зорилго, арга зүй, үндэслэлт байдал зэргийг 

судалжээ. 

 
26. Pure Theory of Law 

 
 
Зохиогч:  Hans Кelsen 
ISBN:    978-1-58477-206-4 
Хэвлэсэн улс:  Нидерланд 
Хэвлэлийн газар:  The Lawbook Еxchange ltd. 
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2009 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  356 
 
Товч агуулга: Эрх зүйн ерөнхий онол, философийн хөгжилд, ялангуяа 

позитив эрх зүйн сэтгэлгээний хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан “Эрх 

зүйн цэвэр онол” ном нь Австрийн хуульч, XX зууны тэргүүлэх эрх зүйн 

философич Ханс Кельзений 1979 онд бичсэн томоохон бүтээл юм. Эрх 

зүйн цэвэр онол нь эрх зүйг улс төр, шашин, ёс суртахууны 

ойлголтуудаас ангид, “цэвэр” авч үзэж, эрэмбэ дараалалтай, шаталсан 

хэм хэмжээний тогтолцоо гэж үздэг. Х.Кельзений эрх зүйн цэвэр онолын 

хамгийн чухал хэсэг бол тэрхүү цогц тогтолцооны эхэнд буюу дээд талд орших, эрх зүйн дээд эх сурвалж 

Basic norm гэх ойлголт юм.  Ном нь найман үндсэн бүлэгтэй бөгөөд эрх зүй ба ертөнц, хууль ба ёс 

суртахуун, эрх зүй ба шинжлэх ухаан, эрх зүй ба үйл хөдлөл, эрх зүйн динамик төлөв, эрх зүй ба төр, төр 

ба олон улсын эрх зүй, эрх зүйн тайлбар гэх мэт асуудлуудыг дэлгэрүүлэн судалсан байна. Та энэ 

сонгодог бүтээлийг уншиж судалснаар өнөөгийн эрх зүйн тогтолцооны нийтлэг үнэт зүйл, хэв шинжийн 

тухай дэлгэрэнгүй бөгөөд үнэт мэдээллийг олж авах боломжтой.   
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27. Purposive Interpretation in Law 

  
Зохиогч:                      Aharon Barak                                                                                       
ISBN:                            978-0-691-13374-4                                                                                  
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                              
Хэвлэлийн газар:      Princeton University Press                                         
Хэвлэлт:                     Анхны хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:              2005 он                                                                                                       
Хэл:                             Англи                                                                                                                
Хуудас:                       423 

Товч агуулга: Энэ номыг нэр хүндтэй шүүгч, судлаачид эрх зүйн хэм 

хэмжээг хэрэглэх, тайлбарлах арга ажиллагааны тухай хөндөж 

туурвижээ. Хууль хэрэглээний дэлхий дахины өнөөгийн практикийг авч 

үзвэл үндсэн хууль, парламентаас баталсан хууль тогтоомж, гэрээ 

хэлэлцээрийг хуульчид, философичид харилцан адилгүй онолыг 

баримталж байгаа бөгөөд Агарон Барак энэ олон янз байдлыг цэгцэлж, 

хууль тогтоомжийг зорилгоор нь тайлбарлах тухай санааг дэвшүүлжээ. 

Тэрбээр хуулийг зорилгоор нь тайлбарлахын тулд үндсэн бичвэрийг 

уншиж үндсэн агуулгыг нь тодорхойлохоос эхлэх бөгөөд тухайн агуулгыг хуульд тусгах болсон зорилго нь 

өөрөө хуулийн хэм хэмжээний зорилго болохыг тэмдэглэжээ. Энэ бүтээл нь эрх зүй судлал, шүүхийн 

хууль хэрэглээний хөгжилд олон төрөлт хууль тайлбарлах арга зүйг нэгтгэх чиглэлд гаргасан томоохон 

бүтээлүүдийн нэг юм.  

 

28. Right to Private Property 

 

Зохиогч:  Jeremy Waldron 
ISBN:    0-19-823937-8 
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                    
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                          
Хэвлэсэн он:   2002 он   
Хэл:    Англи                                                              
Хуудасны тоо:  470                                                                                                        
 
Товч агуулга: АНУ-ын Беркелийн их сургуулийн профессор Жереми 

Уолдрон “Хувийн өмчийн эрх” хэмээх бүтээлдээ хүний өмч хөрөнгөтэй 

байх эрх чөлөөний үндсэн зарчмуудыг онолын үүднээс нарийвчлан 

тайлбарласан байна. Эрх зүйн философийн үүднээс хувийн өмч нь хүн 

эрх чөлөөтэй байхын суурь үндэс гэж тайлбарладаг бөгөөд Ж.Уолдрон  

эрх чөлөөний төлөөх түүхэн тэмцэл, өмч хөрөнгөтэй байх эрх чөлөө гэсэн 

сэдвийн хүрээг хөнджээ. Өмчийн эрхийн талаарх түүхэн хөгжлийн явцад 

тулгарч байсан зарим бэрхшээлтэй асуудлууд, хувийн эрх чөлөөний талаарх үндсэн аргументуудыг 

тодорхойлсон байна. Мөн хувийн өмчийн талаарх Германы сэтгэгч Ф.Гегелийн үзэл санаа, өөрийн 

хөрөнгийг эзэмших болон хөрөнгө эзэмших зохистой боломжуудын талаар өгүүлсэн байна. Энэхүү ном 

нь бүхэлдээ өмч хөрөнгийн талаарх онолын суурь ойлголт, эд хөрөнгөтэй холбоотой маргааны талаар 

үндсэн ойлголт өгч чадах бүтээл юм. 
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29. The Rule of Law 

                                                                                                                                                                              
Зохиогч:  Tom Bingham                                                                                                   
ISBN:    978-0-141-03453-9                                                                                                                    
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                            
Хэвлэлийн газар:  Penguin Group                                                                               
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                       
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                       
Хэл:    Англи                                                                                                          
Хуудасны тоо:  213                                                                                                             

Товч агуулга: 2011 оны “Orwell”-ийн улс төрийн шилдэг номын төрөлд 

тэргүүлсэн бүтээл бөгөөд зохиогч эрх зүйд захирагдах ёсны бодит мөн 

чанар, үндсэн агуулга, зорилго, ач холбогдлын талаар онолын 

үндэслэлтэйгээр тодорхой сэдвүүдийн хүрээнд тайлбарласан нь эрх зүйд 

захирагдах ёсны талаар үндсэн, түлхүүр мэдлэгийг олгохуйц ном болж 

чадсан байна. Эрх зүйд захирагдах ёс нь эрх зүйн номлол төдий бус 

шударга нийгэм, хариуцлагатай засгийн газар байхын үндсэн суурь болоод зогсохгүй эдийн засгийн 

өсөлтөд чухал ач холбогдолтой бөгөөд нийгмийн тогтвортой байдал, хамтын ажиллагааны баталгаа 

болдог тухай тодруулахыг зорьжээ. 

 

30. Technology for Justice:  
How Information Technology Can Support Judicial Reform 

 
Зохиогч:  Dory Reilelng 
ISBN:    978-908-728-071-0 
Хэвлэсэн улс:  Нидерланд 
Хэвлэлийн газар:  Leiden University Press 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2009 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  310 
 
Товч агуулга: “Шударга ёсыг бэхжүүлэхэд технологийн үүрэг оролцоо” 

хэмээх энэ ном нь мэдээллийн технологийн хөгжил хэрхэн шүүх, хуулийн 

байгууллагын хөгжил, шударга үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэхэд 

нөлөөлдөг талаар авч үзжээ. Дэлхийн улс орон бүрт иргэд, олон нийт 

ихэвчлэн шүүхийн хүртээмжгүй, удаан үйлчилгээнд сэтгэл дундуур 

байдаг бөгөөд харьцуулсан судалгаа, статистик үзүүлэлт, жишиг дүрэм 

болон хууль зэрэг өргөн хүрээний олон талт эх сурвалжид тулгуурлан  

шүүхэд мэдээллийн технологийн дэвшлийг ашиглах тухай энэ судалгаа нь шударга ёсны үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх тухай өргөн хүрээнд судалжээ. Тухайлбал, хүний оролцоог багасгаж, 

автоматаар хэрэг бүртгэдэг, мониторинг хийдэг тогтолцоонд шилжсэнээр хариуцлага хяналтыг 

дээшлүүлдэг, ачааллыг бууруулдаг тухай авч үзсэн байна.   
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31. A Theory of Justice 

 
 

Зохиогч:  John Rawls                                                                                                             
ISBN:    0-674-01772-2                                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:  Harvard University Press                                                             
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                               
Хэвлэсэн он:   2005 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                                
Хуудасны тоо:  607                                                                                                       
 
Товч агуулга: 1970 оны эхэн үед Джон Роулс Theory of Justice буюу Зүй 

ёсны онолоо нийгмийн зохист чанар бүхий нийгмийн зарчмуудыг 

Аристотелийн шударга хуваарилалтын зарчимд тулгуурлан 

тодорхойлжээ. Тэрбээр нийгмийн ерөнхий бүтцийг бүхэлд нь тайлбарлах 

онолоо боловсруулсан бөгөөд хоёр үндсэн зарчмыг дэвшүүлэн тавьсан. 

Эхний зарчмыг тэгш эрх чөлөөний зарчим гэж нэрлэсэн бөгөөд хүн бүр 

“суурь шинжтэй” эрх чөлөөний хувьд тэгш эрхтэй. Хоёрдугаар зарчим нь 

нийгэм, эдийн засгийн тэгш бус байдал нь гагцхүү хувь хүний чадвар, 

давуу талд суурилсан байх, тэрхүү давуу нөхцлийг бий болгох ажил, албан тушаал, боломж бололцоо нь 

хүн бүрт нээлттэй байна гэж тодорхойлжээ.Зүй ёсны тухай түүний боловсруулан гаргасан онол, ач 

холбогдлын тухай та энэ номоос дэлгэрүүлэн уншина уу.  

 
 

32. Method and Morals in Constitutional Economics: 
Essays in Honor of James 

 
 

Эмхтгэсэн:  Geoffrey Brennan, Hartmut Klient, Robert D.Tollison                                                                                                       
ISBN:    1431-8822                                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  Герман                                                                                  
Хэвлэлийн газар:  Springer                                                                                   
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2002 он                                                                                            
Хэл:    Англи                                                                                                       
Хуудасны тоо:  567      

Товч агуулга: Австралийн Үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн Жеофри 
Бриман, Германы эрдэмтэн Хартмут Клиент, АНУ-ын Миссипигийн их 
сургуулийн эрдэмтэн Р.Толлисон нарын алдарт Жеймс Букананы 
нийтлэлүүдээс эмхтгэн хэвлүүлсэн “Үндсэн хуулийн эдийн засаг дахь ёс 
суртахуун ба арга зүй” ном нь үндсэн хуулийн эдийн засаг хэмээх эрх 
зүйн цоо шинэ судлагдахуун бий болж байгааг батлан харуулжээ. Улс 
төрийн нөхцөл байдал, эдийн засгийн хэм хэмжээ нь тухайн газар, орны 
хэв маягаас шалтгаалан өөр өөр байдаг байдаг бөгөөд тухайн улсын 
мөнгөний бодлого, эдийн засгийн өөрчлөлтөнд тохирсон олон янз төсөл 

хөтөлбөр, дэг журам үйлчилж байдгийг өгүүлжээ.Тус ном нь зургаан бүлэгтэй бөгөөд эхний бүлгүүдэд 
Ж.Букананы тухай, түүний 80 насны ой, сургууль, ажлын арга барил, үзэл баримтлалын тухай өгүүлсэн 
бол гуравдугаар бүлэгт түүний үндсэн хуулийн эдийн засгийн талаарх үзэл санааг оруулсан байна. 
Дөрөвдүгээр бүлэгт төрийн бодлого ба нийтийн сонголтын тухай өгүүлсэн бөгөөд эдийн засгийн 
өөрчлөлт, мөнгөний бодлого нь Үндсэн хуулиас хэрхэн хамаардаг болохыг харуулсан бол тавдугаар 
бүлэгт улс төрийн процесс, ёс суртахуун, үйл байдал зэргээс Үндсэн хуулийн тогтолцоо хэрхэн 
өөрчлөгдөж болохыг өгүүлсэн байна. Зургадугаар бүлэгт Букананы багшлах үйл явц, коллежийн талаар 
бичсэн байна. 
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33. Supreme Court Economic Review: 
The Rule of Law, Freedom and Prosperity 

  
Эмхтгэсэн:  Todd J.Zywicki 
ISBN:    0-226-99962-9 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  The University of Chicago Press 
Хэвлэлт:   10 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2003 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  278 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Дээд шүүхээс эрхлэн гаргадаг эмхтгэлийн энэ 

тусгай дугаарт Жорж Мэсоны их сургуулийн Эдийн засаг, эрх зүйн 

төвөөс 2001 онд зохион байгуулсан симпозиумд хэлэлцүүлсэн 9 

илтгэлийг нэгтгэн гаргасан бөгөөд эдгээр илтгэлүүд эрх зүйн чухам ямар 

тогтолцоо баялгийг илүү бүтээдэг тухай хариулт өгөхийг зорьсноороо 

онцлогтой. Эмхтгэлд шударга, ухаалаг хүмүүсийг улс төрийн өндөр 

албан тушаалд сонгож гаргахад тогтмол, богино хугацааны давтамжтай, 

сонгуулийн зөв систем чухал болох талаар “Ардчилалд хэн оргилд хүрэх вэ?: Сонгууль шүүлтүүр болох 

нь”, техник, технологийн хувьсал, шинэчлэлийг хийхэд хүлээн авах орчин, нийгмийн мэдлэг бэлэн 

байдал чухал тухай ”Аж үйлдвэрийн хувьсгал яагаад Европт хэрэгжсэн бэ?”, итгэлцэл баялгийг бүтээдэг 

тухай ”Итгэлцлийг бий болгох нь: Төрийн бодлого, хувь хүмүүс хоорондын итгэлцэл ба эдийн засгийн 

хөгжил”, Оросын шилжилтийн үеийн эдийн засгийн бодлогын дутагдлын тухай ”Шилжилтийн үеийн 

өөрчлөлт: Оросын туршлага”,  Аргентины гүйцэтгэх засаглалын хариуцлагын талаар ”Партизаны бодлого 

ба гүйцэтгэх засаглалын хариуцлага: Аргентин улсын тухайд харьцуулсан байр сууринаас” сэдэвт 

дүгнэлт, шинжилгээ хийж, таамаглал дэвшүүлсэн илтгэлүүд болон “Үндсэн хуулийн зарчмаар сэтгэх 

нь”/James M.Buchanan/, “Эрх зүйд захирагдах ёс, эрх чөлөө ба баялаг”/Todd J.Zywicki/ зэрэг онц ач 

холбогдолтой илтгэлүүд багтжээ.Тус номноос эрх зүйн тогтолцоо ба эдийн засгийн өсөлтийн харилцан 

хамаарлыг нэр хүндтэй эдийн засагчид хэрхэн дүгнэдэг талаар мэдэх боломжтой. 
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ХОЁР. ШҮҮХ СУДЛАЛ 

 

34. Art and Practice of Court Administration 

 
Зохиогч:                      Alexander B.Aikman 
ISBN:                            978-0-8493-7221-6                                                                                   
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                           
Хэвлэлийн газар:      CRC Press                                                                               
Хэвлэлт:                     Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:              2007он                                                                                                       
Хэл:                             Англи                                                                                                               
Хуудас:                       465 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Калифорнийн их сургуулийн профессор, шүүх 

судлалын эрдэмтэн Александр Б.Айкмений бичсэн “Шүүхийн захиргааны 

удирдлагын ухаан ба практик” хэмээх энэ ном нь шүүхийн захиргааны 

чиглэлийн эрэлттэй бүтээлийн нэг юм. Шүүхийн захиргааны удирдлагын 

тухай ойлголт, үүсэл, хөгжил, үндсэн бүтэц, чиг үүргүүд болон бусад нэн 

чухал мэдээлэл бүхий энэ номын зохиогч нь сүүлийн 33 жил тасралтгүй 

шүүхийн захиргааны чиглэлээр дагнан судалж байгаа нь энэ бүтээлийн 

зайлшгүй ач холбогдол, эрэлт хэрэгцээг илтгэдэг. “Шүүхийн захиргааны удирдлагын ухаан ба практик” 

ном үндсэн хоёр хэсгээс бүрдэх бөгөөд тэргүүн хэсэгт шүүхийн захиргааны түүхэн хөгжил, шүүхийн 

зохион байгуулалт, хэвийн үйл ажиллагаа явуулах орчин нөхцөл, шүүх тасралтгүй хэвийн үйл 

ажиллагаа явуулахад захиргааны ажилтан, прокурор, цагдаа, тахарын алба, шүүгчийн гүйцэтгэх үүрэг 

зэрэг асуудлыг хөндсөн бол удаах хэсэгт шүүхийн захиргааны бүтэц, тогтолцоо, хэрэгжүүлдэг чиг үүрэгт 

гарсан шинэ дэвшилтэт үзэл санаа, хандлагыг авч үзжээ. Шүүхийн захиргааны тухай дагнасан энэ 

бүтээлийг судалснаар та шүүхийн захиргааны хэрэгжүүлдэг тэргүүлэх чиг үүргийн тухай дүн шинжилгээ 

хийх, өндөр бүтээмжтэй, хариуцлагатай, үр нөлөөтэй, ирээдүйдээ чиглэсэн шүүхийн захиргааны тухай 

өргөн мэдээлэл олж авах боломжтой юм. 

 

 

35. Birth of Judicial Politics in France:  
The Constitutional Council in Comparative Perspective 

Зохиогч:  Alec Stone                                                                                         
ISBN:    0-19-507034-8                                                                                                       
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                          
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                            
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                       
Хэвлэсэн он:   1992 он                                                                                                      
Хэл:    Англи                                                                                                         
Хуудасны тоо:  312   

Товч агуулга: Францын Үндсэн хуулийн дээд зөвлөл нь төрийн бодлого 

гаргах үйл ажиллагаанд нөлөө бүхий институц байсаар ирсэн бөгөөд 

зохиогч Алек Стоун тус зөвлөл үндсэн хуулийн хяналтын чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэхдээ Францын улс төрд нөлөөгөө хэрхэн  өргөжүүлснийг 

судалж үзсэн байна. Шүүхийн хяналтын нөлөөг багасгаснаас хойш улс 

төрчид болон Үндсэн хуулийн зөвлөлийн чиг үүргийг өргөжүүлэх асуудал 

хөндөгдөж ирсэн бөгөөд парламентийн “гурав дахь танхим”-ын 
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хэлбэрээр чиг үүргээ хэрэгжүүлж эхэлснээр засгийн газар, парламентийн үйл ажиллагааг “эрх зүйд 

нийцүүлж” эхэлсэн байна. Зохиогч зөвхөн эдгээр асуудалд анхаараад зогсохгүй ХБНГУ, Испани, 

Австрийн үндсэн хуулийн хяналт, улс төрийн оролцоог анхаарч дүн шинжилгээ хийжээ.    

 

36. Creating the Judicial Branch: The Unfinished Reform 

 

Зохиогч:  Robert W.Tobin 
ISBN:    0-595-32277-8 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  National Center for State Courts 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2004 он 
Хэл:   Англи  
Хуудасны тоо:  298 
 
Товч агуулга: Амеркийн Нэгдсэн Улсын эрдэмтэн Роберт Тобиний 

“Шүүхийн эрх мэдлийг төлөвшүүлэх нь: Дуусаагүй шинэчлэл” хэмээх 

бүтээлийн гол агуулга нь шүүхийн байгууллага болон шүүх тогтолцоонд 

хараат бус байдал дутагдаж байгаа тухай өгүүлсэн байна. Номын эхний 

хэсэгт шүүхийн удирдлагын хараат бус байдлын хэрэгцээ, шүүхийн эрх 

мэдлийн дотоод үйл ажиллагааны зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, 

шүүх, улс төр хоорондын харилцааг тэнцвэржүүлэх асуудлыг хөндсөн 

байна. Ийнхүү хөндөхдөө тэрбээр АНУ-ын муж улсын шүүхүүдийн ялгаатай байдал нь шударга ёсны 

үйлчилгээний чанарыг дордуулж байгааг онцлоод сайтар судалсны үндсэн дээр хүний эрх, эрх чөлөөний 

баталгаа болсон шүүхийн нэгдмэл, мэргэшсэн байдлыг төлөвшүүлэх тухай авч үзжээ.   

 
 
 

37. Judicial Independence in Transition  
 

  
Эмхтгэсэн:                         Anja Seibert-FohrI                                                                                  
ISBN:                                   9783642282997                                                                                           
Хэвлэсэн улс:                       АНУ                                                                      
Хэвлэлийн газар:            Springer,                                                                        
Хэвлэлт:                                   -                                                            
Хэвлэсэн он: 2012 он                                                                                                      
Хэл:                                 Англи                                                                                                                
Хуудас:  1391 
 
Товч агуулга: Орчин цагт ардчиллыг бэхжүүлэхээр зорьж буй улс 

орнуудад эрх зүйд захирагдах ёсыг төлөвшүүлэх асуудал хөгжилд хүргэх 

гол түлхүүр гэж үзэж байна. Эрх зүйд захирагдах ёсны ач холбогдол, 

түүнийг төлөвшүүлэхээр олон улсын арга хэрэгслийг ашиглаж байгаа 

хэдий ч түүнийг хэрэгжүүлэх асуудал олон асуулт дагуулсан хэвээр 

байна. Энэ бүтээлд хараат бус, шударга шүүх нь шилжилтийн үеийн 

ардчилалд эрх зүйд захирагдах ёсыг төлөвшүүлэх бэхжүүлэх амин сүнс 

нь болох тухай авч үзсэн байна. АНУ, Европын орнуудаас эхлэн хуучин 

пост социалист улс орнуудын эрх зүйн тогтолцоо, шүүх эрх мэдлийг 

харьцуулан судалж, шүүхийн хараат бус байдлыг хангаж хамгаалах явдал “дутуу” хэрэгжиж байгааг 

онцлоод цаашид хэрэгжүүлэх стратегийг санал болгожээ.      
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38. Judicial Evaluation: Traditions, Innovations and Proposals for  
Measuring the Quality of Court Performance 

 
 

Зохиогч:  Francesco Contini, Richard Mohr                                                                                         
ISBN:    978-3-639-06986-0                                                                                      
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                  
Хэвлэлийн газар:  VDM Verlag Dr.Muller                                                            
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                   
Хэвлэсэн он:   2008 он                                                                                            
Хэл:    Англи                                                                                                  
Хуудасны тоо:  118 
 
Товч агуулга: Шүүх эрх мэдэл, шүүгчийг үнэлж дүгнэж болох уу? 

Шударга ёсны үйлчилгээг бид чанарын үнэлгээгээр үнэлж дүгнэх боломж 

бий юу? зэрэг асуултанд хариулахад энэ ном танд хэрэг болно. Европын 

нийт 8 улс орны шүүхийн тогтолцоонд сүүлийн 8 жилд хийсэн үнэлгээний 

тайланг Францеско Контини болон Ричард Мор нарын “Шүүхийн үнэлгээ: 

Уламжлал, шинэтгэл ба шүүхийн шударга ёсны чанар, бүтээмжийг 

үнэлэх санал” бүтээлээс олж үзэж болох юм. Шүүхийн хараат бус байдал 

болон шүүхийн хариуцлагатай байдал гэсэн нэгэн зоосны хоёр тал мэт ойлголтод хамаарах асуудлуудыг 

нэгтгэн иргэдэд шударга ёсны үйлчилгээг хүргэдэг төрийн эрх мэдлийн нэг салаа мөчрийн хувьд нь дүн 

шинжилгээ хийсэнд энэ бүтээлийн гол онцлог оршино. Шүүхэд хараат бус байдал ус агаар мэт хэрэгтэйн 

адил маргааныг хөндлөнгийн байр сууриас шийдвэрлэгчийн хувьд хариуцлагатай байдал нэн чухал 

болохыг онцолжээ. Зохиогчид шүүхийг үнэлж дүгнэх шалгуурт “шүүхийн эрхэм үнэт чанар, зорилгыг 

урьтал болгосон байдал”, “шүүн таслах ажиллагаанд оролцогч бүрийг үр нөлөөтэй оролцуулах” болон 

шүүхийн өдөр тутмын бусад чиг үүргийн үр нөлөөтэй хэрэгжилтийг дурдсан байна.  

 
 
 

39. Judicial Process & Judicial Policymaking 
 

 
Зохиогч:  G.Alan Tarr 
ISBN:    978-0-495-56736-3                                                                                        
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:  Wadsworth Cengage Learning                                                            
Хэвлэлт:   5 дахь хэвлэлт                                                                   
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                           
Хэл:    Англи                                                                                                  
Хуудасны тоо:  362 
 
Товч агуулга: “Шүүн таслах ажиллагаа ба шүүх эрх мэдлийн бодлого 

боловсруулах нь” ном шүүхийн хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа, шүүхийн 

байгууллага, түүний тогтолцоо, эрх зүйн зохицуулалт болон тэдгээрийн 

бүтэц, уялдаа холбоо зэрэг дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан бүтээл юм.  

Шүүх, шүүгчийн хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа, нийгэмд гүйцэтгэх  үүргийн 

тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг багтаажээ. Энэ номыг уншсанаар та 

засаглалыг хэрэгжүүлэхэд шүүхийн гүйцэтгэх үүрэг, шүүх эрх мэдлийг 

бодлого, чиглэлийг боловсруулах нь онцгой үйл ажиллагаа болох тухай, шүүх эрх мэдлийн олон төрөл 

бодлого байдаг, төрийн бодлогын нэг хэсэг нь хэрхэн шүүх эрх мэдэл болдог тухай дэлгэрэнгүй 

мэдээллийг олж авна.   
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40. Judicial Process in America 
 

 
Зохиогч:              Robert A.Carp, Ronald Stidham, Kenneth L.Manning                                                                                          

ISBN:    978-1-4522-2632-3 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  SAGE 

Хэвлэлт:   8 дахь хэвлэлт 

Хэвлэсэн он:   2014 он  

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  475 

 

Товч агуулга: “АНУ дахь шүүхийн процесс” буюу “Judicial Process in 

America” бүтээлийн 8 дахь хэвлэлт нь тус улсын шүүхийн тогтолцоо, 

хэрэгжүүлдэг чиг үүрэг, үйл ажиллагааны хэв маягийг хялбар байдлаар 

танилцуулжээ. Анхан шат, давж заалдах, хяналтын шат, холбооны Дээд 

шүүх зэрэг шүүхийн тогтолцоо бүрийн онцлогийг харгалзсаны үндсэн дээр 

шүүгч, хуульчид, хэргийн оролцогчид болон бусад шүүхийн шийдвэр гаргахад голлон оролцдог 

субьектүүд, тэдгээрийн эрх хэмжээ, онцлог зэргийг тодруулан гаргажээ.   

 

41. Judicial Process Law, Courts, and Politics in the United State 

 

Зохиогч:   David, W. Neubaver and Stephen S. Meinhold 
ISBN:    978-1-111-35756-6 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Wadsworth 20 Chanel Center Street Boston 
Хэвлэлт:   6 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2013 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  518 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Орлеаны их сургуулийн профессор Давид 

Необауэр, Хойд Каролинагийн их сургуулийн профессор Стефен 

Мейнхолд нарын хамтран бичсэн Шүүх дэх процесс: Эрх зүй, шүүх, 

бодлого” хэмээх бүтээл нь уншигчдад АНУ-ын шүүхийн тогтолцооны 

онол, практикийн талаар суурь ойлголт өгөх ном юм. Энэ номонд АНУ-

ын улс төр, түүх, нийгмийн харилцааны хөгжил нь өнөөгийн шүүхийн 

тогтолцоог бүрдүүлэхэд хэрхэн нөлөөлж, ямар онцлогийг даван туулж 

ирсэнийг онцлон харуулсан байна. Уншигч та энэ номноос шүүхийн тухай ерөнхий мэдлэг олж авахаас 

гадна АНУ болон дэлхийн улс орнуудад шүүх хуралдааны танхимд хэрэг маргааныг шийдвэрлэж буй 

ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр, тэдгээрийн түүхэн хөгжил зэргийг мэдэж авах боломжтой юм.  
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42. Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic:  
A New Edition with Translation and Commentary, of the Laws from Urbino 

 
 

Зохиогч:  Andrew Lintott 
ISBN:   978-0-521-40373-3 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Cambridge University Press 
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2010 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  293 
 
Товч агуулга: XV зууны сүүл үед хуучнаар Ромын эзэнт гүрний Урбин 

хотын ойролцоо хуулийн текст сийлсэн хүрэл чулуун хавтан олдсон нь 

түүхч, хуульчдын сонирхлыг ихээхэн татсан бөгөөд Ромын Бүгд Найрамдах 

улсын засаглалыг унагасан хувьсгалын цаг үеийг ойлгож танин мэдэхэд 

чухал баримт болдог билээ. Бичвэрийн ээдрээ төвөгтэй байдлыг тайлан 

уншиж, Ромын эзэнт гүрний засаглал, эрх зүйн тогтолцоо, шүүх зэрэг өргөн 

хүрээтэй мэдээллийг судалж таниулах нь энэ номын зорилго юм. 

 

 

43. Judicial Reform as Political Insurance:  
Argentina, Peru, and Mexico in the 1990s 

 
 

 
Зохиогч:                        Jodi S.Finkel                                                                                  
ISBN:                              978-0-19-960640-5                                                        
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                      
Хэвлэлийн газар:        University Notre Dame Press 
Хэвлэлт:                       Анхны хэвлэлт                                                          
Хэвлэсэн он:                2008 он  
Хэл:                                Англи 
Хуудасны тоо:             157 
 
Товч агуулга: Латин Америкийн улс орнуудад 1990-ээд оны дундуур 

өрнөсөн шүүхийн шинэтгэлийн явцад зохиогчид энэ номыг  бичсэн бөгөөд 

зарим улсуудад шүүхийн үр нөлөө дээшилж байхад зарим улсад шүүх 

сулран доройтож байгааг тайлахыг зорьжээ. Энэ асуудалд зохиогч Жоди 

С.Феникл дүгнэлт хийхээр Аргентин, Мексик болон Перу зэрэг орнуудад 

шүүхийн шинэчлэлийн талаар туршилт судалгаа хийсэн байна. Улмаар 

эрх баригчдад судалгааны үр дүнгээ тэрээр танилцуулж, шүүхийн 

шинэтгэлийн хувилбарыг санал болгон хүлээн зөвшөөрүүлжээ. Энэ 

номоос та шүүхийн шинэтгэлтэй холбоотой тулгамддаг нийтлэг асуудлууд, шинэтгэлд улс төрийн 

мотиваци хэрхэн нөлөөлдөг, шинэтгэлийн явцад анхаарах асуудлууд, тэдгээрийг шийдвэрлэх зарим арга 

замын тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл олж авах боломжтой.  
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44. Judicial Review in New Democracies:  
Constitutional Court in Asian Cases 

 
Зохиогч:  Tom Ginsburg 
ISBN:    978-0-521-81715-8 
Хэвлэсэн улс:  Их Британи 
Хэвлэлийн газар:  Cambridge University Press 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2003 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  295 
 
Товч агуулга: Шинэ тутам хөгжиж буй залуу ардчилалтай орнуудад улс 

төрийн бодлого, үйл ажиллагаа болон түүнээс гарах шийдвэрт хяналт 

тавих хандлага түгээмэл байдаг.Зохиогчэнэ номоороо дамжуулж шүүх 

эрх мэдэл чухам хаанаас эхлэлтэй, либералист ардчилсан нийгмийн 

хөгжлийн эхэн үед шүүхийн хяналтыг хэрхэн хөгжүүлэх, түүнд улс 

төрийн ямар таатай нөхцөл байдал шаардлагатай гэсэн үндсэн гурван 

асуултанд хариулт өгөхийг зорьсон байна. Монгол, Тайвань, БНСУ зэрэг 

Азийн орнуудын Уламжлалт хэв ёсыг хадгалсан хууль журам, түүнд 

агуулагдах эрх мэдлийн хэтийдсэн байдал, мөн шинэ үндсэн хуульд тавьж буй шалгуурын тухай хөндсөн 

байна.  

 

45. Judicial Systems in Transition Economies:  
Assessing the Past, Looking to the Future 

 

Зохиогч:                       James H.Anderson, David S.Bernstein, C. W.Cray 
ISBN:                             978-0-8213-6189-4                                                             
Хэвлэсэн улс:             АНУ                           
Хэвлэлийн газар:       The World Bank                                       
Хэвлэлт:                       Анхны хэвлэлт                                                   
Хэвлэсэн он:               2000 он                                                                       
Хэл:                               Англи                                                                   
Хуудасны тоо:            110    
                                                                        
Товч агуулга: Энэ номонд Төв болон Зүүн Европ, Балтын орнууд,  

Тусгаар улсуудын хамтын нөхөрлөлийн зарим улсуудын шүүхийн 

тогтолцоо шударга ёсны үйлчилгээ үзүүлж буй байдал, түүний олон 

нийт болон бизнес эрхлэгчдэд үзүүлж буй нөлөөллийг судалжээ. 

Ялангуяа өрнөж буй шүүхийн шинэтгэл болон иргэд олон нийтийн 

шинэтгэлээс хүлээж буй үр дүн хоорондын холбоо хамаарлыг тандан 

судалсан бөгөөд зохиогчид хэдийгээр улс орон бүрт өөр өөрийн 

онцлог, бэрхшээл байгаа хэдий ч нийтлэг асуудлууд ч байгааг онцолсон байна. Шинэтгэлийн үр нөлөө, 

хэрэгжилтийн алдаа дутагдлууд, ололт амжилт, тэдгээрт нөлөөлсөн эдийн засгийн хүчин зүйлс зэргийг 

хөндсөн судалгааны энэ тайлан шүүхийн шинэтгэлийг хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа, бодлогыг нь 

тодорхойлох гэж буй хэн бүхэнд хэрэгтэй бүтээл болжээ. 
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46. Political Foundations of Judicial Supremacy:  
The Presidency, Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S.History 

 

Зохиогч:                           Keith E.Whittington 
ISBN:                                 978-0-691-09640-7 
Хэвлэсэн улс:                 АНУ                           
Хэвлэлийн газар:           Princetion University Press                                       
Хэвлэлт:                          Анхны хэвлэлт                                                   
Хэвлэсэн он:                   2007                                                                      
Хэл:                                  Англи                                                                   
Хуудасны тоо:                303    
 
Товч агуулга: АНУ-ын Принстоны их сургуулийн профессор, улс төрийн 

ухааны эрдэмтэн Кейт Виттингтоны “Шүүх эрх мэдлийн улс төрийн үндэс: 

Ерөнхийлөгч, Дээд шүүхийн институц ба Америкийн түүхэн дэх Үндсэн 

хуулийн манлайлал” ном нь Үндсэн хуулийн эрх зүй дэх шүүх мэдлийн 

байр суурийг өөрийн улсын жишээн дээр тулгуурлан хөндсөн бүтээл юм. 

Үндсэн хуулийг тайлбарлах бүрэн эрхийг Дээд шүүх (АНУ)-д шилжүүлэх 

нь оновчтой юу? гэсэн асуултаас эхлэх энэ ном үе үеийн Дээд шүүхийн 

шүүгчид улс төрийн нөлөөн дор, улс төрчдийн үзэл баримтлалыг дэмжиж ажиллаж ирснийг тэмдэглэжээ. 

Проф. Виттингтон Америкийн үе үеийн Ерөнхийлөгчид Дээд шүүхийг Үндсэн хуулийн эцсийн тайлбар 

хийхийг болон шүүгчдэд үзүүлдэг улс төрийн нөлөөллийг судалж дүн шинжилгээ хийсэн байна. 

Ерөнхийлөгч нь хэрхэн шүүхийн бүрэн эрхийг өргөжүүлэхийг хөхиүлэн дэмжиж, цаашлаад шүүхийн 

активизм гэх үзлийг сайшааж байсныг хөндсөн  байна.  

 
 

47. United Nations Justice: Legal and Judicial Reform in Governance Operations 

 

Зохиогч:       Calin Trenkov-Wermuth                                                                                
ISBN:                            978-9280811735                                                                                     
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:      United Nations University Press                                       
Хэвлэлт:                     Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:              2010 он                                                                                                       
Хэл:                             Англи                                                                                                                
Хуудас:                       226 

Товч агуулга: Хорьдугаар зууны сүүл үе, хорин нэгдүгээр зууны эхэнд 

НҮБ энхийг сахиулж буй улс орнуудад шударга ёсыг төлөвшүүлэн 

бэхжүүлэх үйл хэргийг хэрэгжүүлэх болсон нь нэн шинэ үзэгдэл байв. 

Энэ номонд Косово, Зүүн Тимор зэрэг улсуудад НҮБ-аас хэрэгжүүлсэн 

шүүхийн шинэтгэл, түүний үйл явц, үр дүнг авч үзсэн бөгөөд эрх зүйн 

зохицуулалтын хийдэл, бүс нутгийн онцлогт тохирсон шинэчлэлийн 

хувилбарыг санал болгоогүйгээс өөрийн бодлого, эрх зүйн 

зохицуулалтаа зөрчих, нөхцөл байдлыг хурцатгах үр дагаварт 

хүргэснийг ч онцолсон байна. Мөн зохиогч тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэх гарц, арга замыг санал болгосон бөгөөд Колумбиагийн их сургуулийн профессор Майкл В. 

Доул “Бодит нөхцөл байдлыг шүүмжлэн бичсэн энэ ном НҮБ-ийг тогтворгүй байгаа улс орнуудад шударга 

ёсыг сэргээн тогтоох, бэхжүүлэхэд чухал зөвлөмж болно” гэж ач холбогдлыг нь дүгнэсэн байна.     
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ГУРАВ. ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ 

 

48. Comparative Constitutional Law 

 
Зохиогч:                       Vicki C.Jackson,  Mark Tushnet                                                                                                                
ISBN:                             978-1-58778-527-6                                                                                  
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:       Thomson West                                                                      
Хэвлэлт:                       2 дахь хэвлэлт                                                          
Хэвлэсэн он:               2006 он                                                                                                  
Хэл:                               Англи                                                                                                            
Хуудасны тоо:            1778   

Товч агуулга: “Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй” бүтээлийн хоёр 

дахь удаагийн хэвлэл нь анхны хэвлэлээ шинэчилж, сүүл үед өрнөсөн 

үйл явдлын мэдээллийг нэмж тусгаж, шинжлэх ухаанч дүгнэлт хийжээ. 

Дэлхийн улс орнуудын үндсэн хуулийн эрх зүйн тогтолцооны үүсэл, 

хөгжлийн тухай өргөжүүлэн авч үзсэн бөгөөд онцгой байдал зарласан 

хугацаан дахь хууль тогтоох байгууллагын бүрэн эрхийн асуудал, 

гүйцэтгэх засаглалын үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг ч 

хөндсөнөөр онцлог юм. Эхний хэвлэлд дурдаж байсан үндсэн хуульт ёс, шүүх эрх мэдлийн ойлголтыг 

дэлгэрүүлэхийн зэрэгцээ үндсэн хуулийн шүүхийн улс төрийн үүрэг роль, зүй зохистой харьцааны 

асуудлыг хөндсөн. Энэ бүтээлээс үндсэн хуулийн эрх зүйн үндсэн суурь ойлголтыг олж мэдэхийн 

зэрэгцээ дэлхийн улс орнуудын үндсэн хуулиудын харьцуулалт, хүний эрх, шүүх эрх мэдэл, үндсэн 

хуулийн шүүх, гүйцэтгэх засаглал, ардчилал, төр улс гэх мэт нийгмийн институттэй холбогдсон өргөн 

мэдлэгийг та олж авах болно.  

 
 

49. Comparative Constitutional Law 

Эмхтгэсэн:                    Tom Ginsburg, Rosalind Dixon  
ISBN:                              978-1-84844-635-9                                                                          
Хэвлэсэн улс:               Их Британи                                                                          
Хэвлэлийн газар:         Edward Elgar                                                              
Хэвлэлт:                        Анхны хэвлэлт                                                          
Хэвлэсэн он:                2010 он                                                                                                 
Хэл:                                Англи                                                                                                            
Хуудасны тоо:             668   

Товч агуулга: АНУ-ын Чикагогийн их сургуулийн профессор Том 

Гинсбург, Росалинд Диксон нар нь 2010 онд Үндсэн хуулийн эрх зүйн 

чиглэлээр эрдэм шинжилгээний ажил эрхэлдэг судлаач, оюутнууд, 

практикийн ажилтнуудад зориулан энэ номыг гаргажээ. Харьцуулсан 

үндсэн хууль судлал нь XXI зууны эхэн үеэс эрчимтэй хөгжсөн бөгөөд 

энэ номонд хууль зүйн тогтолцооны өвөрмөц, онцлог үзэгдэл, 

институцуудыг сонгон авч дүгнэлт, дүн шинжилгээ хийсэн байна. 

Харьцуулсан үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэл хурдацтай хөгжиж байгаа өнөө үед олон улсын үндсэн 

хуулийн эрх зүйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагуудын судалгааны эмхтгэл, судлаачдын 

өгүүлэл, нийтлэл, үзэл санаанд түшиглэн зохиосон энэхүү бүтээл нь тус салбарын хөгжилд жинтэй хувь 

нэмэр оруулсан юм. Энэ номноос та үндсэн хуулийн хэв загвар, орон орны үндсэн хуулиудын ижил 
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болон ялгаатай тал, бүтэц, үндсэн хуулийн дархлаа, хувь хүний эрх чөлөөг хамгаалахад төрийн гүйцэтгэх 

үүрэг, шүүх ба үндсэн хуулийг тайлбарлах гэх мэт харьцуулсан судалгааны олон бүтээлийг олж үзэх 

боломжтой.  

50. Constitutional and the New Deal 

 

Эмхтгэсэн:  J.Edward White 
ISBN:    978-3-642-07103-4 
Хэвлэсэн улс:  Герман 
Хэвлэлийн газар:  Springer 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэл 
Хэвлэсэн он:   2000 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  292 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Үндсэн хуулийн эрх зүйн хөгжлийн түүхэнд XIX 

зууны сүүл XX зууны эхэн үе ихээхэн онцлог бөгөөд тус бүтээлийг 2 

үндсэн зорилгын үүднээс бичжээ. Нэгдүгээрт XX зууны эхэн үед үндсэн 

хуулийн эрх зүйд тодорхойгүй байсан нэр томьёог нэг мөр тайлбарлаж 

цэгцлэх, хоёрдугаарт баттай зөв гаргалгаа гаргаж түүхийн үүднээс 

нарийвлан судалж дүн шинжилгээ хийх явдал юм. Зохиогч энэ номондоо 

үндсэн хуулийн эрх зүйн алдаатай талууд, түүнд нөлөөлсөн гадаад 

хүчин зүйлс, үндсэн хуулийн хөгжил хувьсал, шүүх эрх мэдлийн хямрал зэргийг дэлгэрэнгүй багтаасан 

байна. Ингэхдээ үндсэн хуулийн эрх зүйн алдаа дутагдал, сайн талыг АНУ-ын жишээгээр тодруулан 

өгүүлж, тулгамдсан асуудлуудыг түүхэн судалгаагаар авч үзэж өөрийн дүн шинжилгээгээр баяжуулсан нь 

судалгааны үнэ цэнийг илтгэнэ.  

 
 
 

51. Constitution of Law: Legality in Time of Emergency 
 

  
Зохиогч:  David Dyzenhaus                                                                                                                 

ISBN:   978-0-521-86075-8                                                                                                                              

Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                            

Хэвлэлийн газар: Cambridge University Press                                                 

Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт                                                                                                                      

Хэвлэсэн он:  2006 он                                                                                                         

Хэл:   Англи                                                                                                         

Хуудас:  250 

                                                                             
Товч агуулга: Торонтогийн их сургуулийн философи, эрх зүйн 

профессор Дэвид Дизенхаус нь Их Британийн холбооны улсуудын эрх 

зүйн тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийж, онц байдал зарласан болон 

террорист халдлага болсон үед гүйцэтгэх эрх мэдэл хэрхэн ажиллах 

ёстой тухай авч үзжээ. Шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай хэрэгжүүлэх 

асуудал тулгамдсан үед төрд эрх зүй ёс суртахууны эх сурвалж болдог 

бөгөөд АНУ-ын сүүлийн үеийн туршлага энэ чиг хандлагад нийцэхгүй байсныг тэмдэглэсэн байна. Мөн 

зохиогч эрх зүйг дээдлэх, эрх зүйт ёсыг төлөвшүүлэхэд зөвхөн шүүх төдийгүй хууль тогтоох, гүйцэтгэх 

эрх мэдэл чухал оролцоотой болохыг дурдсан байна.  
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52. Constitutional Law and American Democracy: Cases and Readings 
 

 

Зохиогч:  Corey Brettschneider 

ISBN:    978-0-7355-7982-8 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business 

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт   

Хэвлэсэн он:   2012 он  

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  1364 

 
Товч агуулга: Брауны их сургуулийн улс төрийн шинжлэх ухааны туслах 

профессор Корей Брейтшнэйдэрийн бичсэн “Үндсэн хуулийн эрх зүй ба 

Америкийн ардчилал” номонд  Дээд шүүх болон шүүхийн байгууллагын 

хараат бус байдлын тухай голлон өгүүлсэн байна. Аливаа улс орны 

төрийн эрх мэдлийн нэг салаа мөчир - шүүх эрх мэдэл, түүний бие 

даасан, хараат бус байдал, шүүхийн хяналтын хэрэгжилт, шүүхийн 

мэргэжлийн үг хэллэг, түүний нэгтгэсэн тайлбар зэргийг нэн тэргүүнд 

дэлгэрэнгүй өгүүлсэн байна. Мөн зохиогч төрийн эрх мэдлийн салаа мөчрүүд, ялангуяа эдийн засаг дахь 

улс төрийн нөлөөллийг онцлон авч үзжээ.  

 
 
 

53. Constitutional Law and Criminal Justice 

 
Зохиогч:  Cliff Roberson 

ISBN:    978-1-4200-8610-2 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  CRC Press                     

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 

Хэвлэсэн он:   2009 он 

Хэл:   Англи 

Хуудасны тоо:  364 

 

Товч агуулга: “Үндсэн хуулийн эрх зүй ба эрүүгийн хэрэг хянан 

шийдвэрлэх тогтолцоо” хэмээх бүтээл нь энэ чиглэлээр сонирхон 

судлаач, хууль сахиулагч болон прокурор, шүүгч, шүүхийн ажилтнуудад 

мэргэжлийн зарим үг хэллэгийг маш ойлгомжтойгоор тайлбарласан 

бүтээл гэж үздэг. Тус номонд гэмт этгээдийг сэжиглэх, яллах, шийтгэх, ял 

эдлүүлэх, эргэн нийгэмшүүлэх урт удаан процессын үндэслэл, журмыг 

АНУ-ын Үндсэн хуулийн эрх зүйд хэрхэн тусгасантай уялдуулсан бөгөөд эрүүгийн байцаан шийтгэх, 

шалгаж мөрдөх ажиллагаанд хүний эрхийг хангаж хамгаалах чиглэлийн цөөн бүтээлийн нэг юм. Нийт 11 

бүлэг сэдвийг 23 зурагт тайлбартайгаар энэ ном өгүүлэх бөгөөд эхний хэсгүүдэд АНУ-н Үндсэн хуулийн 

эрх зүйн онол ойлголт, түүхэн нэмэлт өөрчлөлтүүд, шүүхийн шийдвэрүүдийг тусгасны зэрэгцээ эрх зүйн 

зайлшгүй процессын (Due Process of Law) үндсэн ойлголт, судлагдахуун, үндсэн хуульд хүний эрхийн 

чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлтүүд хийх болсон шалтгаан, нэмэлт өөрчлөлт хийсний дараах үр дүн зэргийг 

нарийвчлан гаргасан байна. Эрүүгийн хэргийн шалгаж тогтоох ажиллагаанд хүний эрхийг эрхэмлэн 
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дээдлэх тухай өргөн мэдлэг мэдээллийг агуулсан энэ ном нь сэдэв болгоны төгсгөлд сонирхолтой 

хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн асуултыг танд тавих болно. 

 
 

54. Constitutional Law: Administrative Law and Human Rights 
 A Critical Introduction 

 
 

Зохиогч:  Ian Loveland                                                                                     
ISBN:    978-0-19-960640-5                                                                                     
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                        
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                       
Хэвлэлт:   6 дахь хэвлэлт                                                   
Хэвлэсэн он:   2012 он                                                                                         
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудас:   794 

Товч агуулга: Иан Лоуландын туурвисан “Үндсэн хууль, Захиргааны эрх 

зүй ба хүний эрх” номын зургаа дахь удаагийн хэвлэл нь судлаачдын 

дунд өндрөөр үнэлэгдсэн бүтээл бөгөөд Үндсэн хууль болон захиргааны 

эрх зүйн тухай үндсэн ойлголтууд, түүнд холбогдох олон талын асуудлыг 

хамарснаар онцлог юм. Цаашлаад энэ номонд үндсэн хуулийн эрх зүйн 

тулгуур ойлголтыг улс төр, нийгмийн шинжлэх ухааны огтлолцол дээр 

тайлбарласан бөгөөд зохиогчийн хурц шийдмэг үг хэллэг, шүүмжлэлт 

бичлэгийн хэв маяг нь нийтийн эрх зүйн суурь ойлголтыг өргөн хүрээнд таньж мэдэхэд дөхөмтэй байж 

мэдэх юм. 

 

 
55. Constitutions Compared:  

An Introduction to Comparative Constitutional Law 
 

 
Зохиогч:                         Aalt Willem Heringa, Philipp Kiiver                                                       
ISBN:                               978-1-78068-078-1                                                                                           
Хэвлэсэн улс:               Англи                                                                                         
Хэвлэлийн газар:         Metro                                                                                 
Хэвлэлт:                         3 дахь хэвлэлт                                                     
Хэвлэсэн он:                 2012 он                                                                                            
Хэл:                                 Англи                                                                                                            
Хуудас:                           361   

 

Товч агуулга: “Харьцуулсан үндсэн хуулиуд” буюу “Constitutions 

Compared” гарын авлагын хоёр дахь удаагийн хэвлэл нь үндсэн хуулийн  

эрх зүйн чиглэлийн судлаач, мэргэжилтнүүдэд зориулсан нэмж 

боловсруулсан чухал бүтээлүүдийн нэг бөгөөд АНУ, Англи, Герман, 

Голланд зэрэг улсын Үндсэн хуулийн эрх зүйн тогтолцоог харьцуулан 

судалсан байна. Энэ ном нь сэдэвчилсэн харьцуулалтын аргаар 

бичигдсэн төдийгүй үндсэн хуулийг бүс нутаг болгонд харьцуулан 

судалгаа хийж тайлбарласан байна. Үүнээс гадна энэ ном Европын холбоо, Хүний эрхийн Европын 

холбооны ивээл дэх хүний эрхийн байгууллага, бусад байгууллагын хоорондын харилцаа, Европын 

хүний эрхийн үндэсний байгууллага зэргийг хөнджээ. 
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56. Choice, Contract and Constitutions 

 

Зохиогч:  James M.Buchanan                                                                             

ISBN:    978-0-19-537727-9 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  Liberty Fund, Inc 

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 

Хэвлэсэн он:   2001он  

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  473  
 

Товч агуулга: Гэрээ хэлэлцээр, эрх зүйн зохицуулалт бүрт улс төр,  эдийн 

засгийн ашиг сонирхол нягт шингэсэн байдаг бөгөөд далдалж буй ашиг 

сонирхлоо хууль зүйн нэршлээр эсвэл хуулийн цоорхой ашиглан 

хэрэгжүүлж буйг зохиогч өгүүлэхийн зэрэгцээ Үндсэн хуулийн эрх зүйн 

эдийн засгийн талаар голчлон бичсэн байна. Шилдэг Үндсэн хууль бол 

алдаа багатай, олон жилийн хэцүү бэрх цаг үеийг туулахдаа ард 

түмнийхээ аюулгүй байдлыг хадгалан үлдэж чадах хуулийг хэлнэ хэмээн 

зохиогч Ж.Буканнан үзсэн бөгөөд алдаагүй зүйл гэж үгүй ч бага алдаа гаргаж үүнээсээ суралцаж засах нь 

хамгийн чухал. Нэг нэгнээсээ туршлага хуваалцаж өөрийн орны хөрсөнд буух байдлыг судлан сонгох 

сонголт хамгийн ач холбогдолтой гэж үзжээ.   

 

57. The Living Constitution 

 
Зохиогч:  David A.Strauss 

ISBN:    978-0-19-537727-9 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press 

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 

Хэвлэсэн он:   2010 он 

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  150 

 

Товч агуулга: Аливаа улсын эрх зүйн тогтолцооны суурь - Үндсэн хууль 

нь тогтвортой бөгөөд улс орны өмнө тулгамдсан аливаа асуудлыг 

шийдвэрлэх чадавхтай байхаас тухайн улсын хөгжил дэвшил эхэлнэ. 

Жишээлбэл АНУ-ын Үндсэн хууль өөрчлөгдөгүй 220 жилийг өнгөрүүлсөн 

ч хэд хэдэн нэмэлт өөрчлөлтүүд орсон байдаг. Дэлхий ертөнц бүхий л 

салбар чиглэлээр өөрчлөгдөж байна. Техник технологи, улс хоорондын 

холбоо харилцаа, эдийн засаг, нийгэм гээд бүгд өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч энэ бүгдэд дасан зохицож 

ард түмнийг аюулгүй амгалан байлгаж, хамгаалж чадах хууль тогтоомжийн тухай асуудлыг энэ бүтээлд 

голлон хөнджээ.   
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58. New Commonwealth Model of Constitutionalism: Theory and Practice  

 

Зохиогч:                      Stephen Gardbaum                                                                                

ISBN:                            978-1-107-00928-8                                                                                         

Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                              

Хэвлэлийн газар:       Cambridge University Press                                                                                                 

Хэвлэлт:                      Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 

Хэвлэсэн он:               2013 он                                                                                                           

Хэл:                               Англи                                                                                                                

Хуудас:                         254 

Товч агуулга: Стефен Гардбаум нь Канад, Шинэ Зеланд, Их Британи, 

Австрали зэрэг орнуудад үндсэн хуульт ёс, үндсэн хуулийн эрх зүйн 

чиглэлээр цогц харьцуулсан судалгаа хийсэн бөгөөд уламжлалт хэв 

маягт шинэлэг арга барил ашиглах нь тохирохгүй тухай шүүмж бичсэн 

юм. Тус бүтээлд зохиогч шинэ хамтын нөхөрлөлийн орнуудын туршлагыг 

судлан өөр өөр онцлогтой олон төрлийн хувилбаруудад дүн шинжилгээ 

хийж, алдаа дутагдал бий бол түүнийг хэрхэн сайжруулах талаар онолыг 

боловсруулж судлахыг гол зорилгоо болгожээ. Үндсэн хуульт ёс гэж юу 

болох тухай энгийн ойлголтоос эхлэн нарийвчлан судалж харьцуулсан дүгнэлт хийсэн нь оюутнууд 

болон энэ чиглэлийг сонирхон судлаачдын бүтээлд зохих хувь нэмрээ оруулна гэж найдаж байна.  

 

59. Recent Trends in German and European Constitutional Law 
 

 
Эмхтгэсэн:  Eibe Riedel, Rudiger Wolfrum 
ISBN:    978-3-642-07103-4 
Хэвлэсэн улс:  Герман 
Хэвлэлийн газар:  Springer 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэл 
Хэвлэсэн он:   2010 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  292 
 
Товч агуулга:  Тус ном 2006 онд Нидерландын Утрехт хотноо болсон 

“Харьцуулсан эрх зүйн олон улсын академи”-ийн 17 дахь удаагийн 

чуулганы үеэр танилцуулж байсан “Нийтийн эрх зүй дэх Герман улсын 

үндэсний байр суурь” /Герман улсын Нийтийн эрх зүйн Үндэсний акт/-ийн 

талаар үзэл баримтлалыг тусгасан байна. Номын зохиогчид нь Германы 

их сургуулиуд болон судалгааны төвүүдэд ажилладаг судлаачид юм. 

Тэдний бүтээлүүд Герман улсын нийтийн эрх зүй болон Европын үндсэн 

хуулийн эрх зүй дэх сүүлийн үеийн үйл явдал, орчин үеийн асуудлын 

талаарх Герман улсын байр суурийг бүхэлд нь илэрхийлэх бөгөөд зайлшгүй авч хэлэлцэх эрх зүйн 

асуудалд бүх талаас нь шинжилгээ хийх талаар санал болгосон байна. Номын тухайд эрдэмтэн 

судлаачид, түүнчлэн дадлагажигч хуульчдад харьцуулсан эрх зүйн талаархи орчин үеийн сонирхолтой 

асуудлуудыг илүү өргөн хүрээнд шинжлэн судлах боломжийг олгох бүтээл юм. 
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60. Sceptical Essays on Human Rights 
 

Эмхтгэсэн:                    Tom Campbell, K. D. Ewing, Adam Tomkins                                                

ISBN:                              0-19-924669-9                                                                                  

Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                          

Хэвлэлийн газар:        Oxford University Press                                               

Хэвлэлт:                        Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 

Хэвлэсэн он:                2003 он                                                                                                       

Хэл:                                Англи                                                                                                                

Хуудас:                          254 

Товч агуулга: Барууны орнууд (Канад, Шинэ Зеланд, Өмнөд Африк г.м) 

дундаас Их Британи хамгийн сүүлд буюу 1998 онд Хүний эрхийн тухай 

Актыг батлан гаргасан нь Үндсэн хууль, бусад хууль батлан гаргах 

замаар хүний эрхийг хангаж хамгаалах явдал байв. Хүний эрхийн Актыг 

сайшаан дэмжигчид олон хэдий ч түүнд “үл итгэгчид” бас цөөнгүй бөгөөд 

энэ бүтээлд олон улсад нэр хүндтэй 20 эрдэмтдийн шүүмжит өгүүлэл 

нийтлэлийг эмхтгэжээ. Өнгөрсөн үеийн хүний эрхийг хангаж хамгаалах 

эрх зүйн зохицуулалт болоод өнөөгийн нөхцөл байдал, улс төр болон 

хууль эрх зүйн цаашдын чиг хандлагын талаар харьцуулан дүгнэж, ирээдүйн үйл явдлын тухай 

таамаглал дэвшүүлсэн нь асуудлыг шинэлэг өнцгөөс харж бүтээлчээр хандсан болохыг илэрхийлж 

байгаа юм. Түүнчлэн эрх зүй ба хууль хоорондын холбоо хамаарал, хүний эрх ба хууль, эрх зүйд 

захирагдах ёс зэрэг ойлголтыг эерэг болон сөрөг хандлагаар авч үзсэн нь нэг тал руу хэт туйлшрахаас 

сэргийлснийг илтгэнэ.   
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ДӨРӨВ. ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ  
 
 

61. Capital Punishment: A Bibliography with Indexes 
 

 
Эмхтгэсэн:   C.Cliff 
ISBN:    1-59033-531-7                                                                                                                                           
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                                                
Хэвлэлийн газар:  Nova Science Publisher                                                                                                              
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                                                                                                     
Хэвлэсэн он:   2003 он                                                                                            
Хэл:   Англи                                                                                                                                                                
Хуудасны тоо:  146                                                                                                                                                                  

Товч агуулга: “Цаазаар авах ял” хэмээх лавлагааны бүтээлийг  

Америкийн Нэгдсэн Улсын эрдэмтэн К.Клифф 2 дахь удаагаа эмхтгэн 

гаргасан  байна. Энэ номонд ялын дээд хэмжээтэй холбоотой ном зүйн 

бүрэн мэдээллийг оруулсан бөгөөд эхний хэсэгт цаазаар авах ялтай 

холбоотой ерөнхий сэдвүүдийг, дараагийн хэсэгт энэ чиглэлээр 

эрдэмтэн судлаачдын бичсэн ном, гарын авлага, материалын ном зүйн 

жагсаалтыг товч агуулгын хамт үүвэрлэжээ. Лавлагааны цогц шинжтэй 

энэ ном цаазаар авах ялтай холбогдох сүүлийн үеийн бүтээлүүдийн 

дэлгэрэнгүйг тусгасан бөгөөд энэ чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил эрхэлдэг эсхүл сонирхон 

судлах хүсэлтэй хэн бүхний лавлагаа-ном зүйн хөтөч болно гэж найдаж байна.   

 

62. Comparative Criminal Justice Systems 
 
 

Зохиогч:                      Harry R.Dammer, Jay S.Albanese                                                            
ISBN:                            978-1-285-06786-5                                                                               
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                               
Хэвлэлийн газар:      Wadsworth                                                                         
Хэвлэлт:                     5 дахь хэвлэлт                                                                       
Хэвлэсэн он:              2014 он                                                                                                        
Хэл:                             Англи                                                                                                                      
Хуудасны тоо:           364   
 
Товч агуулга: АНУ-ын Скрэнтоны их сургуулийн эрдэмтэн Харри Дамер, 

Виржиниа мужийн их сургуулийн эрдэмтэн Жей Албансе нарын хамтран 

бичсэн “Гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх тогтолцооны харьцуулалт” 

хэмээх бүтээл нь эрүүгийн эрх зүйн системийг цогцоор нь харьцуулан 

судалсан судалгааны эмхэтгэл юм. Тав дахь удаагийн энэ хэвлэлтэнд 

дэлхийн дахинд түгээмэл байгаа гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх 

системийг харьцуулахыг зорьсон бөгөөд БНХАУ, Англи, Франц, Герман, 

Япон, Саудын Араб зэрэг зургаан улсын тогтолцоог дэлгэрэнгүй 

судалсан байна. Энэ номонд улс төр, түүх, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ялгаа нь хууль, эрх зүй шударга 

ёсны тогтолцоонд хэрхэн нөлөөлж, олон давхарга ялгаатай хэв маягийг бүрдүүлж байгааг харуулахыг 

зорьсон байна. Улс орон бүрийн эрүүгийн хуулиудын ижил болон ялгаатай талыг онцлохын зэрэгцээ 

хүний наймаа, интернэтийн орчин дахь садар самуун, хувь хүний нууцба мэдээллийн хулгай, терроризм 

зэрэг шинэ тутам гарч буй гэмт хэрэгтэй хэрхэн тэмцэх асуудлуудыг нэмж оруулсан байна.  
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63. Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases and Controversies 

 
 

Зохиогч:   Matthew Lippman                                                                                            
ISBN:    978-1-4522-3002-3                                                                  
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                 
Хэвлэлийн газар:  SAGE                                                               
Хэвлэлт:   3 дахь хэвлэлт                                                                         
Хэвлэсэн он:   2013 он                                                                                                     
Хэл:    Англи                                                                                                               
Хуудасны тоо:  560 

Товч агуулга: Чикагогийн их сургуулийн эрдэмтэн Матев Лифманы 

“Орчин цагийн эрүүгийн эрх зүй: Үзэл баримтлал, кейс, маргаантай 

асуудлууд” хэмээх ном нь эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр хууль зүйн дээд 

боловсролын тогтолцоонд заадаг хичээлийн уламжлалт хандлагыг 

тодорхой тохиолдолтой хослуулах замаар дэлгэрүүлэн бичсэн юм. 

Эрүүгийн эрх зүйн суурь ойлголтууд, терроризм, дээрэм, кибер гэмт 

хэрэг зэрэг хөгжиж буй орнуудын хууль, эрх зүйн тогтолцоонд шинэ 

тутам тулгарч буй сэдвүүдийг хялбаршуулан бичсэн нь энэ номын 

онцлог юм.  

 
 

64. Corporate Criminal Liability: Emergence, Govergence, Risk 
 

 
Эмхтгэсэн:   Mark Pieth, Radha Ivory                                                                                
ISBN:    978-94-007-0673-6                                                                                                                                       
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:  Springer                                                                                     
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                                                           
Хэл:    Англи                                                                                                                                                                 
Хуудасны тоо:  395   

                                                                                                                                                                   

Товч агуулга: Энэ номыг 2010 оны зун АНУ-ын нийслэл Вашингтон 

хотноо зохион байгуулагдсан Харьцуулсан эрх зүйн  олон улсын XVIII 

уулзалт хурлын материалыг хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн эрх 

зүйн хариуцлагатай холбогдох бусад шаардлагатай  материалаар нэмж 

баяжуулан хэвлэжээ. Ном нь нийт 3 бүлэгтэй бөгөөд эхний бүлэгт 

зохиогчид хуулийн этгээдэд хүлээлгэх эрүүгийн хариуцлагын талаарх 

өөрсдийн үзэл хандлага, хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын 

үүсэл, бодит нөхцөл байдал болон ерөнхий  зарчимд дүгнэлт хийж, 

хуулийн этгээдийн эрүүгийн эрх зүйн хариуцлагын тухай ерөнхий ойлголт өгөийг зорьсон бол хоёрдугаар 

бүлэгт хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын талаарх Америкийн Нэгдсэн Улсын авч хэрэгжүүлдэг 

арга хэмжээ, шинэ үзэл хандлага, мөн Англи ба Уэльсийн хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын 

өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн чиг хандлага, цаашлаад Шотланд, Франц, Нидерланд, Герман, Итали, Испани, 

Чили, Унгар, Чех зэрэг орнуудын арга барил, туршлагыг энэ чиглэлийн бусад эрдэмтэн судлаачдын 

бүтээлд тулгуурлан туурвижээ.    
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65. Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials 

 
 

Зохиогч:                     Sanford H. Kadish, Stephen J. Schulhofer  
ISBN:    978-1-4548-1755-0 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business  
Хэвлэлт:   9 дэх хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2012 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  1308 
 
Товч агуулга: Эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр судлаач, уншигчдын дунд 

нэр хүндтэй, зохиогчид нь академик хүрээлэлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

энэ номын агуулга өргөн цар хүрээг хамарч, ойлголт, сэдэв тус бүрийг 

нарийвчлан тайлбарласнаараа онцлог юм. Номын 9 дэх удаагийн нэмж 

сайжруулсан энэ хэвлэлтэд судалгааны шинэ үр дүнг оруулж, зарим 

шинэ төрлийн гэмт хэргийн талаар тусгажээ. Тодорхой төрлийн гэмт 

хэргүүдэд онолын тайлбар өгөхийн зэрэгцээ практик жишээнүүдээр 

номоо баяжуулсан байна. Эрүүгийн эрх зүй, гэмт хэргийн тухай нийтлэг 

ойлголт, гэмт хэргийн ангилал, гэмт хэргийг хамтран үйлдэх, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэргүүд, 

хүний наймаа зэрэг нийтийн аюулгүй, амар амгалан байдал, хувь хүний эрх, эрх чөлөөнд халдаж хор 

уршиг учруулсан, онц ноцтой гэмт хэргүүдийн талаар онолын түвшинд нарийвчлан тайлбарласан энэ 

ном эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр шимтэн судалдаг хэн бүхний ширээний ном болно гэдэгт итгэлтэй 

байна.  

  
 

66. Criminal Law 
 

 
Зохиогч:                       Joel Samaha 
ISBN:   978-1-285-06191-7 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Wadsworth 20 Davis DriveBelmont 
Хэвлэлт:   11 дэх хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2012 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  554 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Минесотагийн их сургуулийн эрдэмтэн Жойл 

Самаяагийн “Эрүүгийн эрх зүй” бүтээл нь эрүүгийн эрх зүйн эрэлттэй 

бүтээлийн нэг юм. Тус номонд эрүүгийн эрх зүйн үндсэн зарчим, хэм 

хэмжээг тодорхой гэмт хэрэг, тохиолдлуудаар дамжуулан тайлбарласан 

бөгөөд удаан хугацаанд, тогтвортой хэрэглэж болох эрүүгийн хууль 

тогтоомжийг төлөвшүүлэхэд шаардлагатай суурь зарчмуудыг тусгасан 

байна. Номын эхний найман бүлэгт эрүүгийн эрх зүй ба ял шийтгэл, 

эрүүгийн хууль ба үндсэн хуулийн хязгаарлалт, гэмт хэрэг гарах 

шалтгаан, нөхцөл, эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх зэрэг ерөнхий 

ойлголтын онолын үндэслэлийг авч үзсэн бол дараагийн бүлгүүдэд тодорхой гэмт хэрэгт эрүүгийн эрх 

зүйн зарчмуудыг хэрхэн хэрэглэх талаар нарийвчлан тайлбарласан байна. Энэхүү ном нь эрүүгийн эрх 

зүйн чиглэлийн судлаач, ажилтнуудад чухал хэрэгцээтэй гарын авлага болох бөгөөд эрүүгийн эрх зүйн 

хэм хэмжээг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр боловсруулж, практикт хэрхэн хэрэглэх талаар жишээ, 
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баримтаар харуулсан бөгөөд онол практикийг хослуулан тайлбарласан томоохон судалгааны бүтээл 

болсон байна. 

 
 

67. Criminal Procedure 
 

 
Зохиогч:   Joel Samaha                                                                                                
ISBN:   978-0-495-91335-1                                                                            
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Wadsworth                                                                     
Хэвлэлт:   8 дахь хэвлэлт                                                                        
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                         
Хэл:    Англи                                                                                                              
Хуудас:  597 
 
Товч агуулга: АНУ-ын Минесотагийн их сургуулийн эрдэмтэн Жоел 

Самаяагийн “Эрүүгийн процесс” хэмээх ном нь эрүүгийн эрх зүйн үндсэн 

зарчим, гэмт хэргийг шалгаж тогтоох, шүүн таслах ажиллагаа зэрэг 

эрүүгийн эрх зүйн чиглэлийн ойлголт, онцлогуудыг цогцоор нь агуулжээ. 

Энэ ном нийт 15 хэсгээс бүрдэх бөгөөд эхний бүлгүүдэд ардчилсан 

үндсэн хуулийн эрх зүй дэх гэмт хэргийн хяналт, эрүүгийн процесс 

ажиллагаа, түүн дотор нэгжлэг хийх,  эд зүйлс хураан авах, өөрийнхөө 

эсрэг мэдүүлэг өгөх зэрэг ойлголтыг авч үзсэн бол сүүлийн бүлгүүдэд 

гэмт хэрэгтний шүүн таслах ажиллагааны өмнөх, дараах үеийн итгэл үнэмшил, сэтгэл зүйн хямрал зэрэг 

онцлог асуудлыг хөнджээ. 

 
 
 

68. Criminal Procedure: The Constitution and the Police 
 
 

Зохиогч:   Robert M.Bloom, Mark S.Brodin                                                                                                                                                
ISBN:    978-1-4548-1546-4                                                                                    
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                 
Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business                                                                            
Хэвлэлт:   7 дахь хэвлэлт                                                                                
Хэвлэсэн он:   2013 он                                                                                                                  
Хэл:    Англи                                                                                                                   
Хуудасны тоо:  404  
 
Товч агуулга: АНУ-ын Бостоны их сургуулийн хууль зүйн коллежийн 

профессор Р.Блүүм, М.Бордин нарын хамтран бичсэн “Гэмт хэргийг 

хянан шийдвэрлэх процесс: Үндсэн хууль ба дэг журам сахиулах нь” 

сэдэвт энэ ном нь эрүүгийн эрх зүйн практик хэрэгжилт, түүнийг 

боловсронгуй болгох арга замын тухай судалгааны цогц бүтээл болжээ. 

Нэмж сайжруулсан долоо дахь удаагийн хэвлэлт нь эрүүгийн эрх зүйн 

хууль тогтоомж бодит амьдралд хэрхэн хэрэгжиж, биеллээ олж байгаа 

тухай судалсан байна. Ингэхдээ эрүүгийн эрх зүйн сүүлийн үеийн 

хөгжлийн тухай шинэ мэдээлэл, хэрэг маргааныг шийдвэрлэсэн шүүхийн шийдвэрийг шинжилж 

тайлбарлажээ. Үүнээс гадна Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа эрүүгийн эрх зүй, процессын 

эрх зүйн үүднээс хэрхэн хандах, байцаалт, мэдүүлэг авах ажиллагаа, сэжигтэн, яллагдагч өөрөө хэргээ 

хүлээж өгсөн мэдүүлэг болон бусад эрүүгийн эрх зүй, эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйд холбогдох 

нийтлэг асуудлыг өргөн хүрээнд авч үзжээ. 
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69. Criminological Theory: Past to Present, Essential Readings 

 
Зохиогч:   Francis T.Cullen, Robert Agnew, Pamela Wilcox                                                                                                           
ISBN:    978-0-19-930113-3                                                                                                                                       
Хэвлэсэн улс:  Их Британи                                                                                                                               
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                                                                       
Хэвлэлт:   5 дахь хэвлэлт                                                                                                                
Хэвлэсэн он:   2014 он                                                                                        
Хэл:    Англи                                                                                                                                                             
Хуудасны тоо:  676                                                                                                                                                      
 
Товч агуулга: АНУ-ын Цинциннаттигийн их сургуулийн эрдэмтэд 

Францис Т.Коллин, Памела Вилкох, Эморийн их сургуулийн эрдэмтэн 

Роберт Агнев нарын “Криминологийн онол: Өнгөрснөөс одоог хүртэл” 

хэмээх бүтээлийн 5 дахь удаагийн нэмж сайжруулсан хэвлэлт нь өмнөх 

хэвлэлтийн үнэт чанарыг хадгалахын зэрэгцээ шинээр баяжуулахад 

хүндрэлтэй бөгөөд сонирхолтой байсныг зохиогчид зориуд дурджээ. 

Шинээр хэвлэгдсэн номонд өмнө дурдагдсан сэдвүүдийг дэлгэрүүлсэн 

байна. Нийт 5 үндсэн бүлгээс бүрдсэн энэ бүтээлийн эхний бүлгүүдэд 

орчин цагийн криминологийн үүсэл хөгжлийн тухай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, гэмт хэргийн 

шалтгааны нөхцлийг тайлбарладаг зан араншин (behavioral)-гийн болон төрөлхийн гэмт хэрэгтний тухай 

онолын талаар бусад эрдэмтдийн дэвшүүлсэн онол үзэл баримтлал, цаашлаад АНУ дахь гэмт хэргийн 

эрчимтэй өсөлт ба энэ талаар хийсэн судалгаа, шинжилгээний ажлуудыг хавсарган оруулсан байна. 

 

70. European Developments in Corporate Criminal Liability 

 
Эмхтгэсэн:   James Gobert, Ana-Maria Pascal                                                    
ISBN:   978-0-415-62066-3                                                                           
Хэвлэсэн улс:  Их Британи                                                                                                                               
Хэвлэлийн газар:  FSC                                                                           
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                                
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                                                               
Хэл:    Англи                                                                                                                                                             
Хуудасны тоо:  360                                                                                                                                                     
 
Товч агуулга: Английн Эссэксийн их сургуулийн эрүүгийн эрх зүйн 

профессор Жамес Гоберт, мөн сургуулийн судлаач, Лондонгийн 

Бизнесийн дээд сургуулийн Бакалаврын сургалтын хөтөлбөрийн 

удирдагч Анна Мариа Паскаль нарын эмхтгэсэн “Корпорацийн эрүүгийн 

хариуцлагын талаарх Европын хөгжил” хэмээх ном нь хуулийн этгээдийн 

эрүүгийн хариуцлагын талаар гаргасан судалгаа шинжилгээ, эрдмийн 

ажлуудыг багтаасан цогц бүтээл юм. Энэ номонд  асуудал бүрийг 

сэдэвчилэн ангилж,  дэвшүүлж буй санаа болон асуудлуудад өмнө 

хийсэн судалгааг багтаажээ. Сэдвийн хүрээнд үргэлж хөндөгдөж байдаг асуултын хариултыг олон талаас 

авч үзэж тайлбарласан бөгөөд хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлагын талаар бусад олон орны жишээг 

судалжээ.   
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71. General Principles of Criminal Law 
 

 
Зохиогч:   Jerome Hall                                    
ISBN:    9781584774983                                                                             
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                            
Хэвлэлийн газар:  The Bobbs-Merrill Сompany Inc                                  
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                       
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                       
Хэл:    Англи                                                                                                     
Хуудасны тоо:  642    
                                                                                    
Товч агуулга: АНУ-ын Индианагийн их сургуулийн эрдэмтэн Жером 

Холлын “Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий зарчмууд” хэмээх энэ нэр хүндтэй 

ном нь 1947 онд анх гарсан даруйдаа судлаач, уншигчдын дэмжлэг 

авсан бөгөөд өнөөг хүртэл энэ салбар эрх зүйн сонгодог бүтээлийн нэгд 

зүй ёсоор тооцогдож байгаа юм. Учир нь энэ ном эрүүгийн эрх зүйг 

боловсронгуй болгох аргуудыг нарийвчлан гаргаж, хууль зүйн шинжлэх 

ухаан болон эрх зүйн реалист хандлага, тодорхой гэмт үйлдлүүдэд 

дүгнэлт хийж, тодорхойлолт гаргах зэрэг өргөн хүрээг хамарчээ. Номонд 

эрүүгийн эрх зүйн онол, гэмт хэргийн санаа сэдэл,  хор хөнөөл, гэмт хэрэг үйлдэх учир шалтгаан, ял 

шийтгэл, албадлагын арга хэмжээ, сэтгэцийн хямрал, мансуурал, бусдын амь насанд халдах зэрэг 

эрүүгийн эрх зүйн ойлголтуудыг нарийвчлан тодорхойлсон байна. 

 
 
 

72. Handbook of Comparative Criminal Law 

 
Эмхтгэсэн:   Kevin Jon Heller, Markus D.Dubber                                                                                                                                                        
ISBN:    978-0-8047-5758-4                                                                                           
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Stanford University Press                                                              
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                                 
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                       
Хэл:    Англи                                                                                                                    
Хуудасны тоо:  672                                                                                                             

Товч агуулга: Австралийн Мельбурнийн их сургуулийн профессор 

К.Ж.Хеллер, Торонтогийн их сургуулийн профессор М.Дуббер нарын 

эмхтгэн эвлүүлсэн “Харьцуулсан эрүүгийн эрх зүйн гарын авлага” нь 

дэлхийн улсуудын эрүүгийн эрх зүйн тогтолцоог нэгтгэн судалж, үр дүнг 

судалгаа шинжилгээний эргэлтэд оруулсан томоохон бүтээл юм. 

Харьцуулсан бүтээлийн бүлэг, хэсэг тус бүрт эрүүгийн эрх зүйн суурь 

зарчмуудыг хөндсөн бөгөөд эхэн хэсэгт ял шийтгэлийн зайлшгүй байх 

үндэслэл, гэмт хэргийн талаарх хууль тогтоомжийн нийгэмд гүйцэтгэх 

үүрэг, хэлбэр дизайн, эрүүгийн хариуцлагын бүрдэл (elements), гэмт зан үйл (mens rea)-ийн тухай, гэмт 

хэргийн тухай хууль тогтоомж нь нийтийн үнэт зүйлсийг хамгаалах үүргийг хэрхэн гүйцэтгэдэг тухай 

хөнджээ. Удаах хэсэгт бусдын амь насыг санаатай бусниулах, хулгай, дээрэм, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг 

болон хохирогчгүй гэмт хэргүүд, терроризм гэх мэт хэргүүдийг тухайлан авч үзсэн бөгөөд иргэнлэг, 

нийтлэг, Азийн, Исламын эрх зүйн уламжлал бүхий 16 улс орны эрүүгийн эрх зүйн тогтолцооны тухай 

мэдээллийг багтаажээ.     
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73. Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice 

Volume I: Model Criminal Code 
 
 

Зохиогч:   Vivienne O’Conner and Colette Rausch 
ISBN:    978-1-60127-011-5 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Endowment of the US Institute of Peace 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2007 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  472 
 
Товч агуулга: Иргэний дайн, эдийн засгийн хямрал, үймээн самуун зэрэг 

дотоодын тогтворгүй байдалтай дэлхийн улс орнуудад зориулж АНУ-ын 

энх тайвны хүрээлэнгээс  Гэмт хэргийн загвар хуулийг (Model codes for 

Post-Conflict Criminal Justice) боловсруулан гаргажээ. Загвар хууль нь 

хоёр үндсэн хэсэгтэй бөгөөд эхний буюу Ерөнхий ангид эрүүгийн эрх 

зүйн ерөнхий зарчим, ял шийтгэлийн тухай тусгасан бол удаах буюу 

Тусгай ангид зохион байгуулалттай гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд 

элсэх, авлига, хээх хахууль, бэлгийн эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг зэрэг 

тодорхой төрлийн гэмт хэргүүдийн шинж, хүлээлгэх хариуцлага зэргийг тусгажээ. Загвар хуулийн гол 

онцлог нь саяхныг хүртэл зөрчилдөөнтэй, тогтворгүй байсан нийгэмд тогтвортой байдлыг бий болгож, 

нийтийн ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор боловсруулсанд оршино.  

 

74. Model Codes for Post-Conflict Criminal Justicе  
Volume Il: Model Code of Criminal Procedure  

 

 
Зохиогч:   Vivienne O’Conner and Colette Rausch 
ISBN:    978-1-60127-011-5 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Endowment of the US Institute of Peace 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2008 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:            554 
 

Товч агуулга: Гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх загвар хуулийг Ирландын 

хүний эрхийн төв, НҮБ-ын Хүний эрхийн дээд комиссарын ажлын алба, 

НҮБ-ын Хар тамхи, мансууруулах бодистой тэмцэх байгууллагаас 

хамтран боловсруулжээ. Зөрчил, мөргөлдөөн, хямралтай байсан улс 

орнуудад тогтвортой байдлыг бий болгох зорилгоор боловсруулсан нийт 

3 цуврал загвар хуулийн 2 дахь дугаарт гэмт хэргийг хянан шийдвэрлэх 

процессын эрх зүйн үндсэн асуудлуудыг тусгажээ. Гэмт хэргийг 

илрүүлэх, мөрдөн шалгах, түүнд тавих хяналт, шүүхийн шатны тухай 

асуудлуудыг олон улсын туршлагад тулгуурлан боловсруулсан байна.    
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75. The Oxford Handbook of Criminlogy  

 

Эмхтгэсэн:   Mike Maguire, Rod Morgan, Robert Reiner 

ISBN:    978-1-60127-011-5 

Хэвлэсэн улс:  АНУ 

Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                           

Хэвлэлт:   5 дахь хэвлэлт 

Хэвлэсэн он:   2012 он  

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  1027 

 

Товч агуулга: “Оксфордын криминологийн гарын авлага” нь гэмт 

хэргийн шалтгаан, нөхцлийг тайлбарлах чиглэлээр гаргасан эрэлттэй 

гарын авлагын нэг бөгөөд энэ чиглэлээр сонирхон судалж буй оюутан 

судлаачид, мэргэжилтнүүдийн зайлшгүй судлах ном юм. Криминологийн 

үндсэн асуудлуудыг задлан шинжилж, тайлбарлахын зэрэгцээ түүхэн 

хөгжил, онолын чиг хандлагуудыг тайлбарласан бөгөөд эрүүгийн хэргийг 

хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, арьсны өнгө, хүйс, гэмт хэргийн 

статистик, хэвлэл мэдээлэл ба гэмт хэрэг зэрэг сонирхолтой сэдвүүдийг хөнджээ.   

 
 

 
76. U.S. Criminal Justice Policy: A Contemporary Reader 

 
 

Эмхтгэсэн:   Karim Ismaili                                                                                                                                                                           
ISBN:    978-0-7637-4129-7                                                                                          
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                          
Хэвлэлийн газар:  Jones & Bartlett Learning                                                              
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                             
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                                  
Хэл:          Англи                                                                                                                       
Хуудасны тоо:  370                                                                                                                 
 
Товч агуулга: “Америкийн Нэгдсэн Улс дахь гэмт хэргийн хянан 

шийдвэрлэх тогтолцоо” сэдэвт энэ бүтээлд орчин цагийн АНУ-д гэмт 

хэргийн талаар төрөөс баримталж буй бодлогыг цогцоор нь авч үзэж, 

судалгааны өгүүлэл, нийтлэлүүдийг эмхтгэсэн байна. Төрийн эрүүгийн 

бодлого тодорхойлоход оролцдог субьектүүд, төрийн эрүүгийн бодлогыг 

тодорхойлох үйл явц, түүнд дүн шинжилгээ хийх тухай зэрэг олон 

асуултанд хариу өгөхийг зорьсон энэ бүтээл төрийн эрүүгийн бодлогыг 

шимтэн сонирхсон, энэ чиглэлээр судалж буй хэн бүхэнд нэн 

хэрэгцээтэй онол-практикийн мэдлэг агуулсан ном болжээ. 
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ТАВ. ИРГЭНИЙ ЭРХ ЗҮЙ 
 
 

 
77. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach 

 
 

Зохиогч:   Paul Davies, Luca Enriques, Gerard Hertig...                                                        
ISBN:    978-0-19-956584-9                                                                                      
Хэвлэсэн улс:  Их Британи                                                                             
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                        
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                                                
Хэвлэсэн он:   2009 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                                 
Хуудасны тоо:  322                                                                                                           
 
Товч агуулга: Рэйнэр Краакман, Жон Армур, Хэнри Хансмэн зэрэг 

дэлхийд танигдсан нэр хүндтэй есөн эрдэмтэд судалгааны үр дүндээ 

тулгуурлан хамтран бичсэн энэ ном компанийн эрх зүйн орчин үеийн 

асуудлуудыг тусгажээ. Зохиогчдын үзсэнээр компанийн эрх зүй нь улс 

орны хил хязгаараас үл хамаараад гурван асуудалтай тулгарсныг 

онцолжээ. Нэгдүгээрт, компанийн гүйцэтгэх удирдлага хувьцаа 

эзэмшигчдийн хооронды зүй зохистой харилцааг тодорхойлох бол 

хоёрдугаар асуудал нь жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хамгаалах, 

гуравдугаарт хувьцаа эзэмшигчид ба зээлдүүдэгч, ажилтнууд зэрэг компанийн эрх зүйн харилцааны 

бусад оролцогч хоорондын харилцааны асуудал болно.  Номонд АНУ, Япон болон Европын улсууд 

компанийн эрх зүйн хүрээнд тулгамдсан эдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээ, хууль тогтоомжийн тухай дэлгэрэнгүй тусгажээ.  

 

78. Capital Markets and Company Law 

  

Эмхтгэсэн:   Klaus J. Hopt, Eddy Wymeersch Hideki Kanda Gent                                                                                                                                    
ISBN:   978-0-19-925558-0                                                                                             
Хэвлэсэн улс:  Америкийн Нэгдсэн Улс                                                    
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                        
Хэвлэлт:   Анхны  хэвлэлт                                                                                                
Хэвлэсэн он:   2003                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                                 
Хуудасны тоо:  781                                                                                                          
 
Товч агуулга: “Үнэт цаасны зах зээл ба компанийн эрх зүй” ном нь үнэт 

цаасны зах зээл, түүний хөгжил ба компанийн эрх зүйн харилцан холбоо 

хамаарлыг тогтоох чиглэлээр эдийн засаг, эрх зүй, улс төр, компанийн 

засаглалын мэргэшсэн эрдэмтэн судлаач, практикийн ажилтнуудын 

хамтран гаргасан ном юм. Компанийн эрх зүй, үнэт цаасны зах зээлийг 

эрх зүй, эдийн засаг зэрэг мэдлэгийн олон салбарын зааг дээр 

тулгуурлан авч үзсэнээр онцлог бөгөөд үнэт цаасны зах зээлийн эрчимтэй өсөлт хөгжлийн нөлөөгөөр 

компанийн эрх зүйн эрх зүйн зохицуулалт хэрхэн өөрчлөгдөн хувьсч байгааг тодорхой жишээ 

баримттайгаар хөнджээ 
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79. The Law of Torts 
 

Зохиогч:   Joseph W.Glannon                                                         
ISBN:    0735588740                                                                                         
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:  Aspen Publishers                                                                                                
Хэвлэлт:   2 дахь  хэвлэлт                                                                                                
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                                 
Хуудасны тоо:                                                                                                            
 
Товч агуулга: АНУ-ын Саффолкийн их сургуулийн профессор, иргэний 

эрх зүйн судлаач Жозеф Глендоны “Зөрчлийн эрх зүй” бүтээлийн нэмж 

сайжруулсан 4 хэвлэлтийг танилцуулж байна. Иргэний эрх зүйд гэм хорын 

эрх зүйн асуудал онцгой байр суурь эзэлдэг бөгөөд түүний бүтээлийн 

бүлэг тус бүрт зөрчлийн эрх зүйн ойлголт, ухагдахууныг жишээ 

тайлбараар баяжуулжээ. Зөрчил, түүний ойлголт, гэм буруугийн 

хэлбэрүүд, үүргийн эрх зүйн элемент, гэм хор, хариуцлага, гэм хорын 

нэхэмжлэл, тэдгээрт холбогдсон дасгал ажлууд зэргийг агуулсан тус ном иргэний эрх зүй, түүний дотор 

үүргийн эрх зүйг судалж буй хэн бүхэнд анхан шатны суурь ойлголт өгөх болно.    

 

80. Civil Procedure: Model Problems & Outstanding Answers 
 

Зохиогч:  Scott Dodson                                                                                
ISBN: 978-0-8047-5568-9                                                                             
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                 
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                               
Хэвлэлт:  2 дахь хэвлэлт                                                            
Хэвлэсэн он:  2013 он                                                                                     
Хэл: Англи                                                                                              
Хуудасны тоо: 183                                                                                                

Товч агуулга: АНУ-ын Калифорнийн их сургуулийн профессор 

Скотт Додсоны “Иргэний процессын эрх зүй” ном нь иргэний хэрэг 

хянан шийдвэрлэх эрх зүйн нийтлэг асуултууд, түүнийг 

шийдвэрлэх цогц хариултуудыг багтаасан ном бөгөөд 2 дахь 

удаагийн нэмж сайжруулсан энэ хэвлэлт нь өмнөхөөс шинэлэг 

жишээ тохиолдлуудыг оруулснаар онцлог юм. Энэ бүтээлээр 

зохиогч нь эрх зүйг сонирхон судалж буй оюутан, судлаачдад 

хэрэг болохуйц асуулт, тохиолдлын дагуу хариу, шийдвэрийг 

онол, практикийн ач холбогдолтой байдлаар бичсэн бөгөөд 

цаашид гүнзгийрүүлэн судлахад зориулж шаардлагатай эх 

сурвалж, материалын дэлгэрэнгүй оруулжээ.  
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81. Company Law: Theory, Structure and Operation  

 
Зохиогч:  Brian R.Cheffins                                                                                                                                     
ISBN:    978-0-19-876469-4                                                                          
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                  
Хэвлэлийн газар:  Clarendon Press. Оxford                                                                 
Хэвлэлт:   3 дахь хэвлэлт                                                                     
Хэвлэсэн он:   2008 он                                                                                                    
Хэл:   Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо: 727                                                                                                                  
 
Товч агуулга: “Компанийн эрх зүй: Онол, бүтэц, үйл ажиллагаа” хэмээх 

бүтээл нь анх удаа эдийн засгийн онолд тулгуурлан АНУ-ын компанийн 

эрх зүйг тайлбарласан бүтээл бөгөөд зохиогч энэ номондоо 

компаниудын үйл ажиллагааг гүнзгийрүүлэн судалж, эрх зүйн 

зохицуулалтын үйлчлэл, үр нөлөөг дээшлүүлэх зарим асуудлыг хөндөөд 

зогсохгүй төр засгийн тогтвортой зохицуулалтын чухлыг онцлон 

тэмдэглэжээ. Хувьцаа эзэмшигчдийн хязгаарлагдмал хариуцлага, 

хувьцаа эзэмшигчдийн эрх зүйн хамгаалалт, компанийн засаглал, гүйцэтгэх удирдлага, компанид 

шийдвэр гаргахад ажилтнуудын оролцох оролцоо, Европын холбооны компанийн эрх зүйн төлөвшил 

зэрэг сэдвээс энэ номоороо зохиогч 1998 онд “Эрх зүйн багш профессоруудын холбоо”-ны “Эрх зүйн 

шилдэг бүтээл” шагналын эзэн болжээ.    

 

 
82. Comparative Company Law: Text and Cases of the Laws Governing Corporations in 

Germany, the UK and the USA 
 

Зохиогч: Andreas Cahn, David C.Donald                                                     
ISBN: 978-0-521-76873-3                                                                                 
Хэвлэсэн улс: Англи                                                                                 
Хэвлэлийн газар:  Cambridge University Press                                         
Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт                                                                       
Хэвлэсэн он:  2011он                                                                                         
Хэл:  Англи                                                                                                  
Хуудасны тоо: 927                                                                                           

Товч агуулга: ХБНГУ-ын Гёте их сургуулийн профессор Андриес 

Канн, Хонгконгийн их сургуулийн профессор  Давид Доналд 

нарын хамтын “Компанийн эрх зүйн харьцуулалт” бүтээлд эрх 

зүйн тогтолцооны өөр бүлүүдэд хамаарах АНУ, Англи, ХБНГУ-ын 

компанийн эрх зүйд харьцуулсан судалгаа, дүн шинжилгээ 

хийжээ. Тухайлбал, компанийн засаглалын үндсэн ойлголтууд 

болон гүйцэтгэх удирдлага, төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 

ажиллах зарчмын талаар харьцуулан бичжээ. Түүнчлэн тус 

бүтээлд ХБНГУ, Англи, АНУ-ын Компанийн тухай хууль 

тогтоомжийн харьцуулалтыг хийж, холбогдох шүүхийн 

шийдвэрийг оруулсан байна. 
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83. Corporate Governance: Law, Theory and Policy 

 
Эмхтгэсэн:  Thomas W.Joo                                                                                                                                                                           
ISBN:   978-1-59460-739-4                                                                                      
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                    
Хэвлэлийн газар:  Carolina Academic Press                                                          
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  663                                                                                                        

Товч агуулга: Калифорнийн их сургуулийн профессор Томас Жогийн 

“Компанийн засаглал” хэмээх номын хоёр дахь удаагийн хэвлэлт нь 

компанийн засаглалын баримтлах онол, практик, бодлого, компанийн 

нийгмийн хариуцлага, нөхөн олговор, компанитай холбогдон гарсан 

хэрэг маргаан, зарчим, ёс зүйн талаар өгүүлжээ. Энэ номыг судалснаар 

та АНУ дахь компанийн засаглалын тухай дэлгэрэнгүй ойлголтыг авах 

боломжтой. Зохиогч номоо бичихдээ лекцийн танхимд өрнөсөн бүтээлч 

хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээнээс эхлээд хууль тогтоомжид хийсэн дүн шинжилгээ, харьцуулсан судалгааны 

бүтээлүүдийг өргөнөөр ашигласан нь бүтээлийн үнэ цэнийг харуулна.. 

 

84. Corporate Control and Accountability:  
Changing Structures and the Dynamics of Regulation  

 

                                                                                                                                                  
Эмхтгэсэн:  Joseph McCahery Sol Picciotto, Colin Scott                              
ISBN:    0-19-825827-5                                                                                    
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                           
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                            
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2002 он                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  450                                                                                                         
 
Товч агуулга: Хуульч, нягтлан бодогч, социологич, эдийн засагч зэрэг 

салбар салбарын хүмүүст байгууллагын хариуцлага болон түүнтэй 

холбогдсон хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй ойлголт 

өгөх зорилгоор энэ номыг гаргасан байна. Корпораци, компани зэрэг 

хуулийн этгээдийн санхүү, тайлан бүртгэлийн тухай онол, ойлголт, үүсч 

хөгжсөн түүх, хувийн өмч, бизнес, түүнийг үнэлэх олон нийтийн үнэлэмж, 

АНУ-ын корпорацийн эрх зүй, ажлын байрны зах зээл, хөдөлмөрийн 

гэрээ хэлэлцээр, хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулах, шинэчлэх үйл явцын талаар та энэ номноос 

дэлгэрэнгүй мэдээлэл, мэдлэг авах, эрдэмтэн судлаачдын судалгааны ажилтай танилцах боломжтой юм.  
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85. Enlightened Shareholder Value Principle and Corporate Governance 
 
  

Зохиогч:                        Andrew Keay  
ISBN:     978-0-415-68434-7                                                                       
Хэвлэсэн улс:    АНУ                                                     
Хэвлэлийн газар:  Edwards Brothers Malloy                                                          
Хэвлэлт:    Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:                2013 он                                                                                                    
Хэл:     Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:   303                                                                                                         
 
Товч агуулга: “Хувь нийлүүлэгчдийн өртгийн зарчим ба корпорацийн 

засаглал” ном нь сүүлийн 20 жилийн дотор Англи улсад өрнөж буй 

корпорацийн хурдацтай өсөлт, түүний үр дүнд үүссэн “шинэ” зарчим нь 

эдийн засаг болоод улс орны соёл, дэлхийн эдийн засагт хэрхэн нөлөөлж 

байгаа тухай хөнджээ. Цаашлаад АНУ-ын корпорацийн үүсэл хөгжил, 

үйлчилж буй эрх зүйн зохицуулалт, тэдгээрийн хэрэгжилт зэргээр 

корпораци, компанийн эрх зүйн асуудлууд нэг улсын хил хязгаараас давж 

дэлхий нийтийн асуудал болж буйг тэмдэглэхийн зэрэгцээ шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн байна.  

 
 
 

86. The Governance of Close Corporations and Partnerships 

 
Эмхтгэсэн:   Joseph A. McCahery, Theo Raaijmakers,  
                                       Erik P.M.Vermeulen 
ISBN:   0-19-926435-X 
Хэвлэсэн улс:  Их Британи 
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press 
Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2005 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  458 
 

Товч агуулга: Орчин үед шинээр гарч ирсэн хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компани болон жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн үйл 

ажиллагаа явуулах хэлбэр, онцлог зэргийг өргөн цар хүрээнд бодит 

фактуудад үндэслэн судлах боломжыг уншигчдад олгосоноороо 

онцлоготой бүтээл болжээ. Уг номонд АНУ, Их Британи болон Европийн 

бусад орнууд дахь хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани, 

хязгаарлагдмал хариуцлагатай нөхөрлөл болон бизнесийн бусад 

хэлбэрийн дотоод удирдлагын тухай авч үзсэн байна. Номын 1 дүгээр бүлэгт компанийн эрх зүй болон 

хаалттай компани, 2-р бүлэгт  нөхөрлөл болон бизнесийн салбар дахь хамтын ажиллагааны хөгжил, 3-р 

бүлэгт АНУ болон Их британи улс дахь хууль тогтоомжийн шинэчлэл зэрэг бүлгүүдээс бүрдэж байна.   
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87. A History of Corporate Governance around the World: Family Business Groups to 
Professional Managers  

 

Эмхтгэсэн:   Randall K.Morck                                                                                       

ISBN:    978-01-226-53680-4                                                                               

Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                 

Хэвлэлийн газар:  The University of Chicago Press                                         

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                      

Хэвлэсэн он:   2007 он                                                                                              

Хэл:    Англи                                                                                                       

Хуудасны тоо:  687                                                                                                  

Товч агуулга: Албертагийн их сургуулийн Санхүү, эдийн засгийн 

тэнхимийн профессор Рэндолл Морскийн “Дэлхий дахин дахь компанийн 

засаглалын түүх” хэмээх ном нь компанийн засаглалын талаарх ерөнхий 

ойлголтыг цогц байдлаар авч үзсэн юм. Энэ номонд гэр бүлийн жижиг 

бизнесээс гараагаа эхлэн хэрхэн дэлхийн хэмжээний компанийг удирдах, 

үүсгэн байгуулах, анхаарах асуудлын талаар эрдэмтдийн бичсэн 

бүтээлүүдийг нэгтгэсэн бөгөөд компанийн засаглалыг тайлбарлаад 

зогсохгүй улс орнууд дахь хөгжил төлөвшлийг харьцуулан судалжээ. 

 
 

88. Mergers and Acquistions: Essentials 

 

Зохиогч:                         William J.Carney                                                                                       

ISBN:                               0-19-924669-9                                                                                  

Хэвлэсэн улс:               АНУ                                                                            

Хэвлэлийн газар:         Wolters Kluwer Law & Business                                               

Хэвлэлт:                         Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 

Хэвлэсэн он:                 2009 он                                                                                                        

Хэл:                                 Англи                                                                                                                

Хуудас:                           302 

Товч агуулга: Иморийн их сургуулийн хууль зүйн салбар сургуулийн 

профессор Виллиам Ж.Карнейн иргэний эрх зүйн чиглэлээр гаргасан 

сонирхолтой бүтээл бөгөөд тэрбээр бүтээлдээ корпорацийн эрх зүйг 

голчлон судалсан байна. Техник технологийн хөгжил дэвшлийн зах зээлд 

нөлөөлөх нөлөөлөл, хуулийн этгээдийн нэгдэл хоорондын өрсөлдөөн 

сөргөлдөөн нийгэмд хор уршиг, муу үр дагавар учруулж буй талаар нэн 

тэргүүнд дэлгэрэнгүй дурдаад компани, корпорациудын нэгдлүүдийн санхүү татвартай холбогдсон 

асуудлууд, хувьцаа, хувь нийлүүлэх, зээл авах зэрэг корпорацийн эрх зүйтэй холбогдох бүхий л 

асуудлуудыг хөндөн гаргаж гарц гаргалгаа боловсруулсан нь энэ бүтээлийн ач холбогдлыг илтгэнэ. 

Түүнчлэн үндэстэн дамнасан томоохон хуулийн этгээдийн нэгдлүүд хууль тогтоомжийн хийдлийг 

ашиглан хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагааг шүүмжилжээ.   
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89. Mergers, Acquisitions, and Corporate Restructuring 
 

  
Зохиогч:  Patrick A.Gaughan 
ISBN:    978-0-470-56196-6                                                                                        
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                     
Хэвлэлийн газар:  John Wiley and Sons, inc                                                                                                         
Хэвлэлт:   Тав дахь хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  655                                                                                                         

 

Товч агуулга: Хуулийн этгээдийг өөрчлөн байгуулж, нэгтгэн, нийлүүлэх нь 

орчин цагт бизнесийн байгууллагыг дэлхийн хэмжээнд өрсөдөхүйц 

хэмжээнд хүргэх арга техник болж хөгжиж байна. Компанийг нийлүүлж, 

нэгтгэснээр шинэ үеийн “инженерчлэгдсэн” хуулийн этгээдийг төрүүлж, 

өөрт байгаа хүч, нөөц бололцоог зүй зохистой хуваарилах замаар дэлхийн 

түвшинд өрсөлдөх боломжийг бий болгодог бөгөөд энэ бүтээлдээ 

зохиогчид өөрчлөн байгуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд анхаарах 

асуудлыг дэлгэрэнгүй авч үзжээ. Тухайлбал, эзэрхийлсэн худалдан авалт, 

түүнээс сэргийлэх эрх зүйн зохицуулалтууд нь улс орнуудад шинэ тутам хөгжиж байгааг дурдсан байна.  

 
 
 
 

90. Modern Family Law: Cases and Materials 
 

 
Зохиогч:  D.Kelly Weisberg, Susan Frelich Appleton 
ISBN:    978-0-470-56196-6                                                                                        
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business  Clarendon Press  
Хэвлэлт:   5  дахь хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2013 он                                                                                                  
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  909     
 
Товч агуулга: “Орчин үеийн гэр бүлийн эрх зүй: Тохиолдол ба эх 

сурвалж материал” бүтээлийн 5 дахь удаагийн нэмж сайжруулсан 

хэвлэлт 2013 онд гарсныг танд хүргэж байна. Гэр бүлийн харилцаа 

үүсэх, гэрлэлтээс өмнөх харилцаа, гэрлэлтээ батлуулаагүй хамтран 

амьдрагсад зэрэг нийгмийн асуудлыг хөндөж түүнд хамаарах гэр бүлийн 

эрх зүйн зохицуулалтууд, түүний хэрэгжилт, гэр бүл салалт ба  хүүхдийн 

асран хамгаалагчийг тогтоох ажиллагаан дахь төрийн оролцоо зэргийг 

дэлгэрэнгүй энэ ном гэр бүлийн эрх зүйн чиглэлээр гарсан сүүлийн үеийн судалгааны ололт үр дүнг 

тусгаснаар онцлог юм. Түүнчлэн энэ номонд гэрлэлт бүртгүүлэхээс өмнөх харилцаанд үйлчлэх эрх зүйн 

зохицуулалт, гэрлэлтийн гэрээ, хоёр дахь амьдрал зэрэг гэр бүлийн харилцааны шинэ тутам гарч буй 

асуудлын тухай олон орны жишээгээр баяжуулан өгүүлсэн байна.  
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91. Organizing the Firm: Theories of Commercial Law,  
Corporate Governance and Corporate Law 

 
 
Зохиогч:  Petri Ma’ntysaari 
ISBN:    978-3-642-22196-5                                                                                        
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                
Хэвлэлийн газар:  Springer                                                                                    
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2012 он                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  167                                                                                                        
 
Товч агуулга: Чөлөөт эдийн засгийг хөгжүүлж буй аливаа орны хөгжилд 

голлох түлхэц үзүүлсэн зүйл нь бизнесийн байгууллагууд байдаг билээ. 

Түүний дотор хуулийн этгээдийн томоохон нэгдлүүдийн үйл ажиллагааны 

цар хүрээ жил бүр өсөн нэмэгдэж байгаа юм. Эдгээр нь компанийн болон 

худалдааны хууль тогтоомж эрчимтэй хөгжих, хуулийн этгээдийн дотоод 

дахь дүрэм журам улам бүр нарийсан хөгжиж үндэс болжээ. Петри 

Мантисаригийн энэ бүтээл нь бизнесийн байгууллагын эдийн засгийн 

онол, худалдааны тухай хуулийн онол, ойлголт болоод өнгөрсөнд хэрэгжиж байсан бодлого хандлагууд, 

худалдааны дүрмийн үндсэн менежмент хийгээд компанийн эрх зүй, түүнд хамаарах онол үүсэн бий 

болсон түүх зэргийг дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. 

 
 
 

92. Principles of Contract Law  

 

Зохиогч:                         Robert A.Hillman                                                                                          
ISBN:                               978-0-314-91162-9                                                                                   
Хэвлэсэн улс:               АНУ                                                                                 
Хэвлэлийн газар:         West A Thomson Reuters Business                                               
Хэвлэлт:                        2 дахь хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2004 он                                                                                                        
Хэл:                                Англи                                                                                                                
Хуудас:                          398 

Товч агуулга: Хоёр удаагаа хэвлэж байгаа энэ бүтээл нь анхны 

хэвлэлтээс төдийлөн өөрчлөгдөөгүй боловч зохиогч Роберт А.Хиллман 

нь өөрийн хошин шогийн мэдрэмжээ ашиглан иргэний эрх зүйн ээдрээ 

төвөгтэй нэр томьёог хялбарлан бичиж, зүйрлэл, егөөдөл оруулсан нь 

уншигчдын сонирхлыг татжээ. Эрх зүйн харилцаанд тэгш эрхтэйгээр 

оролцох нэг чухал механизм гэрээний онолын тухай мэдлэг олгох, гэрээ 

байгуулах соёл, гэрээтэй холбоотой маргааныг шийдвэрлэх явцад 

өөрийн болон бусдын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахдаа 

асуудалд хууль зүйн үүднээс хандах хандлага, ухамсар төлөвшүүлэх, зөв шийдэл гаргалгаа боловсруулж 

төлөвшүүлэх зорилоготой тус бүтээл нь оюутан, судлаач, хуульчдад суурь ойлголтыг энгийн үг хэллэгээр 

дэлгэрэнгүй хүргэсэн байна. 
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ЗУРГАА. ЗАХИРГААНЫ ЭРХ ЗҮЙ 

 
 

93. Administrative Law and Policy of the European Union 
 

Зохиогч:   Herwig C.H.Hofmann, Gerard  
                        C.Rowe, Alexander H.Turk 

ISBN:    978-019-928648-5                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                      
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                        
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                        
Хэвлэсэн он:   2011он                                                                                                 
Хэл:    Англи                                                                                                       
Хуудасны тоо:  977 
 
Товч агуулга: Люксенбургийн их сургуулийн профессор Хервиг 

Хоффманн, Франкфуртын их сургуулийн профессор Жеррард Рове, 

Английн Хатан хааны Их сургуулийн профессор Александр Турк нарын 

хамтран бичсэн “Европын холбооны бодлого, захиргааны эрх зүй” бүтээл 

нь орчин үеийн Европын холбооны нийтийн захиргааны эрх зүйд дүн 

шинжилгээ хийсэн чухал бүтээл юм. Өнөөг хүртэл Европын холбооны 

бүтэц, захиргааны эрх зүй, суурь олон зарчим нь тус бүрийн бодлого, онолын чиглэлээр тусгаарлагдан 

хөгжиж ирсэн юм. Энэ ном нь Европын Холбооны захиргааны эрх зүйн ерөнхий бүтцийг бүрдүүлж байгаа 

нийтлэг дүрэм, зарчмуудыг тодорхойсноор цаашдын хөгжил, чиг хандлагыг дэвшүүлснээр онцлог юм. 

 
 

94. Administrative Law in the Political System 
 
 

Зохиогч:  Kenneth F.Warren                                                                                                                                                                               
ISBN:    978-0-8133-4456-0                                                                                              
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                   
Хэвлэлийн газар:  Westview Press                                                                          
Хэвлэлт:   5 дахь хэвлэлт                                                                                                         
Хэвлэсэн он:   2011 он                                                                                                          
Хэл:    Англи                                                                                                                      
Хуудасны тоо:  621       

Товч агуулга: Сант Луйсын их сургуулийн профессор Кеннет Варрений 

бичсэн “Улс төрийн тогтолцоон дахь захиргааны эрх зүй” бүтээлийн тав 

дахь хэвлэл нь захиргааны хууль тогтоомж, түүний үр нөлөө, чиг 

хандлагыг тодорхойлсон байна. Энэ ном оюутан, судлаачдад АНУ-ын 

улс төрийн тогтолцоон дахь захиргааны эрх зүйн үүрэг, эзлэх байх суурь, 

төрийн захиргааны бодлого, тэдгээрийн үр нөлөө зэргийг авч үзсэн 

бөгөөд  тав дахь удаагийн хэвлэлийн онцлог нь захиргааны эрх зүйн 

хөгжлийн түүхэн үе шат, ерөнхийлөгч Барак Oбамагийн засаглал, 

одоогийн чиг хандлага-захиргааны хөгжилд үзүүлэх нөлөөллийг авч үзсэнд оршино. Нийтийн захиргааны 

чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудад үзүүлэх ач холбогдол нь (1) нийгмийн шинжлэх ухааны чиглэлээр 

суралцаж  буй оюутнуудад захиргааны эрх зүйн талаар оновчтой, цогц бүтээл болсон; (2) өмнөх хууль 

зүйн сургалтанд байхгүй байсан хууль зүйн техникийн тайлбар толийг багтаасан (3) захиргааны эрх зүйн 

талаар ойлголт өгөхийн тулд хууль зүйн болон нийгмийн шинжлэх ухааны тухай олон ойлголтыг 

нэгтгэсэн; (4) захиргааны эрх зүйн утга агуулгыг ойлгомжтой тайлбарласан; (5) Америкийн улс төрийн 

тогтолцоог илэрхийлдэг захиргааны эрх зүйн байр суурь, нийтлэг бүтэц, тогтолцоонд дүн шинжилгээ 
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хийсэн; (6) нийтлэг бодлогын баримтлал, чиглэл болон захиргааны эрх зүй хоорондын хамаарал зэргээр 

илэрнэ.  

 

95. Comparative Administrative Law 

 

Эмхтгэсэн:  Susan Rose-Ackerman Peter L. Lindseth                                    
ISBN:    978-1-84844-635-9                                                                           
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                              
Хэвлэлийн газар:  Edward Elgar Publishing Limited                               
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                      
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                       
Хэл:    Англи                                                                                                       
Хуудасны тоо:  668   

Товч агуулга: АНУ-ын Йелийн их сургуулийн эрдэмтэн Сусан Росе 

Акерман болон Коннектикутын их сургуулийн эрдэмтэн Петер Линдсет 

нарын хамтран гаргасан “Харьцуулсан захиргааны эрх зүй” бүтээл нь 

захиргааны эрх зүйн түүхэн хандлага, Үндсэн хуулийн бүтэц-Захиргааны 

эрх зүй, захиргааны байгууллагын бие даасан байдал, захиргааны 

бодлого, үйл ажиллагааны талаарх олон улс орны эрдэмтэн, судлаачдын 

харьцуулсан судалгааны бүтээл, чиг хандлагыг багтаасан онцгой бөгөөд 

цогц шинжтэй бүтээл болсон юм. Энэ бүтээлд судалгааны ажлаа хэвлүүлсэн нэр хүндтэй олон судлаач, 

эрдэмтдийн байр суурийг нэг дороос харж, судалж, өөрсдийн зүгээс үнэлэлт дүгнэлтийг өгөх, дүн 

шинжилгээ хийх бүрэн боломжтой нь энэхүү бүтээлийн онцлог давуу тал юм. Захиргааны эрх зүйн 

чиглэлээр шимтэн судалж буй хэн бүхний ширээний ном болохыг олон эрдэмтэн судлаачид зөвлөжээ 

 
 

96. The Executive and Public Law:  

Power and Accountability in Comparative Perspective  

 
 

Эмхтгэсэн:  Paul Craig, Adam Tomkins                                                                
ISBN:    978-0-19-928559-4                                                                                         
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                     
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                                                   
Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  355  

Товч агуулга: Сүүлийн хоёр зуу гаруй жил буюу анхны бичмэл Үндсэн 

хууль батлагдсанаас хойш эрдэмтэн судлаачид хууль тогтоох 

байгууллага, түүний эргэн тойрны асуудалд голчлон анхаарал хандуулж, 

гүйцэтгэх эрх мэдлийг орхигдуулсан нь гүйцэтгэх эрх мэдлийг дагаж 

шинээр үүсч буй зарим асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага тулгамдахад 

хүргэсэн байна. Энэ асуудал эрх зүйн тогтолцоо үл хамааран тулгамдаж 

буй бөгөөд энэ номонд зохиогчид гүйцэтгэх эрх мэдлийн бүрэн эрхийн 

хүрээ хязгаар ямар түвшинд байх ёстой, түүнийг хэрхэн тодорхойлох, хууль зүйн болон улс төрийн 

хариуцлагын механизм хэрхэн ажиллах ёстой зэрэг асуудлыг нийтийн эрх зүйн үүднээс судалжээ. 

Судалгааны энэ бүтээлд нийтлэг эрх зүйн тогтолцооны АНУ, Их Британи, Шинэ Зеланд, Канад, иргэнлэг 

эрх зүйн тогтолцоотой Франц, ХБНГУ, Итали, Испани зэрэг улсыг онцлон авч үзэж, гүйцэтгэх эрх 

мэдлийн хүрээнд нийтлэг тулгамдаж буй асуудлууд, сургамж, хариуцлага зэргийг хөнджээ. 
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97. Forms of Local Government 

 

Эмхтгэсэн:                   Roger L.Kemp 
ISBN:       978-0-7864-3100-9-7                                                                                   
Хэвлэсэн улс:   АНУ                                                                              
Хэвлэлийн газар:   McFarland& Company,inc                                                       
Хэвлэлт:     2 дахь хэвлэлт                                                                      
Хэвлэсэн он:   2007он                                                                                                             
Хэл:     Англи                                                                                                            
Хуудасны тоо:   388 
 
Товч агуулага: Роджер Кемпийн эмхтгэсэн “Орон нутгийн захиргааны 

байгууллагын хэв загвар” хэмээх бүтээл нь нийтийн захиргаа, түүний 

дотор орон нутгийн захиргааны байгууллагын хэв маяг, загварын тухай 

гаргасан судлаачдын бүтээлийг багтаасан гарын авлага-эмхтгэл юм. Энэ 

бүтээлд АНУ-ын нутгийн захиргааны байгууллагын бүтэц, зохион 

байгуулалт, түүхэн хөгжил, цаашдын чиг хандлага зэрэг сэдвийн хүрээнд 

судлаачдын бүтээлүүд орсон байна. Орон нутгийн захиргааны 

байгууллага нь иргэд, олон нийтэд хамгийн ойр дөт үйлчилдэг учраас зөвхөн захиргааны эрх зүй 

сонирхон судалдаг судлаачдаас гадна иргэд, олон нийт захиргааны байгууллагын тухай олон талт 

мэдээллийг энэ гарын авлагаас авах бүрэн боломжтой байхаар бичжээ. Түүнчлэн энэ номонд хөгжиж 

байгаа улс орнуудын хувьд авч нутагшуулах боломжтой, нутгийн захиргааны байгууллагад хэрэгжүүлж 

болох олон санаа, арвин туршлагыг тусгасан бөгөөд нутгийн удирдлага, захиргааны эрх зүй судлаачдын 

анхаарлыг татсан бүтээл юм.  

 

98. Institutions and  Public Law: Comparative Approaches 

 
Эмхтгэсэн:                   Tom Ginsburg & Robert A.Kagan                                                                                               
ISBN:                             0-8204-7477-0                                                                                              
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                                 
Хэвлэлийн газар:       Peter Lang Publishing                                                                 
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                         
Хэвлэсэн он:               2005 он                                                                                                          
Хэл:                              Англи                                                                                                                 
Хуудасны тоо:            324    

Товч агуулга: АНУ-ын Берклигийн их сургуулийн улс төр судлал, хууль 

зүйн шинжлэх ухааны профессор Роберт Каган, Иллинойсын их 

сургуулийн улс төр судлал, хууль зүйн шинжлэх ухааны дэд профессор 

Том Гинсбург нарын эмхтгэн хэвлүүлсэн “Нийтийн эрх зүй ба 

институтүүд” харьцуулсан судалгааны бүтээл нь төрийн болон төрийн 

бус байгууллагын нийтийн эрх зүйн зохицуулалтын хөгжлийн чиг 

хандлагыг тодорхойлсон бүтээл юм. Энэ ном АНУ, Европ, Латин 

Америкийн орнуудын тэргүүлэгч эрдэмтдийн нийтийн эрх зүй, шүүх эрх мэдэл, улс төрийн институтын 

тухай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, нийтлэл, судалгааны тайланг нэгтгэсэн эмхтгэл бөгөөд улс төрийн 

тогтолцоон дахь шүүх эрх мэдлийн байр суурийг илэрхийлэхэд анхаарлаа хандуулсан нь бидний хувьд 

онцлог гэж хэлж болно. Цаашлаад тус номонд шүүх эрх мэдэл улс төрийн динамик өөрчлөлттэй яаж 

холбогдох, хоорондын хамаарлын асуудлыг судалж, шүүхийн бодлого (judicial policy)-н тухай цоо шинэ 

ойлголтыг авч үзжээ.   
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99. Local Government Law in a Nutshell 

 
 

Зохиогч:  David J.McCarthy 
ISBN:    0-314-26489-2                                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                
Хэвлэлийн газар:       Thomson West                                                                             
Хэвлэлт:   5 дахь хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2003 он                                                                                                  
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  167  
 
Товч агуулга:  “Орон нутгийн засаг захиргааны тухай хууль” бүтээлийн 5 

дахь хэвлэл нь тус сэдвийн хүрээн дэх үндсэн асуулт болон асуудлуудыг 

өмнөх хэвлэлтүүддээ дурдагдаагүй нэмэлт судлагааны материал болон 

шинээр дэвшүүлсэн эрдэмтэн, судлаачдын үзэл санаагаар баяжуулан 

хүргэсэн байна. Орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагуудын аж ахуйн 

нэгжийн өсөлт болон бууралт ерөнхий зорилго болон тусгай зорилгууд 

түүндээ хүрч ажиллаж буй байдлын тухай эхний хэсэгт өгүүлсэн бөгөөд орон 

нутгийн захиргааны эрх мэдлийн нөөц түүний үргэлжлэлийн талаар ч дурджээ. Орон нутгийн засаг 

захиргааны хэлбэр хэв маягууд болон түүнд гарч буй өөрчлөлтүүд, хил хязгаарын өөрчлөлт, байгууллага 

болон ажил эрхлэлттэй холбоотой зарим асуудлууд, сонгууль гэх мэтчилэн энэ сэдвийн хүрээнд 

хэлэлцэхүйц бүхий л асуудлуудыг дэвшүүлэн судлаач эрдэмтдийн үзэл санааг тусган анализ хийсэн нь 

нилээд сайшаалтай байна. 

 

 
 

100. New Forms of Governance in Research Organization 

 
Эмхтгэсэн:  Dorothea Jansen 
ISBN:    978-90-481-7450-8                                                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  Нидерланд                                                                                  
Хэвлэлийн газар:  Springer                                                                                    
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                          
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                         
Хэл:    Англи                                                                                                               
Хуудасны тоо:  242 
 
Товч агуулга: Өөрчлөгдөн хувьсч, эрчимтэй хөгжиж буй мэдлэгийн эрин 

зуунд судалгаа шинжилгээний болон дээд боловсролын байгууллага 

даяарчлалын хүнд сорилтуудтай тулгарах болов. Энэ номыг зохиогч 

судалгаа, шинжилгээний байгууллагын удирдлага, байгууллагын дотоод 

захиргааг онол-практикийн үүднээс судалж, хөгжүүлэх зорилгоор 

туурвисан бөгөөд голчлон ХБНГУ-ын судалгаа шинжилгээний 

байгууллагуудын загварт түшиглэж, судалгаа шинжилгээний байгууллагыг 

ХБНГУ дахь нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн хөгжилтэй уялдуулан судалснаараа онцлогтой юм. Мөн 

зохиогч судалгаа шинжилгээг их сургууль болон бие даасан хүрээлэнгүүд хамтран гүйцэтгэхийн чухлыг 

онцолж, судалгаа шинжилгээний ажлын дотоод болон гадаад удирдлага, хяналт чухал болохыг 

тэмдэглэжээ. Үүний тулд тэрбээр нэгдүгээрт гадаад хүчин зүйлс болох өрсөлдөөний механизм хэрхэн 

институтын дотоод менежмент арга барилд нөлөөлсөн, энэ нөлөөлөл нь эргээд судалгаа шинжилгээний 

байгууллага хоорондын өрсөлдөөнд хэрхэн нөлөөлж буй тухай, хоёрдугаарт, энэ нөлөөллийн судалгаа 

шинжилгээний ажлын хөгжилд оруулсан хувь нэмрийг онцолж хөндсөн байна.    
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101. Parties, Elections, and Policy Reforms in Western Europe: Voting for Social Pacts 
 

 
Зохиогч: Kerstin Hamann, John Kelly 
ISBN:      978-0-415-58195-0                                                                               
Хэвлэсэн улс:     АНУ                                                     
Хэвлэлийн газар:     Routledge                                                                                   
Хэвлэлт:      Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:     2011он                                                                                                    
Хэл:       Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:               224                                                                                                       

 
Товч агуулга: “Баруун Европын улс орнууд дахь улс төрийн нам, төрийн 

бодлогын өөрчлөлт шинэчлэл” хэмээх энэ бүтээлд 1980 оны эхээр 

Баруун Европт нийгмийн халамжийн бодлого давамгайлж, хөдөлмөр 

эрхлэлтийн зах зээл болон цалин хөлс ихээхэн өөрчлөгдсөн бөгөөд 

1980-2006 оны хооронд дээр дурдсан гурван төрлийн салбарт хаалттай 

110 гэрээ хэлэлцээр хийгдсэнийг онцолжээ. Энэ бол дөнгөж эхлэл 

байсан бөгөөд үүнээс хойш маш олон өөрчлөлтүүд хийгдэж тэдгээрээс 

гарч буй асуудлуудыг судалсанаар тус бүтээлийг бичих болжээ. Ингэхдээ төрийн бодлого шийдвэр нь 

эдийн засгийн хүчин зүйлс, хууль тогтоомжийн зохицуулалт зэрэг хүчин зүйлсээс бус улс төрийн 

тоглоомын тоглогчдын “тохироо”-ноос ихээхэн хамааралтай байгааг шүүмжлэлтэй хандсан байна.  

 
 
 

102. Party Policy in Modern Democrocies  
 

  
Зохиогч:  Kenneth Benoit, Micheal Laver 
ISBN:    0-145-36832-4                                                                                          
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                    
 Хэвлэлийн газар:  Routledge                                                                                   
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2006 он                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  287                                                                                                       
 
Товч агуулга: 1992 онд улс төрийн намуудын бодлого ба тэдгээрийн 

өрсөлдөөний тухай олон орны харьцуулсан судалгааг улс төрч, судлаач, 

эрдэмтэд хийсэн бөгөөд судалгаанд цугларсан мэдээллийг өргөтгөн 

Кеннет Бениот болон Майкл Лавер нар “Орчин үеийн Ардчилал дахь улс 

төрийн намын бодлого” хэмээх номоо бичжээ. Тус бүтээлд Зүүн Европын 

шинээр ардчилсан засаглалыг тогтоосон орнууд болон орчин үеийн 47 

ардчилсан орнуудын улс төрийн намуудын үзэл баримтлал, хандлагыг 

тусгасан байна. Нэн тэргүүнд улс төрийн намын бодлого боловсруулах ажиллагаа болоод тэдгээрийн 

хоорондын өрсөлдөөн нэгнээсээ ялгарах оролдлогуудын тухай, мөн зүүн, барууны үзэл баримтлалыг 

харьцуулан өгүүлжээ. Цаашлаад номын зохиогчид өөрсдийн судалсан орон бүрт улс төрийн бодлого, 

хөгжлийн байдал, эдийн засагт хийсэн судалгааг багтаасан нь шинэ тутам ардчиллыг хөгжүүлж буй 

манай улсын хувьд судалгааны сонирхолтой бүтээл болжээ.  
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103. Principles of Administrative  Law 

 

Зохиогч:  Keith Werhan                                                                                                       
ISBN:    978-0-314-14934-3                                                                                             
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                              
Хэвлэлийн газар:  Thomson West                                                                          
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                            
Хэвлэсэн он:   2008 он                                                                                                   
Хэл:    Англи                                                                                                         
Хуудасны тоо:  385     

Товч агуулга: Туленийн их сургуулийн профессор Кейт Вераны 

“Захиргааны эрх зүйн суурь зарчмүүд” ном нь захиргааны эрх зүйн суурь 

онолын болон процессийн дэлгэрэнгүй мэдлэг, мэдээлэл агуулсан 

бүтээл юм. Захиргааны эрх зүйн тухай, түүний үндсэн суурь зарчмуудаас   

эхлэлтэйгээр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа, захиргааны зүй 

ёсны үйл ажиллагаа, сонсох үйл ажиллагааны талаарх ойлголтыг 

нарийвчлан тусгажээ. Түүнчлэн нийтийн захиргааны үйл ажиллагаа ямар 

байсан үед иргэд, олон нийтэд хүртээмжтэй, чанартай, хариуцлагатай болох тухай жишээ баримттайгаар 

өгүүлсэн бөгөөд тухайлан АНУ-ын захиргааны байгууллага Конгресс, Ерөнхийлөгч, шүүх эрх мэдлийн 

байгууллагуудтай харилцах зохистой хэм хэмжээний тухай ч хөндсөн байгаа юм. Энэ бүтээлийг уншиж 

судалснаар захиргааны үйл ажиллагааны тухай цогц ойлголтыг үндсэн суурь зарчимд нь уялдуулан 

ойлгож мэдэх, харьцуулан судлах боломжтой юм. 

  

 
104. Public Administration and Law 

 
 

Зохиогч:  David H. Rosenbloom, Rosemary O’Leary, Joshua  
ISBN:    978-1-4398-0398-1                                                                                                           
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:  CRC Press                                                                                   
Хэвлэлт:   3 дахь хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                    
Хэл:    Англи                                                                                                           
Хуудасны тоо:  329 
                                                                                                     
Товч агуулга: 1983 онд анх бичигдэж захиргааны эрх зүйн салбарт нэр 

хүндтэй бүтээлд тооцогдох болсон “Нийтийн захиргаа ба эрх зүй” хэмээх 

бүтээлийн 3 дахь хэвлэлийг танд хүргэж байна. Зохиогч эхний 

хэвлэлтийг мэргэжлийн судлаач, улс төрч, нийгмийн ухааны салбарын 

мэргэжилтнүүдэд зориулан гаргаж байсан бол 3 дахь хэвлэлтээ 

мэргэжлийн бус хэллэг ашиглан гаргаж, энэ чиглэлийг сонирхдог 

судлаачдад зориулан гаргажээ. Төрийн захиргаа ба үндсэн хууль 

судлалын асуудлуудыг АНУ-д хийсэн судалгаагаар дэлгэрэнгүй өгүүлж, захиргааны эрх зүй болон шүүх 

эрх мэдлийн өнөөгийн байдлыг тодруулан гаргаж ирэхийг зорьсон төдийгүй байгаль орчны тухай хууль 

төрийн захиргааны хэрэгжүүлж буй бодлогын үр дүнд өөрчлөгдөж байдаг тухай бодит факт жишээг 

дурдаж, өөрсдийн үзэл санаа, байр суурь, дүгнэлтийг хийсэн байна. 
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105. Public Law and Public Administration 

 
 

Зохиогч:                      Phillip J.Cooper                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                            978-0-495-00755-5                                                                                       
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:      Wadsworth Cengage                                                                          
Хэвлэлт:                      4 дэх хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:              2007он                                                                                 
Хэл:                             Англи                                                                                                   
Хуудас:                       765                                                                                                

Товч агуулга: “Нийтийн эрх зүй ба нийтийн захиргаа” бүтээлийг нь 

өмнөх хэвлэлтээс хорь гаруй жилийн дараа дахин хэвлэсэн бөгөөд 

дөрөв дэх удаагийн хэвлэл нь багш, хуульчид, олон нийтийн 

байгууллага, оюутнуудын хувьд судалгаа, шинжилгээ танин мэдэхүйн 

өндөр ач холбогдолтой бүтээл болсон байна. Номын дөрөв дэх 

хэвлэлтэнд өмнөх хэвлэлтэнд байсан хэв маяг, үндсэн санаа хэвээрээ 

туссан бөгөөд нэмэлт байдлаар зарим шинэ ойлголтыг оруулж, жишээ 

баримтыг шинэчилсэн байна. Нийтийн захиргааны салбарт ажиллахаар төлөвлөж байгаа болон энэ 

чиглэлээр сургалт судалгааны ажил эрхлэхийг зорьж буй хэн бүхэн энэ номыг судлах нь зүйтэй бөгөөд 

эрх зүй захиргаа хоорондын хамаарлыг онцгойлон авч үзэж захиргааны эрх зүйд тулгамдсан зарим 

асуудал нь зөвхөн эрх зүйн бус харин нийтийн захиргааны онцлог шинжээс үүсэлтэй болохыг тогтоожээ. 

“Нийтийн эрх зүй ба нийтийн захиргаа” бүтээлд захиргааны хэргийн шүүхийн шийдвэр болон тохиолдлыг 

тайлбарлаж анализ хийсэн байна. 

 
106. State and Local Governments: The Essentials   

 

Зохиогч:                      Bowman, A Richard C.Kearney                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                            978-0-495-00755-5                                                                                       
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:      Wadsworth Cengage Learning                                                                             
Хэвлэлт:                      Анхны  хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:              2012 он                                                                               
Хэл:                              Англи                                                                                                   
Хуудас:                        338                                                                           

Товч агуулга: АНУ-ын Флоридагийн их сургуулийн профессор Анн Ө’М 

Бөүмэн болон Оклахамагийн их сургуулийн профессор Ричард С’Кернэй 

нар тус бүтээлийн 5 дахь хэвлэлтээ гаргажээ. Төрийн төв болон орон 

нутгийн засаглалын шинэ чиг хандлага, холбооны улсын зарчим түүний 

үзэл баримтлал, АНУ-ын холбооны тогтолцооны түүх, хэв маяг, 

ирээдүйн хандлага зэргийг номын эхний хэсэгт дурджээ. Төрийн хууль 

тогтоох байгууллага, эрх баригчид, шүүх эрх мэдэл, төр орон нутгийн 

захиргаа хоорондын харилцан хамаарал гэх мэт ойлголтуудыг 

мэргэжлийн бус хэллэгээр тайлбарласан нь энэ чиглэлийг сонирхон судлаачдад ерөнхий мэдлэг өгөх 

юм. Орон нутгийн засаг захиргааны бүтэц үүрэг болоод хэв маяг, татварын бодлого түүний зарцуулалт, 

санхүүгийн орлогын зарчим хийгээд татварын эдийн засгийн бодлогыг харьцуулан шинжилжээ.  
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107. Tradition and Change in Administrative Law 

 

Зохиогч:  Martina Kunnecke                                                                                    
ISBN:    978-3-642-08021-0                                                                                              
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                        
Хэвлэлийн газар:  Springer                       
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт                                                                                      
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                                           
Хэл:    Англи                                                                                                             
Хуудасны тоо:  266 
 
Товч агуулга: “Захиргааны эрх зүйн уламжлал ба өөрчлөлт” ном нь Их 

Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант улс, Холбооны Бүгд найрамдах 

Герман улсын захиргааны эрх зүйн түүхэн уламжлал, хөгжил, цаашдын 

хандлагын талаар харьцуулсан судалгааны бүтээл юм. Захиргааны эрх 

зүйн тогтолцоо нь тухайн улсын үндсэн хуулийн уламжлал болон соёлын 

үнэт зүйлээс хамаарах бөгөөд энэхүү бүтээлд хоёр улсын шүүхийн үйл 

ажиллагаа, шүүхийн шийдвэр, түүний хөгжилд уламжлал, өөрчлөлтийн 

нөлөөлсөн байдлын тухай бичжээ.  
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7. ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙ 

 

108. Foreign Direct Investment and Human Development: The Law and 
Economics of International Investment Agreements 

 

Зохиогч:                         Olivier De Schutter, Johan Swinnen нар  
ISBN:                               978-0-415-53547-2                                                                                        
Хэвлэсэн улс:               АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:         Publishers Graphics LLC  
Хэвлэлт:                        Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                 2013 он                                                                                                  
Хэл:                                Англи                                                                                                            
Хуудасны тоо:              347                                                                                                        

Товч агуулга: Энэ номонд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах нэг 

арга хэрэгсэл болсон хөрөнгө оруулалтын гэрээ, түүний өсөлт, өндөр 

хөгжилтэй орноос капитал импортлох нь хөгжиж буй улсуудад ямар 

тохиолдолд үр өгөөжөө өгдөг тухай хөнджээ. Хөрөнгө оруулалтын 

гэрээний хэрэгжилтээр дамжуулж техник технологийн ололт амжилтыг 

нэвтрүүлэх, түүнийг өөрийн орны онцлогт нийцүүлэн нутагшуулах, орон 

нутгийн эдийн засгийг сайжруулах зохицуулалтыг тусгахыг хөгжиж буй 

улс орнууд зорьдог ч бодит байдалд энэ зорилт хэрэгжиж чаддаг эсэх, 

капиталыг импортолсон нь ч хүлээн авагч улсын хүний хөгжилд хувь нэмэр оруулж чадаж байна уу? 

зэрэг асуултанд эдийн засаг, эрх зүйн үүднээс дүн шинжилгээ хийжээ. Цаашлаад хөгжиж байгаа орнууд 

хөрөнгө оруулалтын гэрээг байгуулахдаа өөрийн улсын үндэсний эрх ашгийг хамгаалах, улс орны 

хөгжилд зориулах арга замыг санал болгосон нь хөгжиж байгаа манай орны хувьд бусдаас туршлага 

судлах нэг сурвалж болжээ.    

 

109. Future of International Law 
 

Эмхтгэсэн:                    Lassa Oppenheim, John Pawley Bate                                                                                  
ISBN:                              978-0-415-53547-2                                                                                                                                 
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                                
Хэвлэлийн газар:        Oxford Univetsity Press                                                                                                             
Хэвлэлт:                        Анхны хэвлэлт                                                                                                                             
Хэл:                                Англи                                                                                                                                                     
Хуудасны тоо:              68 
 
Товч агуулга: Олон улсын эрх зүй судлал нь хууль зүйн шинжлэх ухаанд 

өнгөрсөнд ч, өнөөд ч өөрийн байр суурийг хадгалсаар байна. Олон 

улсын эрх зүйн чиглэлээр гарсан энэ бүтээл салбарын үүсэл хөгжил, 

тодорхой үйл явдлуудыг цаг хугацааны дарааллаар гаргаснаараа онцлог 

бөгөөд улс төр, нийгмийн байгууламжийн хэлбэрүүд, тэдгээрийн эрх зүйн 

зохицуулалт, яагаад олон улсын эрх зүй шинжлэх ухаан болох талаар 

өгүүлсэн байна.  
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110. Impact of the OECD and UN Model Conventions on  

Bilateral Tax Treaties 

 
Эмхтгэсэн:                    Micheal Lang, Pasquale Pistone нар 
ISBN:                              978-1-107-01972-0                                                                                      
Хэвлэсэн улс:              Англи                                                                                         
Хэвлэлийн газар:        Cambridge University Press                                                      
Хэвлэлт:                       Анхны хэвлэлт                                                                                          
Хэвлэсэн он:                2012 он                                                                                                    
Хэл:                                Англи                                                                                                                 
Хуудасны тоо:             1190                                                                                                           

Товч агуулга: Австрийн “Олон улсын татварын эрх зүйн хүрээлэнгийн 
захирал Майкл Лан, Веннийн их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн 
сургуулийн эрдэмтэн Пэсквиль Пистон, Иосеф Счуч,  Клаус Стрейнжер 
нарын эмхтгэн хэвлүүлсэн “Хоёр талын албан татварын гэрээнүүдэд 
ЭЗХАХБ /Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага/ ба 
НҮБ-ийн загвар конвенциудын үзүүлсэн нөлөө” хэмээх ном нь дэлхийн 37 
улс орны хоёр талын албан татварын гэрээнд дүн шинжилгээ хийсэн 
эмпирик судалгааны дүгнэлт бүхий бүтээл юм. Энэ номонд зөвхөн нэг 
төрлийн татварын конвенцийг судалж, эсвэл нэг улс орны татварын 
гэрээний бодлогын хүрээнд хоёр талын гэрээ төвлөрч байсныг 

өргөжүүлж, олон улс орныг харьцуулан шинжилж, олон улсын татварын гэрээг тайлбарласан шинэ арга 
зүй, хандлагыг дэвшүүлсэн ном болсон байна. 

  

 
111. International Law, Security and Ethics: Policy Challenges in the Post 9/11 World 

 

Эмхтгэсэн:                   Aidan Hehir, Natasha Kuhrt, Andrew Mumford                                                                                                       
ISBN:                             978-0-203-81608-0                                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                            
Хэвлэлийн газар:       Routledge                                                                              
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                                                       
Хэвлэсэн он:               2011 он                                                                                                            
Хэл:                              Англи                                                                                                         
Хуудас:                        207                                                                             

Товч агуулга: Улс орны оршин тогтнох эсэх, тусгаар тогтнолд эдийн 

засаг, соёлын довтолгоо, шашин шүтлэг, дайн тулаан зэргээр халдах 

олон арга зам бий. Иймд улс орнууд олон улсын хоёр болон олон талт 

гэрээ, конвенцоор зайлшгүй зохицуулах шаардлагатай олон асуудал 

тулгардаг. Тус бүтээлд олон улсын эрх зүй ба аюулгүй байдал, дайн 

тулаан үймээн самуун, ёс зүйн хэм хэмжээний талаар дэлгэрэнгүй 

өгүүлэх бөгөөд XXI зууны эхэнд тулгамдаж буй  даяаршлын зөрчил 

мөргөлдөөн, алан хядах Аль-кайда болон олон улсын сүлжээ 

бүлэглэлүүдийн үймээн самуун, тэдгээрт холбогдох эрх зүйн 

зохицуулалтын талаар өгүүлэх юм. Алан хядлагаас хамгаалах, учирсан гарз хохирлыг барагдуулах эрх 

зүйн зохицуулалтын талаар Нигел Вайт, Андрей Мумфорд нарын судалгаанаас эхлээд компьютер, 

мэдээллийн сүлжээний халдлага сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй нэмэгдэж буй олон улсын маргаантай 

асуудлуудыг эрх зүйн зохицуулалтын үүднээс судалжээ.  
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112. International Organizations as Law-Makers 

 

Зохиогч:                       Jose E. Alvarez  
ISBN:                             978-0-19-876563-9                                                                                                            
Хэвлэсэн улс:             Англи                                                                                           
Хэвлэлийн газар:       Oxford University Press                                                           
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                          
Хэвлэсэн он:               2005 он                                                                                         
Хэл:                              Англи                                                                                                               
Хуудасны тоо:            660                                                                                                          

Товч агуулга: АНУ-ын Колумбын их сургуулийн хууль зүйн ухааны 

профессор Жосе И Элварес нь олон улсын эрх зүйн чиглэлээр дагнан 

судалдаг эрдэмтэн бөгөөд тэрбээр “Олон улсын байгууллагыг хууль 

тогтоогчийн үүднээс авч үзэх нь” номонд НҮБ, Дэлхийн худалдааны 

байгууллага зэрэг байгууллагуудын олон улсын эрх зүйг тогтоох, түүнийг 

хэрэгжүүлэхэд үзүүлж буй нөлөөллийг авч үзжээ. Түүний үзсэнээр олон 

улсын байгууллагууд дэлхийн хоёрдугаар дайн, хүйтэн дайны цаг үеэс 

хойш тулгарч буй цогц шинжтэй асуудлуудад шударга ёсны үүднээс хандаж чадахгүй байгааг тэдгээр 

байгууллагын өдөр тутмын үйл ажиллагаа, олон улсын эрх зүйг тайлбарлан хэрэглэж байгаа байдалд 

дүн шинжилгээ хийх замаар хөнджээ.   

 

113. Principles of International Law 
 

 
Зохиогч:  Hans Kelsen 
ISBN:   978-1-584-77325-2 
Хэвлэсэн улс:  АНУ   
Хэвлэлийн газар:  The Lawbookexchange,ltd. 
Хэвлэлт:   3 дахь удаагийн хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:    2003 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  461                                                                                           
 
Товч агуулга:  Австрийн нэрт эрх зүйн философич, орчин цагийн олон 

улсын эрх зүйн үндсийг тодорхойлогчдын нэг гэгддэг Х.Кельзен 1952 онд 

Берклигийн их сургуулиас тэтгэвэртээ гарсныхаа дараа хэвлүүлсэн 

бөгөөд олон улсын эрх зүйн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан гэж 

түүний энэ номыг үнэлдэг. Тэрбээр олон улсын эрх зүйн чиглэлээр 

туурвиж байсан сонгодог бүтээлүүдээ эмхтгэж гаргасан нь олон улс 

судлалын бүхий л хүрээг хамарсан юм.  
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114. Recognition and Regulation of Safeguard Measures  
Under Gatt/WTO 

 
Зохиогч:                            Sheela Rai                                                                                                                                                                                                                                                                     
ISBN:                                  978-0-203-81384-3                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                   Их Британи                                                                                        
Хэвлэлийн газар:             Routledge                                                                          
Хэвлэлт:                            Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                     2011 он                                                                                                 
Хэл:                                     Англи                                                                                                   
Хуудас:                               246                                                                                                

Товч агуулга: Энэ номонд Дэлхийн худалдааны байгууллагын гэрээ 

хэлэлцээрээр бий болгосон хамгаалалтын арга хэмжээ (Safeguard 

measures), хэрэгслүүд, тэдгээртэй холбоотой гарсан маргааныг тус 

байгууллагын маргаан таслах комиссоос шийдвэрлэсэн шийдвэрүүдэд 

дүн шинжилгээ хийжээ. Ийнхүү дүн шинжилгээ хийхдээ Дэлхийн 

худалдааны байгууллагын гэрээ хэлэлцээрээр тогтоож буй 

хамгаалалтын арга хэмжээний түүхэн хөгжил, хувьсал, тавигдах 

шаардлага, тэдгээр арга хэмжээг хэрэглэхтэй холбоотой цогц мэдээллийг оруулсан байна.  

 

115. WTO Agreement on Safeguards: A Commentary  
    

Зохиогч:   Alan Sykes                                                                                                                                                                                                                            
ISBN:    978-0-19-927740-7                                                                                                                                  
Хэвлэсэн улс:   Их Британи                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                                                   
Хэвлэлт:   2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:   2013  он                                                                                                                                                 
Хэл:    Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:   357 

Товч агуулга: Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ) нь олон улсын 

хөрөнгө оруулалтын талаарх олон улсын дүрэм журмуудыг тогтоож, 

мөрдүүлдэг засгийн газар хоорондын олон улсын байгууллага бөгөөд энэ 

бүтээлд тус байгууллагын гэрээ хэлэлцээр, эрх зүйн зохицуулалтыг авч 

үзсэнээс гадна шийдвэрлэвэл зохих эдийн засаг, эрх зүйн асуудлуудыг 

тусгажээ. Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр (ТХЕХ) ба түүнийг 

дагалдах хууль тогтоомж ба эрх зүйн асуудлууд, ДХБ-ын олон талт 

худалдааны хэлэлцээрт нийтлэг тулгамддаг асуудал зэргийн тухай 

энгийн ойлголт өгөхөөс гадна ДХБ-ын хамгаалалттай холбогдох асуудлуудыг нарийвчлан судалж, бусад 

эрдэмтдийн судалгаанд дүн шинжилгээ хийн өөрийн шинэ гаргалгааг дэвшүүлжээ. 
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116. WTO Law and Developing Countries 
 
 

Зохиогч:  George A.Bermann, Petros C.Mavroidis                                                    
ISBN:  978-0-521-86276-9                                                                                 
Хэвлэсэн улс:  Англи                                                                                    
Хэвлэлийн газар:  Cambridge University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:  Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:  2011он                                                                                                         
Хэл:  Англи                                                                                                                
Хуудас:  372 
 
Товч агуулга: Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн хөгжиж байгаа 

улс орнуудын эдийн засаг, эрх зүйн нөхцөл байдлыг судлан шинжилсний 

үндсэн дээр тэдгээр улсууд гишүүнээр элсэхдээ хүлээж байсан үр дүн 

болон бодит байдал хоорондоо нийцэхгүй байгааг энэ номонд 

тэмдэглэжээ. Ялангуяа Дэлхийн худалдааны байгууллагын тогтоосон 

дүрэм журмууд, Дохагийн дугуй ширээний уулзалт, 9 дүгээр сарын 11-ний 

халдлагаас хойш хөгжиж байгаа улс орнууд түүнд хэрхэн хандаж байгааг 

онцолжээ.  

 

117. Global Justice and Due Process 

 

Зохиогч:  Larry May                                                      
ISBN:    1-56662-128-3 
Хэвлэсэн улс:   Англи                            
Хэвлэлийн газар:  Cambridge University Press                                                             
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэл                                                                                        
Хэвлэсэн он:   2011 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  250 
 
Товч агуулга: Вандербилтийн их сургуулийн эрдэмтэн Ларри Мэй  

“Дэлхийн дахины шударга ёс ба эрх зүйн зайлшгүй процесс” хэмээх 

бүтээлдээ олон улсын эрх зүйн зарим зохицуулалтад эрх зүйн зайлшгүй 

процессын үзэл санаанд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулах тухай асуудлыг 

хөнджээ. Бүтээлийн эхний хэсэгт олон улсын эрх зүйд захирагдах ба 

шударгаар шүүх, хууль ёсны эрх ба Магна Хартын эрх зүйн зарчим 

зэргийн талаар өнгөрсөн, одоо, ирээдүй гэсэн гурван хэсэгт хуваан 

бусад орны жишээ, судалгаа, шинжилгээгээр баяжуулан тайлбарласан 

байна. Харин дараагийн хэсгүүдэд албадан гаргах, нийгмээс тусгаарлах, шүүн таслах ажиллагаа зэрэг 

сэдвийн хүрээнд олон улсын эрх зүй дэх ээдрээтэй асуудлууд, тэр дундаа харьяалалгүй хүний тухай 

асуудлыг дэвшүүлэн гаргасан байна. Төгсгөл хэсэгт олон улсын байгууллагууд ба тэдгээрийн хүний  

эрхийг хамгаалах үйл хэрэгт судалгаа хийж, тайлбарласан байна. 
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НАЙМ. ХАРЬЦУУЛСАН ЭРХ ЗҮЙ  
 

 
118. China`s Legal System: New Developments, New Challenges 

 Special Issues New Series No.8 
 
 

Эмхтгэсэн:                   Donald C.Clarke                                                                                            
ISBN:                             978-0-521-71929-2                                                                                        
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                             
Хэвлэлийн газар:       Cambridge University Press                                        
Хэвлэлт:                       2 дахь хэвлэлт                                                            
Хэвлэсэн он:               2008 он                                                                                                    
Хэл:                               Англи                                                                                                                  
Хуудасны тоо:            196                                                                                                         

Товч агуулга: Жорж Вашингтоны их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн 

профессор Доналд Кларке нь хуулийн инстититут, хууль болон эдийн 

засгийн өөрчлөлт, БНХАУ-ын эрх зүй, нийгмийн өөрчлөлтийн талаар 

судалдаг эрдэмтэн юм. Түүний эмхтгэн хэвлүүлсэн БНХАУ-ын эрх зүйн 

тогтолцоо: Шинэ дэвшил, сорилтууд хэмээх бүтээл нь дэлхийн улс 

орнуудын эрдэмтдийн БНХАУ-ын хууль, эрх зүй, эдийн засаг, олон улсын 

харилцаан дахь өөрчлөлтийг авч үзсэн судалгааны илтгэлийн эмхтгэл 

юм. Д.Кларке нь 1995 оноос хойш БНХАУ-ын эрх зүйн тогтолцоо тасралтгүй, тогтвортой хөгжиж байгаа 

тухай асуудлыг судалсан бөгөөд БНХАУ-ын эрх зүйн системийн 12 жилийн турш хөгжсөн өөрчлөлт нь 

Маогийн эрин үеийн өөрчлөлттэй дүйцэхүйц байж болох юм гэсэн санааг дэвшүүлжээ.   

 

119. Comparative Constitutional Design: Comparative Constitutional Law and Policy  
 

Зохиогч:  Tom Ginsburg                                                                                                                                                                                                                                                                     
ISBN:                                 978-1-107-02056-6                                                                                                                        
Хэвлэсэн улс:                 АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:           Cambridge University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:                           2 дахь хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                   2013 он                                                                                                             
Хэл:                                   Англи                                                                                                                
Хуудас:                             393        
                                                                                            
Товч агуулга: Том Гинсбургийн “Үндсэн хуулийн харьцуулсан загварууд” 

бүтээл нь харьцуулсан үндсэн хууль судлалд үнэтэй хувь нэмэр оруулсан 

бүтээл юм. Тэрбээр хууль, эрх зүйн ерөнхий ойлголтоос илүүтэй Үндсэн 

хуулийн тогтолцоон дахь улс төр, эдийн засаг, нийгмийн холбоо хамаарал, 

соёлын олон талт байдал, хүчин зүйлсийг харгалзан улс орнуудын үндсэн 

хуулийн эрх зүйн загварыг харьцуулжээ. Улс төрийн адилхан дэглэмтэй ч 

Үндсэн хуулийн хувьд тэс өөр улс орнууд байхад Үндсэн хуулийн агуулга 

нь төстэй ч улс төрийн дэглэм өөр байгаа орнууд ч байна. Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Үндсэн 

хуулийн тогтвортой байдал ба  эрх зүйг дээдлэх ёсон, Энэтхэгийн иргэний эрх зүй, Италийн эрх зүйн 

загвар зэргийг харьцуулан бичсэн тус бүтээл нь харьцуулсан эрх зүйн салбарт үндсэн хуулий эрх зүйн 

харьцуулалт хийсэн томоохон бүтээл юм.  
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120. Comparative Law in a Global Context: The Legal  
Systems of Asia and Africa 

 

Зохиогч:                        Werner Menski                                    
ISBN:                              978-0-521-85859-5 
Хэвлэсэн улс:              Англи                                         
Хэвлэлийн газар:        Cambridge University Press                                        
Хэвлэлт:                        2 дахь хэвлэлт                                                           
Хэвлэсэн он:                2006 он                                                                                                                
Хэл:                                Англи                                                                                                                    
Хуудасны тоо:             674                                                                                                               
 
Товч агуулга: Лондонгийн их сургуулийн Дорно дахин, Африк судлалын 

эрдэмтэн, хууль зүйн профессор Вернэр Менскийн “Дэлхий нийтийн 

хүрээн дэх харьцуулсан эрх зүй: Ази, Африкийн эрх зүйн тогтолцоо” 

хэмээх бүтээл нь даяаршиж буй дэлхий нийтийн хууль, эрх зүйн 

тогтолцооны харьцуулалт, тэдгээр харьцуулсан судалгаанд үндэслэн эрх 

зүйн системийн шинэ загварыг бий болгох тухай хөнджээ. Тэрээр Ази, 

Африкийн орнуудын эрх зүйн хөгжил нь Европ төвт глобал шалгууруудыг 

даван туулах болно гэдгийг онцолсон бөгөөд өнөөгийн харьцуулсан эрх 

зүй, олон улсын эрх зүй, эрх зүйн онол дахь барууны онолын тэргүүлэх чиглэлүүд нь эрх зүйн 

тогтолцоог  боловсронгуй болгоход хангалттай бус гэж дүгнэсэн нь сонирхолтой. Тэрээр Ази, Африкийн 

нийгмийн уламжлал, онцлогийг харьцуулан судалж Африкийн эрх зүй, Хиндү эрх зүй, Лалын эрх зүй, 

Хятадын эрх зүй гэсэн дөрвөн төрөл байгааг онцолсон бөгөөд тус бүрийн эрх зүйн системийн түүхэн 

хөгжил, үзэл баримтлалд шинжилгээ хийж онолын дүгнэлт гаргаж тайлбарласан байна. 

 
121. Elgar Encyclopedia of Comparative Law 

 

Эмхтгэсэн:                   Jan M.Smits                                                                              
ISBN:                             978-1-84980-415-8                                                                    
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                                            
Хэвлэлийн газар:       Edward Elgar Publishing Limited                                                                                                  
Хэвлэлт:                      2 дахь хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:               2012                                                                                                             
Хэл:                              Англи                                                                                                                
Хуудас:                        1000                                                                                                 

Товч агуулга: “Харьцуулсан эрх зүйн нэвтэрхий толь” бүтээлийн 2 дахь 

хэвлэл нь өмнөх агуулгаа шинэ хэлэлцүүлэг, илтгэл,  тэргүүлж буй улс 

орнуудын туршлагаар баяжуулжээ. Тухайлбал, Захиргааны эрх зүйн 

чиглэлээр гаргасан зарим улс орны сайн туршлага, амжилт болон 

хуулийг  хэрэгжүүлэхэд гаргасан ахиц дэвшлийг харьцуулан судалж 

асуудал дэвшүүлсэн. Австрали, Англи, Белги, Канад, Хятад зэрэг 

орнуудын шүүх байгууллага, эрх зүйн салбар бүрийг харьцуулан 

судалсан бөгөөд Польш, Орос, Шотланд, Өмнөд Африк, Испани, Швед, Швейцари, Турк зэрэг орнууд 

дахь хуулийн хэрэгжилт, эрх зүйт ёс, шүүх, хуулийн байгууллагын ажилтнуудын ёс зүй зэргийг ч 

харьцуулан судалжээ.    
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122. International Investment Law and Comparative Public Law 
 

 

Зохиогч:                        Stephan W.Schill                                                                                                  
ISBN:                              978-0-19-958910-4                                                                                                                           
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                             
Хэвлэлийн газар:        Oxford University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                       Анхны хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2010 он                                                                                                            
Хэл:                                Англи                                                                                                                
Хуудас:                          836                                                                                                 

Товч агуулга: Хөрөнгө оруулалтын гэрээ нь нэг талаас олон улсын 

нийтийн эрх зүй, нөгөө талаас олон улсын худалдааны арбитрын 

элементийг агуулсан холимог шинжтэй байдаг. Гэтэл хөрөнгө 

оруулалтын гэрээтэй холбогдолтой маргаан гарахад маргааныг хянан 

шийдвэрлэх ажиллагаа сонгодог ойлголтоос хазайж дотоодын үндсэн 

хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүйн зохицуулалтаар шийдэгддэг.  Энэ 

ном хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй холбогдсон маргааныг хянан 

шийдвэрлэх асуудлыг харьцуулсан захиргааны эрх зүйн хүрээнд онолын болон практикийн түвшинд 

судалж, “зохих” гарцыг санал болгосон байна.   

 
 
 

123. Introduction to the American Legal System 
 

Зохиогч:                       John M.Scheb                                                                                                      
ISBN:                             978-0-7668-2759-2                                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                           
Хэвлэлийн газар:       Delmar                                                                                                 
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                                                       
Хэвлэсэн он:               2002 он                                                                                                            
Хэл:                              Англи                                                                                                                
Хуудас:                        472                                                                                                 

Товч агуулга: “Америкийн эрх зүйн тогтолцооны удиртгал” номонд АНУ-

ын эрх зүйн тогтолцооны үндсэн ойлголт, үндэс суурь буюу эх сурвалж 

зэргийг зохиогч авч үзжээ. Үндсэн хуулийн эрх зүй, эрүүгийн эрх зүй, 

өмчийн эрх зүй, гэрээний эрх зүй болон бизнесийн байгууллагын хууль 

тогтоомж, гэр бүлийн эрх зүй зэрэг голлох ойлголтуудыг дэлгэрэнгүй 

тайлбарласан нь харьцуулсан эрх зүй, түүний дотор Америкийн эрх зүйн 

уламжлалыг судлахыг хүссэн хэн бүхэнд цэгцтэй мэдлэг өгөх юм. 
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124. Legal Profession: Responsibility and Regulation 

 

Зохиогч:  Geoffrey C.Hazard, Deborah L.Rhode 
ISBN:    1-56662-128-3 
Хэвлэсэн улс:  АНУ  
Хэвлэлийн газар:  The Foundation Press 
Хэвлэлт:   3 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   1994 он 
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  585 

Товч агуулга: АНУ-ын Иелийн их сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн 

профессор Жеофри Хазард, Стэнфордын их сургуулийн Хууль зүйн 

сургуулийн эрдэмтэн Дебора Роуде нарын бичсэн “Эрх зүйч мэргэжил: 

Үүрэг ба хариуцлага” хэмээх бүтээл нь хууль зүйн салбарын 

мэргэжилтэн, судлаачдын мэргэжлийн онцлог, үүрэг хариуцлагын талаар 

тусгасан чухал гарын авлага юм. Хуульч мэргэжлийн тухай онолын 

тайлбар гаргаж, практикт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг хөндсөн, 

хуульчдын нийгэмд гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлохыг зорьсон нь хуульч 

мэргэжлийн тогтолцоог саяхан шинэчилсэн бидний хувьд хэрэгтэй мэдээллийг өгч болох юм.  

 

 
125. Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law  

 

Зохиогч:                      H.Patrick Glenn                                                                                                       
ISBN:                            978-0-19-958080-4                                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:            АНУ                                                                                  
Хэвлэлийн газар:      Oxford University Press                                                                                                                                                                                             
Хэвлэлт:                     4 дэх хэвлэлт                                                                                                                       
Хэвлэсэн он:              2010 он                                                                                                           
Хэл:                             Англи                                                                                                         
Хуудас:                       418                                                                                        

Товч агуулга: Хууль бол хүний өөрийн амьдрах нийгэмдээ зориулан улс 

орны хил хязгаараас илүүтэй соёл уламжлалд тулгуурлан оршдог 

нийгмийн байгууламж юм. “Дэлхий дэх эрх зүйн уламжлалууд” хэмээх 

энэ бүтээл дэлхий дахин дахт эрх зүйн тогтолцооны холбоо хамаарлыг 

судлан шинжилж, ангилах шинэ арга замыг санал болгосон бөгөөд 

дэлхийд уламжлалт, иргэнлэг, исламийн, нийтлэг, хинди, конфуцийн 

зэрэг эрх зүйн уламжлал оршин байгааг авч үзсэн байна. Уламжлал тус 

бүрийн үүсэл, хөгжил, онцлог байдал, цаашдын чиг хандлага зэргийг тодруулах замаар авч үзсэн энэ 

ном хууль судлаачид, харьцуулсан эрдэм шинжилгээний ажил эрхлэх гэж байгаа түүхч, нийгэм 

судлаачид, цаашлаад энэ сэдвийг сонирхон судалж буй хэн бүхэнд үнэтэй эх сурвалж болно.  
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126. Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law 

 

Эмхтгэсэн:   Michel Rosenfeld, Andras Sajo                                                                     
ISBN:    978-0-19-957861-0                                                              
Хэвлэсэн улс:  Англи 
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2012 он  
Хэл:   Англи 
Хуудасны тоо:  1396 
 
Товч агуулга: Ешивагийн их сургуулийн эрдэмтэн М.Росэнфилд болон 

Төв Европын Их Сургуулийн профессор Андрас Саёо нарын бичсэн 

“Харьцуулсан үндсэн хуулийн оксфордын гарын авлага” бүтээл нь 

харьцуулсан үндсэн хуулийн эрх зүйн үүсэл хөгжлөөс эхлээд орчин 

цагийн өнөөгийн шинээр гарсан хувьсал өөрчлөлт, үндсэн хуулийн эрх 

зүйн уялдаа холбоо зэргийг багтаасан байна. Харьцуулсан үндсэн 

хуулийн эрх зүй судлал нь сүүлийн хорь гаруй жилд дэлхий дахинаа 

ардчилсан засаглал бэхжихийн хэрээр эрчимтэй хөгжиж байгаа юм. 

Парламентийн засаглалыг Ерөнхийлөгчийн засаглалтай харьцуулж болох уу? Төрийн засаглалын 

холбооны загварын нэгдмэл шинж хэрхэн хадгалагдах?, Үндсэн хуулийн үзэл санааны эх үндэс гэж юу 

вэ? Улс орон бүрийн онцлог шинж хэрхэн хадгалагдах вэ?, Үндэстэн ястны өлгий болсон улс орнууд дахь 

цөөнх хэсгийн эрхийг нэг үндэстэн давамгайлсан улс орон дахь хүний эрхтэй жишиж харьцуулж болох 

уу? болон бусад Үндсэн хуулийн эрх зүйн хүрээнд тулгамддаг асуудлыг энэ чиглэлийн нэр хүндтэй 

эрдэмтэн судлаачдын бүтээлд тулгуурлан судалж бичсэн “Харьцуулсан үндсэн хуулийн Оксфордын 

гарын авлага” ном танд өргөн хүрээтэй мэдлэг олгоно гэж найдаж байна.         

 
127. Oxford Introdictions to U.S Law: Constitutional Law 

 
 

Зохиогч:                        MichealC.Dorf, Trevor W.Morrison                                                        
ISBN:                              978-0-19-537003-4                                                                              
Хэвлэсэн улс:               АНУ                                                             
Хэвлэлийн газар:        Oxford University Press                                            
Хэвлэлт:                        Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2010 он                                                                                                        
Хэл:                                Англи                                                                                                                
Хуудас:                          254 
 
Товч агуулга: Үндсэн хуулийн эрх зүй нь эрх зүй судлалын тулгуур  

бөгөөд Окфордын их сургуулийн эрдэмтэн Майкл С.Дорф болон Тревор 

В.Моррисон нар Үндсэн хуулийн эрх зүйн анхдагч ойлголтоос эхлэн 

нарийвлан судалсан бүтээлүүдээ эмхтгэн гаргажээ. Тухайлбал, шүүхийн 

шийдвэр, түүний мөн чанар, Үндсэн хуулийн эрх зүйд шүүх эрх мэдлийн 

тухай суурь зохицуулалтаас эхлэн Үндсэн хуулийг тайлбарлах асуудал, 

холбооны улсын байгууламж, хүний эрхийн холбогдолтой эрх зүйн 

зохицуулалт зэргийг дэлгэрэнгүй тайлбарлажээ. Мөн үр хөндөлт, сонгуулийн санхүүжилт, хөрөнгө 

оруулалтын хяналт, гүйцэтгэх эрх мэдлийн бүрэн эрхийн цар хүрээ, ижил хүйсийн гэрлэлт зэрэг ээдрээ 

төвөгтэй олон асуудлыг хөндсөн нь энэ номын ач холбогдлыг илтгэн харуулах бөгөөд Англи, АНУ-аас 

гадна бусад улс орны Үндсэн хуулийн зохицуулалтыг харьцуулснаар нэгтгэн дүгнэлт хийх боломж 

олгожээ. 
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128. Oxford Handbook of Comparative Law 
 

Зохиогч:                       Mathias Reimann, Reinhard Zimmermann                                                                  
ISBN:                             978-0-19-929606-4                                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:             Их Британи                                                                                           
Хэвлэлийн газар:       Oxford University Press                                                                              
Хэвлэлт:                       2 дахь хэвлэлт                                                                                                                      
Хэвлэсэн он:               2008 он                                                                                                            
Хэл:                               Англи                                                                                                         
Хуудас:                        1430                                                                             

Товч агуулга: Улс орон бүр өөрийн эрх зүйн тогтолцооны хэв шинжийг 

танин мэдэх, дэлхийн хөгжлийг тандан судалж, хөл нийлүүлэх 

боломжийг харьцуулсан эрх зүй судлал өргөнөөр олгох болсон нь ердөө 

нэг зуун жилийн тэртээгээс эхлэлтэй билээ. “Харьцуулсан эрх зүйн 

Оксфордын гарын авлага” хэмээх бүтээлийг зохиогчид харьцуулсан эрх 

зүйн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил эрхэлж байгаа судлаачид, 

хууль тогтоомж зээлдэн нутагшуулах ажлыг хийж байгаа төсөл 

боловсруулагч, оюутнуудад харьцуулсан эрх зүйн суурь ойлголтыг өгөх зорилгоор эмхтгэн гаргажээ. Энэ 

номонд харьцуулсан эрх зүйн тулгуур ойлголтууд, түүхэн хөгжлийн тухай 8 улс орны туршлага, 

тэдгээрийг хооронд нь харьцуулан дүгнэж, улс орон бүрийн шашин хэл соёл, нийгмийн асуудал, эдийн 

засгийн байдал зэргийг судалжээ. Түүнчлэн худалдааны эрх зүй, өмчийн эрх зүй, гэр бүлийн эрх зүй, 

компанийн эрх зүй, үндсэн хуулийн эрх зүй, захиргааны эрх зүй гэх мэт харьцуулсан эрх зүйн үндсэн 

обьектыг тус бүрийн онцлогт нь тулгуурлан дэлгэрэнгүй өгүүлсэн нь энэ номын харьцуулсан эрх зүйн 

хөгжилд оруулж буй хувь нэмрийг илтгэнэ.   

 
 

129. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law:  
Draft Commоn Frame of Reference (DCFR)  

 
 

Зохиогч:                        Christian Von, Bar Eric Clive                                                        
ISBN:                              978-0-19-957386-8                                                                                           
Хэвлэсэн улс:              АНУ                                                                                 
Хэвлэлийн газар:        Oxford University Press                                            
Хэвлэлт:                       Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:                2010 он                                                                                                         
Хэл:                               Англи                                                                                                                
Хуудас:                         2023 
 
Товч агуулга: Европын орнуудын хувийн эрх зүйн чиглэлээр сүүлийн 20 

гаруй жилд хийсэн судалгаа шинжилгээний ажлыг түүвэрлэсэн 

лавлагааны энэ бүтээл нь харьцуулсан хувийн эрх зүйн салбарт өндөр 

байр суурийг эзэлж байна.  Өмчийн эрх зүйг судлахдаа уламжлалт хэв 

маягт тулгуурлан дүн шижилгээ хийх нь оновчтой, зөв гаргалгаа болно 

хэмээн үзсэн, Европ дахь улс төрийн намуудын өөрчлөлт өмчийн эрх 

зүйд хэрхэн нөлөөлж буйг, өмчийн эрх зүйн асуудлуудтай холбогдох 

санхүүгийн хэрэгцээ, эд хөрөнгө шилжүүлэгчийн эрх, үүрэг, хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаа, эрх шилжүүлэхээс үүсч буй асуудлууд зэргийг тодруулан харьцуулалт хийсэн байна. 

Түүнчлэн хуулийн этгээдийн нэгдэл хоорондын зөрчилдөөнөөс үүсч буй хор уршиг, хууль тогтоомжийн 

зохицуулалтын хомсдол, эрх зүйн алдаан дор хийгдэж буй гэрээ хэлэлцээрийн тухай хөндсөн нь хамрах 
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хүрээг зөвхөн эрх зүйн хүрээнд бус, нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг ч авч үзсэнээр ач холбогдолтой 

болжээ.     

 
 

130. Revolution and the Making of the Contempopary Legal Profession: England, France, 
and the United States 

 

Зохиогч:                       Micheal Burrage                                                                                                      
ISBN:                             978-0-19-928298-2                                                                                                                              
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                              
Хэвлэлийн газар:       Oxford University Press                                                                                                 
Хэвлэлт:                      Анхны хэвлэлт                                                                                                                       
Хэвлэсэн он:               2007                                                                                                            
Хэл:                              Англи                                                                                                                
Хуудас:                        683                                                                                             

Товч агуулга: Майкл Буррейжийн энэ бүтээлд Франц, Англи, АНУ дахь 

хуульчийн мэргэжлийн тогтолцоонд судалгаа хийж, түүхэн талаас нь дүн 

шинжилгээ хийснээс гадна улс хооронд харьцуулалт  хийсэн 

сонирхолтой бүтээл юм. Нийгмийн хувьсал өөрчлөлтийн дунд эрх зүйч 

мэргэжилд шинээр гарч ирсэн ойлголт, эрх зүйч, хуульчдын доторх ураг, 

төрөл, танил талын холбооны нөлөө, тэдгээрийн үр дагавар зэргийг 

судалсан нь энэ бүтээлийн онцлог тал болжээ.  

 
 

 
131. Civil Law Tradition  

 
 
Зохиогч:   John Henry Merryman, Rogelio Pe`rez-Perdomo                                                                                                                                       

ISBN:    978-0-8047-5568-9                                                                                    

Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                             

Хэвлэлийн газар:  Stanford University Press                                                                 

Хэвлэлт:   3 дахь хэвлэлт                                                                     

Хэвлэсэн он:   2007 он                                                                                                  

Хэл:    Англи                                                                                                           

Хуудасны тоо:  173                                                                                                                  

Товч агуулга: “Иргэний эрх зүйн уламжлал” хэмээх энэ ном нь Баруун 

Европ болон Латин Америкийн орнуудын эрх зүйн тогтолцооны 

уламжлалын талаар авч үзжээ. Гурав дахь удаагийн нэмж сайжруулсан  

энэ хэвлэлтийн гол онцлог нь 1990-ээд онд өрнөсөн их өөрчлөлт 

шинэчлэлийн дүнд социалист эрх зүйн тогтолцооны дараах үеийн эрх 

зүйн бүл, тогтолцооны хөгжлийг авч үзсэнд оршино. Европ, Латин 

Америк, Ази, Африк, Ойрхи дорнодын улс орнуудад нөлөөгөө 

хадгалсаар байгаа иргэнлэг буюу эх газрын эрх зүйн уламжлал, түүний хөгжлийн дүнд бүрэлдсэн соёлын 

аспектыг сүүлийн үеийн судалгааны шинэхэн үр дүн, ололтод тулгуурлан хөндсөн нь харьцуулсан эрх 

зүйн нийтлэг асуудлыг шимтэн судалж буй хэн бүхэнд чухал гарын авлага болно. 
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132. Comparative Law: Historical Development of the Civil Law Tradition  

In Europe, Latin America and East Asia 

 

Зохиогч:  John Henry Merryman, David S.Clark  

ISBN:    978-1-4224-7478-5                                                       

Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                            

Хэвлэлийн газар:  Lexis Nexis 

Хэвлэлт:   Анхны хэвлэл                                                           

Хэвлэсэн он:   2010 он 

Хэл:    Англи 

Хуудасны тоо:  632                                                                                            

 

Товч агуулга: Дэлхийн эрх зүйн түүх болон Европын иргэний эрх зүйн 

тогтолцоо ба харьцуулсан хуулийн талаар өгүүлж буй энэ номыг улс 

төрийн шинжлэх ухаан, түүх болон хуулийн чиглэлийг сонирхон судалдаг 

хүн бүрт зориулан Стэнфодын их сургуулийн профессор Жон Хэнри 

Мэримэн, Вилламэтийн их сургуулийн профессор Дэвид Кларк болон 

Вашингтоны их сургуулийн Жон Овен Халей нар толилуулсан байна. Тус 

зохиолд Өмнөд Ази, Латин Америк болон Европын эрх зүйн тогтолцоо 

түүний уламжлалт хэв шинжийн талаар мөн түүнчлэн харьцуулсан хуулийн дэг жаяг, цар хүрээ, арга зүй 

ба хуулийн хөгжлийн талаарх жишээ зэргийг өгүүлсэн болно. Харьцуулсан хууль гэж яг юу болох түүн 

дотроо эрх зүйн философи, эрх зүйн түүх зэрэг нь ямар их ач холбогдолтойг дэлхий дахины жишээг 

уламжлалт сэтгэлгээтэй нь харьцуулан танилцуулж эхний бүлэгтээ багтаажээ. Цаашлаад Америкийн 

шүүх дахь гадны хуулийн асуудал, эрх зүйн шинжлэх ухааны хувьсал гэх мэтчилэн өргөн хүрээг 

хамарсан салбартаа голлох бүтээлүүдийн нэг юм. 
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ЕС. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ  

 

133. Applied Policy Research: Concepts and Cases 

 

Зохиогч:                               Peeter J.Haas, Fred Springer                                                                                                                                                                                                                                                                 
ISBN:                                     0-8153-2092-2                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Routledge  Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       1998  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 311                                                                                     

Товч агуулга: Оюутан, судлаачдад бодлогын хавсарга судалгааны арга 

зүйн тухай ойлголт өгөх, анализ хийж дүгнэлт гаргаж сургахад энэ 

бүтээлийн зорилго орших бөгөөд бодлогын хавсарга судалгааны 

ойлголт, ач холбогдол, түүний зорилго буюу үр дүн нь чиглэдэг субьект 

/бодлого тодорхойлогч/, бодлогын судалгааны арга зүй, үе шат,  

цаашдын хандлага зэргийг дэлгэрэнгүй өгүүлж, жишээ авч тайлбарласан 

байна. Бодлогын судалгаа хууль тогтоомж болж хэрэгжих нь буюу 

чанартай судалгаа хууль тогтоох үйл ажиллагааны эх үндэс болдог 

тухай онцлон авч үзсэн нь манайд шинэ тутам хөгжиж байгаа бодлогын судалгааны цаашдын хөгжилд ач 

холбогдолтой.  

 

 

134. Basic Legal Research: Tools and Strategies 
  
 

Зохиогч:   Amy E.Sloan 
ISBN:           978-1-4548-0847-3                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                   АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:             Wolters Kluwer Press                                                                          
Хэвлэлт:                             5 дахь хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                     2012 он                                                                                
Хэл:                                     Англи                                                                                                   
Хуудас:                               357                                                                                               

Товч агуулга: Хууль зүйн судалгааны энгийн, ойлгомжтой, тодорхой, шат 

дараалсан мэдлэг, мэдээлэл агуулсан гарын авлага ном юм. Энэ ном нь 

хууль зүйн судалгааны удиртгал, нэр томьёог сонгох нь, шүүхийн 

шийдвэрт судалгаа хийх нь, ишлэл авах аргачлал, хууль тогтоомжийн 

судалгаа, эрх зүйн түүхэн судалгаа, онлайнаар судалгаа хийх, 

судалгааны төлөвлөгөө боловсруулж хөгжүүлэх зэрэг үндсэн бүлэгтэй.  

 

 

 

 

 



 

70 

 

 

135. Case Analysis and Fundamentals of Legal Writing 

 
Зохиолч: William P.Statsky, R.John Wernet                                                          
ISBN: 978-0-314-04018-3                                                                                            
Хэвлэсэн улс: АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар: Delmar Cengage Learning                                                    
Хэвлэлт: 4 дэх хэвлэлт                                                                                 
Хэвлэсэн он: 1977 он                                                                                            
Хэл: Англи                                                                                                              
Хуудасны тоо: 465 

Товч агуулга: Колумбын их сургуулийн профессор Вилям Стейцки, 

Мичиганы их сургуулийн эрдэмтэн Жон Вернэт нарын “Тохиолдол 

шинжлэх нь ба хууль зүйн баримт бичиг боловсруулах үндэс” хэмээх 

бүтээл нь хууль зүйн техник, нэр томъёог  хэрэглэх арга зүйн тухай 

судалгааны бүтээл юм. Энэ номонд хууль зүйн нэр томьёо, бичлэгийн 

хэлбэрээс шалтгаалж текстийн утга санаа, агуулга хэрхэн өөрчлөгдөж 

болохыг хэрэг маргааны тодорхой тохиолдол, жишээн дээр тайлбарлаж, 

дүн шинжилгээ хийсэн байна. Ном үндсэн хоёр бүлэгтэй бөгөөд эхний 

бүлэгт шүүх эрх мэдэл, эрх зүйн тогтолцооны тухай ойлголт, хэргийн оролцогч талууд, тэдгээрийг хэрхэн 

оновчтой тодорхойлох, хууль зүйн хэм хэмжээг тайлбарлан хэрэглэх асуудлыг тусгасан бол хоёрдугаар 

бүлэгт хэрэг маргааны төрлүүд хоорондын ижил төсөөтэй болон ялгаатай талууд, харьцуулалт, хууль 

зүйн бичлэгийн хэв маягаас хамаарч тодорхой тохиолдлыг шийдвэрлэх, хууль зүйн нэр томъёоны 

хэрэглээний тухай өгүүлсэн байна.  

 
 

136. Doing Your Research Project 
 
 

Зохиогч:                               Judith Bell                                                                                                                                                                                                                                                                   

ISBN:                                     978-0335-23582-7                                                                                                                                    

Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                           

Хэвлэлийн газар:               Open  University Press                                                                                                   

Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                                                          

Хэвлэсэн он:                       2010  он                                                                                                                                                  

Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        

Хуудас:                                 277              

Товч агуулга: Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн ухааны салбарт 

судалгаа шинжилгээний ажлын гараагаа эхлэх гэж буй хүмүүст 

зориулсан тус бүтээлийн 5 дахь хэвлэлтийг шинэ материалаар 

баяжуулсан байна. Нэн тэргүүнд судлаач эрдэмтдийн хийж буй 

судалгааны чиг хандлага болон цаашид судлагдах шаардлагатай 

сэдвийн талаар ач холбогдолтой мэдээллийг багтаасан бөгөөд судалгаа 

хэрхэн хийх тухай зөвлөмжийг зарим чиглэлийн судалгааны материалаар хавсаргажээ. Судалгааны 

ажлын хамгийн чухал үе шат буюу төлөвлөлтийг хэрхэн оновчтой хийх, төсөл хэрхэн бичих, судлаачийн 

ёс зүйг баримтлах, мэдээлэл цуглуулах арга зүй гэх мэт судалгааны ажлын гараагаа эхэлж буй хэн 

бүхэнд хөтөч болох ном болжээ.    
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137. Innovative Comparative Methods for Policy Analysis  
 
 

Зохиогч:                                    Benoit Rihoux, Heike Grimm                                                                 
ISBN:                                          978-1-4419-3956-2                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                          АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:                    Springer press                                                                          
Хэвлэлт:                                   Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                            2000 он                                                                                
Хэл:                                            Англи                                                                                                   
Хуудас:                                      344                                                                                                

Товч агуулга: Бодлогын дүн шинжилгээ хийх арга зүйг боловсронгуй болгох 

чиглэлээр гарсан энэ ном шинэлэг, бүтээлч хандлага, арга зүйгээр 

харьцуулсан судалгаа хийх тухай авч үзжээ. Энэ номонд дурдагдсан арга 

зүйг зөвхөн бодлогын судалгаанд ашиглах төдийгүй нийгмийн ухааны 

судалгаанд өргөн ашиглах боломжтой.    

 
 
 
 
 

138. Legal Studies Reader: A Conversation Reading About Law 

 

 Зохиогч:                              George Wright, Maria Stalzer Wyant Cuzzo                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                                     0-8204-5106-1                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:               Peter Lang press                                                                         
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                       2004  он                                                                              
Хэл:                                      Англи                                                                                                   
Хуудас:                                269                                                                                                

Товч агуулга: Эрх зүй гэж юу болох тухай хэлэлцүүлэгээр тус ном нь 

өмнөтгөж эрх зүй судлалын ач холбогдол арга зүй болон эрх зүйн 

философийг танин мэдэх, судлахын ач холбогдлыг авч үзжээ. Эрх зүйн 

журам зарчимын талаар зарим шийдвэрлэвэл зохих асуудлыг дэвшүүлжээ. 

Рональд Дворкин, Жон Финнис, Лон Фуллер Г.Л.А. Харт, Марк Галантер 

нарын сонгодог үзэл санаа, бүтээлүүд, реализм, позитивизм, эрх зүйн 

реализмийн талаарх ойлголтыг авч үзжээ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 
 

139. Legal Analyst: A Toolkit for Thinking about the Law 
 
 

Зохиогч:                               Ward Farnsworth                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                                     978-0-226-23834-0                                                                                       
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:               The University Chicago  Press                                                                         
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                       2007  он                                                                              
Хэл:                                      Англи                                                                                                   
Хуудас:                                341                                                                                                

Товч агуулга: Эрх зүй судлалын онол ойлголт, судлах арга зүй болон 

эрх зүйн үзэгдэл үйл явцад дүн шинжилгээ хийх, гүн ухаанчаар хандах 

тухай бичсэн байна. Эрик Поснерийн “Агентлаг”, Саул Левиморийн 

“Хориотой зах зээл”, Евгени Волохын “Тогтворгүй байдал” зэрэг 

судалгааны бүтээлүүдийг багтааж эрх зүйн аналистиуудын хийж 

хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаа, авилга, ашиг сонирхолтой холбогдох 

асуудлаас эхлэн хөндсөн бөгөөд эрх зүйн салбар ухаан болон сэтгэл 

судлалын ухааны хоорондын хамаарлаар зарим тодорхойгүй асуудалд 

хариулт өгөхийг зорьжээ.  

 

140. Legal Writing 
 
 

Зохиогч:                               Lisa Webley                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                                     978-0-415-81275-7                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     Их Британи                                                                                         
Хэвлэлийн газар:               Routledge university chicago  press                                                                         
Хэвлэлт:                              3 дахь удаагийн хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                       2013  он                                                                              
Хэл:                                      Англи                                                                                                   
Хуудас:                                176                                                                                                

Товч агуулга: Эрх зүйч мэргэжилтэй хүнд заавал байх чадвар бол 

оновчтой, цэгцтэй, логиктой сайн бичих чадвар бөгөөд тус бүтээл нь 

оюутан судлаачдад дессертацийн ажлаас мэргэжлийн баримт бичиг 

боловсруулах чадварт сургана. Зохиогч Лиза Веблей номоо бичихдээ 

хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулах тухай ч хөндсөн бөгөөд 

цаашлаад алдаатай бичсэн гэрээ хэлэлцээр, баримт бичгийг 

тайлбартайгаар оруулсан нь уншигч ойлгомжтой мэдээлэл авах 

нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. Түүнчлэн судалгаа шинжилгээ ажил 

анхлан хийх гэж буй уншигчдад зориулж судалгааны сэдэв сонгох, ашиглах арга зүй, хурдтайгаар уншиж 

тэмдэглэл хөтлөх арга техник, интернетээс оновчтой мэдээлэл хурдан хугацаанд хайж дүгнэлт хийх арга 

зэргийг хөнджээ.  

 

 

 

 

 



 

73 

 

 

 

141. Oxford Handbook of Empirical Legal Research 

 

Эмхтгэсэн:  Peter Cane, Herbert M.Kritzer                                                                     
ISBN:    978-0-19954247-5                                                                                        
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                 
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                       
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэл                                                                                
Хэвлэсэн он:   2010 он                                                                                               
Хэл:    Англи                                                                                                  
Хуудасны тоо:  1094    

Товч агуулга: Аливаа эрх зүйн тогтолцоо, хууль хяналтын байгууллагын 

үйл ажиллагааг судалгааны эмпирик аргыг ашиглан судалдаг болсон нь 

орчин үеийн хууль зүйн судалгаа шинжилгээний түүхэн хөгжлийн нэг 

чухал ололт гэж үздэг. Эмпирик судлаачид хууль зүйн ойлголт, үзэгдэл, 

үйл явцыг заавал хэм хэмжээ болж тогтсон нэр томъёогоор биш харин 

улс төр, эдийн засаг, ёс суртахуун, зан заншил, дэг жаягийн агуулгаар 

илэрч болно гэсэн санааг илэрхийлсэн байна. Тус гарын авлага нь 3 

хэсэг 43 бүлэгтэй бөгөөд хууль зүйн эмпирик судалгааны арга зүй, 

чиглэл, түүхийн онцлох асуудлуудын талаар бичсэн байна. Эхний хэсэг нь хууль зүйн эмпирик 

судалгааны хөгжил, төлөв, чиг хандлагатай холбогдох бол хоёр дахь хэсэг нь эрүүгийн эрх зүй, иргэний 

эрх зүй, харьцуулсан эрх зүй, олон улсын эрх зүй, мөн хуульч, шүүгчдийн байгууллага, мэргэжлийн үйл 

ажиллагаа, процессын эрх зүй, нотлох ажиллагаа зэрэг олон талыг асуудлыг эмпирик судалгааны аргаар 

хэрхэн судалсан тухай авч үзнэ. Гурав дахь хэсэгт хууль зүйн эмпирик судалгааны арга зүйн Оксфордын 

их сургуулийн сургалтын хөтөлбөрт эзлэх байр суурь, онцлог зэргийг дэлгэрэнгүй авч үзжээ 

 

142. The Process of Legal Research: Authorities and Options 

 

Зохиогч:             Christina L.Kunz, Deborah A.Schmedemann  
ISBN:    978-1-4548-0552-6 
Хэвлэсэн улс:  АНУ  
Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business 
Хэвлэлт:   8 дахь хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2012 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  274 
 
Товч агуулга: Вилъям Митчелийн хууль зүйн коллежийн эрдэмтэн 

судлаачдын эмхтгэн гаргасан “Хууль зүйн судалгааны үйл явц: Бүрэн эрх 

ба хувилбарууд” хэмээх бүтээл нь хууль зүйн судалгааны аргачлал, 

туршлага, нөөц, тэдгээрийг үр ашигтай ашиглах тухай системтэйгээр 

зохиосон гарын авлага бөгөөд уншигчдад хууль зүйн судалгаа хийх, энэ 

чиглэлээр сонирхон судлахад хангалттай хэмжээний мэдлэг олгох 

бүтээл юм. Найм дахь удаагийн энэ хэвлэлтэнд “Эрх зүйн илрэн гарах 

хэлбэр гэж юу вэ?” “Иргэдийн хууль зүйн тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд юу хийж болох вэ? 

зэрэг асуултанд хариулахаас эхлэх бөгөөд хууль зүйн судалгаа шинжилгээний ажлыг сонирхсон уншигч 

таны гарын авлага болно гэж найдаж байна.   
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143. Research Methods for Law  

 

Зохиогч:                               Mike Mc.Conville, Wing Chui                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                     978-0-7486-3357-9                                                                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     Их Британи                                                                                                                           
Хэвлэлийн газар:               Edinburgh  University Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       2012  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                      Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                239                                                                                               

Товч агуулга: Хууль зүйн судалгааны арга зүй гэж юу болох тухай 

анхдагч ойлголт, хууль зүйн чанарын болон тоон судалгааны арга гэж 

юу болох, угсаатны зүйн судалгаа гэх мэт судалгааны аргуудын онцлог 

болон тэдгээрийг ямар тохиолдолд хэрхэн ашигласнаар үр дүнд хүрч 

болох тухай өгүүлсэн энэ бүтээл нь харьцуулсан эрх зүйн судалгааны 

тэтгэлэгт хөтөлбөрт хэрхэн хамрагдах тухай зөвлөгөөг ч мөн багтаажээ.  

 
 
 
 
 

      144. Research Handbook on the Economics of Criminal Law 
 

 
Эмхтгэсэн:                                         Alon Harel, Keith N.Hylton                                                

ISBN:                                                   978-1-84844-374-7                                                                                      

Хэвлэсэн улс:                                   АНУ                                                                                         

Хэвлэлийн газар:                             Edward Elgar press                                                                          

Хэвлэлт:                                            Анхны хэвлэлт                                                                                    

Хэвлэсэн он:                                     2012 он                                                                                

Хэл:                                                     Англи                                                                                                   

Хуудас:                                               263                                                                                               

Товч агуулга: Орчин цагт юмс үзэгдлийг хатуу хайрцаглан судлахад бус 

хавсарга байдлаар, хоёр эсвэл гурван салбарын огтлолцол дээр судлах 

үзэгдэл нэн түгээмэл болж байна. Жишээ нь эрх зүйг эдийн засгийн 

ойлголтуудтай нягт уялдаатайгаар судлах болжээ. Энэ номонд эрүүгийн 

эрх зүйн суурь ойлголтуудын шинжийг авч үзэхээс илүүтэй тэдгээрийг 

эдийн засагтай холбож, эрдэмтэн судлаачдын судалгааны бүтээлд 

тулгуурлан тайлбарласнаар энэ бүтээлийн онцлог оршино. Тухайлбал, Алон Харелийн “Эрүүгийн эрх зүй 

дэх эдийн засгийн анализ” судалгаа,  Мурат С.Мунганы “Эрүүгийн эрх зүйн цар хүрээ”, Кэйт Н.Хэлтон 

“Өмч хувьчлах дүрэм ба хариуцлагын асуудал, эрүүгийн эрх зүйн тухай”,  Нуно Гароупа “Прокурорын 

эдийн засгийн байдал” зэрэг бүтээлүүд энэ номонд оржээ.  
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145. Research Handbook on the Economics of Corporate Law 
 
 

Эмхтгэсэн:                              Claire A.Hill, Brett H.McDonnell                                                
ISBN:                                        978-1-84844-958-9                                                                                      
Хэвлэсэн улс:                        АНУ                                                                                         
Хэвлэлийн газар:                  Edward Elgar Рress                                                                          
Хэвлэлт:                                 Анхны хэвлэлт                                                                                    
Хэвлэсэн он:                          2012 он                                                                                
Хэл:                                          Англи                                                                                                   
Хуудас:                                   486                                                                                              

Товч агуулга: Хуулийн этгээдийг эдийн засгийн ухааны үүднээс судлах 

хандлага сүүлийн үед түгээмэл болж байна. Энэ номонд корпорацийн эрх зүй 

дэх шинэ онол, ойлголтууд болон үндсэн онол ойлголтын зарим тодорхойгүй 

үзэл санааг болон улс орнуудад нийтлэг тулгамддаг асуудлуудад 

харьцуулалт хийх, эмпирик болон бусад судалгааны аргуудыг ашиглаж 

асуудлыг хөндөж тавих, хувь нийлүүлэгчид, зээлдүүлэгчид болон корпорацийн ажилтнуудын үүрэг 

хариуцлагатай холбогдох  асуудлуудыг тодруулсан байна.  

 

146. Research Ethics for Social Scientists:  

Between Ethical Conduct and Regulatory Compliance 

 
 

Зохиогч:                               Mark Israel, Lain Hay                                                                                                                                                                                                                                                                       
ISBN:                                     10-1-4129-0389-0                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     Их Британи                                                                                         
Хэвлэлийн газар:               FSC  Press                                                                         
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                  
Хэвлэсэн он:                       2013  он                                                                              
Хэл:                                      Англи                                                                                                   
Хуудас:                                193                                                                                                

Товч агуулга: Академик ёс зүй нь дэлхий дахины нийт эрдэмтэн 

судлаачдын гол баримтлах “дүрэм” билээ. Энэ ном судалгаа 

шинжилгээний эхлэн хийж байгаа уншигчдад академик ёс зүйн ойлголт, 

мэдээлэл өгөх юм. Бүтээлд академик ёс зүйн үндсэн ойлголт, ач 

холбогдол, яагаад судалгаа шинжилгээний ажил ёс зүйтэй байх ёстой 

зэрэг асуудлыг өргөн хүрээнд хөнджээ.  

 

 

 

 

 

 



 

76 

 

 
 

147. Tools for Policy Research 
 
 

Зохиогч:                               Bonard Mwape, and Joseph Mumba                                                                                                                                                                                                                                                                      
ISBN:                                     978-1-4678-9672-6                                                                                    
Хэвлэсэн улс:                     Өмнөд Африк                                                                                         
Хэвлэлийн газар:               Author house  press                                                                         
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                  
Хэвлэсэн он:                       2012  он                                                                              
Хэл:                                      Англи                                                                                                   
Хуудас:                                351                                                                                                

Товч агуулга: Бодлогын судалгааны бүхий ойлголт ухагдахууны тухай 

өгүүлсэн тус ном нь бодлогын судалгаа гэж юу болох, түүний үүсэл 

хөгжил болон хэрэглэгдэхүүн, гол үзэл баримтлал арга зүй, төрөл 

ангилал гэх мэтчилэн зөвхөн тус сэдвийн хүрээнд бүхий л зүйлийг 

хамруулан маш дэлгэрэнгүй бичсэн бүтээл юм. Сүүлийн үеийн 

шинжлэх ухааны хандлага бодлогын судалгаатай хэрхэн холбогдож 

байгаа тухай болон судалгааны ажилд нийтлэг тулгамддаг асуудлууд, 

бодлогын судалгааны хэлбэрүүдийн тухай өгүүлэхээс гадна мэдээлэл 

цуглуулах арга болон мэдээлэл цуглуулахдаа баримтлах ёс зүй болоод цуглуулсан мэдээлэлд анализ 

хийх арга, зарим судалгааны статистик арга, судалгаагаа нэгтгэн бичих арга зүй, мөн судалгааны бүтэц 

дараалал зэргийг нэг бүрчлэн задлан өгүүлсэн нь судлаач танд нэн чухал хөтөч болох юм.   
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АРАВ. БУСАД 
 

148. Above The Law: Police and the Excessive Use of Force 
       

Зохиогч:                               Jerome H.Skolnick, James J.Fyfe                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                     0-02-929153-4                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:                     АНУ                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:               The free Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                               2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                       1994  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                       Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                 313                                                              

Товч агуулга: Цагдаагийн байгууллагын алба хаагч хуулиар тогтоосон 

албан үүргээ хэрэгжүүлэхэд хүч хэрэглэх явдлыг аль болох буруутгадаг 

хэдий ч зарим тохиолдолд хүч хэрэглэх зайлшгүй нөхцөл үүсдэг. Номын 

зохиогчид энэ бүтээлээрээ цагдаагийн алба хаагчид хүч хэрэглэх 

тохиолдолд хэрэглэсэн арга зам нь оновчтой эсэхт голлон анхаарчээ. 

Зайлшгүй тохиолдолд хүч хэрэглэх нь шүүхийн шийдвэр, хууль тогтоомжоор 

зөвтгөгдсөн, гарцаагүй байдалд хэрэгжих ёстой бөгөөд энэ тохиолдолд албаны дүрэм журам, ёс зүйн хэм 

хэмжээг чанд сахих ёстой. Түүнчлэн тодорхой тохиолдолд хүч хэтрүүлэн хэрэглэх явдлыг жишээ 

тайлбартайгаар хөндсөн байна.  

  
 
 

149. Beyond Politics: The Roots of Government Failure 
 

 
Зохиогч:  Randy T.Simmons                                                                                                                                                                                                                                                                   
ISBN:  978-1-59813-050-8                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                                                         
Хэвлэлийн газар:  Independent institute Press                                                                                                                         
Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:  2011 он                                                                                                                                                  
Хэл:  Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:  359 
 
Товч агуулга: Тус бүтээл нь эдийн засаг, улс төр, олон нийтийн сонголт, зах 

зээл, өмч хөрөнгө, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хүрээнд улс төрийн 

бодлого боловсруулах нь зэрэг сэдвийн хүрээнд ерөнхий ойлголт өгөхөөс 

гадна тодорхой зарим асуудлыг нарийвчлан хөнджээ. Аливаа нийгэмд эдийн 

засгийн уналт, өсөлт нь улс төрийн бодлогоос шууд хамааралтай бөгөөд 

нийтийн эрх ашгаас илүүтэй хувийн ашиг сонирхлыг урьтал болгож, зах 

зээлийн алдаатай бодлого боловсруулснаас үүсдэг олон асуудлыг хөндсөн 

байна. Олон нийтийн сонголтын үүднээс төрийн бодлого боловсруулах ажиллагааны тусгал нь эдийн 

засаг гэж үзээд төрийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байх нь  бодлого боловсруулах ажиллагааг 

боловсронгуй болгох үндэс гэж үзжээ.  
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150. Introduction to the Sociology of Law 

 
Зохиогч:  Nicholas S.Timasheff 
 ISBN:  0-7658-0729-7                                                                                                  

Хэвлэсэн улс:  АНУ                                                                                     

Хэвлэлийн газар:  Transaction Publishers                                                                                               

Хэвлэлт:  3 дахь хэвлэл                                                                            

Хэвлэсэн он:  2009 он                                                                                                                         

Хэл:  Англи                                                                                                                     

Хуудасны тоо:  324      

Товч агуулга: ОХУ-ын эрх зүйн социологич Н. С.Тимашеф нь “Эрх зүйн 

социологийн удиртгал” хэмээх бүтээлээ анх 1939 онд хэвлүүлсэн нь өнөөг 

хэр ач холбогдлоо алдаагүй байна. Эрх зүйн социологийн удиртгал бүтээлд 

хууль, эрх зүйн асуудлуудыг нийгмийн нөхцөл байдлын үүднээс 

тайлбарлажээ. Тэрбээр эрх зүйг социологийн үүднээс зайлшгүй судлах 

шаардлагатай гэж үзсэн бөгөөд хүний үйл хөдлөл, нийгмийн зан үйлийн 

хослолыг үндэслэн хуулийг боловсруулах ёстой гэсэн зарчмыг баримталсан байна. Эрдэмтэд 

С.Тимашефийг орчин цагийн эрх зүйн социологийн үндэслэгч гэж үздэг бөгөөд социологийн онол, арга 

зүйг хууль зүйн шинжлэх ухаанд ашигласан нь тухайн цаг үед шинэ хандлага байсан юм. Оросын эрх 

зүйн социологийн  нэрт төлөөлөгчийн энэ бүтээлийг Ж.Тревино эмхтгэн дахин хэвлүүлсэн бөгөөд эрх 

зүйн социологийг шимтэн судалдаг хэн бүхний хөтөч болно гэж найдаж байна.  

 

151. The Legal Profession in the European Union  

 
Зохиогч:  Bruno Nascimbene 
ISBN:    978-90-411-2577-4 
Хэвлэсэн улс:  АНУ 
Хэвлэлийн газар:  Wolters Kluwer Law & Business 
Хэвлэлт:   Анхны хэвлэлт 
Хэвлэсэн он:   2009 он  
Хэл:    Англи 
Хуудасны тоо:  251 
 

Товч агуулга: Энэ номыг Европ дахь интеграцичлалын үйл явц, Европын 

холбооны гишүүн орнуудын хамтын ажиллагаа, техник технологийн 

шинэчлэлийн нөлөөгөөр хурдацтай хөгжиж буй хууль зүйн үйлчилгээний 

салбарын өөрчлөлт, өрнөж буй үйл явцын зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагад 

тулгуурлан бичжээ. Европын холбоонд үйлчилж буй хуульч мэргэжилд 

холбогдох зарим эрх зүйн баримт бичиг нь зах зээлийн чөлөөт байдал, 

өрсөлдөөн гэх мэт эдийн засгийн тулгуур ойлголтуудтай харилцан 

хамааралтай болохыг тодруулжээ.  
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152. Oxford Handbook of Political Science 
 
 

 
Зохиогч:  Robirt E.Goodin                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:  978-0-19-956295-4                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:  Их Британи                                                                                                                        
Хэвлэлийн газар:  Oxford University Press                                                                                                                         
Хэвлэлт:  Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:  2009 он                                                                                                                                                  
Хэл:  Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:  1291 

 

Товч агуулга: Австралийн үндэсний их сургуулийн улс төр, философийн 

ухааны профессор Роберт Э.Гөүдин нь тус гарын авлагадаа улс төрийн 

шинжлэх ухааны судлах зүйл, онол сэтгэлгээний хөгжил, судалгааны арга 

зүйн тухай дэлгэрэнгүй өгүүлжээ. Тус ном нь улс төрийн шинжлэх ухааны 

үндэс суурь болсон бүтээл бөгөөд ерөнхий ойлголт ухагдахуунуудыг олон 

орны жишээгээр баяжуулан мэргэжлийн нэр томъёоноос энгийн үг хэллэг ашиглан эрх зүй, социологи, 

эдийн засаг гэх мэт бусад салбар ухаантай холбон тайлбарлаж, өнгөрсөн үеийн түүхийн онол ойлголт 

үзэл санаа ба одоо үеийн нөхцөл байдлыг хамарсан төрийн шинжлэх ухааны чухал бүтээлийн нэг юм. 

 
 
 

153. Police Reform and Human Rights:  
Opportunities and Impediments in Post-Communist Societies 

 
 

Эмхтгэсэн: Niels Uildriks                                                                                                               
ISBN: 90-5095-449-9                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс: Англи                                                                                                                       
Хэвлэлийн газар: Intersentia Press                                                                                                                         
Хэвлэлт: Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он: 2005  он                                                                                                                                                  
Хэл: Англи                                                                                                                                                        
Хуудас: 88 
 
Товч агуулга: Нейлс Уилдриксийн бичсэн тус бүтээл нь пост-коммунист улс 

орнуудын цагдаагийн байгууллагын шинэчлэл ба хүний эрхийн асуудлыг 

хөнджээ. Ардчиллыг шинээр болон сэргээн тогтоож буй улс орнуудад хүний 

эрхийг эрхэмлэн дээдэлж, эрх зүйн шинэтгэлийг хэрэгжүүлж байгаа хэдий ч 

дэг журам сахиулах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд тулгамдсан 

асуудлууд байсаар байгааг энэ чиглэлийн мэргэшсэн эрдэмтэн судлаачдын 

бүтээлд тулгуурлан бичжээ. Энэ бүтээлд Төв болон Зүүн Европын орнуудын 

цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлийн зогсонги байдал, түүний шалтгаан, нийгмийн нөлөөллийг 

харьцуулан судалсан нь цагдаагийн байгууллагын шинэчлэлтэй холбоотой чухал эх сурвалж болсныг 

харуулж байна.  
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154. Police Reform from the Bottom Up:  
Officers and Their Uniions as Agents of Change 

 

Эмхтгэсэн:                          Monique Marks, David Sklansky                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                    978-0-415-68679-2                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:                    АНУ                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:               Routledge Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                              Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                      2012  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                      Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                                176           

Товч агуулга: Цагдаагийн байгууллагын алба хаагчид, байгууллагын бүтэц, 

зохион байгуулалт шинэчлэл өөрчлөлтөд хэрхэн нөлөөлж болохыг АНУ, 

Австрали зэрэг орны туршлагад тулгуурлан хөнджээ. Цагдаагийн 

байгууллагад шинэчлэл хийх үндэслэл, шалтгаан, зорилого нь юу болох?  

шинэчлэлийн цаашдын чиг хандлага зэргийг өргөн хүрээтэйгээр судлаач, 

эрдэмтэд, практикийн ажилтнуудын бүтээлд тулгуурлан авч үзсэн байна.  

 
 
 
 

155. Police Reform in China 

 

Зохиогч:                            Kam C.Wong                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                  978-1-4398-1969-2                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:                  АНУ                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:            CRC Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                            Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                    2012  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                    Англи                                                                                                                                                        
Хуудсын тоо:                   388      

Товч агуулга: Дэлхийн хүн амын хорин хувь нь оршин суудаг БНХАУ-д 

өрнөж буй өөрчлөлт шинэчлэл хил залгаа болон бусад улс оронд үлэмж 

нөлөөлсөөр байгаа билээ. “БНХАУ дахь цагдаагийн байгууллагын өөрчлөлт, 

шинэчлэл” бүтээл тус улс дахь цагдаагийн байгууллагын соёл хэрхэн 

өөрчлөгдөн хувьсч байгааг 2000 оноос хойшх судалгаанд тулгуурлан авч 

үзсэн байна. Ингэхдээ өөрчлөлт шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд тулгарсан 

бэрхшээл, соёлын хоцрогдол, үзэл санааны хязгаарлагдмал байдал, 

патерналист хандлага зэргийг онцолсон байна.  
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156. Sociology of Law: Visions of a Scholarly Tradition 

 

Зохиогч:                          Mathieu Deflem                                                                                                                                                                                                                                                                  
ISBN:                                978-0-521-85725-3                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:                АНУ                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:          Cambridge University Press                                                                  
Хэвлэлт:                          2 дахь хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                  2008  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                  Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                            348     

Товч агуулга: М.Вебер, Дьюркхейм нарын бүтээл туурвилаас хойш эрчимтэй 

хөгжсөн эрх зүйн социологийн үр нөлөөгөөр эрх зүйн нийгэмд эзлэх байр 

суурийн асуудал гол судлагдахуун болжээ. Зохиогчид энэ бүтээлдээ 

социологийн судалгаа нийгмийн байгууламжийн хэв маягийг төлөвшүүлэх, 

хууль зүйн аливаа ажиллагааны үндсийг тогтооход хэрхэн хувь оруулдаг 

тухай онолын болон эмпирик судалгаанд тулгуурлан авч үзсэнээс гадна эрх 

зүйн эдийн засаг, улс төр, нийгмийн соёлтой харилцаа хамаарал, хуульч мэргэжил, хууль хэрэгжүүлэх 

үйл ажиллагаа, эрх зүйн глобалчлалын асуудлуудыг социологийн үүднээс хөнджээ.   

 
 
 
 

157. Studies in Law, Politics, and Society /Vol. 49/ 

  

Эмхтгэсэн:                         Austin Sarat                                                                                                                                                                                                                                                                   
ISBN:                                   978-1-84950-615-1                                                                                                                                   
Хэвлэсэн улс:                   Их Британи                                                                                                                            
Хэвлэлийн газар:             Emerald Press                                                                                                   
Хэвлэлт:                            Анхны хэвлэлт                                                                                                                          
Хэвлэсэн он:                     2009  он                                                                                                                                                  
Хэл:                                     Англи                                                                                                                                                        
Хуудас:                               210      

Товч агуулга: Эрх зүй, улс төр, нийгэм судлалын асуудлаар бэлтгэн 

гаргадаг цуврал эмхтгэлийн 49 дүгээр дугаарын нэгдүгээр бүлэгт  “Шүүн 

таслах ажиллагаа: Өнгөрсөн, одоо ба ирээдүй” сэдэвт хэлэлцүүлгийн 

материалыг эмхтгэн гаргасан бөгөөд АНУ-ын шүүхийн тогтолцоо, шүүн 

таслах ажиллагааны түүхэн хөгжил, тулгамдаж буй асуудлууд болон бусад 

асуудлыг тусгажээ.   
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158. Crafting Transnational Policing  

 

Эмхэтгэсэн:                 Andrew Goldsmith, James Sheptycki                                                  
ISBN:                             978-1-84113-775-9                                                                                         
Хэвлэсэн улс:             АНУ                                                                               
Хэвлэлийн газар:       Oxford and Portland                                            
Хэвлэлт:                       Анхны  хэвлэлт                                                                                                                 
Хэвлэсэн он:               2007 он                                                                                                     
Хэл:                               Англи                                                                                                                
Хуудас:                         406 

Товч агуулга: Энэ бүтээл үндэстэн дамнасан дэг журам сахиулах үйл 

хэрэг гэх ойлголтыг олон талаас нь хөнджээ. Олон улсын донор 

байгууллагууд, дотоодын засгийн газрууд, улс үндэстний цагдаагийн 

байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны дүнд тогтож байгаа дэг 

журам сахиулах үйл явц, түүний хэлбэрийг авч үзсэн байна. дайн 

мөргөлдөөнтэй байсан газар оронд энхийг сахиулж, сэргээн босгох, 

бэхжүүлэх, техникийн туслалцаа үзүүлэх арга ажиллагааны тухай 

хөнджээ. Улс орнууд дэг журам сахиулах, нийтийн амгалан тайван 

байдлыг хамгаалахад яагаад хамтран ажилладаг, хамтын ажиллагааны 

хүрээнд ямар сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлдэг, түүнийг хэрхэн нутагшуулан хөгжүүлдэг, эдгээрийг 

хэрхэн ирээдүйд чиглэсэн тогтвортой капитал болгох вэ зэрэг олон асуултын хариултыг та энэ номоос 

олж авах боломжтой. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 


