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ХОРИХ ЯЛЫГ ДҮЙЦҮҮЛЭН ХАСАХ 
АРГАЧЛАЛЫН ХЭРЭГЛЭЭ 

ТОВЧ ТАЙЛБАР

1 Эрүүгийн хууль (Шинэчилсэн найруулга). “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэл. 2016. №07.

2015 онд шинэчлэн баталсан Монгол Улсын 
Эрүүгийн хуулийн 1.9 дүгээр зүйлийн 1-д1 
“Үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэгт тооцохгүй 
болсон, гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн эрх зүйн 
байдлыг дээрдүүлсэн хуулийг буцаан хэрэглэнэ”, 
мөн зүйлийн 3-т “Шинэ хуулиар тухайн гэмт 
хэрэгт оногдуулах ялын хэмжээг багасгасан 
тохиолдолд шүүх урьд ял шийтгүүлсэн этгээдийн 
ялыг шинээр тогтоосон хэмжээнд нийцүүлэн 
хасна” гэж тус тус заасан. Харин Эрүүгийн 
хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 
3 дугаар зүйлд “2017 оны 7 дугаар сарын 
1-ний өдрөөс өмнө ял шийтгүүлсэн этгээдэд 
оногдуулсан ял нь 2015 оны 12 дугаар сарын 
3-ны өдөр баталсан Эрүүгийн хуулийн зохих 
зүйл, хэсэгт зааснаар оногдуулж болох тухайн 
төрлийн ялын хэмжээнээс хүнд байвал уг ялыг 
шүүх дүйцүүлэн хасна” гэж хуульчилсан. 

Бид дээрх заалтыг удирдлага болгон 
“Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлал”-ыг 
математик статистикийн шинжлэх ухааны 
“шугаман регрессийн шинжилгээний арга”-ын 
тэгшитгэлийн үндсэн зарчим дээр тулгуурлан 
боловсруулсан болно. 

Монгол Улсын дээд шүүхээс хорих ялыг 
дүйцүүлэн хасахдаа “ялын дундаж индексийг 
ашиглах”, эсхүл “ялын интервалаар хуульд 
нийцүүлэн хасах”, “математик статистикийн 
аргачлал” зэрэг арга, аргачлал, хувилбаруудыг 
харьцуулан судалж, нийт шүүгчийн хуралдаанаар 
2017 оны 6 дугаар сард хэлэлцсэний үндсэн дээр 
энэхүү “математик статистикийн аргачлал”-ыг 
сонгон 2017 онд хэрэглэх шийдэлд хүрч, практикт 
хэрэглэсэн байдаг. 

СУДАЛГААНЫ ДҮН

Нэг. Аргачлалын томьёо

 - Хуучин Эрүүгийн хуулийн хорих ялын доод 
хэмжээ 

 - Шинэ Эрүүгийн хуулийн хорих ялын доод 
хэмжээ 

 - Хуучин Эрүүгийн хуулийн хорих ялын дээд 
хэмжээ 

 - Шинэ Эрүүгийн хуулийн хорих ялын дээд 
хэмжээ 

 - Хуучин Эрүүгийн хуулийн хорих 
ялын интервал 

 - Шинэ Эрүүгийн хуулийн хорих 
ялын интервал 

Судалгааны Тойм
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Дээрх хувьсагчаар илэрхийлсэн үзүүлэлтийг 
ашиглан өмнөх Эрүүгийн хуулийн хорих ялын 
нэгж хэмжээнд харгалзах, шинэ Эрүүгийн 
хуулийн хорих ялын хэмжээг илэрхийлэх 
коэффициентыг гаргана. Өөрөөр хэлбэл, 
хорих ял дүйцүүлэх коэффициентийг доорх 
томьёогоор бодно: 

   (Томьёо 1)

 - Тухайн ялтанд хуучин Эрүүгийн хуулиар 
оногдуулсан хорих ял

 - Шинэ Эрүүгийн хуулиар буурах хорих ял. 

Ялтны ялын хэмжээ шинэ Эрүүгийн хуулиар 
хэрхэн буурахыг тооцоолох нь хүсэж буй 
судалгааны үр дүн юм. Шинээр баталсан 
Эрүүгийн хуулиар хорих ялын хэмжээ хэрхэн 
буурахыг Томьёо 2-ыг ашиглаж бодно. 

(Томьёо 2)

2 ШЕЗ-ийн Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэнгийн мэдээлэл
3 ШЕЗ-ийн Шүүхийн судалгаа, мэдээлэл, сургалтын хүрээлэн

Хорих ялын доод, дээд хэмжээ шинэ Эрүүгийн 
хуулиар өөрчлөгдсөн байх тул ялын хэмжээг 
бууруулахдаа Томьёо 2-ыг ашиглана. Математик 
статистикийн аргачлалаар хорих ялыг 
дүйцүүлэн хасахдаа жилээр тооцох бөгөөд сар, 
хоногоор тооцох тохиолдолд нэг жилийг 365 
хоногт шилжүүлэн тооцох замаар тооцоолно. 
Дээрх үндсэн Томьёо 1, 2-ыг ялын дээд, доод 
хэмжээний өөрчлөлтөөс хамааран дөрвөн өөр 
хувилбараар ялыг дүйцүүлэн хасаж тооцно.

АРГАЧЛАЛЫГ ХЭРЭГЛЭСЭН БАЙДАЛ

Шинэ Эрүүгийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
хүрээнд 2017 оны 7 дугаар сард Эрүүгийн 
хуулийн тэгшитгэлд хамруулах ажлыг Улсын 
дээд шүүх (УДШ), Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
(ШЕЗ), Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий 
газар (ШШГЕГ)-аас зохион байгуулсан байна. 
ШЕЗ-ийн албан ёсны судалгаа, мэдээллээс 
үзэхэд анхан шатны шүүхүүдэд 25 хорих анги, 
14 шийдвэр гүйцэтгэх албанаас 4,878 ялтны 
материал хүлээн авснаас 4,124 ялтны ялыг 
дүйцүүлэн хасжээ. Улсын хэмжээнд 4,124 ялтны 
хорих ялыг бидний боловсруулсан аргачлалын 
дагуу дүйцүүлэн хассанаар 1,050 ялтан 
суллагдаж 3,074 ялтны хорих ялыг дүйцүүлэн 
хассан нь2 нийт ялтны 84.5 хувийг эзэлж байна.

Эрүүгийн хуулийн тэгшитгэлийн тоон мэдээлэл.3

Үүнээс: Дүйцүүлэн хасаад үлдсэн 

Нийт хүлээн авсан материал

Гэмт хэрэгт тооцохгүй болсноос чөлөөлсөн 

Буцаасан, хэвээр үлдээсэн 

Дүйцүүлэн хассан нийт 

Баривчлах ялаас чөлөөлсөн

Үүнээс: Дүйцүүлэн хассанаас шалтгаалж чөлөөлсөн 
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Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс бидний 
боловсруулсан математик статистикийн 
аргачлалыг хялбаршуулах үүднээс хуучин болон 
шинэ Эрүүгийн хуулийн интервалыг 100 хэсэгт 
хуваан харгалзуулах байдлаар excel программ 
дээр томьёолол хийн шүүхүүдэд хүргүүлсэн нь 
хорих ялыг дүйцүүлэн хасах үед зарим шүүгч 
цаг хугацаа хэмнэсэн, хэрэглэхэд хялбар болсон 
гэж дүгнэж байв. 

ШЕЗ-ийн мэдээллээр 4,124 ялтны ялыг дүйцүүлэн 
хассан гэх албан ёсны мэдээлэл байна. УДШ-ийн 
Эрүүгийн хэргийн танхимаас аймаг, нийслэлийн 

шүүхүүдэд хорих ялыг хэрхэн дүйцүүлэн хасах, 
чөлөөлөх талаарх зөвлөмж, хууль буцаан 
хэрэглэх тухай захирамж боловсруулах аргачлал, 
үндсэн томьёог хүргүүлсэн. УДШ нь математик 
статистикийн энэ аргачлалыг Эрүүгийн хуулийн 
хууль ёс, шударга ёсны зарчимд илүүтэй нийцнэ 
хэмээн үзэж сонгожээ. 

Ийнхүү хууль сахиулах, хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 
математик статистикийн аргачлалыг хэрэглэсэн 
нь нийгмийн инновац (Social innovation) буюу 
хууль зүйн практикт шинэ хэрэглээг оруулж 
буйгаараа онцлог юм. 

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ 

1. Эрүүгийн хууль буцаан хэрэглэх, ялангуяа 
хорих ялыг дүйцүүлэн, эсхүл нийцүүлэн 
хасах аргачлал шүүхийн практикт нэг мөр 
жишиг байдлаар тогтоогүй байна. 

 Зөвлөмж: Эрүүгийн хууль буцаан хэрэглэх, 
ялангуяа хорих ялыг дүйцүүлэн, эсхүл 
нийцүүлэн хасах аргачлалыг нэг мөр жишиг 
байдлаар хэрэглэдэг байх талаар Улсын дээд 
шүүхээс тайлбар гаргах, эсхүл Эрүүгийн 
хууль, түүнийг дагаж мөрдөх журмын тухай 
хуулиудын нийцлийг хангах, цаашид “ялыг 
дүйцүүлэн хасах” гэдгээр нэршиж хэвших, 
шаардлагатай бол Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах санал хүргүүлэх. 

2. Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлалыг 
анхан, давах, хяналтын шатны шүүх, шүүгч 
харилцан адилгүй ойлгож, хэрэглэж байна. 

 Зөвлөмж: Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах 
аргачлалыг эрх бүхий байгууллага, албан 
тушаалтнуудын шийдвэрээр стандартчилан, 
Эрүүгийн хуулийг шинээр мөрдөх, өршөөл 
үзүүлэх үед нэг мөр шууд хэрэглэдэг байх. 

3. Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах аргачлалыг 
өршөөл үзүүлэх үед хэрэглэх асуудал ч 
тодорхой бус байна. 

 Зөвлөмж: Өршөөлийн хууль батлан 
хэрэгжүүлэх тохиолдолд энэ аргачлалыг 

хэрэглэх асуудлыг авч үзэж, практикт 
хэрэглэх. 

4. Эрүүгийн хуулийн үр дүнг тооцоход ШЕЗ, 
УДШ, ШШГЕГ-ын тоон мэдээлэл уялдаагүй, 
нэгдмэл байдал хангагдаагүй байна. 

 Зөвлөмж: ШЕЗ, УДШ, ШШГЕГ-ын тоон 
мэдээллийг уялдуулах, нэгдмэл байдлыг 
хангах. 

5. Эрүүгийн хуулийн ерөнхий ангид хууль 
буцаан хэрэглэх талаар заасан зохицуулалтын 
хүрээнд түр хугацаанд нэмэлт, өөрчлөлт 
ороод хүчингүй болсон хэм хэмжээ, ялыг 
хэрхэн дүйцүүлэн бодохыг эцэслэн шийдэх 
шаардлагатай. Энэ асуудлыг одоогоор 
зохицуулсан хэм хэмжээ байхгүй бөгөөд 
онолын маргаантай асуудалд тооцогдож 
байна.

 Зөвлөмж: Ялыг хэрхэн дүйцүүлэн бодохыг 
эцэслэн шийдэх

6. Хорих ялыг дүйцүүлэн хасах асуудлаар 
салбарын эрдэмтэн, судлаачдын сонирхол, 
судалгаа, оролцоо дутмаг явснаас энэ 
институц сул хөгжжээ. 

 Зөвлөмж: Ялыг дүйцүүлэн хасах асуудалд 
эрдэмтэн, судлаачдын анхаарлыг хандуулах, 
энэ институц судлалыг хөгжүүлэх.
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ЗОРЧИХ ЭРХИЙГ ХЯЗГААРЛАХ ЯЛ, ТҮҮНИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ

ТОВЧ ТАЙЛБАР
Монгол Улс “зорчих эрхийг хязгаарлах ял” хэмээх шинэ тутам 
ялыг Эрүүгийн хуульдаа тусгаж “гэмт хэрэг үйлдсэн хүнийг 
эрх бүхий байгууллагын хяналтад байлгаж өөрийн оршин 
суух газраас явах болон тодорхой газар очихыг хориглох, 
шүүхээс тогтоосон чиглэлээр зорчих, эрх бүхий байгууллагын 
зөвшөөрөлтэйгээр оршин суух газраа өөрчлөх, зорчих үүргийг 
нэг сараас таван жил хүртэл хугацаагаар хүлээлгэхийг хэлнэ1” 
хэмээн тодорхойлсон.

Дэлхий нийтэд зорчих эрхийг хязгаарлах буюу цахим гав, 
цахилгаан хяналтын төхөөрөмж ашиглан хяналт тавих ялыг 
хэрэглэх техникийн боломж 1960-аад оны сүүлээр бүрдэж, 
шүүхийн практикт 1980-аад оноос хэрэглэгдэх болсон билээ. 
Өнөөдөр 20 гаруй улсад энэ төрлийн ялыг хэрэглэж байгаа 
бөгөөд АНУ, ИБУИНВУ, Австрали, Шинэ Зеланд, Канад зэрэг 
Англо-Америкийн эрх зүйн тогтолцоотой улс, Герман, Бельги, 
ОХУ зэрэг эх газрын эрх зүйн тогтолцоотой улсуудыг дурдаж 
болно. 

Манай улсын хувьд хорих ялын хэрэглээ өндөр түвшинд хүрсэн 
өнөөгийн практикийг халахад зорчих эрхийг хязгаарлах ял 
чухал түлхэц үзүүлнэ хэмээн үзэж байгаа билээ. Гэсэн хэдий ч 
энэ төрлийн ялыг анх удаа хэрэглэх гэж байгаагийн зэрэгцээ 
энэ чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ дутмаг байна. Тиймээс 
ННФ-ын захиалгаар НОМОС хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
нөхөрлөл (ХХН)-ийн судлаачид “Зорчих эрхийг хязгаарлах ял, 
түүнийг хэрэгжүүлэх боломж” сэдвийн хүрээнд зорчих эрхийг 
хязгаарлах ялын тухай ойлголт, түүний үндсэн суурь нөхцөл, 
хэрэгжүүлэх арга зам, үр нөлөө, төрийн байгууллагуудын 
уялдаа холбоо, өсвөр насны хүнд хэрэглэх асуудал зэргийг 
нарийвчлан судалж тогтоохыг зорьсон билээ. 

Энэхүү тойм нь дээрх судалгаанд тулгуурласан бөгөөд 
боловсруулах явцад судалгааны эх сурвалж болсон хууль 
тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан зайлшгүй 
шаардлагатай зарим мэдээллийг шинэчиллээ. Уг тоймоор 
судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг 
зорьсон ба судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn сайтаас 
татаж үзнэ үү.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ
Зорчих эрхийг хязгаарлах нь Монгол Улсын хувьд шинэ төрлийн 
ял бөгөөд үүнийг хэрэглэж, хэрэгжүүлж байсан туршлага 
байхгүй тул ялын үр нөлөө, хэрэгжүүлэх арга зам, туршлагыг 
судлахдаа харьцуулсан судалгааны аргыг ашиглалаа. Үүнд, эрх 
зүйн бүлийн тодорхой төлөөлөл болсон улс орнуудын Эрүүгийн 
хуулиудад зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хуульчлан томьёолсон 
байдал, түүнийг гүйцэтгэх туршлага, үр нөлөөтэй хэрэглэх 
арга замыг судалж, манай улсын Эрүүгийн хууль дахь зорчих 
эрхийг хязгаарлах ялын зохицуулалттай харьцуулан судалж 
дүгнэлт, зөвлөмж гаргалаа. Эх газрын эрх зүйн бүлээс Франц, 
Герман зэрэг эрх зүй өндөр хөгжсөн орнууд мөн Нийтийн эрх 
зүйн бүлийн орнуудаас Англи, Америк; пост-социалист эрх 
зүйн бүлийн орнуудаас ОХУ, Унгар, Латви, Литва; холимог 
эрх зүйн бүлээс БНСУ, Япон зэрэг орнуудын Эрүүгийн хуульд 
харьцуулсан дүн шинжилгээ хийхийг зорьсон.

Шинэчлэн найруулсан эрүүгийн хуулийн үзэл баримтлал болоод 
түүнийг хэлэлцэн батлах, төсөл боловсруулах үеийн холбогдох 
баримт бичгүүд, НҮБ-ын Мансууруулах бодис, гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх албанаас эрхлэн боловсруулсан Эрүүгийн загвар хууль 
болон эрх зүйн өндөр хөгжилтэй гаднын орнуудын Эрүүгийн 
хуулиуд, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Монгол Улсын 

1 Зүйл 5.5 (1), Монгол Улсын Эрүүгийн хууль, 2015.12.03
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ӨРШӨӨЛИЙН ХУУЛИУДАД ХИЙСЭН 
ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

ТОВЧ ТАЙЛБАР

1 Г.Совд. Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тайлбар. УБ. 2002 он. 124 дэх тал

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 
дэх хэсгийн 14 дэх заалтад Монгол Улсын Их Хурал 
“өршөөл үзүүлэх шийдвэр гаргах” онцгой бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлэхээр зохицуулсан. Өршөөлийг 
гэмт хэрэг үйлдсэн, ял шийтгэгдсэн этгээдэд 
төрийн эрх бүхий байгууллагаас хууль баталж 
эрүүгийн хариуцлага, ялаас бүрэн болон хэсэгчлэн 
чөлөөлж байгаа энэрэнгүй ёсны үйл ажиллагаа 
хэмээн тайлбарлаж болно. Монгол Улс (i) Эрүүгийн 
хуульд заасан гэмт хэрэг үйлдсэн бол эрүүгийн 
хариуцлага болон ялаас бүрэн болон хэсэгчлэн 
чөлөөлөх, (ii) хуульд заасан татвар, нийгмийн 
даатгалын шимтгэл төлөх үүргээ биелүүлээгүй 
иргэн, хуулийн этгээдийг татвар, нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийн өр, төлбөрөөс болон эрүү, 
захиргааны хариуцлагаас бүрэн болон хэсэгчлэн 
чөлөөлөх хэлбэрээр хэрэгжүүлж иржээ. 

Улсын Их Хурал нь 1991 оноос хойш нийт 6 
удаа (1991, 1996, 2000, 2006, 2009, 2015 он) 
өршөөлийн хууль баталсан ба эдгээр өршөөлийг 
ихэвчлэн Монгол Улсад ач холбогдол бүхий түүхэн 
үйл явдлыг тохиолдуулан үзүүлжээ.1 Цаг хугацааны 
үечлэлээс харвал гурваас зургаан жил хүртэлх 
мөчлөгтэйгөөр өршөөлийн хууль батлагдсан байх 
бөгөөд хууль болгон түүхэн ой, тэмдэглэлт өдөртэй 
холбоотой байна. 

Мөн Улсын Их Хурал 2008 онд анх Татварын 
өршөөл хууль баталсан. Ингэхдээ эрүүгийн болон 

захиргааны хариуцлагаас бүрмөсөн чөлөөлснөөс 
гадна, татварын өр, төлбөрөөс чөлөөлсөн байдаг. 
Гэтэл тус хуулийн үйлчлэлд хэдэн хүн, аж ахуйн 
нэгж хамрагдсан тухай тоон мэдээлэл байхаас 
бус улсын төсөвт цугларах ёстой байсан хэчнээн 
хэмжээний татварыг өршөөж, эдийн засагт ямар 
нөлөө үзүүлсэн нь тодорхойгүй байгаа нь нийгэмд 
эерэг, сөрөг хардлагыг дагуулсан. Үүний дараа 
2015 онд Эдийн засгийн ил тод байдлыг дэмжих 
тухай хууль баталж татварын өргөн хүрээний 
өршөөл үзүүлжээ. Мөн л энэ талаар төрийн зохих 
байгууллагаас албан ёсоор гаргасан нарийвчилсан 
мэдээлэл байдаггүй нь судлаачдын сонирхлыг 
татсаар байна. Магадгүй дээрх хуулийн бодит 
хэрэгцээ, шаардлага манай улсад байсан гэхээсээ 
илүү бизнесийн байгууллагуудын “лобби” байсан 
гэх шүүмжлэлтэй тулгардаг. 

Иймд өршөөлийн хууль тус бүрийг нарийвчлан 
судалж,  нийгэм, эдийн засагт үзүүлсэн үр нөлөөг 
тооцсон, хуулийн хэрэгжилтийн явцад гарсан 
эерэг болон сөрөг үр дагаврыг бодит тоо баримт, 
статистик мэдээнд тулгуурлан үнэлж дүгнэсэн, бусад 
орны эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан бүрэн 
цогц судалгаа хийгдээгүй байна. Тиймээс Нээлттэй 
Нийгэм Форумын захиалгаар “Сайн туршлага” 
ТББ-ын судлаачид “Өршөөлийн хуулиудад хийсэн 
дүн шинжилгээ” сэдвийн хүрээнд дээрх асуудлыг 
хууль зүйн талаас нь нарийвчлан судалж, дүгнэлт, 
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ЭРҮҮГИЙН ХУУЛЬ ДАХЬ “ШУДАРГА ЁСНЫ ЗАРЧИМ”–ЫН 
ХЭРЭГЖИЛТ ЗАРИМ ГЭМТ ХЭРГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР

(Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 2.7 болон 12.3 дугаар зүйлийн  
2.2 дахь хэсэгт заасан гэмт хэрэг)

ТОВЧ ТАЙЛБАР

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 1 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсэгт “Ардчилсан ёс, шударга 
ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв 
нэгдлийг хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл 
ажиллагааны үндсэн зарчим мөн” гэж заасан. 
Үүний нэг илрэл нь Монгол Улсын Эрүүгийн 
хуулийн1 1.3 дугаар зүйлд заасан “шударга ёсны 
зарчим” билээ. Энэ зарчмын хүрээнд дараах 
агуулга илэрхийлэгддэг. Үүнд:

1. Эрүүгийн хариуцлага нь тухайн хүн, хуулийн 
этгээдийн үйлдсэн гэмт хэрэг, гэмт хэргийн 
нийгмийн аюулын шинж чанар, хэр хэмжээ, 
гэм буруугийн хэлбэрт тохирсон байх 
шаардлагатай. Энэ нь ялын тогтолцоо, төрөл, 
ял оногдуулах, эрүүгийн хариуцлага, ялаас 
чөлөөлөх тухай хэм хэмжээнд тусгагддаг. 
Улмаар шүүх, шүүгч сэтгэл хөдлөлд 
автахгүйгээр үйлдэгдсэн гэмт хэргийн хор 
аюул, шүүгдэгчийн хувийн байдал, ялыг 
хөнгөрүүлэх болон хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг 
тал бүрээс нь харгалзан алагчлахгүйгээр, эрх 
зүйн ухамсрыг удирдлага болгон үйлдсэн 
хэрэгт нь яв цав тохирсон ял оногдуулбал сая 

1 Эрүүгийн хууль (шинэчилсэн найруулга) Төрийн 
мэдээлэл сэтгүүлийн 2016 оны №7 дугаарт хэвлэгдсэн.

шударга ёсны зарчим хэрэгжиж байгаагийн 
нотолгоо болно.2 

2. Монгол Улс Иргэний болон Улс Төрийн 
Эрхийн тухай Олон Улсын Пакт3 болон Олон 
Улсын Эрүүгийн Шүүхийн Ромын Дүрэм4-д 
нэгдэн орж, УИХ-аас соёрхон баталсан. Дээрх 
баримт бичигт тусгагдсан эрүүгийн хуулийн 
үндэс, суурь гол зарчмуудын нэг нь “Ne bis 
in idem” буюу “нэг гэмт хэрэгт нэг л удаа 
ял шийтгүүлэх” юм. Олон Улсын Эрүүгийн 
Шүүхийн Ромын Дүрмийн 20 дугаар зүйлийн 
2 дахь хэсэгт “Ямар ч хүнийг 5 дугаар зүйлд 
дурдсан гэмт хэрэг үйлдсэнтэй холбогдуулж 
шүүхээс нэгэнт гэм буруутайг нь нотолсон 
буюу цагаатгасан бол түүнд өөр шүүхээс ял 
оногдуулж болохгүй”, Иргэний болон Улс 
Төрийн Эрхийн тухай Олон Улсын Пактын 14 
дүгээр зүйлийн 7 дахь хэсэгт “Үйлдсэн гэмт 
хэрэгтээ тухайн орны хууль болон эрүүгийн 
байцаан шийтгэх хуулийн дагуу эцэслэн 
шийтгүүлсэн буюу цагаатгагдсан хэнийг 
ч тэрхүү гэмт хэргээр нь дахин шүүх буюу 
шийтгэх ёсгүй” гэж зааснаар уг зарчмын 

2 С.Жанцан, Б.Бат-Эрдэнэ нар. “Монгол Улсын Эрүүгийн 
хуулийн тайлбар”, УБ, 2010 он, 46 дахь тал  

3 Монгол Улс 1974.11.18-нд соёрхон баталсан.
4 Монгол Улс 2002.04.05-нд соёрхон баталсан.
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БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ АЛАХ БОЛОН ХҮЧИНДЭХ 
ГЭМТ ХЭРЭГТ ЯЛ ОНОГДУУЛЖ БУЙ БАЙДАЛД ХИЙСЭН 

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

ТОВЧ ТАЙЛБАР

Монгол Улсын Их Хурлаас Эрүүгийн хуулийг 
2002, 2015 онд шинэчлэн найруулж, баталсан 
бөгөөд эдгээр хуулиар хүүхдийн эрх ашгийг 
хамгаалах, ялангуяа бага насны хүүхдийг алах 
болон хүчиндэх үйлдлийг хүнд, онц хүнд гэмт 
хэрэгт тооцож, оногдуулах ялын төрөл, хэмжээг 
тогтоож ирсэн. Хүүхдийн эрхийг хамгаалах эрх 
зүйн орчин бүрдэж, хүүхэд хамгааллын төрийн 
бодлогыг тодорхойлж, төрийн болон төрийн бус 
байгууллагын үйл ажиллагаа эрчимжиж байгаа 
хэдий ч хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл буурахгүй 
байна.

УИХ-ын Байнгын хороод хамтран зохион 
байгуулсан “Хүүхдийн эрх, хүүхэд хамгаалал, 
хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн асуудал” сэдэвт 
ерөнхий хяналтын сонсголд оролцогчид 2015 
оны Эрүүгийн хуульд хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг, 
ялангуяа хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд 
оногдуулах ялын бодлого сул, ижил төрлийн 
гэмт хэрэгт ялыг ялгамжтай оногдуулж байгаа 
тухай шүүмжилж, эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгохыг сануулсан.

Тиймээс Нээлттэй Нийгэм Форумын захиалгаар 
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн 
сургуулийн судлаачид бага насны хүүхдийг 
алах болон хүчиндэх гэмт хэрэг үйлдсэн хүнд 
шүүхээс оногдуулсан ялын төрөл, хэмжээнд 

дүн шинжилгээ хийх, энэ төрлийн гэмт хэргийн 
шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлж, зөвлөмж 
боловсруулахыг зорьсон билээ. Энэхүү тойм 
нь дээрх судалгаанд тулгуурласан бөгөөд 
боловсруулах явцад зайлшгүй шаардлагатай 
зарим статистик мэдээллийг шинэчиллээ. 
Уг тоймоор судалгааны гол үр дүн, санал, 
зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон 
бөгөөд судалгааг бүрэн эхээр нь www.forum.mn 
сайтаас татаж үзнэ үү.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Судалгааны хүрээнд бага насны хүүхдийг алах 
болон хүчиндэх гэмт хэргийг шүүхээс таслан 
шийдвэрлэсэн байдалд дүн шинжилгээ хийх 
зорилгоор шүүхийн шийтгэх тогтоол, бодлогын 
баримт бичиг, хууль тогтоомж, статистикийн 
баримтад дүгнэлт хийх, нэгтгэн дүгнэх, задлан 
шинжлэх, харьцуулалт хийх, санал асуулга, 
ярилцлага хийх зэрэг аргыг ашиглалаа. Мөн 
бага насны хүүхдийг алсан 40, бага насны 
хүүхдийг хүчиндсэн 68, нийт 108 шийтгэх 
тогтоолыг түүвэрлэн тусгайлан боловсруулсан 
загварчлалын дагуу дүн шинжилгээ хийлээ. Гэмт 
хэргийн шалтгаан, нөхцөл, оногдуулсан ялын 
үндэслэлийг тодруулах зорилгоор мөрдөгч, 
шүүгчийг хамруулан фокус бүлгийн ярилцлага 
хийсэн болно. 
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ГЭМТ ХЭРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН 
АНГИЛЛЫГ ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКТАЙ 

НИЙЦҮҮЛЭХ БОЛОМЖ

ТОВЧ ТАЙЛБАР

Гэмт хэргийн статистикийн олон улсын ангилал 
(ГХСОУА) нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
ойлголт, тодорхойлолт, зарчимд суурилсан, гэмт 
хэргийн статистикийн олон улсын харьцуулалт, 
уялдаа холбоог сайжруулах, олон улсын болон 
үндэсний хэмжээнд дүн шинжилгээ хийх 
чадавхыг сайжруулах зорилготой. Гэмт хэргийн 
статистикийн мэдээллийг Монгол Улсын 
Статистикийн тухай хуульд заасны дагуу хууль 
сахиулах болон шүүх эрх мэдлийн байгууллагууд 
улирал, хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн хүргүүлснийг 
Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ) олон 
нийтэд түгээдэг. Мөн жил бүр НҮБ-ын Гэмт 
хэрэг, мансууруулах бодистой тэмцэх газарт гэмт 
хэргийн чиг хандлагын судалгааг хүргүүлдэг 
ажээ. Гэвч статистик мэдээлэл, дүйцүүлэх 
үзүүлэлтийг дээрх байгууллагууд нэгдсэн 
нэг стандартаар бус өөр өөрийн ойлголтоор 
гаргах, ихэнх үзүүлэлтийг нөхөхгүй орхих 
асуудлууд практикт тулгарч байна. ҮСХ нь “Гэмт 
хэрэг, шүүхийн статистикийн үзүүлэлт тооцох 
аргачлал”-ыг хуулийн байгууллагуудын алба 
хаагчдын санал, шүүмжийг тусган боловсруулж, 
2018 онд анх баталж, мөрдүүлжээ. Үүний үр 
дүнд энэ чиглэлийн мэдээлэл, нэгдсэн ойлголт 
авах боломж нээгдсэн ч энэ аргачлалаар зарим 
нэр томьёо, агуулгыг тодорхойлсноос бус  

НҮБ-ын судалгаа болон ГХСОУА-ын үзүүлэлтэд 
Монгол Улсын Эрүүгийн хууль (ЭХ гэх)-ийн гэмт 
хэргийн зүйл ангийг хэрхэн дүйцүүлэх тухай 
зааврыг хараахан багтаагаагүй. Иймд тухайн 
байгууллагаас гарч буй гэмт хэргийн статистик 
үзүүлэлтийг НҮБ-ын судалгаа болон ГХСОУА-ын 
үзүүлэлттэй дүйцэх боломжтой эсэхийг судлах 
зайлшгүй шаардлагатай байгаа бөгөөд мөн энэ 
чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ ихээхэн дутмаг 
байна. 

Тиймээс ННФ-ын захиалгаар ҮНДСЭН ХУУЛЬТ 
ЁС сан ТББ-ын судлаачид “Гэмт хэргийн 
статистикийн олон улсын ангиллыг үндэсний 
статистиктай нийцүүлэх боломж” сэдвийн 
хүрээнд ГХСОУА-ын ойлголт, түүний 11 
үзүүлэлтийн тухай ерөнхий тойм, үүний дотор 
01-03 дугаар ангилалд хамаарах бүх түвшний 
ангиллын задаргааг нарийвчлан дурдаж, 
эдгээр үзүүлэлтийг манай улсын гэмт хэргийн 
статистикийн үзүүлэлттэй хэрхэн нийцүүлж 
нөхөх боломжтойг судалж гаргахыг зорьсон 
болно. Дээр дурдсан судалгаанд тулгуурлаж 
энэхүү тоймыг бэлтгэсэн бөгөөд үүгээр тус 
судалгааны гол үр дүн, санал, зөвлөмжийг 
уншигчдад хүргэхийг зорив. Судалгааг бүрэн 
эхээр нь www.forum.mn сайтаас татаж үзнэ үү. 
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ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ЖУРАМ ХҮНИЙ ЭРХЭД НИЙЦСЭН БАЙДАЛ 

ТОВЧ ТАЙЛБАР 

1 The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Indicators, 2012,  
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf

Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны 
журам (ЦБҮАЖ) хүний эрхэд нийцсэн байх нь 
хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх, цагдаагийн 
ажил, үйлчилгээг хуулийн хүрээнд, олон нийтэд 
хүртээмжтэй, шуурхай хүргэх, алба хаагчийн 
үйл ажиллагаа, ажлын гүйцэтгэл хууль ёсны, ил 
тод байх, мэргэжлийн ур чадвар дээшлэх, мөн 
тэдний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой. Тиймээс 
ННФ-ын захиалгаар судлаачид “Цагдаагийн 
байгууллагын үйл ажиллагааны журам хүний 
эрхэд нийцсэн байдал” сэдвийн хүрээнд дүн 
шинжилгээ хийж, цаашид боловсронгуй болгох 
санал, зөвлөмж боловсруулахыг зорьсон билээ.

ЦБ-ын үйл ажиллагаанд баримтлах хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж буй 9 бүлэг, 258 кодчилсон журам 
(ЦБҮАЖ)-аас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв 
журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг 
хангах чиг үүргээ хэрэгжүүлэх явцад хүний эрх, 
эрх чөлөөг хязгаарлаж, хөндөж болзошгүй гэж 
үзсэн 132 журмыг сонгон авч судаллаа. ЦБҮАЖ 
хүний эрхэд нийцсэн байдлыг тогтоох шалгуур 
үзүүлэлтийг гаргахдаа ЦБ-ын үйл ажиллагааны 
явцад хөндөгдөж болзошгүй эрхийг сонгон авав.

Энэхүү тоймоор судалгааны гол үр дүн, санал, 
зөвлөмжийг уншигчдад хүргэхийг зорьсон ба 
судалгааг www.forum.mn сайтаас үзнэ үү.

СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

ЦБҮАЖ хүний эрхэд нийцсэн эсэх дүн шинжилгээг 
хийхдээ өргөнөөр хэрэглэгддэг тоон болон чанарын 
судалгааны арга зүйг хослуулсан ба энэ хүрээнд 
онол, эрх зүйн зохицуулалт, гадаад, дотоодын 
судлаачдын бүтээл, судалгааг харьцуулан судалж, 
хууль тогтоомж, үйл ажиллагааны журамд 
тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр дүн шинжилгээ 
хийж, үр дүнгээ магадлан шалгахын тулд 

экспертүүд болон төрөл бүрийн түвшний албан 
хаагчтай уулзаж ярилцахдаа фокус ярилцлагын 
аргыг тус тус ашиглалаа. ЦБҮАЖ хүний эрхэд 
нийцсэн эсэхийг шинжлэхдээ НҮБ-ын Хүний 
эрхийн дээд комиссарын газраас гаргасан “Хүний 
эрхийн индикаторууд”1 гарын авлагын хүрээнд 
аргачлал, шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулав.

СУДАЛГААНЫ ДҮН 

2008 оноос ЦБ үйл ажиллагаагаа зохицуулсан эрх 
зүйн актуудыг ОУ-ын жишигт нийцүүлэн шинэчлэн 
системчлэх ажлыг эхлүүлсэн. Үйл ажиллагааны 
журмуудыг кодчилж, эмхэтгэж хэвлээд эдүгээ 4 
дэх удаагаа шинэчлээд байна. Мөн нэгж журам 

шинэчлэгдэх бүрт ЦБ-ын дотоод сүлжээгээр 
түгээж, цаг алдалгүй мөрдөж ажиллах боломжийг 
хангаж иржээ. Энэ хугацаанд Эрүүгийн хууль, 
Зөрчлийн тухай, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 
тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай болон 
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Нээлттэй Нийгэм Форумаас хийгдэж буй судалгааны тайлангуудыг дэлгэрэнгүй байдлаар хэвлэн 
гаргахын сацуу тэдгээрийн тоймыг олон нийтэд цувралаар хүргэж эхэллээ.  
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