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              Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүн 
                             таслах ажиллагааны товч тайлан- 2018 он     
        
               Нэг.ЭХХША 
       
        Тус шүүх 2018 онд тайлангийн эхний үлдэгдэл 27 хүнтэй 24 хэрэг дээр нэмж 504 
хүнтэй 418 хэрэг хүлээн авч нийт 531 хүнтэй 442 хэрэгт ажиллагаа хийсэн байна.    
Үүнээс: 473 хүнд холбогдох 406 хэргийг хянан шийдвэрлэж,1 хэргийг харьяалалаар 
шилжүүлж, 12 хэргийг прокурорт буцааж, 2 хэргийг түдгэлзүүлж, тайлангийн эцэст 31 
хүнтэй 21 хэргийн үлдэгдэлтэй гарчээ. 
 

Хүснэгтээр харуулвал 
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      Ердийн журмаар 206 хэрэг, хялбаршуулсан журмаар 200 хэргийг шийдвэрлэжээ. 
      
      Шүүгч дангаар 388 хэрэг, бүрэлдэхүүнээр 18 хэрэг хянан хэлэлцсэн байна. 
      
      Ял шийтгүүлсэн 473 хүнээс: торгох ялаар 221 хүн /142450000/ 46,7%, НТА хийх 
ялаар 53 хүн /11,2%/, хорих ялаар 118 хүн /24,9%/ хүн шийтгүүлж, хорих ял 
оногдуулахгүйгээр тэнссэн 61, хуучин хуулиар тэнссэн 2, ХЧААХ-2, ЭЧААХ-2, 
цагаатгасан-6, хэрэгсхэгүй болгосон-1, өршөөсөн-1, ялаас чөлөөлсөн-6 байна. 
     Хорих ялаар хөнгөн гэмт хэрэгт 27 хүн, хүнд гэмт хэрэгт 91 хүн шийтгүүлж, ялыг 
биечлэн эдэлжээ. 
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  Эрх хасах нэмэгдэл ял-13 хүнд, үүрэг хүлээлгэх эрх хязгаарлах ААХ-22 хүнд 
оногдуулжээ.  
   
       Орхон аймгийн ЭХАШШ 2017 онд 482 хүнд холбогдох 426 хэрэг хянан 
шийдвэрлэж байсан ба 2018 оны хэргийг харьцуулбал хянан хэлэлцсэн хэрэг өмнөх 
оноос 20 хэргээр буюу 4,6%-иар,хүн 1,8%иар буурсан үзүүлэлттэй байна. 
 

 
 

Хоёр.ЗХХША 
     
        Зөрчлийн 907 хэрэг хүлээн авч 21 саналыг хэрэгсэхгүй болгож, 4 хүнийг 
шийтгэлээс чөлөөлж, 882 хэргийг шийдвэрлэснээс 787 хүнийг баривчилж, 106 хүнд 
торгууль оногдуулсан байна. 779 хүнд албадлагын арх хэмжээ хэрэглэжээ. 
 
      Эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрт гаргасан 18 гомдол хүлээн авснаас хэвээр 
үлдээсэн -2, өөрчилсөн-1, чөлөөлсөн-2, хүчингүй болгосон-14.     
      

Гурав.ТСАХ-ний санал хэлэлцсэн байдал. 
       
       Прокуророос таслан сэргийлэх арга хэмжээний 97 санал ирүүлснийг хүлээн авч 
яллагдагчийг цагдан хорьсон 91, хязгаарлалт тогтоосон 6, цагдан хорих зөвшөөрөл 
олгосон 80 шийдвэр гаргасан ба яллагдагчийг хорьж мөрдөх хугацаа сунгасан 68 
тохиолдол байна. 

Дөрөв.Шийдвэр хянагдсан байдал. 
      
      Орхон аймгийн ЭХДЗШШ 2018 онд өмнөх тайлангийн үлдэгдэл 9 хэрэг дээр 
шинээр 87 хэрэг хүлээн авч 97 хэрэгт ажиллагаа явуулснаас 94 хэргийг хянан 
шийдвэрлэж, хэлэлцэхгүй тухай шийдвэр гарсан-2, гомдол эсэргүүцлээсээ 
татгалзсан-2, үлдэгдэл-1 байна. 
 
      Үүнээс шүүгдэгчийн гомдлоор-32, хохирогчийн гомдлоор-13, улсын яллагчийн 
эсэргүүцлээр-30, прокурорын дүгнэлтээр-1, өмгөөлөгчийн гомдлоор-34, хууль ёсны 
төлөөлөгчийн гомдлоор-1 хэргийг хянажээ. 
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        Хянагдсан 94 хэргээс: гомдол эсэргүүцлийг хэрэгсэхгүй болгож, шийдвэрийг 
хэвээр үлдээсэн-38 /40,4%/, тогтоолд өөрчлөлт оруулсан-38 /40,4%/, тогтоолыг 
хүчингүй болгосон-18 /19.1%/, үүнээс дахин хэлэлцүүлэхээр буцаасан хэрэг 16 
/17.02%/ хэргийг хэрэгсэхгүй болгосон 2.  
 

 
 
     
        Анхан шатны шүүхээр нийт хянан хэлэлцсэн 412 хэргийн 94 буюу 22.8 % нь давж 
заалдах шатны шүүхээр хянагдаж 40.4%-н шийдвэр хэвээр батлагдаж, 59.5%-ийн 
шийдвэрт өөрчлөлт хүчингүй оржээ. 
         
        2017 онд ДЗШШ 102 хэрэг хянаж 43 тогтоолыг хэвээр баталж, 32 тогтоолд 
өөрчлөлт оруулж, 27 хэргийн тогтоолыг хүчингүй болгож, үүнээс 17 хэргийг дахин 
хэлэлцүүлэхээр буцааж байснаас үзвэл, 2018 онд хянагдсан хэрэг 8-аар буурсан ч 
өөрчлөлт, хүчингүй бололт 17 хэргээр буюу 22.3%-иар өссөн байна. Энэ нь хууль 
хэрэглээний эрх зүйн орчин өөрчлөгдсөнтэй холбоотой байж болох юм. 
       
         Хяналтын шатны шүүхэд 20 хэрэг хянагдаж шийтгэх тогтоол, магадлал 
хүчингүй-5, магадлал хүчингүй тогтоол хэвээр-1, тогтоол магадлал хэвээр-4, тогтоол 
магадлалд өөрчлөлт-3, магадлал хэвээр-6, магадлал өөрчлөлт-1 байна. 
          
        Зөрчлийн 27 хэрэгт гомдол гарснаас, гомдлоосоо татгалзсан-1, шийтгэвэр 
хэвээр-19, хэрэгсэхгүй болгосон-1, өөрчлөлт-6 байна. 
         
 

Тав.Хэргийн төрлөөр. 
      
        2017 онд: Хүнийг алах-9 хэрэгт 9 хүн, хүнд гэмтэл учруулах-29 хэрэгт 32 хүн, 
хөнгөн гэмтэл учруулах-170 хэрэгт 202 хүн, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх-8 хэрэгт 
8 хүн, хүчиндэх-15 хэрэгт 27 хүн, үүнээс насанд хүрээгүй хүний эсрэг-3 хэрэгт 5 хүн, 
хулгайлах-73 хэрэгт 100 хүн, дээрэмдэх-14 хэрэгт 27 хүн, залилах-19 хэрэгт 22 хүн, 
мансууруулах бодис хадгалах, бэлтгэх-6 хэрэгт 9 хүн, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэгт 25 хэрэгт 25 хүн тус тус шүүхэд шилжиж ирж байсан бол,  
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Графикаар үзүүлбэл 
 

 
 
        2018 онд Эрүүгийн шинэ хуулиар: Хүнийг алах-4 хэрэгт 4 хүн, хүнд гэмтэл 
учруулах-14 хэрэгт 16 хүн, хүндэвтэр гэмтэл -21 хэрэгт 21 хүн, хөнгөн гэмтэл- 173 
хэрэгт 237 хүн, гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх-7 хэрэгт 8 хүн, Эрүүгийн хуулийн 11-
р бүлгээр нийт 216 хэрэгт 237 хүн шийтгүүлжээ. 
       Хүчиндэх гэмт хэрэгт 11 хэрэгт 13 хүн, үүнээс бага насны буюу насанд хүрээгүй 
хүний эсрэг 3 хэрэгт 3 хүн, арван зургаан насанд хүрээгүй хүнтэй бэлгийн харьцаанд 
орох/ Эх-н12.5/ 3 хэрэгт 3 хүн, 12 дугаар бүлгээр нийт 14 хэргийн 16 хүн шийтгүүлжээ. 
      Хулгайлах гэмт хэрэгт 69 хэрэгт 94 хүн, дээрэмдэх гэмт хэрэгт 11 хэрэгт 13 хүн, 
залилах гэмт хэрэгт 27 хэрэгт 27 хүн, нийт 17-р бүлгээр 124 хэрэгт 153 хүн 
шийтгүүлсэн байна. 
        Мансууруулах бодис хадгалах, бэлтгэх хэрэгт 15 хэргийн 25 хүнийг хүлээн авч 
12 хэргийн 18 хүнд ял шийтгэж, 3 хэргийн 7 хүн ажиллагаанд үлдсэн байна. 
Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт 24 хэрэгт 26 хүн шийтгүүлжээ. 

 
Графикаар үзүүлбэл 
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  Дээрхи тоон мэдээнээс дүгнэвэл: Хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 
буурсан, өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг, тухайлбал, хулгайн гэмт хэрэг 5.5%-иар, ял 
шийтгүүлэгчид 6%-иар тус тус буурсан, дээрмийн гэмт хэрэг 21.4%-иар, ял 
шийтгүүлэгчид 51.8%-иар тус тус буурсан, хүний эрүүл мэндэд хүнд гэмтэл учруулах 
хэрэг 51,7%-иар, ял шийтгүүлэгчид 50%-иар буурсан байна. 
         

Харин залилангийн хэрэг 29.6%-иар, ял шийтгүүлэгчид 18.5%-иар өссөн, хүний 
эрүүл мэндэд хөнгөн гэмтэл учруулах хэрэг 1.73%-иар, ял шийтгүүлэгчид 14,7%-иар 
тус тус өсжээ. 
 

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэг, хүчиндэх гэмт хэрэг, хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг тус тус өнгөрсөн жилийн мөн үеийн хэмжээнд 
буураагүй байх бөгөөд ялангуяа насанд хүрээгүй болон бага насны хүүхдийн эсрэг 
үйлдэх хүчингийн гэмт хэрэг буурахгүй, улам ноцтой болж байгаад анхаарах 
шаардлагатай. 
          

Эрүүгийн хуулийн 20.7 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан мансууруулах эм, 
сэтгэцэд нөлөөлөх бодисыг хууль бусаар ашиглах гэмт хэрэг болон ял шийтгүүлэгчид 
өмнөх оноос тус тус 50 %-иар өссөн байгаа нь анхаарал татаж байх бөгөөд энэ 
төрлийн гэмт хэрэгт оногдуулах ялын бодлогод анхаарал хандуулах шаардлагатайг 
харуулж байна. 
 

Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, өмчлөх эрхийн 
эсрэг гэмт хэрэг нийт 340 хэрэг шийдвэрлэгдсэн нь тус шүүхээр хянан шийдвэрлэж 
ял оногдуулсан нийт хэргийн 85.2 %ийг эзэлж байна. 
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Шүүн таслах ажиллагааны чанар-2018 он 
 

Хүчингүй болсон тогтоол, захирамжийн судалгаа 
/Шүүгч тус бүрээр/ 

 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Хүчингүй болсон 
үндэслэл 

 

1 Д.Ариунцэцэг 
/бүрэлдэхүүнтэй/ 

С.Эрдэнэдалай ЭХТА-ийн 
10.1-1 

Хүндрүүлэх үндэслэл 
байгаа эсхийг шалгах 
/хяналтаас/ 
 

 

2 Д.Ариунцэцэг М.Чинзориг ЭХТА-ийн 
27.10-ийн 1 

Хохирогчид хэргийн 
материал 
танилцуулаагүй, баримт 
гаргах тухай хүсэлтийг 
шийдээгүй 
/ДЗШШүүхээс дахин/ 

 

3 Д.Ариунцэцэг Л.Мөнхзул ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 1 

Мөрдөн байцаалтад 
ЭХХШТХ зөрчсөн. Нот/б 
цуглуулахдаа 16.6-ийн 3 
–г зөрчсөн, шинжээч 
/т хүсэлтийг шийдээгүй, 2 
хох тогтоосон 

 

4 Д.Ариунцэцэг Б.Баатарцогт 
С.Отгонжамц 

ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 2.1 

НМБ-д буцаасан ШЗах 
хүчингүй. Хэргийн 
мат/танилуулаагүй 
нь баримтаар тогт-гүй 
/ДЗШШүүхээс дахин/ 

 

5 Д.Ариунцэцэг Б.Эрдэнээ 
Д.Мягмарсүрэн 

ЭХТА-ийн 
11.1-1 

Нот/б-д дүгнэлт 
хийгээгүй, Э-г хэрэг/ү-гүй 
гэдгийг ямар нот/б-аар 
үгүйсгэж байгааг 
заагаагүй 
/хяналтаас магадлал 
хэвээр/ 

 

7 Д.Ариунцэцэг Б.Сундуйсүрэн ЭХТА-ийн 
11.1-1 

Хял/журмаар хохирол 
тохиролцсон байхад нэх-
г 
хэлэлцэхгүй орхисон нь 
буруу 
 

 

8 Д.Ариунцэцэг Б.Дэлгэрдалай ЭХТА-ийн 
17.3-1 

НМБ-д буцаасан ШЗАх 
хүчингүй 

 

9 Д.Ариунцэцэг Б.Мөнхтулга ЭХТА-ийн 
27.10-3 

Эх-н 6.7-г буруу 
хэрэглэсэн. /Хяналтаас/ 
 

 

 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Хүчингүй болсон 
үндэслэл 
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1 Ш.Эрдэнэцэцэг О.Энхтүвшин ЭХТА-ийн 
12.1-ийн 4 

АШШ үндэслэлгүй 
дүгнэлт хийсэн 

 

2 Ш.Эрдэнэцэцэг Ч.Ганбат ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 1 

Шүүгдэгчийн үйлдэл 
ямар үйлдэл болохыг 
дүгнээгүй, ямар 
баримтыг үндэслэн 
цагаатгасан нь 
тодорхойгүй 
 

 

3 Ш.Эрдэнэцэцэг З.Мягмарцэрэн ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 1 

Шинээр илэрсэн нөхцөл 
байдлаар хүчингүй 

 

4 Ш.Эрдэнэцэцэг А.Батмөнх ЭХТА-ийн 
10.6-ийн 1 

Хяналтаас хүчингүй 
дахин/шийдвэрлэх 
 

 

 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Хүчингүй болсон 
үндэслэл 

 

1 Ц.Алтангадас Б.Пүрэвжанцан 
С.Ганбаатар 

ЭХТА-ийн 
27.10-ийн 3 

Зүйлчлэл буруу.27.10-ын 
4.3-аар 
зүйлчлэгдэнэ /хяналтаас 
маг хэвээр/ 
 

 

2 Ц.Алтангадас Б.Дашдондог 
нар 

ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 2.1 

Өлзийсайханы өмнөх 
тогтоол магадлал                                            
байхгүй байхад ялыг 
нэмж нэгтгэсэн. 
 

 

3 Ц.Алтангадас П.Батсүх ЭХТА-ийн 
17.2-ийн 3.2 

Хууль бус 
бүрэлдэхүүнээр 
 

 

4 Ц.Алтангадас Ч.Ганбат ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 1 

Хялбаршуулсан журмаар 
хэргийг                                             
буцаасан. ДЗШШ хэргийг                                                     
хэлэлцүүлэхээр буц 
байхад НМБ-д буцаасан 
буруу 

 

5 Ц.Алтангадас Л.Мягмар ЭХТА-ийн 
27.10-1 

Гэмтлийг бүрэн 
тусгаагүй, зүйлчлэл 
буруу 27.10н 3. 

 

6 Ц.Алтангадас П.Эрдэнэцэцэг ЭХТА-ийн 
17.3-1 

Авагдсан нот/б-ын 
хүрээнд шийд. 
Хэрэгт авагдаагүй 
баримт зааж, 
хамааралгүй этгээдийг 
гэрчээр асуух нь буруу 
 

 

7 Ц.Алтангадас Гэрэлмаа 
Чулуунбаатар 

2002 оны 
ЭХТА-ийн 

148.2 

Дахин хэлэлцэх 
/хяналтаас/ 

 

8 Ц.Алтангадас П.Батболд ЭХТА-ийн 
11.6-2 

Хэрэгт/ав нот/б-аар 
хэргийг шийдэх 
боломжгүй. 
УХ-т буцаав 
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Өөрчлөлт орсон тогтоолын судалгаа  

/Шүүгч тус бүрээр/ 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Өөрчлөлт орсон 
үндэслэл 

 

1 Д.Ариунцэцэг 
/бүрэлдэхүүнтэй/ 

Х.Байгалмаа 2002 оны 
ЭХТА-ийн 

148.4 

Төлбөр төлөх хугацаа 
тогтоосон нь буруу. ТСАХ 
“гүй/хуу бичигдэх хүртэл” 
гэж 
 
 

 

2 Д.Ариунцэцэг Б.Амартүвшин 
Б.Энхбаяр 

ЭХТА-ийн 
11.6-ийн 1 

Өмнөх тэнссэн 
шийдвэрийг Хүчингүй 
болгоогүй, эрх хасах 
нэмэгдэл ялыг хэрхэхийг 
заагаагүй. Ялыг 
нэмэхдээ дүйцүүлэн 
хасаагүй /хяналтаас 
өөрчлөлт/ 
 

 

3 Д.Ариунцэцэг 
/бүрэлдэхүүнтэй/ 

Г.Ган-Эрдэнэ 
Ч.Баттулга 

2002 оны 
ЭХТА-ийн 

126.2-4 

Хэргийг хэр/б-доо 
хуулийн заалт бариагүй. 
 

 

4 Д.Ариунцэцэг Ц.Олдохбаяр 
нар 

ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 2.1 

Тэнссэн шийдвэрийг 
хүчингүй болгоогүй. 
Үйлдэл бүрд зүйлчилсэн 
буруу. 
 

 

5 Д.Ариунцэцэг Б.Батбилгүүн 
Б.Сайнцаг 
С.Мөнхбат 

ЭХТА-ийн 
17.1-2.1 

Эх-ийг хэрэглэхэд 
эргэлзээтэй байдал 
гарсан 
тул 1.15 р зүйлийн 2,6.2-р 
зүйлийн 3-д 
зааснаар ХЧААХ авч 
үүрэг хүлээлгэсэн 

 

7 Д.Ариунцэцэг Б.Тод-Эрдэнэ ЭХТА-ийн 
27.10-1 

Магадлал тогтоолд 
өөрчлөлт 

 

 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Өөрчлөлт орсон 
үндэслэл 

 

1 Ц.Алтангадас С.Дэлгэрмаа ЭХТА-ийн 
17.4-1 

Гэмт/х шинжийг 
хэлбэрийн төдий. Хэр/б 
 

 

2 Ц.Алтангадас М.Эрдэнэ-Очир ЭХТА-ийн 
17.1-ийн 1 

ШТ-н удиртгал хэсэгт 
зүйлчлэл буруу, хэргийн 
дугаар буруу, 
шүүгдэгчийн нэр буруу 

 

3 Ц.Алтангадас З.Энхнасан ЭХТА-ийн 
11.6-1 

Зүйлчлэл өөрчилсөн нь 
буруу 

 

4 Ц.Алтангадас Ө.Далайбаян 
Б.Больхүү 

ЭХТА-ийн 
17.2-ийн 2 

Б-д 146.2-оор ял/о эрх 
зүйн байдлыг 
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дордуулсан. Д нь өсвөр 
насны тул ялыг багасгав. 

5 Ц.Алтангадас Б.Баярбилэг ЭХТА-ийн 
11.1-1 

Ял тохирсон гэвч биеийн 
эрүүл мэндийг харгалзан 
торгох ялаар өөрчлөв 

 

7 Ц.Алтангадас Ч.Байгаль ЭХТА-ийн 
20.7-1 

Эх-д заасан ямар гэмт 
хэрэг үйлдсэнийг тогтоох 
хэсэгт тусгаагүй, ял 
хөнгөдсөн.  
ДЗШШ-ээс шүүгдэгчийг 
хорьсон. 

 

 
 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Өөрчлөлт орсон 
үндэслэл 

 

1 Ш.Эрдэнэцэцэг З.Марал-Эрдэнэ 
нар 

ЭХТА-ийн 
11.4-2.1 

Хэргийг хэр/ б-доо 
хуулийн заалт бариагүй, 
торгох ялд хугацаа 
заагаагүй. хэр/хэр/б 
атлаа ТСАХ авсан 

 

2 Ш.Эрдэнэцэцэг С.Бэхболат 
Б.Энхтөр 

ЭХТА-ийн 
20.7-ийн 1 

Н/хүрсэн этгээдэд ЭХ-
ийн 8-р бүлгийг 
журамлаж ял/о буруу 
 

 

3 Ш.Эрдэнэцэцэг З.Энхнасан ЭХТА-ийн 
11.6-1 

Зүйлчлэл өөрчилсөн нь 
буруу 

 

4 Ш.Эрдэнэцэцэг Г.Батгэрэл нар ЭХТА-ийн 
12.1-ийн 2.1 

ДЗШ болон ХШ-аас 
өөрчлөлт. Д.Э нар 
насанд хүрсэн байхад 
Эх-н 8-р    бүлгийн 
хэрэглэх болсон 
үндэслэл заагаагүй, ялыг 
багтаасан 

 

5 Ш.Эрдэнэцэцэг Ц.Маралгоо нар ЭХТА-ийн 
17.7-1 

Хорих ялыг тэнссэн 
атлаа биечлэн 
эдлүүлэхээр 
заасан. Хорихоос өөр/т 
ял/о атлаа цагдан/х                                                                             
хугацааг оруулан 
тооцсон. 

 

7 Ш.Эрдэнэцэцэг З.Лхагвасүрэн ЭХТА-ийн 
12.1-1 

Ял хөнгөдсөн.  
1 жил хорих. 

 

8 Ш.Эрдэнэцэцэг Б.Мөнгөншагай ЭХТА-ийн 
17.1-1 

Ямар хэрэг үйлдсэн гэм 
буруутай болохыг 
 
заагаагүй 

 

9 Ш.Эрдэнэцэцэг Б.Пүрэвдорж 
Б.Отгонбат 

ЭХТА-ийн 
11.6-1 

Хэрэглэх ёсгүй хууль 
хэрэглэсэн. Хүчингүй                                                
болсон ЭБШХ-ийг 
хэрэглэсэн. 

 

10 Ш.Эрдэнэцэцэг Р.Бат-Очир 
Ө.Батмандах 

2002 оны 
ЭХТА-ийн 

150.2 

Эрүүгийн хариуцлагаас 
чөлөөлсөн 
атлаа ТСАХ авсан. Цаг/х 
хугацааг эдлэх 
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ялд оруулсан. Хохирол 
хэсэгчилсэн нь буруу 

11 Ш.Эрдэнэцэцэг Т.Батдорж ЭХТА-ийн 
11.7-1 

хорих ял оногдуулаад 
тэнссэн нь буруу. Ял/о-
гүйгээр тэнсэж өөрчлөв. 

 

12 Ш.Эрдэнэцэцэг Н.Энхтөр ЭХТА-ийн 
17.2-1 

Нээлттэйд эдлүүлэхээр 
заасан нь буруу. Цаг/х 
хугацааг буруу тооцсон 

 

13 Ш.Эрдэнэцэцэг Б.Батзаяа нар ЭХТА-ийн 
17.1-2.1 

Э нарын үйлдэлд мөнгө 
угаах гэмт хэргийн 
шинжгүй, хэлбэрийн 
төдий тул хэр/бол 

 

14 Ш.Эрдэнэцэцэг Г.Ганбаатар ЭХТА-ийн 
11.6-1 

Хохирлыг хэсэгчилсэн 
буруу. Торгох ялыг 
хэсэгчлээгүй буруу 

 

15 Ш.Эрдэнэцэцэг А.Батмөнх ЭХТА-ийн 
10.6-1 

Гэм хор арилаагүй 
байхад тэнссэн буруу. 2 
жил /хо 

 

 
 

№ Хянан 
шийдвэрлэсэн 

шүүгч 

Шүүгдэгчийн 
нэрс 

Хуулийн 
зүйл заалт 

Өөрчлөлт орсон 
үндэслэл 

 

1 Ж.Байгалмаа Б.Бадамсэрээзэд 
нар 

ЭХТА-ийн 
17.1-2.1 

Эрүүгийн хуулийн буруу 
зүйл заалт барьсан. 7.2 
гэснийг 7.5-ын 3 гэж 
өөрчлөв. 

 

2 Ж.Байгалмаа 
/бүрэлдэхүүнтэй/ 

Г.Ганзул ЭХТА-ийн 
148.2 

Торгох ялыг 
хэсэгчлэв.гаргах 
хохирлын хэмжээг 
өөрчлөв. 

 

 
 
 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЭРҮҮГИЙН ХЭРГИЙН  
АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН 

ТАНИЛЦУУЛГА 

 
 

2015 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу 

Орхон аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх байгуулагдан 

Орхон аймгийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж харъяа хамааруулан үйл 

ажиллагааг явуулж байна. 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2017 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн       
дугаар зарлигаар шүүгч Д.Ариунцэцэгийг тус шүүхийн Ерөнхий шүүгчээр томилж 
шүүгч Ц.Алтангадас, шүүгч Ж.Байгалмаа, шүүгч Ш.Эрдэнэцэцэг нарыг Орхон аймаг 
дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчийн албан тушаалд 
томилсон.  

Орхон аймаг дахь Сум дундын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нь 

Ерөнхий шүүгч Д.Ариунцэцэг, шүүгч Ц.Алтангадас, Ж.Байгалмаа, Ш.Эрдэнэцэцэг, 
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шүүгчийн туслах О.Шинцэцэг, Х.Наранцацрал, Б.Одонцэцэг, З.Ууганбаяр нарын 

бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна. 

 

2018 оны шүүн таслах ажиллагааны талаар: 

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны 

өдрийг хүртэл 248 эрүүгийн хэрэг, зөрчлийн нийт 410 хүнд холбогдох 406 хэрэг 

хүлээж авснаас 229 эрүүгийн хэргийг, 406 зөрчлийн хэргийг хянан шийдвэрлэж, 19 

эрүүгийн хэргийн үлдэгдэлтэй ажиллаж байна.  

 

Нийт 229 эрүүгийн хэргийг эцэслэн хянан шийдвэрлэснээс үзүүлвэл: 

 

 
 Нийт шийдвэрлэсэн эрүүгийн хэргийн 52% нь ердийн журмаар 48% нь 

хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэгдсэн байна. 

 

Хэргийг шийдвэрлэсэн байдал: 1-р улирлын байдлаар Нийт 139 хэрэг хянан 

шийдвэрлэснээс  

 
 

 

 

52%
48%

Sales

Ердийн журмаар 
шийдвэрлэсэн 120

Хялбаршуулсан журмаар 
шийдвэрлэсэн 109

50%

25%

6%

19%

Sales

шийтгэгдсэн нийт хүний тоо 
153

Торгох ялаар шийтгэгдсэн 
хүний тоо 76

Нийтэд тустай ажил хийлгэх 
ялаар шийтгэгдсэн хүний тоо 
17
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 Тус шүүхэд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахуулах нийт 17 

санал ирүүлсэнээс 11 сэжигтэн яллагдагчийг цагдан хорьж 3 сэжигтэн яллагдагчийг 

цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авахаас татгалзаж, 3 сэжигтэн 

яллагдагчийн цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээний хугацааг сунгасан 

байна. 

 

2018 оны 01 сарын 01-нээс 2018 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийг хүртэл 

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаатай холбоотой Хугацааны өмнө тэнсэн 

суллуулах нийт 8 санал, ял солиулах нийт 8 саналыг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн 

байна  

Давж заалдах гомдол гаргасан байдлаар нь авч үзвэл:  

 

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нийт 40 хэргийн давж заалдах шатны 

шүүхэд гаргасан гомдол, эсэргүүцэл хүлээн авч давж заалдах шатны шүүхээр 

хянагдсанаас 

 
 

Хяналтын шатны шүүхээр хянагдсан байдлаар нь авч үзвэл:  

 

Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нийт 6 хэргийн хяналтын шатны шүүхэд 

гаргасан гомдол, эсэргүүцэл хүлээн авч хяналтын шатны шүүхээр хянагдсанаас 

анхан шатны шүүхийн шийтгэх тогтоол хэвээр 1, анхан шатны шүүхийн цагаатгах 

шийтгэх тогтоол хүчингүй 3, прокурор эсэргүүцлээ буцааж авсан 2 хэрэг тус тус хянан 

шийдвэрлэгдсэн байна. 

Орхон аймаг дахь эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх нийт 349 удаа шүүх 

хуралдаан товлон зарлажээ. 

Үүнээс 349 шүүх хуралдаан хийгдэж, 44 удаагийн шүүх хуралдаан хэргийн 

оролцогчийн хүсэлтээр хойшилсон байна.  

 

47%

48%

5%

Давж заалдах шатны шүүхээр хянагдсан  
нийт 40 хэргийн хэвээр өөрчлөлт хүчингүйг 

харуулбал

Анхан шатны шүүхийн шийтгэх 
тогтоол хэвээр 19

Анхан шатны шүүхийн шийтгэх 
тогтоол өөрчлөлт орсон 19

Анхан шатны шүүхийн шийтгэх 
тогтоол хүчингүй болсон 2
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2018 оны ажлын төлөвлөгөөнд  

тусгагдсан ажлуудаас онцолбол 

 

2018 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн шүүгчдийн зөвлөгөөнөөр Эрүүгийн 

хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн 2018 онд хийж гүйцэтгэх ажлын төлөвлөгөөг 2 

чиглэлээр, 14 ажлыг хийхээр хэлэлцэн баталж, төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг 

хийж гүйцэтгэлээ.  

 

Шүүхийн үйл ажиллагаа, шинээр мөрдөгдөж эхэлсэн Эрүүгийн хууль, эрүүгийн 

хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулиудыг сурталчлах ажлын хүрээнд Орхон аймгийн 

Хуулийн байгууллагуудын Нээлттэй хаалганы өдөрлөгт шүүгчийн туслах 

Х.Наранцацрал, О.Шинэцэцэг, Б.Одонцэцэг, З.Ууганбаяр нар оролцсон байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


