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ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ   
2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ТАЙЛАН 

 
 

Нэг. Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх 
чиглэлээр: 

 
Хууль зүйн туслалцааны төвийн нийт салбарын улсын өмгөөлөгчид нь 2020 оны 

1 дүгээр улирлын  байдлаар 1190 эрүүгийн хэргийн 1272 холбогдогчид өмгөөллийн 
үйлчилгээ үзүүлсэн байна. 

Нийт эрүүгийн хэргээс 460 хэргийг шүүхээр, 18 хэргийг шүүхийн өмнөх шатанд 
шийдвэрлүүлж, төлбөрийн чадвартай болох нь тогтоогдсон 61, харьяаллын биш 18, 
өмгөөлөгчөөс татгалзсан 6, бусад шалтгаанаар 5 нийт 90 хэргийн холбогдогчид 
өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж, 622 хэрэг эрүүгийн хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаандаа явж байна.  

Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхээр буюу өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хүлээн 

авсан нийт 1190 эрүүгийн хэргийн 1272 холбогдогчоос: 

• Насанд хүрээгүй 69 

•  Бичиг үсэг тайлагдаагүй 179 

•  Хөгжлийн бэрхшээлтэй 43 

•  Гадаадын иргэн 5 

•  Оршин суух тодорхой хаяггүй Монгол Улсын 5 иргэн тус тус үйлчлүүлсэн 

байна. 

Тайлант хугацаанд хүлээн авсан хэрэг, холбогдогчийн тоон мэдээллийг 

2019 оны мөн үеийн тоон мэдээлэлтэй харьцуулан харуулбал:  

  

 

 

 

 

 

 Харьцуулалтаас үзхэд хэргийн тоонд төдийлөн өөрчлөлт гараагүй ч, 

холбогдогч 34 буюу 2.6 хувиар буурсан үзүүлэлт харагдаж байна. 
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Тайлант хугацаанд өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхээр хүлээн авсан нийт хэрэг 

болон холбогдогчийн тоон мэдээллийг салбар тус бүрээр танилцуулбал: 

/Ихээс бага руу эрэмбэлсэн байдлаар/ 

№ Салбар 
Хүлээн авсан эрүүгийн 

хэргийн тоо 
Эрүүгийн хэргийн холбогдогч 

1 Баянзүрх дүүрэг 151 160 

2 Сонгинохайрхан дүүрэг 124 143 

3 Баянгол дүүрэг 116 118 

4 Чингэлтэй дүүрэг 78 80 

5 Төв аймаг 63 77 

6 Сүхбаатар дүүрэг 75 75 

7 Хан-Уул дүүрэг 70 74 

8 Архангай аймаг 61 67 

9 Хөвсгөл аймаг 45 49 

10 Баянхонгор аймаг 41 41 

11 Дархан-Уул аймаг 31 39 

12 Дорнод аймаг 38 39 

13 Налайх дүүрэг 36 36 

14 Өвөрхангай аймаг 31 33 

15 Баян-Өлгий аймаг 25 27 

16 Сэлэнгэ аймаг 24 25 

17 Дундговь аймаг 21 21 

18 Сүхбаатар аймаг 21 21 

19 Сэлэнгэ аймаг /Мандал сум/ 17 17 

20 Увс аймаг 16 17 

21 Говьсүмбэр аймаг 13 17 

22 Булган аймаг 15 16 

23 Орхон аймаг 12 13 

24 Хэнтий аймаг 11 12 

25 Багануур дүүрэг 11 11 

26 Говь-Алтай аймаг 10 10 

27 Ховд аймаг 9 9 

28 Дорноговь аймаг 9 9 

29 Завхан аймаг 8 8 
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Хүнд гэмт хэрэг
45%

Хөнгөн гэмт хэрэг
55%

30 
Дорноговь аймгийн /Замын-Үүд 
сум/ 

5 5 

31 Өмнөговь аймаг 3 3 

Нийт 1190 1272 

 

Тайлант хугацаанд улсын өмгөөлөгч Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх 

ажиллагаанд аль шатнаас оролцож эхэлсэн эсэх тоон үзүүлэлтийг танилцуулбал: 

Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны шат Хэргийн тоо 

Хэрэг бүртгэх шат 91 

Мөрдөн байцаах шат 726 

Прокурорын шат 44 

Анхан шатны шүүх 308 

Давж заалдах шатны шүүх 20 

Хяналтын шатны шүүх 1 

Дээр дурдсан тоон үзүүлэлтээс үзэхэд нийт 1190 эрүүгийн хэргийн 726 буюу 68.6 

хувьд нь хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах шатнаас эхлэн өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэн 

ажиллаж байгаа нь харагдаж байна. Энэ нь төлбөрийн чадваргүй эрүүгийн хэргийн 

холбогдогчдод эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эхний үе шатнаас цаг 

алдалгүй хууль зүйн туслалцааг үзүүлж, иргэний хуулиар олгогдсон эрхийг төрөөс 

хангаж ажиллаж байна гэсэн үг юм.  

Улсын өмгөөлөгчдийн шүүхийн өмнөх шатанд болон шүүхээр 

шийдвэрлүүлсэн нийт 478 хэргийг гэмт хэргийн ангиллаар нь танилцуулбал:   

• 264 буюу 55.3 хувийг хөнгөн гэмт хэрэг 

• 214 буюу үлдсэн 44.7 хувийг хүнд гэмт хэрэг тус тус эзэлж байна. 
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2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар шүүхийн өмнөх шатанд болон 

шүүхээр шийдвэрлүүлсэн нийт 478 хэрэгт улсын өмгөөлөгчид доорх хугацаагаар 

тухайн хэрэгт оролцож хууль зүйн туслалцаа үзүүлсэн байна:  

 

• 150 хэрэгт 14 хоног хүртэл; 

• 262 хэрэгт 15-90 хоног хүртэл;  

• 47 хэрэгт 91-150 хоног хүртэл; 

• 19 хэрэгт 151 хоногоос дээш хугацаагаар тус тус оролцсон байна.  

 

 
 

Өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулж буй хугацааг өнгөрсөн оны мөн 

үеийнхтэй харьцуулан харахад Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчид 

нийт шийдвэрлэгдсэн хэргийн дийлэнх хувийг 15-90 хоногт буюу хуулийн хугацаанд нь 

хэргийг шийдвэрлүүлэн ажиллаж байгаа нь харагдаж байна. 

Тайлант хугацаанд Хууль зүйн туслалцааны төвийн улсын өмгөөлөгчдийн 

шүүхийн болон шүүхийн өмнөх шатанд шийдвэрлүүлсэн нийт хэргийг төрлөөр нь 

ангилан үзвэл: 

➢ Хулгайлах  209 буюу 44%; 

➢ Хүний эрүүл мэндэд хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд хохирол санаатай учруулах 137 

буюу 29%; 

➢ Дээрэмдэх 14 буюу 3%; 

➢ Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын болон ашиглалтын журам 

зөрчих 15 буюу 3%; 

➢ Хүнийг алах 14 буюу 3%; 

➢ Бусад гэмт хэрэг 88 буюу 18%-ийг тус тус эзэлж байна. 

Үзүүлэлтээс харахад үнэ төлбөргүй өмгөөллийн үйлчилгээ авсан иргэдийн 47  

хувь нь өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт холбогдсон байгаа нь улсын өмгөөлөгчид 

хандаж байгаа иргэд нэг талаас амьжиргааны түвшин доогуур, эрхэлсэн тодорхой 

ажилгүй, тогтмол орлогогүй, зав чөлөө ихтэй, нөгөө талаас боловсролын түвшин 
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262, 55%

47, 10% 19, 4%

Графикаар танилцуулбал 
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доогуур, хуулийн мэдлэг багатайгаас өөрийн үйлдлийн учир холбогдол, хариуцлагыг 

ухамсарлах чадвар сул байгаатай шууд хамааралтай байна. 

Хууль зүйн туслалцааны төв нь 2020 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар эрэгтэй 

1746,  эмэгтэй 944 иргэн буюу нийт 2690 иргэнд хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө, 

мэдээлэл өгсөнөөс гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн 93 иргэнд хууль зүйн зөвлөгөө 

мэдээлэл өгч ажилласан байна. 
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