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تاريخ امليالد:

 20كانون الثاين/يناير 1967
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منغويل

املعايري اإلقليمية:

آسيا /احمليط اهلادئ

اجلنسية الثانية (يف حال وجودها):

ال ينطبق

احلالة االجتماعية:

متزوج

القائمة ألف/القائمة باء

القائمة ألف

اللغات

اللغة األم :اللغة املنغولية

 -اإلجنليزية (املكتوبة) مستوى متقدم

(الشفوية) مستوى متقدم

 -الروسية (املكتوبة) بطالقة

(الشفوية) بطالقة

المؤهالت التعليمية:
 2007/09حتى الوقت الحالي
 املؤسسة :جامعة منغوليا الوطنية املؤهالت احلاصل عليها :الدكتوراه يف القانون (قيد التحضري)2011/04 - 2010/08
 املؤسسة :جامعة برايهام يونغ ،الواليات املتحدة األمريكية -املؤهالت احلاصل عليها :ماجستري يف القانون املقارن

2007/06 - 2003/09

 املؤسسة :جامعة منغوليا الوطنية ،كلية احلقو املؤهالت احلاصل عليها :ماجستري اآلداب يف القانون2007/06 - 2003/09
 املؤسسة :معهد الشؤون اخلارجية ،جامعة منغوليا الوطنية املؤهالت احلاصل عليها :ماجستري يف القانون الدويل2001/12 -1999/09
 املؤسسة :جامعة منغوليا الوطنية ،كلية احلقو املؤهالت احلاصل عليها :البكالوريوس يف القانون1999/06 - 1998/09

 املؤسسة :اجلامعة التقنية املنغولية -املؤهالت احلاصل عليها :ماجستري يف العلوم التقنية

1992/06 - 1984/09
 املؤسسة :اجلامعة التقنية املنغولية -املؤهالت احلاصل عليها :البكالوريوس يف العلوم التقنية

الخبرة المهنية:
 2015/04حتى الوقت الحالي
 جهة العمل :احملكمة العليا مبنغوليا اللقب الوظيفي :قاض -معلومات أخرى :الشعبة اجلنائية

2015/04 - 2013/10
 جهة العمل :حمكمة االستئناف اجلنائية يف العاصمة اللقب الوظيفي :قاض معلومات أخرى :كانت العديد من القضايا اليت نظرت فيها هذهاحملكمة تتعلق بأخطر اجلرائم املرتكبة يف منغوليا
2013/10 -2012/10

 جهة العمل :حمكمة العاصمة اللقب الوظيفي :قاض -معلومات أخرى :الشعبة اجلنائية

2012/10 -2006/03
 جهة العمل :حمكمة مقاطعة سوخباتار اللقب الوظيفي :قاض معلومات أخرى :عملت بصفيت قاض الدرجة األوىل يف عدد كبري مناحملاكمات اجلنائية املعقدة
2006/03 - 2004/06
 جهة العمل :وحدة التحقيق التابعة ملكتب املدعي العام اللقب الوظيفي :املدعي العام املكلف بالتحقيق معلومات أخرى :توليت مسؤولية التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يفاختصاص السلطة القضائية
2004/06 - 2003/03

 جهة العمل :الرابطة املنغولية للمحامني اللقب الوظيفي :حمامي -معلومات أخرى :حمامي الدفاع اجلنائي

أنشطة مهنية أخرى:
 2011/09إلى اآلن
 النشاط :أستاذ مساعد للقانون اجلنائي املتطور ،واإلجراءات اجلنائية املتطورة ،وعلم اجلرمية يف جامعة منغوليا الوطنية 2011/11حتى الوقت الحالي

 -النشاط :حماضر يف املعهد القانوين الدويل ملنغوليا

2016/06 -2011/09
 النشاط :عضو يف اللجنة احلكومية لصياغة قانون العقوبات اجلديد ،قانون اإلجراءات اجلنائية اجلديد ملنغوليا 2016/09حتى الوقت الحالي
 -النشاط :عضو اللجنة احلكومية لصياغة تعديالت على قانون العقوبات يف منغوليا

2016/09 - 2013/09

 عضو جلنة املسؤولية املهنية يف نقابة احملامني املنغولية: النشاط-

 حتى الوقت الحالي2017/01

 " التابعة لرابطة القضاة املنغوليةThe Scale of Justice" " عضو هيئة حترير جملة "ميزان العدالة: النشاط-

 حتى الوقت الحالي2013/05
 عضو اجمللس التوجيهي للجنة القانون الدويل لرابطة احلقوقيني املنغولية: النشاط-

 حتى الوقت الحالي2013/05
 عضو اجمللس التوجيهي للجنة القانون اجلنائي لرابطة احلقوقيني املنغولية: النشاط حتى الوقت الحالي2013/05
 عضو جلنة القضاة لرابطة احلقوقيني املنغولية: النشاط حتى الوقت الحالي2017/05

 وقانون اإلجراءات اجلنائية ملنغوليا لعام2015  عضو اللجنة اخلاصة للمحكمة العليا املعنية بصياغة التعليقات على قانون العقوبات لعام: النشاط2015
أكثر المواد المنشورة صلة بالموضوع
)" (اإلثراء غري املشروع وسيا املعاهداتIllicit enrichment and it's treaty context",
"Justice" periodical journal by The Authority Against Corruption of Mongolia# 18, 2019, at
4-24

)" (رأي خمالف يف اختصاص القانون املدينDissenting opinion in Civil law jurisdiction", "Judiciary"
periodical law journal by The Judicial General Council of Mongolia #4 December 2016, at 816
)" (تشكل مشاركة اجلمهور يف عملية صنع القرار يف احملكمة شرطا دستورياPublic participation in the Court decision making
process is a Constitutional requirement", "Law" periodical law journal by National University of
Mongolia #4, December 2014, at 88-03

)" ) تدوين العملية املتعلقة باألدلة وقواعد اإلثباتCodification of Evidence rule and Proof process",
"Law" periodical law journal by National University of Mongolia #4, December 2014, at 104-110

) هنج جديدة يف فقه ومبادئ القانون اجلنائي احلديث:(القانون اجلنائي
'Criminal law: N ew approaches in Modern criminal law doctrine and principles", Reference book
for Mongolian judges by the Supreme Court of Mongolia & Hanns Seidel Stiftung fund
(Germany) #3 2013, co-author with 9 Judges

( منغوليا- (جيب أن يكون وضع قاعدة اإلثبات ومعيار اإلثبات أحد النقاط الرئيسية يف القانون اجلنائي اجلديد
"Establishing Rule of Evidence and S tandard of Proof must be one of the leading points of New
Criminal Code of Mongolia", "Mongolia's State and Law" bimonthly magazine by Supreme
Court of Mongolia #4 (70), 2012, at 33-41
)" (مذهب ومبادئ القانون اجلنائي احلديثModern Criminal law doctrine and principles",
Reference book for Mongolian judges by the Supreme Court of Mongolia & Hanns Seidel Stiftung
fund (Germany) #2, 2012, co-author with 1O Judges

)(مقارنات اإلجراءات املبسطة لإلجراءات اجلنائية يف بلدان القانون املدين بالتفاوض على الطعن واحلكم مبوجب الطعن يف الواليات القضائية يف القانون العام
"Comparisons of Simplified procedure of Criminal proceedings in Civil law countries to Plea
bargaining and Adjudication by plea in Common law jurisdictions", "The Scale of Justice"
trimonthly law magazine by The Association of Mongolian Judges #3, December 2011, at 12-18

)" (اإلجراء املبسط لإلجراءات اجلنائيةSimplified procedure of Criminal proceeding ",
"Rule of Law" periodical law journal by National Legal Institute #3, 2011, at 54-60

)(جوهر نظام القانون العام ومقارنته مع نظام القانون املدين
"The essence of Common Law system and its comparison to the Civil law system", "Rule of
Law" periodical law journal by National Legal Institute #2, 2011 at 36-41

( 'ls It possible to have the Jury System in Mongolia?",هل ميكن اتباع نظام احمللفني يف منغوليا؟)
"Mongolian Law Review" by N ational Legal Institute #I, March 20 I I, at 3 5-4 5

'("Adjudication by plea in Common Law, jurisdictionsاحلكم بالطعن يف الواليات القضائية اليت تطبق القانون العام)
"World Affairs" periodical journal by School of Foreign Service of National University of
Mongolia #2, 2009, at108-116
( "Adjudication by Plea in Civil law jurisdictions",احلكم بالطعن يف الواليات القضائية اليت تطبق القانون املدين)
"Rule of Law' periodical law journal by National Legal Institute magazine #2, June 2009, at 7780
( "Adjudication by Plea in US criminal proceedings",احلكم بالطعن يف اإلجراءات اجلنائية يف الواليات املتحدة)
' Rule of Law' periodical law journal by National Legal Institute magazine# I, February 2009, at
49-55

(السمات اخلاصة يف التحقيق يف جرائم الفساد اليت يرتكبها مسؤولون حكوميون رفيعو املستوى)
"Particularities in the investigation of Corruption crimes committed by High level government
officials",' Mongolian State and Law" bimonthly magazine by Supreme Court of Mongolia #3 (51 ),
2007, at 31-36

أكثر الحلقات الدراسية صلة بالموضوع
 17-13كانون الثاني/يناير " 2020مكافحة متويل اإلرهاب واملنظمات اجلنائية عرب الوطنية ،وتقنيات التحقيق االقتصادي واملايل" من قبل
مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب ،ومدرسة الشرطة االقتصادية واملالية ،روما ،إيطاليا

 24حزيران/يونيو 5 -تموز /يوليو  " 2019برنامج بناء القدرات القضائية للقضاء املنغويل" الذي ينظمه معهد البحوث والتدريب
القضائيني ومتوله احملكمة العليا يف كوريا ،سيول ،كوريا

 19-17أيار/مايو  2017املؤمتر القضائي الدويل الذي ترعاه مؤسسة عائلة فورت  ،Furthباريس ،فرنسا

 30-20آذار/مارس " 2017تعزيز قدرة التدريب القضائي"  /اجلرائم االقتصادية من جانب مصرف التنمية اآلسيوي بالشراكة مع اجمللس
القضائي العام ملنغوليا ،أوالنباتار ،مونغوليا

 25-07تموز/يوليو " 2014القانون الدويل العام " من تنظيم أكادميية الهاي للقانون الدويل ،الهاي ،هولندا

 23أيلول/سبتمبر  07 -2013تموز/يوليو  " 2016دروس اللغة الفرنسية العامة"

يف مدرسة أليانس فرانسيزL'Alliance Française

ألوالنباتار ،مونغوليا

 01-03تشرين األول/أكتوبر " 2013حلقة عمل بشأن مكافحة متويل اإلرهاب :القضايا املتعلقة بالتحقيقات واملالحقات" ،نظمها فرع
مكافحة اإلرهاب التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ،أوالنباتار ،مونغوليا
 29تموز/يوليو 18 -آب/أغسطس " 2013القانون الدويل اخل اص" من تنظيم أكادميية الهاي للقانون الدويل ،الهاي ،هولندا

 16-4كانون األول/ديسمبر " 2011الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية يف اللغة االجنليزية" مراكز إنلينغوا  Inlinguaللغة ،فورت لودرديل،
فلوريدا ،الواليات املتحدة األمريكية
 29-27أيلول/سبتمبر " 2011محاية حقو الطفل" اليونيسيف ،أوالنباتار ،منغوليا مؤهل كمدرب يف جمال محاية حقو الطفل يف إطار
اإلجراءات اجلنائية

 06آذار/مارس " 2009مبادئ األدلة" بإشراف وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية ،املركز الوطين حملاكم الدولة

 08تشرين الثاني/نوفمبر  20-كانون األول/ديسمبر " 2008مكافحة االجتار باملخدرات" ،من تنظيم أكادميية مبارك للشرطة ،مصر
 30-9تشرين األول/أكتوبر  2008برنامج القيادة الدولية للزائرين الذي ينظمه مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة خارجية
الواليات املتحدة األمريكية ،واشنطن 20547
 26-24نيسان/أبريل 2006

' Das neue mongolische Zivil-und Strafprozebrecht sowie Urteilstechnik" by

Zusammnarbeit (GTZ) GmbH and US AID United States Agency: International Development Mongolia

 30حزيران/يونيو " 2006مهارات التقاضي" من قبل املركز الوطين للبحوث القانونية والقضائية والتدريب واإلعالم ،مونغوليا

 11-10تشرين األول/أكتوبر " 2006التدريب التحضريي للخرباء يف جرائم األحداث" نظمته منظمة األمم املتحدة للطفولة

 01أيلول/سبتمبر  01 - 2005أيلول/سبتمبر " 2008إذن خاص بالرتمجة الشفوية أثناء إجراءات التحقيق وإجراءات ما قبل احملاكمة
واحملاكمة باللغة الروسية" من قبل مركز التدريب التابع لوزارة العدل والشؤون الداخلية ،منغوليا
 23أيلول/سبتمبر " 2004غسل األموال والتحقيق املايل" حلقة دراسية نظمتها مبادرة قانون آسيا ،وزارة اخلزانة األمريكية ،مجعية احلرية
وسيادة القانون

 01أيلول/سبتمبر  01 -2001تموز/يوليو  2003تدريب متقدم على الرباعة يف احلديث باللغة اإلجنليزية نظمته جامعة منغوليا الوطنية
مبنغوليا ،معهد الشؤون اخلارجية
العضوية في الرابطات والجمعيات المهنية
 عضو الرابطة الدولية للقضاة عضو نقابة احملامني يف منغوليا عضو هيئة حترير جملة "ميزان العدالة" " " The Scale of Justiceلرابطة القضاة املنغولية عضو اللجنة احلكومية املعنية بصياغة التعديالت على قانون العقوبات لعام  2015وقانون اإلجراءات اجلنائية ملنغوليا لعام 2015 عضو اجمللس التوجيهي للجنة القانون الدويل لرابطة احلقوقيني املنغولية عضو اجمللس التوجيهي للجنة القانون اجلنائي لرابطة احلقوقيني املنغولية عضو جلنة القضاة لرابطة احلقوقيني املنغولية عضو اللجنة اخلاصة للمحكمة العليا املعنية بصياغة التعليقات على قانون العقوبات لعام  2015وقانون اإلجراءات اجلنائية ملنغوليا لعام 2015 عضو اللجنة اخلاصة للمحكمة العليا املعنية بالعفو وتعديل العقوبةالجوائز واألوسمة
 وسام شريف للتكرمي عن "املسامهة املقدمة إىل منغوليا وشعب منغوليا" جائزة التقدير ملوظف قضائي متميز مقدمة من وزير العدل من أجل "املسامهة البارزة يف إقامة العدل" شهادة الشرف من قبل احملكمة العليا يف منغوليااالهتمامات الشخصية
 زراعة احلدائق املنزلية والسفر والصيد رياضة كمال األجسامالحقائق األخرى ذات الصلة
 عضو وفد احملكمة العليا يف منغوليا إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف تشرين الثاين/نوفمرب 2014 -عضو وفد منغوليا إىل الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي

