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ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ  

ҮНДСЭН ХУУЛИАР ТОДОРХОЙЛСНЫ АЧ ХОЛБОГДОЛ ЮУ ВЭ? 

Шүүхийн эрх мэдлийн асуудлыг шүүх нь өөрөө бүрэн хариуцах, эсхүл улс төрийн 

байгууллага шүүхийн бүхий л асуудлыг хариуцах гэсэн хоёр туйлын маргаан, 

мэтгэлцээн дундаас Шүүхийн зөвлөл (Judicial council) хэмээх инстүүц бий болжээ.1  

Шүүхийн зөвлөл нь ийнхүү алтан дунджийг баримталсан загвар учир дэлхийн улс 

орнуудын 60 орчим хувь нь энэ загварыг хэрэглэж байгаа аж. Монгол Улс ч энэхүү 

хөгжлийн түгээмэл чиг хандлагаас хазайсангүй. 1992 онд ардчилсан, шинэ Үндсэн 

хуулиа батлахдаа Дөчин есдүгээр зүйлийн 3-т “Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие 

даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана” мөн зүйлийн 4-

т “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, 

гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие 

даан ажиллах нөхцөлөөр хангахтай холбогдсон үүргийг биелүүлнэ”, 5-д “Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” 

хэмээн “Шүүхийн зөвлөл”-ийн эрх зүйн байдлыг тусгаж чаджээ.  

2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр баталсан Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлтөөр Үндсэн хуулийн Дөчин есдүгээр зүйлийн 5 дахь хэсгийг “Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгчид дотроосоо сонгож, бусад таван гишүүнийг 

нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно. Тэдгээр нь дөрвөн жилийн хугацаагаар зөвхөн 

нэг удаа ажиллах бөгөөд Зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгоно. Шүүгчийн 

хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой Зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг 

Улсын дээд шүүхэд танилцуулна. Зөвлөлийн зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны 

журам, бүрэлдэхүүнд тавих шаардлага, томилох журмыг хуулиар тогтооно” хэмээн 

өөрчлөн найруулсан.  

1992 оны Үндсэн хуулийн төслийг болосвруулж байх үед НҮБ-ийн шинжээчид 

“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, түүнийг томилох журмыг Үндсэн хуульдаа 

заахгүй бол шүүхийн хараат бус байдал бэхжиж чадахгүй” гэсэн агуулгатай зөвлөмж 

өгсөн байдаг. Гэхдээ тухайн үед Үндсэн хуульд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүний талаар тодорхой заагаагүйг буруу гэж шууд дүгнэж болохгүй. Учир нь 

Үндсэн хууль тогтоогчид маань Шүүхийн ерөнхий зөвлөл буюу шүүхийн захиргааны 

байгууллагын талаар бүрэн дүүрэн ойлголттой байгаагүй, манайдаа шинэ зүйл байсан. 

Улс төрчид ч энэ байгууллагын талаарх ойлголт хангалттай байгаагүй.2  

Энэ байгууллага байгуулагдсан цагаасаа шүүхүүдийг орон байр, унаа тэрэг, 

техник хэрэгсэлтэй болгох, шүүгчийг сонгон шалгаруулах, шүүхийн хүний нөөцийг 

бүрдүүлэх, шүүгчдийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, шүүгчдийн цалин хөлсийг 

нэмэгдүүлэх, шүүхийн мэдээлэл, технологийг хөгжүүлэх, шүүгчдийг шаардлагатай арга 

зүй, эрх зүйн мэдээлэл, шүүхийн статистикээр хангах, түүний санг бүрдүүлэх, шүүхийн 

                                                           
1 Хамгийн анх Франц болон Итали улсуудад ардчилсан бус дэглэмийг халсны дараа шүүхийн 
удирдлагыг партизан улс төрчдөөс чөлөөлөхийн тулд шүүхийн зөвлөлийг байгуулж байжээ. 
2 1992 онд Үндсэн хуулийн төслийн энэ хэсгийг хэлэлцэж байх үед “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
бол зөвхөн Дээд шүүхийн аж ахуй, санхүү хариуцах үүднээс ... бол ийм жижиг юм оруулж 
маргахын хэрэггүй” (397-р тойргийн депутат), “Шүүхийн ерөнхий зөвлөл байгуулна гэдэг чинь 
шүүхүүдийн нэгтгэсэн бас нэг шүүх гарч ирэх нь ээ” (80-р тойргийн депутат) гэх зэрэг санал 
гарч байжээ. Б.Чимид “Үндсэн хуулийн үзэл баримтлал” УБ., 2017 он, 269 дэх тал. 
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талаарх мэдлэг, мэдээллээр иргэд, олон түмнийг хангах, шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд 

хүртээмжтэй байлгах чиглэлээр үзэгдэж харагдахуйц үлэмж ажил хийж амжуулсныг 

хэн ч үгүйсгэхгүй байх.  

Харин одоо цаг өөр болсон. Энэ байгууллага ямар чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг, юу 

хийдэг байгууллага болохыг мэдэхгүй хүн цөөхөн болсон. Ялангуяа Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн шүүгчийг сонгон шалгаруулах, албан тушаалаас нь чөлөөлөх, бүрэн эрхийг 

нь түдгэлзүүлэх зэрэг чиг үүргээр дамжуулан шүүхийн шүүн таслах чиг үүрэгт 

хөндлөнгөөс нөлөөлөх эрсдэлтэй байдаг. Иймд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг Үндсэн хуульд заасан нь Монгол Улсад хараат бус, хариуцлагатай 

шүүхийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Өнгөрсөн хугацаанд Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг ердийн хуулиар тодорхойлж байсан нь уг 

байгууллагын бүрэлдэхүүний тоог нэмэх, бууруулах,3 өөр инстүүцэд ээлжлэн 

“хавсарга” байдлаар хариуцуулах боломжийг бий болгож, энэ зарим талаараа  

шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдалд зүй бусаар нөлөөлөх эрсдэлийг бий 

болгож байсан.   

Тодруулбал, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргыг 1993-1996 онд Улсын дээд 

шүүхийн Ерөнхий шүүгч, 1996-2002 онд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын 

гишүүн (энэ хугацаанд таван Хууль зүйн сайд ШЕЗ-ийн дарга хийгээд үзсэн), 2002-2013 

онд буцаад Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч хавсран хийж байв. Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн даргын албыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн сайд 

хавсран хийх хийж байх үед гүйцэтгэх эрх мэдэл, улс төрийн албан тушаалтны зүгээс 

шүүхэд зүй бусаар нөлөөлөх эрсдэл үүсгэсэн бол Улсын дээд шүүхийн Ерөнхий шүүгч 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын албыг хавсран хийж байх үед шүүн таслах 

ажиллагаа болон шүүхийн захиргаан эрх мэдэл нэг гарт буюу Дээд шүүхэд төвлөрч 

шүүхийн дотоод хараат бус байдал алдагдах нөхцөл үүссэн. Гэтэл 2012 онд энэ 

байдлыг засах зорилгоор батлагдсан Шүүхийн захиргааны тухай бие даасан хуулийг 

батлахдаа “шүүгчийг өөрт нь санал болгож томилуулдаг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

бүрэлдэхүүнийг давхар Ерөнхийлөгч томилох”-оор зохицуулсан нь “дарин дээр давс” 

гэгч болж, шүүх дэх Ерөнхийлөгчийн нөлөөллийг үлэмж нэмэгдүүлэх бололцоог 

бүрдүүлсэн хэрэг болсон билээ. 

2012 онд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, гишүүнийг Ерөнхийлөгч томилох 

талаарх хуулийн төслийг хэлэлцэж байх үед УИХ-ын зарим гишүүд, тухайлбал 

Д.Лүндээжанцан гишүүн: “Ерөнхийлөгч бүх шатны шүүхийн шүүгчийг томилдог.  

Дээр нь одоо шүүгчийг сонгон  шалгаруулдаг Ерөнхий зөвлөлийг  нь  томилчих  юм 

бол хүчний баланс нөгөө  тал руугаа хэт орох, тэмээн  тэнгийн  ачаа нэг тал руугаа 

болчихоод байна”, О.Баасанхүү гишүүн: “Ерөнхийлөгч маань шүүгчийг томилдог, 

тэгсэн хэр нь Ерөнхий зөвлөлийг  томилдог  ингээд  ерөөсөө шүүхийг бүхэлд нь 

                                                           
3 Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь 1993-2002 онд 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, 2002-2013 онд 14 

гишүүний бүрэлдэхүүнтэй, тэдгээр нь бүгд орон тооны бус байсан бол, 2013 оноос хойш орон 

тооны 5 гишүүнтэй, тэдгээрийг анхан шат, давж заалдах, хяналтын шатны шүүх, хууль зүйн 

асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүн, Монголын хуульчдын холбоо гэсэн таван газраас 

нэр дэвшүүлж Ерөнхийлөгч, даргыг нь гишүүдийнх нь санал болгосноор мөн адил Ерөнхийлөгч 

томилдог зохицуулалт одоогийн байдлаар үйлчилж байна.  
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томилдог гэсэн ганцхан өгүүлбэр дээр тохогдож байгаа юм биш үү. Ерөнхийлөгчийн 

мэдлийн шүүх засаглал болох гээд байна. ... нэг субъект дангаараа байх нь жинхэнэ 

хараат болдог байхгүй юу”4 хэмээн одоогийн нөхцөл байдлын дүр зургийг хэлж 

байсан нь чуулганы хуралдааны тэмдэглэлд бичигдэн үлджээ.  

Мөн Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнийг 

нэр дэвшүүлэх нь бол өөр өөр субъектэд байж болно. Тэрийг нь ингэж баталгаажуулдаг 

нэг субъект байх нь зүйтэй гэсэн үүднээс л хэлж байгаа. Түүнээс биш бол 

Ерөнхийлөгчийн үзэмжээр томилох, батлах тухай асуудал бол байхгүй ээ”5 гэж хэлж 

байсан боловч, бодит байдал дээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр хэнийг 

томилох, хэнийг ажиллуулах нь Ерөнхийлөгчөөс хамааралтай болж хувирсан. 

Ерөнхийлөгч санал болгосон нэр дэвшигчийг томилохгүй, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

гишүүнийг анх санал болгосон газар нь хариуцлага тооцож эгүүлэн татаж чадахгүй 

болсон. 

Өөрөөр хэлбэл, өнгөрсөн хугацаанд шүүхийн захиргааны байгууллагыг эхлээд 

шүүхэд өөрт нь, дараа нь гүйцэтгэх эрх мэдэлд, түүний дараа шүүхэд өөрт нь, хамгийн 

сүүлд бие даасан байгууллага (Ерөнхийлөгчийн нөлөөлөл дор) хэлбэрээр байгуулж 

үзжээ. Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт батлагдахаас өмнө шүүхийн захиргааг 5 дахь 

удаагаа өөрчилж дахин Улсын дээд шүүхийн дэргэд байлгах санал хүчтэй гарч, энэ 

талаар хуулийн төсөл боловсруулагдаж байна гэх мэдээлэл гарч байв. Магадгүй 

Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөөр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг 

тодорхойлоогүй байсан бол Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн одоогийн зохицуулалтыг 

өөрчлөх байсан байхыг ч үгүйсгэхгүй юм.  

13 шүүгч 

13 гэсэн тоо манай улсын түүх, улс төртэй их холбогддог. 1190 оны орчим 

Даланбалжудад Тэмүжин, Жамухагийн хооронд болсон тулалдааныг түүхэнд “13 

хүрээний тулалдаан” гэж нэрлэдэг.  “Элсний 13” гэвэл манай улс төрийн хүрээнийхэн 

андахгүй гэдэг. Тэгвэл энэ тоо бас шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй бас холбогддог.   

Учир юу гэвэл, 2013 оны Шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу шүүхийг нутаг дэвсгэрийн 

зарчмаар бус тойргийн зарчмаар байгуулав. Ингээд тухайн үед ажиллаж байсан давж 

заалдах болон анхан шатны шүүхийн бүх шүүгчийг албан тушаалаас нь чөлөөлж, 

өөрчлөн байгуулагдсан тойргийн шүүхэд нь томилох саналыг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 

Ерөнхийлөгчид өргөн барив. Гэтэл Ерөнхийлөгч шүүгчдийг тойргийн шүүхэд нь дахин 

томилсон зарлигийг гаргахдаа нийт 409 шүүгчээс 397-г нь томилж, 12 шүүгчийг 

томилоогүй үлдээсэн. Энэ байдал 2015 оны Шүүх байгуулах тухай хуулийн дагуу 

хийгдсэн томилгоонд дахин давтагдаж мөн л 1 шүүгчийг томилохгүйгээр үлдээж, нийт 

13 шүүгч шүүхийн бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөөр ёс бусаар ажилгүй болсон. 

Ямар үндэслэлээр эдгээр шүүгчийг томилоогүй үлдээсэн үндэслэл нь одоог хүртэл 

тодорхой болоогүй байсаар байгаа билээ.   

                                                           
4 Улсын Их Хурлын 2012 оны намрын ээлжит бус чуулганы 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
хуралдааны тэмдэглэл 
5 Улсын Их Хурлын 2012 оны намрын ээлжит бус чуулганы 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн 
хуралдааны тэмдэглэл 
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Шүүгчдийг тойргийн шүүхэд нь томилоогүй асуудлаар Хуульчдын холбооны 

албан бичигт хариу өгсөн Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн албан бичигт6 “Шүүгчийн эрх 

зүйн байдлын тухай хуулийн 15.2-т “Ерөнхийлөгч Ерөнхий зөвлөлөөс санал болгосон 

нэр дэвшигчийг судлан үзэж, түүнийг томилох буюу томилохоос татгалзах шийдвэрийн 

аль нэгийг гаргана” хэмээн заасны дагуу нэр дэвшигчийг7 томилох эсэх нь 

Ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн хүрээнд хамаарах асуудал байна” гэсэн хариуг өгч 

байсан байдаг.  

Үндсэн хуульд зааснаар Шүүхийн ерөнхий зөвлөл нь шүүхийн бие даасан, 

шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах үндсэн зорилготой байтал 13 шүүгчийн эрх ашгийг 

хамгаалах талаар ямар ч арга хэмжээ аваагүй нь Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүд 

өөрсдийг нь томилдог албан тушаалтан (Ерөнхийлөгч) –ны эсрэг шүүгчдийн эрх, хууль 

ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалж чадахгүй нөхцөл байдал үүссэн.  

Гэхдээ бид, одоо Үндсэн хуульд оруулсан дээрх нэмэлт, өөрчлөлтөөр шүүхийн 

бие даасан, шүүгчийн хараат хамгаалах үүргээ хараат бус, шударгаар гүйцэтгэж чадах 

тийм шүүхийн захиргааны байгууллагыг бий болгох эрх зүйн үндсийг бэхжүүлээд 

байна. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэй холбогдох Үндсэн хуульд оруулсан энэхүү нэмэлт, 

өөрчлөлт бол бидний өнгөрсөн 26 жилийн  туршлага, алдаа, оноон дээр тулгуурлаж, 

үүний хажуугаар олон улсын сайн жишгийг харгалзан боловсруулагдсан, Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийг аль нэг байгууллага, албан тушаалтанд нөлөөлөл, дэргэд байлгах 

санаархлыг хязгаарласан, зөвхөн уг байгууллагын бүрэлдэхүүний тоог нь заагаад 

зогсохгүй, тэдгээрийг шүүгч болон шүүгч бус гишүүдийн тэнцүү тооцоотойгоор 

бүрдүүлэхээр заасан нь ач холбогдолтой. Тэнцвэртэй холимог бүрэлдэхүүн нь 

шүүхийн зөвлөлийг хэтэрхий олон шүүгч гишүүнээр бүрдүүлж хяналтгүй болгох эсхүл 

гүйцэтгэх эрх мэдлийн хүчтэй нөлөөнд оруулах гэсэн хоёр туйлшралын аль алинаас 

урьдчилан сэргийлдэг тул шүүгчийн хараат бус болон хариуцлагатай байдлын аль 

алиныг зэрэг хангах хамгийн боломжит хувилбар бол шүүхийн зөвлөл дэх шүүгч болон 

шүүгч биш гишүүдийн тоог тэнцвэртэй бүрдүүлэх байдаг.8 Энэ нь Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөл шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хамгаалах үндсэн үүргээ 

хараат бусаар хэрэгжүүлж, шүүх дэх улс төрийн нөлөөлөл багасах, хариуцлагатай, 

хараат бус шүүхийн тогтолцоо бэхжихэд чухал нөлөө үзүүлнэ.  

Үндсэн хуульд дээрх заалтыг оруулснаар бүх зүйл сайхан болчихгүй гэдэг нь 

ойлгомжтой. Улсын Их Хурлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 09-ний өдрийн чуулганы 

нэгдсэн хуралдаанаар “Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд 

хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай” 

Улсын Их Хурлын тогтоолыг баталсан ба энэ тогтоолын хүрээнд Үндсэн хуулийн дээрх 

заалтын үзэл санааг бататган бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой хууль нь Шүүхийн 

захиргааны тухай хууль байх юм. Одоо энэ хууль хэрхэн шинэчлэгдэн батлагдахаас 

                                                           
6 Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн Монголын Хуульчдын холбоонд хаягласан 2014 оны 01 дүгээр 
сарын 23-ны өдрийн 01/92 тоот албан бичиг. 
7 Эдгээр 13 шүүгч нь шүүгчийн сонгон шалгаруулалтад оролцсон нэр дэвшигч бус, харин бүрэн 
эрхээ хэрэгжүүлж байсан шүүгч нар байсан. 
8 О.Мөнхсайхан нар “Монгол Улс дахь Шүүхийн захиргааны загвар: Тулгамдсан асуудал 
шийдвэрлэх арга зам” Нээлттэй Нийгэм Форум, УБ., 2015 он, 25 дахь тал. 
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хараат бус, хариуцлагын шүүхийн тогтолцоог бэхжүүлэх Үндсэн хуулийн дээрх нэмэлт, 

өөрчлөлтийн үзэл санаа бодит амьдрал дээр хэрэгжих эсэх шууд хамаарна.  

Эцэст нь тэмдэглэхэд ямар ч инстүүц түүнд ажиллах шударга, зарчимч, ёс 

зүйтэй хүмүүсгүйгээр чиг үүргээ хуулийн дагуу, шударгаар хэрэгжүүлж чадахгүй. Сайн 

хуулийг бүтээхэд оюун ухаан, мэдлэг чухал бол сайн хуулийг хэрэгжүүлэх (зөв 

хэрэгжүүлэх)-д зүрх сэтгэл чухал гэж үг байдаг.  

2015 онд хийсэн судалгаагаар санал асуулгад оролцсон 281 шүүгчийн 57 хувь 

нь 2013 онд болсон Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнээр анхан, давж заалдах, 

хяналтын шатны шүүхийн шүүгчдийн хамтарсан зөвлөгөөнөөс тус бүр нэг төлөөллийг 

сонгох сонгууль  шударга явагдаагүй гэж хариулсан байдаг.9 2013 оны 12 дугаар сард 

зарим шүүгчдээс шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах талаар ажиллахгүй байгаа, мөн 

өөрсдөө шүүгчийн хараат бус байдалд халдсан үйл ажиллагаа явуулж байна хэмээн 

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн нэр бүхий гишүүдийг эгүүлэн татах процессийг эхлүүлэх 

хүсэлтийг “Монголын Шүүгчдийн холбоо” ТББ-ын Удирдах зөвлөлд ирүүлж байсан ч 

энэ талаарх эрх зүйн зохицуулалтгүйгээс уг асуудал шийдвэрлэгдээгүй байна.10 Мөн 

2016 оны 8 дугаар сард Монголын Хуульчдын холбооноос өөрийн санал болгож 

томилуулсан Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нь шүүгчдийн эрх, хууль ёсны ашиг 

сонирхлыг хамгаалах, шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах 

талаар хуульд заасан үүргээ биелүүлж ажиллахгүй байна” гэсэн үндэслэлээр эгүүлэн 

татах саналыг Ерөнхийлөгчид гаргаж байсан боловч Ерөнхийлөгчийн зүгээс шийдвэр 

гаргаагүй11 зэрэг практик туршлага бий билээ.   

Иймд одоо Улсын Их Хурал Шүүхийн захиргааны тухай хуулийг шинэчлэн 

батлахдаа улс төрийн явцуу ашиг сонирхлоор бус, туулж өнгөрүүлсэн алдаа, оноогоо 

шүүн тунгааж, асуудалд бодитой, шинжлэх ухаанчаар хандаж Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн гишүүнийг нээлттэй, ил тод, шударга процессоор сонгон бүрдүүлэх12, 

хариуцлага алдсан, чиг үүүргээ биелүүлж ажиллаагүй Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 

гишүүнийг албан тушаалаас нь чөлөөлөх, хариуцлага тооцох журмыг нарийвчлан 

зохицуулах шаардлагатай. 

                                                           
9 Ж.Хунан, П.Баттулга, М.Мөнхжаргал “Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын 
баталгаа: Шүүгчийн томилгоо” Нээллтэй Нийгэм Форум, УБ., 2015 он, 34 дэх тал. 
10 Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү. http://judge.mn/home/view/?id=119 сүүлд 2020.01.10-нд хандсан. 
11 Дэлгэрэнгүйг эндээс үзнэ үү. https://www.mglbar.mn/news/1411 сүүлд 2020.01.10-нд хандсан. 
12 Шүүхийн захиргааны тухай хуульд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчийг 

сонгох журмыг нарийвчлан зохицуулаагүйгээс болж 2013 онд анхан болон давж заалдах 

шатны шүүхийн шүүгчид Улаанбаатар хотод нэг дор цугларч Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн  

гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох ажиллагааг явуулсан байдаг бол 2016 онд Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлөөс 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр 24 дүгээр тогтоолоор “Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн болон Ёс зүн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх, санал болгох журам”-ыг баталж уг 

журмын дагуу анхан болон давж заалдах шатны шүүхүүд шүүх тус бүр дээрээ шүүгчдийн 

зөвлөгөөнөө хийж, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшүүлэх, сонгох ажиллагааг 

явуулсан байдаг.  
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