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Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганы 
 Хууль зүйн байнгын хорооны 4 дүгээр сарын 28-ны өдөр  

/Мягмар гараг/-ийн хуралдааны товч тэмдэглэл 
 
 Хууль зүйн байнгын хорооны дарга Х.Нямбаатар ирц, хэлэлцэх асуудлын 
дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 

 
 Хуралдаанд ирвэл зохих 19 гишүүнээс 10 гишүүн ирж, 52.6 хувийн ирцтэйгээр 
хуралдаан 11 цаг 43 минутад Төрийн ордны “Жанжин Д.Сүхбаатар” танхимд эхлэв.  
 
  Чөлөөтэй: Б.Дэлгэрсайхан, Б.Пүрэвдорж, Л.Оюун-Эрдэнэ; 
 Эмнэлгийн чөлөөтэй: Ц.Гарамжав; 

Тасалсан: Н.Учрал, С.Эрдэнэ. 
 

 Нэг.Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 02 дугаар дүгнэлт 
 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 

ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Баярмаа, Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба, 
Н.Монголмаа нар байлцав.  

 
Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 02 дугаар дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 

гишүүн Л.Энх-Амгалан танилцуулав.  
 
Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Нямдоржийн 

тавьсан асуултад Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Энх-Амгалан хариулж, тайлбар хийв.  
 

Үндсэн хуулийн цэцийн 2020 оны 02 дугаар дүгнэлттэй холбогдуулан Улсын Их 
Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, Ц.Нямдорж нар үг хэлэв.  
 

Х.Нямбаатар: 1.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны 
өдөр баталсан Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 
6.1 дэх хэсэгт “Энэ хуульд заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө Улсын дээд 
шүүхэд бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож, энэ хуульд заасан шаардлага хангасан 
Монгол Улсын иргэнийг Улсын Их Хуралд нэр дэвшүүлэх эрхтэй.” гэж заасны “Энэ 
хуульд заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө…” гэсэн нь Монгол Улсын 
Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад “шууд буюу төлөөлөгчийн 
байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй, төрийн 
байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй, сонгох эрхийг арван найман наснаас эдэлнэ, 
сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллага, албан тушаалд тавих шаардлагыг 
харгалзан хуулиар тогтооно.” гэж заасныг зөрчсөн байна гэсэн Үндсэн хуулийн 
цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:   0 
 Татгалзсан:  12 
 Бүгд:                        12 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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2.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан 
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт 
“Энэ хуульд заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө Улсын дээд шүүхэд 
бүртгүүлсэн нам сонгуульд оролцож, энэ хуульд заасан шаардлага хангасан Монгол 
Улсын иргэнийг Улсын Их Хуралд нэр дэвшүүлэх эрхтэй.” гэж заасны “Энэ хуульд 
заасны дагуу сонгууль товлон зарлахаас өмнө…” гэсэн нь Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад “төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг 
хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний 
эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг 
иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэж заасныг зөрчсөн байна гэсэн Үндсэн хуулийн цэцийн 
дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:   0 
 Татгалзсан:  12 
 Бүгд:                        12 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

3.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан 
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3.1 дэх 
заалтад “Энэ хуульд заасны дагуу нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх 
хугацаанаас өмнө Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн.” гэж заасны “Энэ хуульд заасны 
дагуу нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх хугацаанаас өмнө…” гэсэн нь 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад “шууд буюу 
төлөөлөгчийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт оролцох эрхтэй, 
төрийн байгууллагад сонгох, сонгогдох эрхтэй, сонгох эрхийг арван найман наснаас 
эдэлнэ, сонгогдох насыг төрийн зохих байгууллагад албан тушаалд тавих 
шаардлагыг харгалзан хуулиар тогтооно.” гэж заасныг зөрчсөн байна гэсэн Үндсэн 
хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн:   0 
 Татгалзсан:  12 
 Бүгд:                        12 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

4.Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан 
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3.1 дэх 
заалтад “Энэ хуульд заасны дагуу нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх 
хугацаанаас өмнө Улсын дээд шүүхэд бүртгүүлсэн.” гэж заасны “Энэ хуульд заасны 
дагуу нам, эвсэл сонгуульд оролцохоо илэрхийлэх хугацаанаас өмнө…” гэсэн нь 
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1 дэх заалтад “төрөөс хүний 
эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг 
бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн 
эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна.” гэж заасныг зөрчсөн байна гэсэн 
Үндсэн хуулийн цэцийн дүгнэлтийг хүлээн зөвшөөрөх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн:   0 
 Татгалзсан:  12 
 Бүгд:                        12 
 0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Л.Энхболд Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.  
 
 Уг асуудлыг 12 цаг 07 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Хоёр.Коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, тэмцэх тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 
хуулийн төслүүд /Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Энхбаяр, Х.Нямбаатар нар 
2020.04.17-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, анхны хэлэлцүүлэг, санал, дүгнэлтээ 
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд хүргүүлнэ/ 
 

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны 
Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, Эрүүл мэндийн яамны Нийгмийн 
эрүүл мэндийн газрын дарга Т.Энхзаяа, Сангийн яамны Хуулийн хэлтсийн дарга 
З.Энхболд, Цагдаагийн ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Л.Нямдаваа, Онцгой 
байдлын ерөнхий газрын Стратеги, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Б.Баянмөнх, 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Хуулийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 
И.Мөнхбаяр нар оролцов. 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 

ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Баярмаа, Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба, 
Н.Монголмаа нар байлцав.  
 

Хуулийн төслийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатар, Н.Оюундарь, 
Ш.Раднаасэд нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны дарга 
Х.Нямбаатар хариулж, тайлбар хийв.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Нямдорж, Л.Болд нар үг хэлэв.  
 
Улсын Их Хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын 

томьёоллоор санал хураалт явуулав. 
 

Нэг.Эрүүгийн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн талаарх 
зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол: 

 
Х.Нямбаатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төслийн 

1 дүгээр зүйлийн 1 дэх заалтын “шаардлага, сэрэмжлүүлэг, анхаарлыг” гэснийг 
“шаардлагыг” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   6 
 Татгалзсан:    7 
 Бүгд:                        13 
 46.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
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Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болдын дэмжсэн санал техникийн саатлын улмаас 

эсрэг гарсан тул дээрх санал хураалтыг хүчингүй болгож, дахин санал хураалт 
явуулах горимын санал гаргав. 

 
Х.Нямбаатар: Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болдын гаргасан горимын саналыг 

дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн    8 
Татгалзсан    5 
Бүгд   13 
61.5 хувийн саналаар горимын санал дэмжигдлээ.  
 

   Х.Нямбаатар: Дээрх саналыг дэмжье гэсэн санал хураалтыг дахин явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн    9 
 Татгалзсан    4 
 Бүгд                         13 
 69.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

2.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төслийн 1 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь заалтын “аюул, нийгэмд үүссэн бусад эрсдэлийн” гэснийг “аюулын” 
гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   9 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:                        13 
 69.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
 Дээрх саналтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатар үг 
хэлэв. 

 
Хоёр.Зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 

талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол: 
 

Х.Нямбаатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төслийн 
1 дүгээр зүйлийг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулах: 
 

“Нэгдүгээр зүйл.Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13 дугаар зүйлд дор дурдсан 
агуулгатай 2, 3 дахь хэсэг нэмсүгэй: 
 

2.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол аюулын үед эрх бүхий 
байгууллагаас тогтоосон хорио цээр, хөдөлгөөний хязгаарлалт, тэдгээрийн дэглэм 
зөрчсөн эсхүл саад учруулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол хүнийг 
таван зуун нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгох эсхүл долоогоос гуч хоногийн 
хугацаагаар баривчлах шийтгэл оногдуулах, хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй 
тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно. 
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3.Гамшиг, аюулт үзэгдэл, халдварт өвчин, осол аюулын үед эрх бүхий 
байгууллагаас өгсөн мэдээ, мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр, саадгүйгээр мэдээлэх 
үүргээ биелүүлээгүй бол хуулийн этгээдийг таван мянган нэгжтэй тэнцэх хэмжээний 
төгрөгөөр торгоно.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   7 
 Татгалзсан:    6 
 Бүгд:                        13 
 53.8 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

2.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төслийн 2 дугаар 
зүйлийн 1 дэх заалтын 5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “аюул, нийгэмд үүссэн 
бусад эрсдэлийн” гэснийг “аюулын” гэж, “түгээсэн бол” гэснийг “түгээсэн нь эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол” гэж тус тус өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн 
санал хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   9 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:                        13 
 69.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

3.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төслийн 3 дугаар 
зүйлийн “5, 6, 7” гэснийг “4, 5, 6” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   9 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:                        13 
 69.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

4.Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Оюунхоролын гаргасан, Төслийн 1 дүгээр 
зүйлийн 2 дахь хэсгийн “таван зуун нэгжтэй” гэснийг “эхний удаа арван нэгж, давтан 
үйлдвэл хорин нэгжтэй” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт 
явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   2 
 Татгалзсан:  11 
 Бүгд:                        13 
 15.4 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.  
 

5.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Болдын гаргасан, Төслийн 2 дугаар зүйлийн 1 дэх 
заалтын 15.13 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн “таван зуун” гэснийг “таван мянган” гэж, 
“таван мянган” гэснийг “тавин мянган” гэж өөрчлөх гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   4 
 Татгалзсан:    9 
 Бүгд:                        13 
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 30.8 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй.  
 

Гурав.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолол: 

 
Х.Нямбаатар: 1.Улсын Их Хурлын гишүүн Л.Мөнхбаатарын гаргасан, Төсөлд 

дор дурдсан агуулгатай хоёрдугаар зүйл нэмэх: 
 
 “Хоёрдугаар зүйл.Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн 1.8 дугаар 

зүйлийн 6, 7 дахь заалтын “5.13” гэснийг “5.13 дугаар зүйлийн 1, 3, 4, 5, 6” гэж, мөн 
зүйлийн 6.8 дахь заалтын “5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх” гэснийг “5.13 дугаар зүйлийн 1, 
3 дахь” гэж, 6.10 дахь заалтын “5.13 дугаар зүйлийн 1 дэх” гэснийг “5.13 дугаар 
зүйлийн 1, 3 дахь” гэж тус тус өөрчилсүгэй.” гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 

Зөвшөөрсөн:   9 
 Татгалзсан:    4 
 Бүгд:                        13 
 69.2 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 
 Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Н.Оюундарь Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд 
танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 12 цаг 45 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Гурав.“Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай 
Америкийн улсууд хоорондын конвенц”-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн 
төсөл /Засгийн газар 2020.04.07-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, санал дүгнэлтээ 
Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд хүргүүлнэ/ 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Билгүүн, мөн яамны Олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагааны газрын 
дарга Т.Бат-Өлзий, мөн газрын шинжээч Л.Мандваа нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Баярмаа, Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба, 
Н.Монголмаа нар байлцав.  
 
 Хуулийн төслийн талаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж 
танилцуулав. 
 
 Танилцуулгатай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил, 
Х.Нямбаатар нарын тавьсан асуултад Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, 
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга Г.Билгүүн, мөн яамны 
Олон улсын гэрээ, хамтын ажиллагааны газрын дарга Т.Бат-Өлзий нар хариулж, 
тайлбар хийв.  
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Х.Нямбаатар: “Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай 

Америкийн улсууд хоорондын конвенц”-ыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг 
дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн    9 
 Татгалзсан    3 
 Бүгд   12 
 75.0 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Н.Оюундарь Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны хуралдаанд 
танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 12 цаг 57 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Дөрөв.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 
хуулийн төслүүд /Засгийн газар 2020.03.05-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх 
эсэх/ 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль зүй, 
дотоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга Г.Билгүүн, мөн яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг, 
Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал Л.Мөнхтүшиг, Гадаадын иргэн 
харьяатын газрын дарга Д.Мөрөн, Хил хамгаалах ерөнхий газрын Хилийн боомтын 
аюулгүй байдал, шалган нэвтрүүлэх газрын дарга Ц.Мягмардорж нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Баярмаа, Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба, 
Н.Монголмаа нар байлцав.  
 
 Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 
Ц.Нямдорж танилцуулав. 
 
 Илтгэлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил, 
Ш.Раднаасэд, Н.Оюундарь, Х.Нямбаатар нарын тавьсан асуултад Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайд Ц.Нямдорж, Гадаад харилцааны яамны Консулын газрын захирал 
Л.Мөнхтүшиг, Гадаадын иргэн харьяатын газрын дарга Д.Мөрөн нар хариулж, 
тайлбар хийв.  
 
 Төслийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-Оргил, Н.Оюундарь нар үг 
хэлэв. 

 
Х.Нямбаатар: Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 
төслүүдийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж 
хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал хураалт явуулъя. 



 8 

 
 Зөвшөөрсөн    8 
 Татгалзсан    4 
 Бүгд   12 
 66.7 хувийн саналаар дэмжигдлээ. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Мөнх-
Оргил Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 13 цаг 45 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Тав.Олон Улсын Эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн “Түрэмгийллийн 
гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай 8 дугаар зүйлийн 
нэмэлт, өөрчлөлт”-ийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт 
өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл 
болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төсөл /Засгийн газар 2019.12.02-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, эцсийн 
хэлэлцүүлэг/ 
 

Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Гадаад харилцааны яамны Олон 
улсын гэрээ, эрх зүйн газрын дэд захирал Г.Батчимэг, Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яамны Хууль зүйн бодлогын газрын дарга П.Сайнзориг нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Баярмаа, Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба, 
Н.Монголмаа нар байлцав.  
 
           Төслийн талаар Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй болно. 
 

Байнгын хорооноос гарах танилцуулгыг Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганболд 
Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов.   
 
 Уг асуудлыг 13 цаг 46 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Зургаа.Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2020.04.23-ны өдөр 
өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 
 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хууль 
зүйн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт, М.Мөнхбат, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, мөн газрын Хуулийн 
хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр, мөн хэлтсийн ахлах референт Г.Сувдаа, Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүн В.Оюумаа, Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх 
Сургалт, судалгааны төвийн хяналтын прокурор Г.Оюунболд нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба нар байлцав.  
 



 9 

 Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
 
 Илтгэлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ц.Нямдорж, Н.Оюундарь, 
Х.Нямбаатар нарын тавьсан асуултад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хууль зүйн 
асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт, Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн 
В.Оюумаа нар хариулж, тайлбар хийв.  
 

Х.Нямбаатар: Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанаар оруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн    3 
 Татгалзсан    7 
 Бүгд   10 
 30.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Ганболд Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 14 цаг 25 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 

Долоо.Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, хариуцлагын тухай хуулийн 
төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч 2020.04.23-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 

 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хууль 
зүйн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт, М.Мөнхбат, 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, мөн газрын Хуулийн 
хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр, мөн хэлтсийн ахлах референт Г.Сувдаа, Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүн В.Оюумаа, Улсын ерөнхий прокурорын газрын дэргэдэх 
Сургалт, судалгааны төвийн хяналтын прокурор Г.Оюунболд нар оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба нар байлцав.  
 
 Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
 
 Илтгэлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй 
болно.  
 

Х.Нямбаатар: Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга, хариуцлагын тухай хуулийн 
төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, 
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар оруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье 
гэсэн санал хураалт явуулъя. 
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 Зөвшөөрсөн    2 
 Татгалзсан    9 
 Бүгд   11 
 18.2 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Ганболд Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 
 
 Уг асуудлыг 14 цаг 35 минутад хэлэлцэж дуусав. 

 
Найм.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт 

өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд /Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2020.04.23-ны 
өдөр өргөн мэдүүлсэн, хэлэлцэх эсэх/ 

 
 Хэлэлцэж буй асуудалтай холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хууль 
эрх, зүйн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн А.Эрдэнэцогт, 
М.Мөнхбат, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Ө.Шижир, мөн 
газрын Хуулийн хэлтсийн дарга Д.Отгонбаяр, мөн хэлтсийн ахлах референт 
Г.Сувдаа, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн В.Оюумаа, Улсын ерөнхий прокурорын 
газрын дэргэдэх Сургалт, судалгааны төвийн хяналтын прокурор Г.Оюунболд нар 
оролцов. 
 

Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны ажлын албаны 
ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, зөвлөх Б.Хонгорзул, референт Ч.Батбямба нар байлцав.  
 
 Төслийн үзэл баримтлалын талаар илтгэлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Тамгын газрын дарга Ө.Шижир танилцуулав. 
 
 Илтгэлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал гараагүй 
болно.  
 

Х.Нямбаатар: Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт 
өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн үзэл баримтлалыг дэмжиж, чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанаар оруулж хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн саналыг дэмжье гэсэн санал 
хураалт явуулъя. 
 
 Зөвшөөрсөн    2 
 Татгалзсан    8 
 Бүгд   10 
 20.0 хувийн саналаар дэмжигдсэнгүй. 
 

Байнгын хорооноос гарах санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн 
Д.Ганболд Улсын Их Хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар тогтов. 
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Хуралдаан 3 цаг 01 минут үргэлжилж, 19 гишүүнээс 13 гишүүн ирж, 68.4 
хувийн ирцтэйгээр 14 цаг 44 минутад өндөрлөв. 
 
  
 
 Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН 
 ХОРООНЫ ДАРГА                                                             Х.НЯМБААТАР 
  
 
 Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ                                             
 ШИНЖЭЭЧ                                                                         Д.УЯНГА 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ХАВРЫН ЭЭЛЖИТ ЧУУЛГАНЫ 
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 28-НЫ ӨДӨР 
 /МЯГМАР ГАРАГ/-ИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

 
Х.Нямбаатар: Байнгын хорооны эрхэм гишүүдийн энэ өдрийн амгаланг 

айлтгая. Байнгын хорооны гишүүдийн ирц бүрдсэн тул Хууль зүйн байнгын хорооны 
хоёр мянга хорин оны дөрөвдүгээр сарын хорин наймны өдрийн хуралдаан нээснийг 
мэдэгдье. Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх асуудлыг танилцуулъя.  

 
Нэг.Үндсэн хуулийн цэцийн хоёр мянга хорин оны хоёрдугаар дүгнэлт. 
 
Хоёр.Коронавируст халдварт ковид 19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх 

тэмцэх тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай, Зөрчлийн хууль тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслүүд төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийнэ. Санал, дүгнэлтээ Аюулгүй 
байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд хүргүүлнэ. 

 
Гуравдугаарт.Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад улсад эдлүүлэх тухай Америкийн 

Улсууд хоорондын конвенцыг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл мөн Аюулгүй 
байдал, гадаад бодлогын байнгын хороонд хүргүүлнэ санал, дүгнэлт. 

 
Дөрөвдүгээрт Олон улсын эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн түрэмгийллийн 

гэмт хэргийн тухай болон дайны гэмт хэргийн тухай наймдугаар зүйлийн нэмэлт, 
өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн Эрүүгийн 
хуульд өөрчлөлт оруулах тухай болон Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийнэ. 

 
Тавдугаарт.Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн 
төслүүдийг хэлэлцэх эсэхийг шийднэ. 

 
Зургаадугаарт Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 

мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг шийднэ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
хоёр мянга хорин оны дөрөвдүгээр сарын хорин гуравны өдөр өргөн мэдүүлсэн. 

 
Долоодугаарт.Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн 

төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг шийднэ. 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч хоёр мянга хорин оны дөрөвдүгээр сарын хорин гуравны 
өдөр өргөн мэдүүлсэн. 

 
Наймдугаарт Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт 

өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх эсэхийг шийднэ. Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч хоёр мянга хорин оны дөрөвдүгээр сарын хорин гуравны өдөр өргөн 
мэдүүлсэн. Эдгээр найман асуудлыг хэлэлцэхээр төлөвлөсөн байна. Хэлэлцэх 
асуудал хэлэлцэх асуудлаар өөр саналтай гишүүн байна уу? Алга байна. Өөр 
саналтай гишүүн байхгүй бол хэлэлцэх асуудлаа баталж хэлэлцэх асуудалдаа оръё. 
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Зургаа.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн 
мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцье. 

 
Хууль санаачлагчийн илтгэлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 

дарга Шижир танилцуулна. Тэр чинь хэлэлцэх эсэх нь шийдэгдээд явчихсан шүү дээ. 
Тийм. Энэ Дэгийн тухай хуулиар ийм байна л даа. Дэгийн тухай хуулийн арван 
наймын дөрөвт Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх эсэх асуудлаар 
хэлэлцүүлэг явуулах үед гишүүд хууль санаачлагчаас төслийн үзэл баримтлалын 
талаарх асуулт асууж, үг хэлж болох бөгөөд төслийн үзэл баримтлалыг дэмжих эсэх 
асуудлаар цөөнх болсон гишүүн нэгдсэн хуралдаанд үг хэлэх хүсэлтээ Байнгын 
хорооны санал, дүгнэлтэд тусгуулж болно гэж байгаа юм. Энэ нөгөө яг зэрэгцүүлж 
төсөл өргөн барьж байгаа. Хэлэлцэж байгаа асуудалд Шижир дарга танилцуулга 
хийе. Хоёр номерын микрофон. 

 
Ө.Шижир: Сайн байцгаана уу. Байнгын хорооны дарга, Улсын Их Хурлын 

эрхэм гишүүд ээ, 
 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчөөс хууль санаачлах бүрэн эрхийнхээ хүрээнд 

өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай, Шүүхийн эрх зүйн байдал, сахилга 
хариуцлагын тухай, Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслүүдийг танилцуулж байна. 

 
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 

Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны тухай, Шүүхийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай, Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай, 
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг хоёр мянга арван есөн оны арван 
нэгдүгээр сарын арван дөрвөний арван дөрөвний өдөр орсон Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлт өөрчлөлтөд нийцүүлэх зорилгоор хууль тогтоомжийн тухай хуулийн хорин 
зургаадугаар зүйлд заасны дагуу багц хуулийн төсөл хэлбэрээр шинэчлэн 
боловсруулсан болно. 

 
Нэг.Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн 

тухайд. Монгол Улсын Их Хурлаас хоёр мянга арван есөн оны арван нэгдүгээр сарын 
арван дөрөвний өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн дөчин наймдугаар зүйлийн нэг 
дэх хэсэг болон дөчин есдүгээр зүйлийн тав дахь хэсэгт оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөөр шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулж болох, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг өргөтгөх, бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага томилох 
журмыг шинэчлэн өөрчлөх шаардлага бий болсон. Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн шүүх эрх мэдэлтэй холбоотой хэсэг нь шүүх эрх 
мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг хангах үндсэн чиглэлийн 
хүрээнд хийгдсэн бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын хоёр мянга хорин оны хоёрдугаар 
тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, 
өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарьт шүүхийг тойргийн зарчмаар 
байгуулахдаа иргэний шүүхэд хандах эрхийн баталгааг бодитой хангах, шүүгчийн 
ачааллыг тэнцвэржүүлэх, шүүгчийг мэргэшүүлэх, шүүхийн үйлчилгээг иргэдэд 
ойртуулж хүртээмжтэй болгох үндсэн зарчимд нийцүүлэх, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн бие даасан, хараат бус тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор түүний 
бүрэлдэхүүний тавыг шүүгчид дотроосоо хувь тэнцүүлэн сонгож, бусад таван 
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гишүүнийг бусад институциэс тэнцвэртэй оролцооны үндсэн дээр нээлттэй нэр 
дэвшүүлэн сонгон шалгаруулж томилох, гишүүдийг зөвхөн нэгэн бүрэн эрхийн үүрэг 
хугацаанд ажиллуулах, зөвлөлийн даргыг гишүүд дотроосоо сонгох журмыг хуулиар 
тогтоох, шүүгчийн хараат бус байдал байдлыг хангахтай холбоотой Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулах зохицуулалтыг 
хуульчлах зэрэг асуудлыг тус тус тусгажээ. 

 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Их 

Хурлаас баталсан дээрх бодлогын баримт бичгийн холбогдох хэсгүүд нь мөрдөгдөж 
байгаа шүүхийн багц хуулийг шинэчлэх үндсэн нөхцөл болж байгаа бөгөөд шүүхийн 
багц хуулийг шинэчлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн 
үзэл санааг тууштай баримтлах, Үндсэн хуулийн мөрдөгдөж байгаа зохицуулалтад 
захирагдах хуулийг хуульчдаас гадна иргэн хуулийн этгээдийн хэрэглээнд нийцүүлэх 
зэрэг зүй ёсны шаардлагуудыг харгалзан үзэж хангах шаардлага тулгарч байна. 

 
Түүнчлэн шүүхийн багц хуулийг шинэчлэх асуудлын хүрээнд өнгөрсөн 

хугацааны алдаа, оноо шүүх эрх мэдлийн бие даасан хараат бус байдлыг хангахад 
учирч байгаа эдийн засгийн болон бусад хүндрэл бэрхшээлийг цогцоор нь харж нэг 
мөр шийдвэрлэхийг зорих нь нэн тэргүүний зорилт болж байна. Нэгдсэн үндэстний 
байгууллагын ерөнхий ассамблейгаас мянга ес зуун наян таван оны сайшаан 
баталсан Шүүхийн бие даасан байдлын талаарх Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
үндсэн зарчмуудын долоод гишүүн улс нь шүүхийг үндсэн чиг үүргээ зохих ёсоор 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хангалттай нөөц эх үүсвэрээр хангах үүрэгтэй. Арван 
гуравт шүүгчийг дэмжих буюу дэвшүүлэх тогтолцоо нь бодит хүчин зүйл эзэмшсэн 
байх ур чадвар туршлагад суурилсан байх ёстой гэсэн харгалзан үзэж хэрэгжүүлбэл 
зохих шаардлага мөн. 

 
Үүний хүрээнд авч үзвэл шүүх эрх мэдэл тулгамдаж байгаа дараах асуудлууд 

байна. Шүүхийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны ачаалал, шийдвэрлэж байгаа 
хэрэг, маргааны тоо нэмэгдэж байгаатай уялдуулан Улсын Их Хурлаас хоёр мянга 
арван зургаан оны дөчин хоёрдугаар тогтоолоор анхан болон давж заалдах шатны 
шүүхийн шүүгчийн орон тоог зургаан зуун ерэн ес байхаар тогтоосон. Өнөөгийн 
байдлаар анхан шатны шүүхэд гурван зуун жаран нэг, давж заалдах шатны шүүхэд 
зуун дөрөв, нийт дөрвөн зуун наян нэгэн шүүгч ажиллаж байгаа бөгөөд улсын төсөвт 
батлагдсан цалингийн сан хүрэлцээгүйн улмаас хэрэг маргааны өсөлт шүүхийн 
ачаалалтай уялдуулан шүүх шинээр томилж ажиллуулах боломжгүй болж, улмаар нэг 
шүүгчид ногдох хэргийн ачаалал эрс өссөн байна. 

 
Тухайлбал хөгжлийн санаачилга бодлогын судалгааны хүрээлэнгээс хоёр 

мянга арван найман онд хийсэн шүүгчийн ажлын ачаалал тодорхойлох судалгаагаар 
анхан шатны шүүхийн нэг шүүгчийн жилд шийдвэрлэх хэрэг маргааны тоо нь иргэний 
хэргийн хувьд хоёр зуу, эрүүгийн хэргийн хувь далан тав, захиргааны дөчин хоёр 
байх нь хэвийн ачаалал гэж дүгнэсэн байна. Гэтэл бодит байдал дээр иргэний 
хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүх жилд дунджаар гурван зуу гаруй хэрэг 
шийдвэрлэж байна. Шүүхийн хүний нөөцийн хүрэлцээгүй байдал нь Хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагааны хуульд заасан хугацаа хэтрэх, шүүхээр үйлчлүүлж байгаа 
иргэдийг чирэгдүүлэх, улмаар шүүн таслах үйл ажиллагааны чанарт сөргөөр нөлөөлж 
нөлөөлөх нөхцөл байдалд хүргэж байна. 
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Шүүхээр шийдвэрлүүлэх хэрэг маргааны тоо жил ирэх тусам өссөн дүнтэй 

байхад шүүхийн төсөв нэмэгдээгүй байгаа нь шүүн таслах үйл ажиллагааг хэвийн 
тасралтгүй явуулах, шүүхийн үйл ажиллагаа доголдох эрсдэлтэй байна. Цаашид 
шүүхийн бодит хэрэгцээг хангахуйц шүүхийн зориулалтын барилга хөрөнгө 
оруулалтын үндсийг хууль тогтоох байгууллага батлуулах, шүүхийн техник тоног 
төхөөрөмж тээврийн хэрэгслийг шинэчлэх, санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхгүйгээр 
Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд орсон холбох зохицуулалтын зорилго хангалтгүй 
бага үр дагавартай байна. Шүүхийн хөрөнгө оруулалтын төсөв хоёр мянга арван 
дөрвөөс хоёр мянга хорин оны хооронд долоон жил дараалан тэг үнийн дүнтэйгээр 
буюу 0 үнийн дүнтэйгээр батлагдсан учир нь шүүхийн барилга шинээр барих 
боломжгүй байгаа бөгөөд улмаар шүүх гадаад улсын иргэний түрээсийн байранд 
болон мэргэжлийн улсын байцаагчаас ашиглах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гаргасан 
акталсан байранд үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдлууд байна. 

 
Шүүх нь гадаад улсын эзэмшлийн байрыг түрээслэн үйл ажиллагаа явуулж буй 

тохиолдолд Монгол Улсаас өөр улсад байхгүй. Нөгөө талаар зориулалтын бус 
стандарт хангахгүй барилгад шаардлага хангасан түр саатуулах байр барих, шүүх 
хуралдааны танхимд зөвлөлдөх тасалгааны тоог нэмэгдүүлэх боломжгүй байна. 
Шүүх хуралдааны танхим хүрэлцэхгүйн улмаас хэргийн оролцогчид өмнөх шүүх 
хуралдаан дуустал хүлээх, шүүх хуралдаан хойшлох, хэрэг хянан шийдвэрлэх 
ажиллагаа удаашрах нөхцөл байдал үүсэж байна. Монгол Улсын Үндсэн хуульд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн үзэл санаа зорилгынх нь дагуу хэрэгжүүлэх шүүх эрх 
мэдлийн хүрээнд тулгамдаж буй асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэх үр нөлөө бүхий 
хууль эрх зүйн орчныг шүүхийн багц хуулийн шинэчлэлээр бүрдүүлэх зорилго 
дэвшүүлж мөрдөгдөж байгаа Монгол Улсын Шүүхийн тухай, Шүүхийн захиргааны 
тухай, Шүүхийн иргэдийн төлөөлөгчдийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиудыг нэгтгэн 
Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуулийг шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулсан болно. 

 
Хуулийн төслийн зорилго нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, 

өөрчлөлтийн үзэл санаа зорилгынхоо дагуу хэрэгжүүлэх шүүх буюу шүүн таслах 
ажлаа хийх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хуулийн дөчин есдүгээр зүйлд заасан 
шүүгчийн хараат бус байдал, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгынхоо 
хүрээнд шүүхийн үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл, төсөв санхүү, хүний нөөц сургалт 
судалгаа зэрэг захиргаа аж ахуйн ажлыг бүрэн хариуцах, албан үүрэгтээ хайнга 
хандсан аливаа нөлөөлөлд автсан шударга бус ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан шүүгчид 
хариуцлага тооцдог Шүүхийн сахилгын хорооны үр дүнтэй тогтолцоо бий болгох, 
шүүгчийг хуульчаас шилж олох, хараат бус байдлыг хангах, хариуцлага тооцох зэрэг 
үйл ажиллагаанд мэргэжлийн холбоо олон нийтийн хяналт оролцоог хангахад 
чиглэсэн бөгөөд хуулийн төсөл зарчмын шинжтэй дараах зохицуулалтыг тусгалаа. 
Үүнд: 

 
1.Анхан болон давж заалдах шатны шүүхийн тойргийн зарчмаар байгуулахад 

харгалзан үзэх шалгуур журмыг тодорхой болгов. 
 
2.Анхан шатны шүүхийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, давж заалдах болон хяналтын 

шатны шүүх ийн зохиомол ачааллыг бууруулах, шүүн таслах үйл ажиллагаа шуурхай 
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нэг мөр байх нөхцөлийг хангах, үүний тулд давж заалдах болон иргэний хяналтын 
шүүхийн гомдол эсэргүүцлийг хүлээж авах эсэхээ Иргэний хэрэг хэрэг шүүхэд хянан 
шийдвэрлэх тухай хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулиар 
тогтоосон журмын дагуу бие даан шийдвэрлэхээр тусгав. 

 
3.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд 

орох шүүгчийг сонгох, эргүүлэн татах, шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг хэлэлцэх батлах 
зэрэг үйл ажиллагаанд шүүгч бүр оролцож санал өгөх эрхийг баталгаажууллаа. 

 
4.Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг санаатай биелээгүй эсвэл 

биелүүлэхэд зориуд саад учруулсан төрийн албан тушаалтныг ангилал зэрэглэлд 
томилогдсон болон сонгогдсон байдлаас үл хамааран огцруулах буюу чөлөөлөх арга 
хэмжээг тусгалаа. 

 
5.Шүүхийн нээлттэй ил тод байдлыг хангах зорилгоор хяналтын шатны шүүх 

зөвлөлдөх тасалгааны нууцыг задруулахгүйгээр тусгай саналаа хэвлэн нийтлэх 
эрхийг хангалаа. 

 
6.Улсын дээд шүүхээс Үндсэн хуулиар болон бусад хуулийн заалтыг тодорхой 

хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэх үед нэг мөр ойлгож зөв хэрэглэх талаар албан 
ёсны тайлбарыг Улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчийн хуралдаан гарах журмыг 
тогтоов. 

 
7.Шүүгчийн мэргэжлийн болон ёс зүйн сахилгын хариуцлагын ялгаа заагийг 

тогтоох, ёс зүй болон сахилгын хариуцлагаас гадна үлддэг шүүгчийн мэргэжлийн 
алдаа зөрчилд хүлээлгэх хариуцлагыг тодорхой болгох, шүүгчийн хараат бус байдлыг 
хангах, хариуцлага тооцох, ажил хэргийн чадвар мэргэжлийн түвшнийг нь үнэлэх 
буюу дүгнэх чиг үүргийг давхардуулахгүйгээр тусгаарлан зохицуулав. 

 
8.Шүүхийн хэрэг хуваарилах нарийвчилсан журмыг Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлөөс баталсан нийтлэг журамд үндэслэн тогтоох, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл бүх 
шатны шүүхийн үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төсвийг төлөвлөхөөр 
тусгав. 

 
9.Шүүх бүрэлдэхүүн иргэдийн төлөөлөгчийн шүүх хуралдаанд гаргасан санал, 

дүгнэлтэд ач холбогдол өгч шүүгдэгч, хохирогчийн гэм буруугийн талаар бичгийн 
гаргасан дүгнэлтийг агуулгын шүүхийн агуулгыг шүүхийн шийдвэр тогтоолд тусгах 
түүнийг үнэлж дүгнэх журмыг тусгалаа. 

 
10.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн нэр дэвшигчийн мэргэжлээрээ 

ажилласан жилийг арваас доошгүй байхаар арваас доошгүй жил байхаар мөн 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийг улс төрийн болон бусад нөлөөллөөс ангид 
байлгах үүднээс гишүүнд тавигдах шаардлагыг нэмэгдүүллээ. 

 
11.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тогтвортой хараат бус байх 

нөхцөлийг бүрдүүлэх, үүнээс олон талын тухайлбал Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 
хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага Монголын 
хуульчдын холбооны оролцоог хангах, эдгээр нь олон нийтэд сонгон шалгаруулалт 
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явуулсны үндсэн дээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн санал болгохыг Улсын Их 
Хурал томилохоор тусгав. 

 
12.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүх гишүүд нь орон тооны байх, гишүүн бүрийн 

эрхийн хугацаа гишүүдийн тэгш байдлыг хангах зорилгоор адилхан байхаар тогтоох, 
зөвлөлийн гишүүний орон гарсан тохиолдолд нөхөн томилогдсон гишүүн нь тухайн 
орон гарсан гишүүний бүрэн эрхийн хугацаанд ажиллах, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
дараагийн гишүүнийг нэр дэвшүүлэх ажиллагааг зөвлөлийн гишүүний бүрэн эрхийн 
хугацаа дуусахаас өмнө нээлттэй зохион байгуулахаар тусгав. 

 
13.Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг 

хангах чиг үүргийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд 
шүүхэд танилцуулахаар тусгав. 

 
14.Шүүгчийг хуульчдаас шилж авах асуудлаар ерөнхий зөвлөмжүүд хараат 

бусаар шийдвэр гаргах нөхцөлийг бүрдүүлэв. 
 
15.Шүүхийн хүний нөөцийн тогтвортой мэргэшсэн байх нөхцөлийг хангахын 

тулд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй хүний шүүгчийн 
туслахаар ажилласан жилийг мэргэжлээрээ ажилласанд тооцохоор тусгав. Энэхүү 
хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт 
үл үзэл санаа зорилгынхоо дагуу хэрэгжих нөхцөл бүрдэж шүүх буюу шүүгч Үндсэн 
хуулийн тавдугаар зүйлд заасны хүрээнд зөвхөн хэрэг маргааныг шүүн таслах ажлаа 
хийх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Үндсэн хуулийн дөчин есдүгээр зүйлд заасан 
шүүгчийн хараат бус шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгын хүрээнд шүүхийн 
үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлд төсөв санхүү, хүний нөөц, сургалт судалгаа зэрэг 
захиргаа аж ахуйн ажлыг бүрэн хариуцах, албан үүрэгтэй хайнга хандсан аливаа 
нөлөөлөлд автсан шударга бус ёс зүйгүй авир үйлдэл гаргасан шүүгчдэд хариуцлага 
тооцдог Шүүхийн сахилгын хорооны үр дүнтэй тогтолцоо бий болгох, шүүгчийг 
хуульчдаас шилж олох, хараат бус байдлыг хангах, хариуцлага тооцох үйл 
ажиллагаанд мэргэжлийн холбооны болон олон нийтийн хяналт оролцоо хангагдах 
зэрэг эерэг үр дүн гарч шүүхийн багц хуулийг шинэчлэх үндсэн зорилго биеллээ олно. 

 
Түүнчлэн шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах үндэслэл журам шалгуур 

тодорхой болгох Улсын дээд шүүх Үндсэн хуульд заасан тайлбарлах бүрэн эрхийг 
хэрэгжүүлэх боломжтой болох, шүүхийн төсвийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлснээр 
шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат бус байдал хамгаалагдах, шүүхийн иргэдийн 
төлөөлөгчдийн үүрэг оролцооны үр дүн дээшлэх, улмаар иргэний шүүх эрх мэдэлд 
итгэх итгэл сэргэж, шударга шүүхээр шүүлгэх Монгол Улсын Үндсэн хуулийн иргэний 
үндсэн хэрэг хангагдана гэж үзэж байна. 

 
Хоёр.Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн шинэчлэн 

шинэчилсэн найруулгын төслийн хувьд. Монгол Улсын Их Хурлаас арван есөн оны 
арван нэгдүгээр сарын арван …/үг тасрав/ 

 
Х.Нямбаатар: Дараа нь Шижир даргаа, одоо бол та яг энэ нөгөө Шүүхийн 

тухай хуультай холбоотой танилцуулга хийнэ. Энэ чинь дэгээр бид нар гурав 
хуваачихсан байгаа шүү дээ. Эхлээд Шүүхийн тухай хууль дараа нь, Шүүгчийн эрх 
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зүйн байдлын тухай хууль, дараа нь Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуультай 
холбоотой танилцуулгыг нь тусад нь хийж байгаа юм. Дэгээр тэгж явъя. 

 
Ө.Шижир: Ойлголоо. 
 
Х.Нямбаатар: Та болчихсон уу? Шүүхийн тухай хуулийн шинэчлэн найруулгын 

төсөлтэй холбоотой танилцуулга дууссан уу? 
 
Ө.Шижир: Боллоо. 
 
Х.Нямбаатар: Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан Байнгын хорооны 

хуралдаанд оролцож байгаа албан тушаалтнуудыг танилцуулъя. Шижир Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга, Оюумаа Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
гишүүн, Отгонбаяр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн хэлтсийн 
дарга, Оюунболд Улсын ерөнхий прокурорын дэргэдэх сургалт, судалгааны төвийн 
хяналтын прокурор, Сувдаа Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Хуулийн 
хэлтсийн ахлах референт, Эрдэнэцогт Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Хууль зүйн 
асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн, Мөнхбат Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Хууль зүйн асуудал хариуцсан орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн 
гэсэн ийм албан тушаалтнууд оролцож байна. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай 
холбогдуулж асуух асуулттай гишүүд байвал нэрсээ өгье. Оюундарь гишүүнээр 
тасаллаа. 

 
Би зүгээр нэг Дэгийн тухай хууль дээрээс нэг зүйл уншиж сонсгосны дараа 

Нямдорж гишүүн та асуулт, үгээ хэлэх үү. Энэ ингэж байгаа юм. Дэгийн тухай хуулийн 
арван зургаагийн дөрөвт нэг асуудлаар хоёр болон түүнээс дээш төсөл өргөн 
мэдүүлсэн бөгөөд хууль санаачлагчид нь зөвшөөрсөн бол Байнгын хороо тэдгээрийг 
анхны хэлэлцүүлгийн шатанд нэгтгэн нэг төсөл болгож Байнгын хорооны санал, 
дүгнэлтийн хамтаар хэрэв ийнхүү нэгтгэхийг зөвшөөрөөгүй бол тус тусад нь санал 
дүгнэлт гарган нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлнэ гэсэн ийм дэгтэй. 

 
Тэгэхдээ яах вэ өнөөдөр бол хэлэлцэх эсэхийг шийдэх гэж байна. Ер нь бол 

хэлэлцэх эсэхийг нь шийдсэний дараа хууль санаачлагчид нэгтгэж хэлэлцэх тал дээр 
хоёр санаачлагчид нэг байр суурьтай болсон тохиолдолд нэгтгэж хэлэлцэнэ. Нэг 
байр сууринд аль аль нь хүрээгүй тохиолдолд тус тусдаа энэ төслийг ингээд цааш нь 
хэлэлцүүлж явахаар ийм дэгтэй юм байна. Нямдорж сайд. 

 
Ц.Нямдорж: Ийм л юм болчхоод байгаа юм. Энэ Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлт орсны дараа, батлагдсаны дараа шүүхийн хуулийн төслийг нэг анхны 
хувилбарыг нь гаргаад Дээд шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл хоёрт өгөөд за та нар энэ 
төсөл дээр ажиллаад эцсийн хувилбараа тохир. Энэ удаад нэгдүгээрт Үндсэн хуулийн 
зарчмыг хатуу баримтална. Хоёрдугаарт ажил хийж байгаа хүмүүсийн байр суурийг 
аль болохоор харгалзаж үзнэ гэж хэлээд, тэгээд тэр төслийг өгөөд тэр төсөл дээр 
Дээд шүүхийнхэн ажиллаад, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлтэйгөө ийм хувилбар болж 
байна гэсэн нэг хариу өгсөн. Тэр хувийг надад Дээд шүүхийн өөрсдөө авчирч өгсөн. 
Дээд шүүхийн тэр төсөл дээр ажиллаад ингээд албан ёсных болгоод ажлын хэсэг 
байгуулаад, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс, Дээд шүүхээс шүүгч нар ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүд оролцуулаад ингээд ажлын хэсэг байгуулж тэр төслийг 
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боловсруулсан. Ингэж боловсруулсны дараа шүүх, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл гэх 
мэтийн ажил хариуцсан байгууллагуудад албан ёсны санал авахаар хүргүүлээд, 
хэлэлцүүлгийг нь хийлгээд, бүх шүүгч нарыг нь хэлэлцүүлэгт татан оролцуулаад 
ингээд ирсэн саналыг нь нааш цааш болгоод боловсруулсан төслийг Засгийн газарт 
оруулаад Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн. 

 
Тэрийг одоо хэлэлцэхээр шийдчихсэн байгаа нэг. Тэр төслийг Их Хурлын 

Хууль зүйн байнгын хороо, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар хоёрт хүргүүлсэн. Тэгээд 
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас хариу ирээгүй. Гэхдээ Ерөнхийлөгч нэг бичиг надад 
өгсөн. Тэр бичигт энэ Хуульчдын холбооных нь гэх хүмүүс боловсруулсан гэх, одоо 
энэ яригдаад байгаа төслүүдийг хавсаргаж ирүүлсэн байсан . Иймэрхүү байдалтай 
байж байхад шүүхийнхнээс санал аваад, нөгөө сайт дээр байрлуулж саналуудыг бас 
аваад олон нийтээс, Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлээд Их Хуралд өргөн 
мэдүүлсний дараа Ерөнхийлөгчөөс одоо энэ яригдаад байгаа төслүүдийн талаар 
санал авна гэж бичиг Хэрэг эрхлэхэд хүргүүлээд, Хэрэг эрхлэхийн бичиг надад ирээд, 
надад ирсэн бичгийг би саналыг нь ав гээд яам, тамгын газруудад хүргүүлчихсэн 
хариу нь ирж дуусаагүй, Засгийн газрын юун санал нэгтгэгдээгүй байгаа ийм нөхцөл 
байдалтай энэ төсөл Их Хуралд орж ирсэн. 

 
Тэгээд гишүүд энийгээ шийддэг юм байгаа биз. Ер нь бол энэ одоо энэ 

хүмүүсийн танилцуулаад байгаа төсөл бол шүүгч нарын түвшинд Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн түвшинд яригдаагүй төсөл. Би ойлгохгүй л байна. Ажил хийж байгаа 
хүмүүсийн саналыг аваагүй. Ажил хийж байгаа албан ёсны байгууллагуудаас нь 
төлөөлөл оролцуулаагүй ийм төсөл яаж хэлэлцэх гэж байгаа юм бол доо гэдэг ийм 
юм бодогдож байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт энэ Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн 
төсөл энэ төсөл хоёрыг нэгтгэх ямар ч бололцоо байхгүй.  

 
Х.Нямбаатар: Та нэмж тодруулах юм уу, болчихсон уу, Оюундарь гишүүн.  
 
Н.Оюундарь: Дөнгөж сая бараг өнгөрсөн долоо хоногт бид нар энэ … /үг 

тасрав/ 
 
Х.Нямбаатар: Сая Нямдорж гишүүн та асуулт асуусангүй үг хэлчих шиг боллоо 

шүү дээ. Асуулт юм уу? Оюундарь гишүүн. 
 
Н.Оюундарь: Дөнгөж саяхан одоо түрүү долоо хоногт билүү, бараг нэг арваад 

хоногийн өмнө л бид нар чинь одоо Засгийн газраас орж ирсэн шүүхийн багц хуулийг 
хэлэлцээд, хэлэлцэх эсэхийг нь дэмжээд явсан. Одоо тэгээд сая энэ Нямдорж 
сайдын хэлж байгаагаар бол тэмээ, ямаа шиг их төсөл. Энэ хоёрыг нэгтгэж хэлэлцэж 
ялгаж болохгүй ээ гэсэн юм хэлж байна. Зүгээр сая дэгийн хуулийг уншиж байхад ч 
гэсэн нэг нэгтгэж хэлэлцэж угаасаа болохгүй хоёр тусдаа хэлэлцэх ёстой гэсэн дэгийн 
хууль уншчих шиг боллоо. Тэгэхээр …/үг тасрав/ 

 
Х.Нямбаатар: Та буруу ойлгосон байна. 
 
Н.Оюундарь: Нэгтгэж хэлэлцэж болно гэсэн юм уу? 
 
Х.Нямбаатар: Хууль санаачлагчид нь зөвшөөрвөл. 
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Н.Оюундарь: Хууль санаачлагчид нь зөвшөөрвөл анхны хэлэлцүүлгээр 

нэгтгэж хэлэлцэж болно гэж. 
 
Х.Нямбаатар: Тийм Нямдорж сайд бол сая нэгтгэж хэлэлцэх ямар ч боломжгүй 

гэдэг байр сууриа хэлчихлээ. 
 
Н.Оюундарь: Тэгэхээр одоо энийг одоо яаж явна гэсэн үг юм бэ? Би тэрийг нь 

сайн ойлгохгүй байгаад байна. Нямдорж сайд болохоор нэгтгэж хэлэлцэж яалаа ч 
болохгүй ээ гэсэн юм ярьж байна. Одоо Нямбаатар гишүүн Дэгийн хуулиар бол 
хэрвээ хууль санаачлагч нь зөвшөөрөх юм бол нэгтгээд хэлэлцээд явна гэх. Ийм 
болохоор бид нар ямар нэгэн гарцыг л олох хэрэгтэй болж байна л даа. 

 
Нөгөө талаар одоо энэ Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн одоо 

гучин гурвын дөрөв дээр бид нар нөгөө Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг яаж сонгох вэ, 
Сахилгын зөвлөлийг ер нь яаж сонгох вэ гэдэг асуудлыг гаргачихсан. Аль, аль 
Засгийн газраас өргөн барьсан нь ч тэр одоо энэ Ерөнхийлөгчийн өргөн барьж байгаа 
хууль дээр нь ч тэр үндсэндээ яг энэ нөгөө Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчийг яаж 
томилох сонгох талаар бол бас л сонин зүйл заалтууд харагдаад байна. Тэгээд 
дээрээс нь энэ сахилгын хороо огцруулах шийдвэрийг нь бас нэгэнтээ л цахилгаан 
хороо огцруулж байгаа шүүгчээ огцруулж байгаа бол тэгээд л тэрүүгээр нь шийддэг. 
Энэ чинь Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл дээр заавал ч үгүй Ерөнхийлөгч 
огцруулах шийдвэртэй байх нь байна гэсэн асуудлуудыг ярьж байна. 

 
Мэдээж энд бас нэг бүх юмыг юу яахгүй. Нөгөө ялангуяа Дээд шүүхийн одоо 

шүүгчдийн одоо Дээд шүүхийн шүүгчид өөрсдөө бас энэ тусгай саналаа хэлэх 
боломж бололцоог нээж өгч байгаа нь бол бас их тийм давуу талтай харагдаж байна. 
Дээрээс нь одоо бас яг энэ Үндсэн хуулийн бас нэмэлт, өөрчлөлтөөр бид нар дөчин 
есийн дөрөв дээр одоо шүүгч дундаасаа яг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийнхөө шүүгчийг 
сонгоно гэсэн ийм заалтыг оруулж ирж ирсэн байж байгаа. Тэгэхэд энэ зарим одоо 
аль, аль нь одоо энэ өргөн барьж байгаа төсөл маань ч гэсэн бас энэ Үндсэн хуулийн 
нэмэлт, өөрчлөлтийн юутай бас зөрчилдөөд байгаад байна. Энэ нь ер нь яаж цаашаа 
явах юм бэ? Үндсэндээ хэрвээ хэлэлцээд яваад эхлэх юм бол тэгвэл одоо бид нар 
хоёр хуулийгаа нэгтгэж байгаад энэ дотроосоо илүү сайн концепцын юмнуудыг л 
гаргахгүй бол хоёр тусдаа хууль яг нэг хуулийг хоёр тусдаа хэлэлцэнэ гэж бол 
угаасаа баймааргүй л юм шиг санагдаад байна даа. 

 
Х.Нямбаатар: Хэн хариулах вэ? 2 номер Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга 

Шижир. 
 
Ө.Шижир: Ерөнхийлөгчийн зүгээс өргөн барьсан хуулийг Засгийн газартай 

нэгтгэж хэлэлцэхэд бол татгалзах зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нар гурван сарын арван 
долоонд Нямдорж сайд руу явуулж байгаа бичиг дээрээ хүртэл энэ асуудлыг нэгтгэж 
хэлэлцэхэд одоо боломжтой гэдэг саналаа илэрхийлж байсан. Мөн тэр таны яриад 
байгаа дөчин есийн дөрөвтэй холбоотой Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүгчийн шүүн 
таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр гагцхүү хуульчлаад шүүгчээс олж шилж сонгох 
гээд үүнтэй холбоотой Үндсэн хуулийн одоо утга агуулга өөрчлөгдөж байна гэж та сая 
хэллээ, асууж байна тийм ээ зөв үү? Тэгэхэд Үндсэн хуулийн яг утга агуулга бол энэ 
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тохиолдолд бид одоо манай хуулийн төслөөр бол өөрчлөгдсөн буюу өөр хэлбэр юм 
илэрхийлсэн зүйл бол байхгүй. Тэгээд үлдсэн юунд нь Эрдэнэцогт багш хариулъя. 

 
Х.Нямбаатар: Дөрвөн номер ажлын хэсэг дөрвөн номер. Та нэрээ хэлнэ. Нөгөө 

протокол бичигдэнэ. Дөрвөн номер, та битгий дараа өөрөө асна. 
 
А.Эрдэнэцогт: Ажлын хэсгийн гишүүн Эрдэнэцогт байна. Оюундарь гишүүний 

асуултад хариулъя. Тэгэхээр одоо энэ Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан төсөл бол 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулаад Үндсэн 
хуулийн гучин гуравдугаар зүйлд заасан тэр одоо Ерөнхийлөгчид одоо тодорхой 
бүрэн эрхийг зөвхөн одоо энэ зүйлд заасан хүрээнд олгоно гэсэн тэр заалттай бол 
зөрчилдөхгүй. Учир нь бол Ерөнхийлөгчийн өргөн мэдүүлсэн энэ Шүүхийн тухай 
хууль энэ багц хууль дээр бол Ерөнхийлөгч ямар нэгэн томилгоо хийх тухай тийм 
одоо саналыг боловсруулж оруулж ирээгүй. 

 
Тийм учраас энэ дээр бол ямар нэгэн одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, 

өөрчлөлттэй зөрчилдөх зүйл бол нэгдүгээрт байхгүй. Хоёрдугаарт бол сая гишүүн 
асуулаа. Тухайлбал Сахилгын хороо огцруулж байгаа, шүүгчийг огцруулж байгаа бол 
энэ бол тэрүүгээрээ шийдэгдэх ёстой. Ерөнхийлөгч дээр очих ямар одоо тийм 
үндэслэл байна гэсэн агуулгаар асуулаа гэж би ингэж ойлголоо. Тэгэхээр Сахилгын 
хороо огцруулах шийдвэрээ бол гаргасан ч гэсэн цаана нь тус шүүгчийг томилсон 
Ерөнхийлөгчийн одоо зарлиг бол хүчин төгөлдөр байгаа тийм ээ. Тийм учраас тэр 
агуулгаараа Ерөнхийлөгч дээр бол одоо очиж тэр зарлиг бол хүчингүй болох 
зарлигаа хүчингүй болгох шийдвэрийг бол Ерөнхийлөгч гаргах тэр агуулгаар бол энэ 
төсөл дээр бол одоо Сахилгын хороо бол одоо хэрэв шүүгчийг огцруулсан бол тус 
шийдвэрийг Ерөнхийлөгчид хүргүүлнэ гэдэг нь тийм агуулгаар оруулсан байгаа. 

 
Тэрнээс одоо энэ ямар нэгэн зөрчилтэй юм бол гарахгүй ээ гэж ингэж бодож 

байна. Бусад одоо тэр Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулаад энэ төсөл 
дээр одоо Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтэй зөрчилдөх юм уу одоо тийм зүйлүүд 
бол байхгүй. Засгийн газраас өргөн барьсан одоо Шүүхийн тухай хуулийн агуулгаас 
ингээд харахад бол шүүгч дундаасаа ерөнхий шүүгчийг бол сонгоно гэсэн ийм 
агуулгатай байгаа. Одоогийн байдлаар бол шүүгчийг бол Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
бол ерөнхий шүүгчийг бол сонгон шалгаруулж одоо томилдог. Ийм нэр дэвшүүлж 
томилдог ийм агуулгатай байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол одоогийн зарчмаараа явах нь 
бол илүү зохимжтой гэдэг агуулгаар Ерөнхийлөгч бол хуулийн төсөлдөө энийг 
одоогийн зохицуулалтыг нь хэвээр үлдээхээр ингэж тусгасан байгаа. 

 
Ер нь бол шүүгч дундаасаа ерөнхий шүүгчийг одоо сонгоно гэдэг бол хамгийн 

одоо байж болохгүй ийм хувилбар. Ийм сонгуулийн систем байж болохгүй. Энэ бол 
шүүхийн өөрөө удирдах ёсноос гадуур ийм зүйл юм. Шүүхийн өөрөө удирдах ёсны 
байгууллага бол юуг хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэхээр шүүгчид одоо хэрэг маргаан 
хуваарилах, шүүхийн одоо зөвлөгөөн гэдэг агуулгаар хуульчлагдсан байдаг. Тэндээ 
одоо хэрэг маргаанаа хуваарилах журмаа батлах, шүүх хуралдаан даргалагчийг 
томилох ерөнхий журам ийм юмнуудыг батална уу гэхээс тодорхой одоо шүүгчдийг 
дундаасаа ерөнхий шүүгчийг одоо томилох барих энэ зохицуулалтууд бол шүүхийн 
өөрөө удирдах ёсны тэр хэр хэмжээнээс бол одоо халиад ингээд явчхаж байгаа гэсэн 
ийм одоо агуулгатай байгаа. 
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Тийм учраас энэ концепцыг бол одоо Ерөнхийлөгч дэмжихгүй. Одоо арай одоо 

байгаа энэ практик нь бол илүү үр дүнтэй гэдэг энэ агуулгаар бол хуульчилсан байгаа 
юм. Тийм учраас эдгээр нь бол зарчмын зөрүүтэй бол маш олон асуудлууд байгаа. 
Тийм агуулгаараа бол энэ хоёр төсөл дээр бол нэгтгээд одоо ингээд хэлэлцээд явах 
бол бололцоотой л гэж ингэж үзэж байгаа юм. Баярлалаа. 

 
Х.Нямбаатар: Энэ гишүүдийг дуудъя. Гишүүд одоо энэний дараа санал 

хураана. Эрдэнэцогтоо, би яг та хэдийн энэ бичиж өгсөн танилцуулгыг яг одоо үг 
үсгээр нь уншиж өгье. Тэгээд би Үндсэн хуулийн заалтыг бас үг үсгээр чинь уншиж 
өгье. Тэгээд энэ дээр нэг хариулт өгөөрэй. Зүгээр бас энэ гишүүд чинь энэ Үндсэн 
хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтийг хийх гэж бас л хэрэндээ л одоо нэлээн л ажилласан. 
Хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. Зүгээр одоо бид нарт тийм ээ орж ирээд та шууд 
Үндсэн хуулийн зөрчил биш гээд дүгнэлт хийх бас тийм байж боломгүй санагдаад 
байгаа юм. Та хэдийн ирүүлсэн энэ танилцуулгын гурав дээр нь ингэж бичсэн байна л 
даа. Энэ нөгөө хэлэлцэх эсэхийг шийдэж байгаа учраас доторх зүйл заалт ярих ёсгүй 
дэгээрээ. 

 
Би танилцуулгатай холбоотой, үзэл баримтлалтай холбоотой асуух одоо 

эрхтэй. Тэр утгаараа би асууя. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн сахилгын 
хорооны бүрэлдэхүүнд орох шүүгчийг сонгох, эгүүлэн татах, шүүгчийн ёс зүйн 
дүрмийг батлах, хэлэлцэх батлах зэрэг үйл ажиллагаанд шүүгч бүр оролцож санал 
өгөх эрхийг баталгаажуулав гээд биччихсэн байгаа юм. Танилцуулга дээр зөв үү? Бид 
нарын энэ нөгөө өнгөрсөн жил баталдаг Үндсэн хуулийн дөчин есийн тав дээр 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүдийн тавыг шүүгч дотроосоо сонгож, бусад тавыг 
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 Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн үйл ажиллагааны тайланг Улсын дээд шүүхэд танилцуулна. 

 
Зөвлөлийн зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам бүрэлдэхүүн тавих 

шаардлага томилох журмыг хуулиар тогтооно гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ дөчин 
есийн тав дээр маш тодорхой ингэж бичсэн нь тавыг шүүгч дотроосоо сонгоно, тавыг 
нь нээлттэйгээр нэр дэвшүүлж томилно гэж байгаа. Та хэдийн ирүүлсэн танилцуулга 
дээр болохоор шүүгч нэг бүр энэ сахилгын зөвлөл шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг сонгож 
томилох ажилд оролцож саналаа өгнө өө гээд биччихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ бол 
зүгээр Үндсэн хуулийн хамгийн гол үзэл баримтлал бол шүүхийн захиргааны 
байгууллагыг илүү хараат бус болгоё гэдэг агуулгаар явсан. Мөн Шүүхийн сахилгын 
хороо гэдэг байгууллагыг тусад нь бие даалгаж шүүгчдийг эргүүлэн татдаг 
хариуцлага тооцдог байгууллагыг Үндсэн хуулийн байгууллага болгоё гэсэн ийм зүйл 
ярьсан. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. 

 
Хоёр дахь нь болохоор бас би нөгөө саяын танилцуулгыг чинь дөрөв дээрээс 

юм уншиж байгаа шүү. Хуулийн хүчин төгөлдөр шүүхийн шийдвэрийг санаатай 
биелүүлээгүй эсхүл биелүүлэхэд саад учруулсан төрийн албан тушаалтныг ангилал 
зэрэг томилогдсон болон сонгогдсон байдлаас нь үл хамааран огцруулах буюу 
чөлөөлөх арга хэмжээг авахаар тусгав гэж байгаа юм. Энийг нэг тодруулж өгөөч. Энэ 
нөгөө шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын бүтэц орон тоог шүүх эрх мэдлийнх 
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нь харьяанд аваачиж шүүхийн шийдвэр гарцаагүй биелдэг тэр зарчмыг одоогоос бий 
болгоё гэдэг зүйлийн агуулгаар ярьж байна уу гэдэг.  

 
Дараагийн дугаарт нь хэн Оюумаа зөвлөлийн гишүүнээс асууя. Та бид нар сая 

ажлын хэсэг хуралдсан. Нэлээн олон цаг өнгөрсөн долоо хоногт хуралдахад та 
байсан санагдаж байна. Нөгөө өмнөх шүүхийн хуулийн ажлын хэсэг. Тэгээд энэ дээр 
бол та Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга та нар бүгд байр сууриа нэгтгэсэн. Энэ 
асуудлыг чинь хагалж дуусгая гээд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс ирсэн саналуудыг 
бид нар хагалж эцэслэж ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэг дээр ярьсан. Одоо тэгвэл энэ 
өргөн барьсан хуулийн төсөл чинь тэр төслөөс тэр бид нарын зарчим дээр нэгдсэн 
юмнаас бүр тэс өөр агуулгатай ийм төсөл иржээ. 

 
Тэгэхээр та бол энэ хувь судлаачийн байр сууринаас энэ одоо төсөл дээр 

хандаж байна уу, энэ дээр нэг тайлбар өгөөч. Ийм хоёр зүйл. Дээд шүүх бол саналаа 
нэгтгэсэн гэдгээ тэн дээр маш тодорхой хурал дээр ярьсан. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл 
бас саналаа нэгтгэсэн. Энэнээс хойш Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга Батбаяр 
миний бие ажлын дэд хэсгийн хуралдаануудад төдийлөн оролцох боломжгүй. 
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг төлөөлж Оюумаа өөрөө оролцоод байр сууриа 
илэрхийлээд явна гэдгийг бас ажлын хэсгийн хурал дээр ярьсан. Атарцэцэг нь. Тийм. 
Санал нэгдсэн ийм хүн төлөөлөөд явж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ дээр нэг та бүхэн 
саналаа хэлээч. Хэнээс Эрдэнэцогт дөрөвдүгээр микрофон. 

 
А.Эрдэнэцогт: Нямбаатар гишүүний асуултад хариулъя. Тэгээд таны саяын 

эш татдаг дөчин есдүгээр зүйл Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбоотой зүйл 
бол тэр хуулийн төсөл дээр бол шүүгчдийн нэгдсэн зөвлөгөөн гэсэн ийм агуулгатай 
гарчгийн доор байгаа. Таны ярьж байгаа тэр зүйл бол нөгөө Үндсэн хуулийн нэмэлт, 
өөрчлөлтөд орсон таван шүүгчийг шүүх өөрөө дотроосоо яаж одоо сонгох вэ гэдэг тэр 
хэсэгтэй холбоотой зохицуулалтыг та сая эш татлаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө үлдсэн 
таван иргэн одоо юу гэдэг юм бусад институцээс нэр дэвших хүнтэй бол хамааралгүй. 
Дотроосоо шүүх өөрөө одоо өөрөө удирдах ёсны байгууллагаасаа таван шүүгчээ яаж 
гаргах вэ гэдэгтэй холбоотой ийм зохицуулалт учраас энэ бол Үндсэн хуулийнхаа 
дагуу байгаа гэж ингэж хариулъя нэгдүгээрт. 

 
Хоёрдугаарт за танилцуулгын дөрөв дээр мөн одоо энэ шүүхийн шийдвэрийг 

биелүүлээгүй саад учруулсан төрийн албан тушаалтныг огцруулах чөлөөлөх эрхтэй 
байгууллагад нь хандана гэсэн ийм зохицуулалт байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ер нь 
зүгээр олон жил энэ шүүхийн шийдвэр биелэгдэхгүй байдаг ийм практик бол одоо 
шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа дээр бол тогтсон. Тийм учраас бол энэ иргэдэд 
ялангуяа учирдаг энэ саад бэрхшээлийг арилгахын тулд шийдвэр гүйцэтгэлийн 
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэхгүй байгаа тэр одоо захиргааны байгууллага албан 
тушаалтан ч байдаг юм уу энэ албан тушаалтнуудыг тушаалтнууд одоо үр нөлөөтэй 
шүүхийн шийдвэрийг биелүүлэх тэр сэтгэлгээг бий болгох үүднээс ийм тодорхой одоо 
бас заалтуудыг арай тодруулж, гэхдээ ерөнхий санаа нь бол шүүхийн шийдвэр 
гүйцэтгэх тухай хуульд бол байгаа. Тэрнийхээ дагуу хэрэгжээд явж байгаа ийм зүйл. 
Тэгээд энэ дээр бол тодруулж одоо энүүнийг бол тодотгож оруулсан гэж ингэж хариул 
хариулъя. 
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Х.Нямбаатар: Гуравдугаар микрофон. Ажлын хэсэг гурав Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүн Оюумаа. 

 
В.Оюумаа: Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн Оюумаа байна. Үндсэн хуульд 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулсны дараагаар хоёр мянга арван есөн оны арван хоёр сарын 
сүүлээр Хуульчдын холбооноос Шүүхийн ерөнхий зөвлөлд бол холбогдох хууль 
тогтоомжуудад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахтай холбоотойгоор Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлөөс одоо төлөөлөл оролцуулахыг хүссэн албан тоот ирүүлсэн байдаг. Миний 
бие Монголын хуульчдын холбооны төлөөллөөр нэр дэвшиж, Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн гишүүнээр томилогдсон. Тэр утгаараа бол Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 
даргын тушаалаар Хуульчдын холбоон дээр холбогдох хууль тогтоомжууд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг томилогдсон. 

 
Хууль зүйн яаман дээр одоо мөрдөж байгаа ажлын хэсэгт бол Атарцэцэг 

гишүүн бол томилогдон ажиллаж байсан. Ерөнхий зөвлөлийн нэгдсэн байр суурь бол 
тус тусынхаа ажлын хэсгүүд дээр бол хэлэлцэгдээд явж байсан. Өнөөдрийн одоо орж 
ирж байгаа хуулийн төсөл дээр бол Ерөнхий зөвлөлийн байр суурийг илэрхийлэхээс 
гадна хувь судлаачийнхаа байр суурийг илэрхийлж одоо энэ ажлын хэсэгт бол 
ажилласан байгаа. Саналын зөрүү одоо Ерөнхий зөвлөлөөс оруулж ирсэн саналууд 
бол зарим тохиолдолд энэ хуулийн төслүүдэд дэмжигдэж, зарим нь бол 
дэмжигдэхгүйгээр явсан тохиолдол бол байгаа. 

 
Х.Нямбаатар: Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Гишүүдийг оруулж 

ирье. Байнгын хорооныхон, одоо нэг гишүүн орж ирээд л. Орж ирж байна уу? Гишүүд 
асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Одоо санал хураалт явуулъя. Монгол Улсын 
шүүхийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг 
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор санал 
хураалт явуулъя. Хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 30 хувь нь дэмжиж, 70 хувийн 
саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. Шүүхийн тухай хууль. Чуулганы нэгдсэн 
хуралдаанд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын гишүүн Ганболд 
танилцуулъя. Дараагийн хэлэлцэх асуудалдаа оръё. 

 
Долоо.Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн 

төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцье. 
 
Тэглээ энэ тус тусдаа танилцуулга орж ирсэн. Тэгээд бид нар бол дэгээрээ 

заавал хэлэлцэх л ёстой. Байнгын хороогоор хэлэлцэх нь. Хууль санаачлагчийн 
илтгэлийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Шижир танилцуулна. 
Хоёрдугаар микрофон. 

 
Ө.Шижир: Байнгын хорооны дарга, эрхэм гишүүд ээ, 
 
Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн шинэчилсэн 

найруулгын төслийн тухайд Монгол Улсын Их Хурлаас хоёр мянга арван есөн оны 
арван нэгэн сарын арван нэгний арван дөрөвний өдөр Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
дөчин есдүгээр зүйлд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу шүүгчийг албан 
тушаасан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах болон сахилгын бусад шийтгэл 
ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах бөгөөд түүний бүрэн эрх 
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зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журам, бүрэлдэхүүн тавих шаардлага, томилох 
журмыг хуулиар тогтооно гэсэн зургаа дахь хэсгийг нь нэмсэн нь шүүгчийн эрх зүйн 
байдал сахилга хариуцлагын тогтолцоонд тодорхой өөрчлөлт оруулах шаардлага бий 
болсон. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн шүүх эрх 

мэдэлтэй холбоотой хэсэг нь шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараат бус 
байдлыг хангах үндсэн чиглэлийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд Монгол Улсын Их Хурлын 
хоёр мянга хорин оны хоёрдугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан Монгол Улсын 
Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх хуваарьт 
шүүгчид сахилгын шийтгэл ноогдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороог 
байгуулах, түүний чиг үүрэг үйл ажиллагааны зарчим зарчим, журмыг хуулиар 
тогтоох, Шүүхийн сахилгын хороо нь хөндлөнгийн нөлөөллөөс ангид байж төвийг 
сахиж хараат бусаар шийдвэр гаргаж, Шүүгчийг сахилгын шийтгэлийн журмаар албан 
тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах, сахилгын бусад шийтгэл ногдуулах замаар 
шүүгчийн ёс зүй, шүүхэд итгэх иргэдийн итгэлийг дээшлүүлэх эрх зүйн орчныг 
бүрдүүлэх, Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг шүүн таслах ажлын туршлагатай 
хуульчид, нэр хүндтэй иргэд, хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй эрдэмтдээс нээлттэй нэр 
дэвшүүлэх замаар дэвшүүлэх замаар холбогдох энэ институцээс тэнцвэртэй 
бүрдүүлэх зарчмыг хуульчлах зэрэг асуудлыг тусгажээ. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, өөрчлөлт болон Монгол Улсын Их 

Хурлаас баталсан дээрх бодлогын баримт бичгийн холбогдох хэсгүүд нь шүүгчийн 
эрх зүйн байдал сахилга хариуцлагатай холбогдсон харилцааг зохицуулж буй хуулийг 
шинэчлэх, шинэ зохицуулалтууд бий болгох үндсэн нөхцөл болж байгаа бөгөөд 
энэхүү шинэчлэлийг хийхдээ Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, 
өөрчлөлтийн үзэл санааг тууштай баримтлах, мөнхүү хуулийн зохицуулалтад 
захирагдах, хуулийг хуульчдаас гадна иргэн хуулийн этгээдийн хэрэглээнд нийцүүлэх 
зэрэг зүй ёсны шаардлагуудыг харгалзан үзэж хангах шаардлага тулгарч байна. 

 
Түүнчлэн шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагатай холбогдсон хууль 

эрх зүйн орчныг шинэчлэх ажил Үндсэн хуулийн арван зургаадугаар зүйлийн арван 
дөрөв дэх хэсэгт Монгол Улсын иргэн иргэний шударга шүүхээр шүүлгэх эрхийг бүрэн 
хангах, одоогийн тогтолцоо алдаа оноо болон учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг 
цогцоор нь харж нэг мөр шийдвэрлэх онцгой ач холбогдолтой зорилгын хүрээнд 
хийгдсэн. Мөрдөгдөж байгаа хуулиар шүүгчийн сахилга хариуцлагын асуудлын орон 
тооны бус зарчмаар ажилладаг есөн хүний бүрэлдэхүүнтэй Шүүхийн ёс зүйн хороонд 
хариуцуулж ирсэн бөгөөд энэ тогтолцоо нэн сул үр дүн маш хангалтгүй гэдгийг 
өнгөрсөн хугацааны туршлага бүрэн харуулаад байна. 

 
Тухайлбал Шүүхийн ёс зүйн хороо сүүлийн таван жил буюу хоёр мянга арван 

таван оноос хоёр мянга хорин онд давхардсан тоогоор нийт мянга найман зуун арван 
долоон шүүгчид холбогдох мянга хоёр зуун гучин найман гомдол хүлээн авч 
шалгаснаас ная гаруй хувьд нь сахилгын хэрэг үүсэхээс татгалзаж, хорь орчим хувьд 
сахилгын хэрэг үүсгэн шалгаж нийт жаран есөн шүүгчид сахилгын шийтгэл 
ногдуулсан байх боловч түүний далан дөрвөн хувь нь шүүхийн шатанд хэрэгсэхгүй 
болсон байна. Энэ хугацаанд арван найман шүүгч шүүхийн хүчин төгөлдөр 
шийдвэрээр сахилгын шийтгэл хүлээсэн үр дүнтэй байна. Иймд шүүгчийн эрх зүйн 
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байдалд сахилга хариуцлагатай холбогдсон харилцааг зохицуулж буй хуулийн 
зохицуулалтыг боловсронгуй болгох шүүгчийн мэдлэг чадварт эрх зүйн байдлыг 
дордуулахгүйгээр хөндлөнгийн үнэлгээ хийж мэргэжлийн хөгжлийг нь дэмжих 
тогтолцоо бүрдүүлэх, шүүгчийн алдаа зөрчлийг ёс зүйн болон сахилгын зөрчлөөс 
ялгах, ёс зүйн болон сахилгын зөрчлийг шалган шийдвэрлэх ажиллагааг бүх гишүүд 
нь орон тооны зарчмаар ажилладаг шүүх, Шүүхийн сахилгын хороонд бүрэн 
харьяалуулах зорилгын хүрээнд мөрдөгдөж байгаа Шүүгчийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулийг хуулийг Сахилгын хорооны эрх зүйн байдлыг анхдагч хууль хэлбэрээр 
боловсруулахаар заасан Улсын Их Хурлын тогтоолын шаардлагатай нэгтгэн 
Шүүгчийн эрх зүйн байдал, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төслийг боловсруулсан болно. 

 
Хуулийн төслийг дээр дурдсан хууль зүйн болон практикийн шаардлагыг 

харгалзан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын мянга есөн зуун наян таван оны Шүүхийн 
хараат бус байдлын талаарх үндсэн зарчмууд, Шүүгчийн ёс зүйн талаарх Бангалорын 
зарчим, Европын шүүгчдийн зөвлөлдөх зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмж, Шүүхийн 
зөвлөлийн европын сүлжээний Шүүхийн минимум стандарт, Сахилгын хэрэг хянан 
шийдвэрлэх ажиллагаа ба шүүгчийн хариуцлагын тайлан зэрэг олон улсын баримт 
бичиг зөвлөмжид нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд хуулийн төсөлд дараах 
зохицуулалтыг тусгалаа. Үүнд:  

 
Нэгдүгээр бүлэгт нийтлэг үндэслэл буюу нэр томьёоны тодорхойлолт болон 

бусад асуудлыг дэлгэрүүлэн тусгав. Хоёрдугаар бүлэгт шүүгчид тавигдах болзол, 
шаардлага, гуравдугаар бүлэгт шүүгчийг сонгон шалгаруулах томилох болон 
шүүгчийг мэргэшүүлэх, дөрөвдүгээр бүлэг шүүгчийн бүрэн эрхт үүсэх, дуусгавар 
болох үндэслэл журам, тавдугаар бүлэг шүүгчийн хараат бус байдал түүнийг хангах 
баталгаа, зургаадугаар бүлэгт шүүгчид хориглох зүйл, иргэний эрхэд тавих 
хязгаарлалт, ашиг сонирхлын зохицуулалт, хариуцлага хүлээлгэх ажиллагаанд 
баримтлах зарчмын асуудлыг тус тус тусгав. Долоодугаар бүлэгт Шүүхийн сахилгын 
хорооны чиг үүрэг бүрэлдэхүүнд тавигдах шаардлага, хорооны дарга гишүүдийн эрх 
үүрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нөхцөл, наймдугаар бүлэгт Шүүхийн сахилгын 
хорооны гомдол мэдээлэл гаргах, бүртгэх, шилжүүлэх, есдүгээр бүлэгт сахилгын 
хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцогчид тэдгээрийн эрх үүрэг, аравдугаар 
бүлэгт сахилгын хэрэг үүсгэсэн хорооны гишүүдийн явуулах үйл ажиллагаа, сахилгын 
хэргийг хянан шийдвэрлэх хугацаа, арван нэгдүгээр бүлэгт сахилгын хэрэг хянан 
шийдвэрлэх хуралдааны нийтлэг журам, арван хоёрдугаар бүлэг сахилгын хэрэг 
хянан шийдвэрлэх хуралдааны дэг шийдвэр, арван гуравдугаар бүлэгт давж заалдах 
гомдол гаргах, түүнийг шийдвэрлэх ажиллагаа, арван дөрөвдүгээр бүлэгт Сахилгын 
хорооны нийт гишүүдийн хуралдаантай холбоотой асуудлуудыг тус тус тусгав. 

 
Хуулийн төсөл батлагдсанаар Монгол Улсын Үндсэн хуульд орсон нэмэлт, 

өөрчлөлт үзэл санаа зорилгынх нь дагуу хэрэгжих нөхцөл бүрдэж шүүгч хараат 
бусаар хариуцлагатай ажиллах эрх зүйн орчин улам боловсронгуй болно. Түүнчлэн 
шүүхэд итгэх иргэдийн итгэл сэргэж, шүүх эрх мэдлийн бие даасан байдлын баталгаа 
бэхжиж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн арван зургаадугаар зүйлийн арван дөрөв дэх 
хэсэгт заасан шударга шүүх шүүхээр шүүлгэх иргэний үндсэн эрхийн хууль зүйн 
баталгаа бүрэн гүйцэд хангагдана гэж үзэж байна. Хуулийн төслүүдийг хэлэлцэн 
дэмжиж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. 
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Х.Нямбаатар: Баярлалаа. Шижир даргаа. Ажлын хэсэг хэвээрээ. Хэлэлцэж 

байгаа асуудалтай холбогдуулан асуулт асуух гишүүн байна уу? Алга байна. 
Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулж үг хэлэх гишүүн байна уу? Алга байна. 
Санал хураалт явуулъя. Шүүгчийн эрх зүйн байдал, нэг хэн Ганбаатар гишүүнд 
хэлчих үү? Орж ирэх үү, үгүй заавал ирцтэй байж байж хэдүүлээ санал хураалт 
явуулъя л даа. Үгүй ээ үгүй Оюундарь гишүүнээ би дэг сахиулах үүрэгтэй шүү дээ, 
миний үүрэг. Би саналыг нь томьёолоод уншчихъя. Шүүгчийн эрх зүйн байдал, 
сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн 
төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураая. Санал хураалт явуулъя.  

 
Шүүгчийн эрх зүйн байдал сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төсөл болон 

хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт 
эхнийх нь унасан. 81,8 хувь нь дэмжсэнгүй. Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Байнгын 
хорооны санал, дүгнэлтийг танилцуулахыг Ганболд гишүүнд даалгая. Дараагийн 
хэлэлцэх асуудал. 

 
Найм.Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон болон 

хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлье. 
 
Танилцуулгыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга Шижир 

танилцуулна. Шижир даргаа ерөнхийдөө товчхон танилцуулчихвал тийм. Хоёрдугаар 
микрофон. 

 
Ө.Шижир: Байнгын хорооны дарга, эрхэм гишүүд ээ,  
 
Монгол Улсын Их Хурлаас арван есөн оны арван нэгдүгээр сарын арван 

дөрөвний өдөр Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөөр шүүхийн багц хуулийг 
шинэчлэх шаардлага бий болсон. Одоогийн мөрдөгдөж байгаа хуулиуд дээр 
Монголын хуульчдын холбоо, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон Шүүхийн ёс зүйн хороо, 
Шүүхийн мэргэжлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх санал болгох, шүүгчид нэр 
дэвшиж байгаа хуульчийн талаар дүгнэлт гаргах зэрэг чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг 
бөгөөд шүүхийн багц хуулийг шинэчлэх асуудлын хүрээнд Хуульчдын холбооны чиг 
үүрэг зохион байгуулалтын эрх зүйн үндсийг тогтоосон Хуульчийн эрх зүйн байдлын 
тухай хуулийг мөн шинэчлэх шаардлага үүслээ. 

 
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд Хуульчдын холбооны мэргэжлийн 

хариуцлагын хороо хуульчдад хариуцлага хүлээлгэх улмаар хуульчдын мэргэжлийн 
хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох зорилт бүхий тодорхой зохицуулалтад 
тусгасан бөгөөд байдаг боловч Үндсэн хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу 
шүүгчийг албан тушаал тушаалаас нь түдгэлзүүлэх огцруулах болон сахилгын бусад 
шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хороо ажиллах тухай нэмэлт, 
өөрчлөлт орсноор энэхүү зохицуулалтыг Үндсэн хуульд нийцүүлэх шаардлага мөн 
тулгарч байна. Түүнчлэн Өмгөөллийн тухай хууль батлагдсанаар шүүгч, прокурор, 
өмгөөлөгч, хуулийн зөвлөх, төр захиргааны байгууллага, хувийн хэвшилд ажилладаг 
хуульч зэрэг тухайн салбарын нийт мэргэжил мэргэжилтнүүдийг нэгтгэсэн өргөн цар 
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хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах боломж бүхий хуульчдын өөрөө удирдах ёсны 
байгууллага болох Монголын хуульчдын холбооны чиг үүрэг, зохион байгуулалтыг 
аливаа зөрчил, хийдэл, давхардалгүйгээр шинэчлэн зохицуулах шаардлага үүслээ. 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтийн шүүх эрх 

мэдэлтэй холбоотой эсэх нь шүүх эрх мэдлийн хариуцлагыг дээшлүүлж хараат бус 
байдлыг хангах үндсэн чиглэлийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд шүүхийн багц хуулийн 
шинэчлэн хүрээнд шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлыг хангахад чухал 
нөлөөтэй. Тодруулбал шударга шүүхийн тогтолцоог бүрдүүлэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай олон нийтийн буюу хууль зүйн салбарын мэргэжил мэргэжилтнүүдийн 
хяналт оролцоог хангах чиглэлд хэрэгжиж байгаа өнөөгийн чиг үүргийг 
давхардуулахгүй байх нь энэ чухал юм. Иймд шүүхийн багц хуулийн шинэчлэлийн 
хүрээнд Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг 
боловсруулсан болно. 

 
Хуулийн төсөлд дараах асуудлыг тусгалаа. Нэгдүгээр бүлэгт хуулийн нэр 

томьёоны тодорхойлолт үйлчлэх хүрээ, хуульчийн эрхэмлэх зүйл ерөнхий үүрэг, 
хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг тусгалаа. Хоёрдугаар 
бүлэгт мэргэжлийн дадлага болон хуульчийн мэргэжлийн хяналт шалгалт авах 
журамтай холбогдсон бусад асуудлыг дэлгэрэнгүй тусгав. Гуравдугаар бүлэгт 
хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгох журам болон бусад 
зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх хүчингүй болгох дуусгавар болгохтой холбогдсон бусад 
асуудлыг дэлгэрэнгүй тусгав. Дөрөвдүгээр бүлэгт хуульчийн эрх эрхлэх мэргэжлийн 
үйл ажиллагаа түүний дүрэм, хуульчийн тангараг, эрх үүрэг хориглох зүйл, үйл 
ажиллагааны нууцтай холбоотой асуудлыг тусгалаа. Тавдугаар бүлэгт Хуульчдын 
холбоо түүний гишүүнчлэл чиг үүрэг, Хуульчдын их хурал, Хуульчдын холбооны 
ерөнхийлөгч, Хуульчдын холбооны зөвлөл, Хуульчдын холбооны хороо, тамгын 
газар, хяналтын зөвлөлийн эрх хэмжээ болон Хуульчдын холбооны зохион 
байгуулалт, санхүүжилттэй холбогдсон асуудлыг тусгасан. Мөн энэ бүлэгт Хуульчдын 
холбооноос Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороо, Шүүхийн мэргэжлийн 
хороо нэр дэвшүүлэх, санал болохтой холбогдсон харилцааг Үндсэн хууль болон 
шүүхийн тухай хууль тогтоомжид нийцүүлсэн нарийвчлан зохицуулав. Зургаадугаар 
бүлэгт хуульчдын мэргэжлийн дүрэм ёс зүйн хариуцлагын асуудал эрхэлсэн хороо 
түүний бүрэн эрх хуульчид холбогдуулан гаргах холбогдуулан гаргасан гомдол 
өргөдөл түүнийг шийдвэрлэх, дүгнэлт гаргах, хуульчийн мэргэжлийн үйл 
ажиллагааны зөрчлийг мэдэгдэх, хариуцлага хүлээх зэрэг асуудлыг тусгасан болно. 
Долоодугаар бүлэгт хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн хэрэгжилтэд дэмжлэг 
үзүүлэх, хяналт тавих, хууль зөрчигчид хүлээлгэх хариуцлагыг нарийвчлан тусгав.  

 
Хуульчийн эрх зүйн байдалтай холбогдон холбогдсон хууль боловсронгуй 

болж, шүүхийн бие даасан шүүгчийн хараат бус байдлыг хангах үйл ажиллагаанд 
олон нийтийн буюу хууль зүйн салбарын мэргэжилтнүүдийн хяналт оролцоо бүрэн 
хангагдаж, шүүх эрх мэдэл эрх мэдлийг хариуцлагыг дээшлүүлж, хараат бус байдлыг 
хангах үндсэн чиглэлийн хүрээнд хийгдсэн Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 
нэг мөр хэрэгжих нөхцөл бүрдэнэ гэж үзэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. 

 
Х.Нямбаатар: Танилцуулга хийсэн Шижир даргад баярлалаа. Ажлын хэсэг 

өмнөх бүрэлдэхүүнээрээ байгаа. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдож асуух 
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асуулттай гишүүд байна уу? Алга байна. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан 
үг хэлэх гишүүн байна уу? Алга байна. Ганболд гишүүн. Микрофон, наад юугаа 
кнопоо дараарай. Ганболд гишүүн юуг өгье. 

 
Д.Ганболд: Саяын Ерөнхийлөгчөөс орж ирж байгаа хуулийн төсөл Үндсэн 

хуулийн нэмэлт, өөрчлөлттэй холбогдуулаад дээр нь Засгийн газраас бас өргөн 
барьсан хуулиудын хүрээнд бас мэдээж хуулийг боловсруулж байгаа хүрээнд аль, 
аль талаасаа бас ололттой гэдэг юм уу авч болох юмыг нь уг нь аваад ингээд уг нь 
нэгтгээд явсан бол их зөв байсан болов уу гэсэн бодол байна л даа. Нэгэнт одоо 
Засгийн газраас орж ирж байгаа хуулийг хэлэлцүүлэгтэй холбогдуулаад зайлшгүй 
нэгтгэж авч үзэх боломж байхгүй гээд одоо Хууль зүйн сайд хэлж байгаа учраас одоо 
яах ч арга алга. 

 
Тэгэхдээ Байнгын хорооны даргын хувьд бас анхаармаар нэг юм байна. 

Хэдийгээр Ерөнхийлөгчөөс өргөн барьсан ч энд чинь нэг цөөнх олонх болоод л кноп 
дараад байна л даа. Энэ нэг талдаа жүжиглэл яваад байна гэж би хараад байгаа юм. 
Тийм учраас бас Байнгын хорооны даргын хувьд бас анхааралдаа аваад аль 
болохоор одоо бас энэ чинь Монголд нэг цогц хууль эрх зүйн хүрээнд нь шүүх 
засаглалыг төгс болгохгүй юм бол бидний явж ирсэн гучин жилийн алдаа ерөөсөө л 
энд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж аль, аль талд нь давуу ололттой юм байвал яаж 
тусгалыг нь олж энэ хуулиа цаашдаа Монгол Улс эрх зүйт төрийг зөв төлөвшүүлж авч 
явах вэ гэдэг дээр онцгой анхаарч авч үзэхгүй юм бол одоо тэгээд нэг нь хууль 
санаачлан оруулдаг, нөгөөдүүл нь эсэргүүцдэг.  

 
Эсвэл минийхийг дэмж гэдэг юм уу эсвэл үгүй гэдэг. Ингээд хэдэн Их Хурлын 

гишүүдээ талцуулж тоглуулаад дуусгах хандах хандлагатай л байна шүү дээ. Тэгээд 
ийм юм болоод одоо дэндүү л Монголын одоо төрийн эмгэнэл юм даа л гэж хэлэхээс 
өөр арга алга даа. Тэгээд энийг бас анхааралдаа аваад дараа дараагийнх дээр яах 
ёстой вэ нэг гарцыг нь яаж гаргаж болмоор байгаа юм. Энийг бас нэг хараач гэж одоо 
санал хэлж байна. 

 
Х.Нямбаатар: Баярлалаа Ганболд гишүүн. Би бол нэгтгээд хэлэлцээд явах нь 

зүйтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Яагаад гэвэл энэ төслүүдийн аль ололттой 
талуудыг нэг төсөлдөө шингээгээд явах ийм боломж ч бий. Тэгээд хууль 
санаачлагчид бүгд санал нэгдэж байж нэгтгэж хэлэлцэх эсэх асуудал шийдэгддэг. 
Тэгээд Ерөнхийлөгчийн зүгээс Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дарга бол сая 
хэлэхдээ нэгтгэж хэлэлцэх санал нэгтэй байгаа гэсэн. Тэгээд хууль санаачлагч бол 
Засгийн газар бол нэгтгэж хэлэлцэх боломжгүй гэдэг байр сууриа илэрхийлээд байгаа 
юм. 

 
Би яагаад энд бүр ирцийг ингэж хангаж байж санал хураалт явуулаад байгаа 

вэ гэхээр нэгтгээд хэлэлцээд явчихвал бас дэвшилттэй талууд байна. Тэр 
жишээлэхэд сая тэр шүүхийн шийдвэр гарцаагүй хэрэгждэг байх зарчмыг бас бид нар 
өмнөх төслүүдтэйгээ нэгтгээд явъя л гэдэг л ийм л бодолтой байгаа. Би өөрөө 
Шүүхийн тухай хуулийн нөгөө хуулийнх нь ажлын хэсгийг ахлаад явж байгаа. Тэгээд 
бид нар бас ажлын дэд хэсэг хуралдсан. Хоёр дахь, гурав дахь хуралдаанаа хийхээр 
бид нар төлөвлөөд байж байгаа. Тэгэхээр би бол Ганболд гишүүнтэй санал нэг 
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байна. Тэгээд гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа. Үг хэллээ. Одоо санал 
хураалт явуулъя.  

 
Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн 

хуулийн төслүүдийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэсэн 
томьёоллоор санал хураалт явуулъя. 80 хувийн саналаар уг санал дэмжигдсэнгүй. 
Чуулганы нэгдсэн хуралдаанд Байнгын хорооны санал, дүгнэлтийг Улсын Их Хурлын 
гишүүн Ганболд танилцуулна. Ажлын хэсэгт баярлалаа. 

 
Хууль зүйн байнгын хорооны энэ өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэх асуудал 

дууссан тул Байнгын хорооны хуралдаан хаасныг мэдэгдье. Гишүүдэд баярлалаа.  
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