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Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг хэдхэн хоногийн 

өмнө баталлаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хороо гэдэг Үндсэн 

хуулийн байгууллагыг хууль тогтоох байгууллага буюу УИХ-ын мэдэлд авч 

байгаа нь хэр зөв бэ? 

-Шулуухан хэлэхэд буруу. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх 

хэсгийн 4-т зааснаар Улсын Их Хурлын хувьд зөвхөн Улсын Их Хуралд ажлаа шууд 



хариуцан тайлагнадаг байгууллагын бүтэц, бүрэлдэхүүнийг тогтоох, өөрчлөх 

эрхтэй. Харин Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны хувьд Улсын 

Их Хуралд ажлаа шууд тайлагнахгүй, Улсын Их Хурлын харьяа байгууллага биш 

бөгөөд шүүх эрх мэдэлд хамаарах институц юм. 

Нөгөө талаар Улсын Их Хурлын олонхийн шийдвэр нь намын бүлгийн шийдвэрээс 

зөрдөггүй. Монгол Улсын Их Хурлын тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуульд 

зааснаар Улсын Их Хурал дахь нам /эвсэл/-ын бүлэг хэлэлцэж байгаа Улсын Их 

Хурлын шийдвэрийн төслийн асуудлаар бодлого, байр сууриа тодорхойлж санал, 

дүгнэлт гарган зохих Байнгын хорооны, эсхүл нэгдсэн хуралдаанаар шууд 

хэлэлцүүлэх; нэгдсэн болон Байнгын, дэд, түр хорооны хуралдааны үед тухайн 

хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан завсарлага авах; нэгдсэн болон Байнгын 

хорооны үйл ажиллагаанд өөрийн бүлгийн гишүүдийг оролцуулах, хуралдааны 

ирцийг хангах, хуралдааны дэгийг чанд сахиулах зэрэг өргөн эрх хэмжээтэй. 

Тэгэхээр Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 10 гишүүнээс шүүгч бус 5 гишүүн, Шүүхийн 

сахилгын хорооны 9 гишүүнээс шүүгч бус 5 гишүүн буюу шүүх эрх мэдэлд 

хамаарах чухал хоёр байгууллагын олонхийг томилох асуудлыг улс төрийн нам 

хэлэлцэж, шийдвэрлэх үр дагавартай байна. 

Энэ бол шүүгчдийн хувь заяа, улмаар шүүх эрх мэдлийн үйл ажиллагааг улс төрөөс 

хараат болгох үр дагавартай зохицуулалт болсон гэдэг нь харагдаж байна. 

Авлига, албан тушаалын гэмт хэрэг, оффшор бүсэд хөрөнгө байршуулах, мөнгө 

угаах, уул уурхай байгалийн баялаг ашиглах, үндэслэлгүйгээр хөрөнгөжих гэх 

мэт ноцтой гэмт хэргүүдийг Дээд шүүхийн хяналтгүйгээр шийдвэрлэх 



боломжийг энэ хуулиар нээлттэй болгох гэж байна гэж УИХ-ын хэлэлцүүлэг 

дээр ярьж байсан. Энэ тухай яриагаа үргэлжлүүлье? 

-Таны асуулт хуулийн төслийн хэлэлцүүлэг дээр яригдаж байсан. Энэ хэлэлцүүлэг 

нь Дээд шүүх бүх хэргийг хяналтын журмаар шийдвэрлэх бус, аль хэргийг 

шийдвэрлэх вэ гэдгээ өөрөө шийдэх талаар чиглэж байсан. Гэхдээ энэ бол 

“цаашдын асуудал” юм байна гээд орхисон. 

Өнөөдөр Эрүүгийн хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд заасан 

зохицуулалт хэвээрээ байгаа. Тодруулбал, Улсын дээд шүүх хяналтын журмаар 

гомдол гаргасан бол эрүүгийн аль ч хэргийг хуульд заасан журмын дагуу хянан 

шийдвэрлэх зохицуулалт хэвээрээ. 

Шүүхийн тухай хууль батлагдсаны дараахан Салхитын мөнгөний ордын 

хэрэгтэй холбоотой оргон зайлсан гэх Дээд шүүхийн шүүгч тусгай үүргийн 

онгоцоор Монголдоо ирсэн. Ер нь энэ хуулийн шинэчилсэн найруулга улс төрийн 

хэрэгтнүүдээ суллах үйл явц болчихов уу даа гэж шүүмжилж байна? 

Шүүхийн хуулийг батлах үйл ажиллагаа өөрөө шүүхэд нөлөөлөх ёсгүй. Гэвч 

хууль батлах нэрийн дор шүүхэд итгэх олон нийтийн итгэлийг унагах гэсэн 

үгсийг УИХ-ын гишүүд нэлээн хэлсэн, Дээд шүүхийг “лоббичин” болгосон, 

хуулийн олон зохицуулалт Үндсэн хуульд нийцэхгүй зэргээс харахад шүүхийн 

хуулийг улс төрийн хэрэгсэл болгох гэсэн санаархал байж магадгүй л юм. 

Гэхдээ шүүх зөвхөн хуульд захирагдаж байгаа гэдэгт итгэж байна. Шүүгч, 

шүүхийн хувьд гагцхүү Үндсэн хууль, түүнд нийцсэн хуульд захирагдана гэдгийг 

Үндсэн хуульд тодорхой заасан. 



Б.Чимид багш нэгэн ярилцлагадаа “Хуульд нэмэлт оруулна гэдэг бол байгаа юмыг 

тодруулдаг болохоос, байхгүй юмыг нэмдэггүй” гэж онцолсон байсан. Сая 

батлагдсан Шүүхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга нь Үндсэн хуулийн 

нэмэлт, өөрчлөлтөөр оруулсан Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын 

хорооны бүрэлдэхүүн болон шүүхийг тойргийн зарчмаар байгуулах асуудлын 

хүрээнээс хэтрэх ёсгүй байсан. 

Гэтэл Улсын Их Хурлаас баталсан шүүхийн хууль нь шүүгчийг хуулиас өөр зүйл 

буюу Дээд шүүхийн тайлбарт захирагдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Хуульчдаас 

шүүгчийг шилж олох, шүүгчийг дэвшүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэх Шүүхийн 

ерөнхий зөвлөлийн болон шүүгчийг албан тушаалаас нь түдгэлзүүлэх, огцруулах, 

бусад шийтгэл ногдуулах чиг үүрэг бүхий Шүүхийн сахилгын хорооны 

бүрэлдэхүүнийг тус тус улс төрийн намын оролцоотой шийдвэр гаргах 

байгууллагаас томилогдохоор хууль баталчихлаа. Ийм байдлыг Үндсэн хуульд огт 

зөвшөөрөөгүй. 

Энэ байдал нь бүх шатны шүүхийн шийдвэрийг “улс төрийн намын оролцоотой 

шийдвэр” гэж хардах нөхцөлийг бий болгож байна. Энэ нь шүүхэд итгэх иргэдийн 

итгэлийг алдагдуулах үр дагавартай. Тиймээс Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон 

Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүдийг бүрдүүлэхэд улс төрөөс хараат бус, 

хуульчийн мэргэжлийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага буюу Хуульчдын холбоог 

түлхүү оролцуулах шаардлагатай. 
 


