
Ерөнхийлөгчийн 2021.01.25-ны өдрийн Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан хоригт хийсэн дүн шинжилгээ1
  

№  Шүүхийн хуулийн зохицуулалт  Ерөнхийлөгчийн хоригийн үндэслэл  Хоригийг УИХ хүлээн авах шаардлагатай эсэх 

1 Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн  10 гишүүнээс 

шүүгч бус 5  гишүүн, 
Шүүхийн сахилгын  

хорооны 9 гишүүнээс 
шүүгч  бус 5 гишүүнийг тус 

тус УИХ ын даргын 
захирамжаар   

байгуулагдсан, УИХ-ын   
гишүүнээр ахлуулсан 
ажлын  хэсэг сонгон 

шалгаруулж,  санал болгох 
замаар УИХ-аас  томилох 

/76.2, 77.1-77.10,  95.4, 95.5/ 

1/ Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 
4- т зааснаар Улсын Их Хурлын хувьд 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.   
2/ УИХ-ын шийдвэр нь улс төрийн намын бүлгийн шийдвэрээс  
хамааралтай, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын 
хорооны гишүүдийг томилоход улс төрийн намууд нөлөө орох 
нөхцөл  бүрдүүлсэн  
3/ УИХ-ын 2020 оны 02 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол 
Улсын  Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд хууль 
тогтоомжийг  нийцүүлэх хуваарь”-ийн 3.1.1-т “Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн  ...шүүгч бус 5 гишүүнийг бусад институтээс 
тэнцвэртэй оролцооны  үндсэн дээр нэр дэвшүүлэн, сонгон 
шалгаруулж томилох”, 3.2.3-т  “Шүүхийн сахилгын хорооны 
гишүүдийг холбогдох институтээс  тэнцвэртэйгээр бүрдүүлэх 
замыг хуульчлах” гэж тус тус заасан. 

Тийм.   
Ерөнхийлөгчийн хоригт Шүүхийн ерөнхий  
зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны 
гишүүдийг  заавал Ерөнхийлөгч томилох 
ёстой гэж  бичээгүй, Шүүхийн хуулийн энэ 
зохицуулалт нь  Үндсэн хуулийн 25.1.4, УИХ-
ын 2020 оны 02  дугаар тогтоолыг зөрчсөн 
гэдгийг бичсэн байна. 

2 Шүүхийн ерөнхий 
зөвлөлийн  болон Шүүхийн 
сахилгын  хорооны шүүгч 
бус гишүүнээр  “эрх зүйч” 

ажиллах /76.3, 95.3/ 

1/ Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх эрхгүй этгээд буюу  
хуульч биш хүнээр шүүгчийн зарим мэргэжлийн алдааг дүгнэх,  
улмаар шүүгчид хариуцлага тооцох эрх мэдэл, үүрэг, хариуцлага  
хүлээлгэх нь зохисгүй байна  
2/ Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч  
гишүүд нь хуульч, шүүгч бус гишүүд нь эрх зүйч байх нь тухайн  
бүрэлдэхүүний ижил тэгш, адил ур чадвартай байх нөхцөлийг  
алдагдуулж байна  
3/ УИХ буюу эрх баригч нам өөрийн гишүүд, дэмжигчдийн хүрээний  
эрх зүйчдийг Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны  
гишүүдээр томилох гэсэн санаа, зорилготой байж болзошгүй байна  

Тийм.  
Эрх зүйч нь хуульчийн мэргэжлийн үйл  
ажиллагааны дүрэм, ёс зүйн стандартыг  
мөрдөхгүй, тийнхүү мөрдөөгүй нь түүнд  
хариуцлага хүлээлгэх үр дагаваргүй. 
Хуульчийн  хувьд үндэслэлгүй шийдвэр 
гаргах, нэг талд  үйлчлэх нь хуульчийн 
мэргэжлийн үйл  ажиллагааны зөрчилд 
хамаарах, улмаар тусгай  зөвшөөрөл нь 
хүчингүй болох хүртэлх үр  дагавартай тул 
хариуцлагатай, хичээл зүтгэл  гаргаж 
ажилладаг.  

3 Анхан болон давж заалдах  
шатны шүүх нь дотроо 

шүүн  таслах үйл 
ажиллагааны  төрлөөр 

дагнасан танхимтай  байж 
болно /29.1, 29.3, 30.3/ 

Үндсэн хуулийн 48 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт зааснаар 
шүүхийг  эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын 
төрлөөр дагнан  байгуулж ирсэн өмнөх ололтыг бататган 
бэхжүүлж, улам  боловсронгуй болгох ёстой 

Тийм.   
Шүүх байгуулах тухай хуульд зааснаар Эрүү,  
Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүх,  
Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх, Эрүүгийн  
хэргийн анхан шатны шүүх, Захиргааны 
хэргийн  анхан шатны шүүхүүд ажиллаж 
байна. Шүүхийн  тухай хуулийн дээрх 
зохицуулалтаар энэхүү  эрүү, иргэн, 
захиргааны хэргийн анхан болон  



 

 
   

1 Хуульч, судлаач Л.Галбаатар, 2021.01.26 

   давж заалдах шатны шүүхийг тухайн шүүхэд 
нь  дахин нэгтгэж, дотор нь танхимтай байж  
болохоор зохицуулжээ. Үүнийг дагаад   
шүүхүүдийн нэр, хэвлэмэл хуудас, шүүхийн  
тамгын газрын ажилтнуудын албан тушаал  
өөрчлөгдөх зэрэг үр дагавартай. Гол нь 
Үндсэн  хуульд шүүхийг дагнан байгуулахаар 
заасан.  

4 Улсын дээд шүүхийн 
ерөнхий  шүүгчээс бусад 
шүүхийн  ерөнхий шүүгч, 

танхимын  тэргүүнийг 
тухайн шатны  шүүхийн 

болон танхимын  шүүгчид 
дотроосоо сонгох  /19.2.4, 

36.8, 36.10/ 

1/ Шүүгчдийг эрх ашгаар нэгдсэн бүлэглэл, фракцуудад 
хуваагдах,  өрсөлдөх, хуйвалдан тэмцэлдэх нөхцөл рүү түлхэж, 
шүүхийг  өнөөгийн улс төрийн намуудаас өөрцгүй хэмжээнд 
ортол нь улам  дордуулах бодит эрсдэлийг бий болгох, Ерөнхий 
шүүгчийг авч  ноёрхлоо тогтоосон бүлэглэл нь хонгил байгуулах, 
түүнийгээ  удирдах хууль ёсны мэт зүй бус систем тогтоох 
аюултай байна 2/ Үндсэн хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 2-т 
зааснаар шүүгч нь  томилогдог албан тушаалтан бөгөөд 
сонгогдохгүй  
3/ НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас 1985 онд сайшаан баталсан  
Шүүхийн бие даасан байдлын талаарх үндсэн зарчмуудын 13-т  
“Шүүгчийг дэмжих буюу дэвшүүлэх тогтолцоо нь бодит хүчин 
зүйл,  эзэмшсэн байх ур чадвар, туршлагад суурилсан байх 
ёстой” гэж  заасан. 

Тийм.  
Ерөнхий шүүгчийн үйл ажиллагаа нь ердийн  
захиргааны ажил бус, хэрэг хянан шийдвэрлэх  
ажиллагааны тодорхой эрх хэмжээтэй, ур  
чадвар, туршлага шаардсан ажил. Тухайлбал,  
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай 
хуульд  зааснаар Ерөнхий шүүгч нь шүүхийн 
харьяалал  тогтоон шилжүүлэх, тухайн хэргийг 
шүүгч  дангаар, гурван шүүгчийн 
бүрэлдэхүүнээр  шийдвэрлэх эсэхийг шийдэх, 
шүүгчийг  татгалзан гаргах хүсэлтийг хянан 
шийдвэрлэх,  хэрэг бүртгэлт, мөрдөн 
байцаалтын явцад шүүгч  дангаар гаргасан 
шийдвэрийн талаархи гомдлыг  эцэслэн 
шийдвэрлэх, яллагдагчийг шүүхэд  шилжүүлэх 
асуудлыг шийдвэрлэх хугацааг 30  хүртэл 
хоногоор сунгах чиг үүрэгтэй. 



5/ Ерөнхийлөгч хоригтоо Шүүхийн тухай хуулийн 44.2 дахь хэсгийг тусгасан хэдий ч, үндэслэлээ дэлгэрэнгүй байдлаар бичээгүй байна. Энэхүү 44.2-т зааснаар  
УИХ, ЗГ, нутгийн захиргааны байгууллага, төрийн өмчит компанийн албан тушаалтнууд, Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын албан тушаалтнууд шүүгчтэй албан  
ажлаар уулзах, тэрхүү уулзалтын тэмдэглэлийг тухайн шүүхийн нууцын асуудал хариуцсан албан тушаалтанд хадгалуулах юм. Энэ нь улс төрийн албан  
хаагчид, төрийн байгууллагын албан тушаалтнууд “албан ажлаар уулзах” нэрийн дор шүүгчид нөлөөлөх боломж олгосон, тэрхүү уулзалтын тэмдэглэл нь  
нууцад хамаарах тул тэрхүү нөлөөллийг нууц болгосон байна.  

Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хууль, шүүгчийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг холбогдох процессын хуульд /Эрүүгийн хэрэг хянан  
шийдвэрлэх тухай хууль, Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль/ “албан ажил” гэх ойлголтыг  
тодорхойлоогүй, шүүгч дээр дурдсан олон албан тушаалтантай албан ажил нэрийн дор уулзах шаардлага огт байхгүй.   

Дээрх Шүүхийн тухай хуулийн 44.2 дахь хэсгийн зохицуулалт нь Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 2-т “Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Улсын Их Хурлын ба  
Засгийн газрын гишүүн, төр, нам, олон нийтийн бусад байгууллагын албан тушаалтан, иргэн хэн боловч шүүгчээс шүүн таслах үүргээ хэрэгжүүлэхэд  
хөндлөнгөөс оролцож болохгүй” гэж заасантай нийцэхгүй байна.   

Нэмэлт:  
Ерөнхийлөгчийн зүгээс 2021.01.25-ны өдөр Монгол Улсын Шүүхийн тухай хуульд хэсэгчлэн тавьсан хоригт зарим зүйл, хэсгийг нэмж тусгах шаардлагатай 
байсан гэж үзэж байна. Тухайлбал,   

1. Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 3.1.2-т зааснаар “нөлөөллийн мэдүүлэг” гэж шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнд хэрэг, 
маргааныг  хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад аливаа этгээдээс нөлөөлөхөөр оролдсон үйлдлийг тэмдэглэн баталгаажуулсан баримт бичгийг 
хэлнэ. Мөн  

 

 

хуулийн 45.1-т “Тухайн хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнд аливаа этгээдээс нөлөөлөхөөр оролдсон  
бүх тохиолдлыг тэмдэглэн баталгаажуулж нөлөөллийн мэдүүлэг хөтөлнө” гэж, 73.1.2-т Шүүхийн ерөнхий зөвлөл “шүүгчийн хараат бус, халдашгүй  
байдалд сөргөөр нөлөөлсөн, шүүгчийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөх нөхцөл үүссэн тохиолдолд холбогдох арга хэмжээг авах, зөрчигдөхөөс  
урьдчилан сэргийлэх” гэж тус тус заажээ. Энэ нь шүүгчид нөлөөлсөн тохиолдолд л Шүүхийн ерөнхий зөвлөлөөс холбогдох арга хэмжээ авах бөгөөд  
шүүгчийн хөтөлсөн нөлөөллийн мэдүүлэг нь зөвхөн “нөлөөлөх оролдлого”-ыг илэрхийлэх баримт бичиг байна. Үүний улмаас нөлөөллийн мэдүүлэг нь  
шүүгчид нөлөөлсөн үйлдлийг шийдвэрлэхэд хангалттай нотлох баримт болж чадахгүй, шүүгчид нөлөөлсөн этгээдэд зохих хууль зүйн хариуцлага  
хүлээлгэхгүй байх үр дагавартай байна.  

2. Тус хуулийн 55.1-т “Сахилгын хороо энэ хуулийн 50, 51.1, 52, 53 дугаар зүйлд заасан хориглосон, хязгаарласан, үүрэг болгосон зохицуулалтыг  
зөрчсөн /цаашид “сахилгын зөрчил” гэх/ шүүгчид сахилгын шийтгэл оногдуулна” гэж заасан байна. Хуулийн 50 дугаар зүйлд заасан шүүгчид хориглох  
зүйлийн жагсаалт, 51.1-т заасан шүүгч шүүн таслах ажиллагаанд оролцоход ашиг сонирхлын зөрчил үүсэж болзошгүй нөхцөл байдал байгаа бол  
өөрөө татгалзан гарах, эсхүл хэргийн оролцогчдод мэдэгдэж, тэдгээрийг татгалзах хүсэлт гаргах боломжоор хангах, 52 дугаар зүйлд заасан шүүгч  
хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг, хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлгийг үнэн зөв гаргаж өгөх үүрэг, 53 дугаар зүйлд заасан шүүгчийн иргэний эрхэд тавих  
хязгаарлалт нь тус тус бүрэн бус байх бөгөөд энд дурдсанаас бусад шүүгчийн ёс зүйгүй үйлдлийг Шүүгчийн ёс зүйн дүрэмд тусгаж, хариуцлага  
хүлээлгэх боломжгүй болгосон байна.   

Тухайлбал, одоо хүчин төгөлдөр буй Шүүгчийн ёс зүйн дүрэмд заасан “шүүгч нь ... хүнийг аливаа хэлбэрээр ялгаварлах үйл ажиллагаа явуулдаг  
байгууллагад гишүүн байхыг хориглоно”, “шүүгч нь байгаль орчинд халтай үйлдэл хийхийг хориглоно”, “шүүхэд хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны  
явцад бусдад хүнлэг бус хандах, хүний нэр төр, ажил хэргийн нэр хүндийг гутаасан шинжтэй үйлдэл гаргаж болохгүй” гэснийг шүүгчид хориглох  
зүйлийн жагсаалтад тусгаагүй нь тус жагсаалт бүрэн бус бөгөөд жагсаалтад заагаагүй шүүгчийн ёс зүйгүй үйлдлийг хаацайлсан шинжтэй болохыг  
харуулж байна.  



Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын талаарх НҮБ-ын үндсэн зарчмуудын 19-т “Шүүгчид сахилгын шийтгэл оногдуулах, албан үүргээс  
нь түдгэлзүүлэх, огцруулахтай холбогдсон аливаа ажиллагааг шүүгчийн ёс зүйн тогтоосон стандартын дагуу явуулна” гэж заасан бөгөөд энэ нь  
шүүгчид сахилгын хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл нь шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн байх явдал гэдгийг харуулж байна.  

Шүүгчийн ёс зүйн талаарх Бангалорын зарчим, түүний тайлбарт “Шүүгчийн ёс зүйн аливаа дүрэм, шүүхийн бие даасан байдлын талаарх зарчмуудыг  
шүүх өөрөө боловсруулах ёстой. Энэ нь шүүхийн бие даасан байдал болон эрх мэдэл хуваарилах зарчимд нийцнэ. ... Хэрэв шүүхийн зүгээс шүүгч,  
шүүхийн ажилтнуудын ёс зүйн өндөр стандартыг тогтоон, хэрэгжилтийг хангах үүрэг хариуцлагаа биелүүлж чадахгүй буюу үл ойшоовол, олон  
нийтийн санаа бодол болон улс төрийн ашиг сонирхлын дагуу, төрийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлдэг бусад байгууллага шүүхэд хөндлөнгөөс нөлөөлөхөд  
хүргэж болно. Энэ тохиолдолд, шүүхээс бие даасан, хараат бус байдлаа тогтвортой хэрэгжүүлэхэд ихээхэн, магадгүй ноцтой хэмжээнд сөргөөр  
нөлөөлөх эрсдэлтэй” гэж онцгойлон тэмдэглэсэн.  

Эндээс харахад, шүүгчийн ёс зүйн хэм хэмжээг зөвхөн хууль тогтоох байгууллагаас тогтоосон хэм хэмжээгээр хязгаарлаж, шүүхийн бие даасан  
байдал болон шүүгчийн ёс зүйн асуудлаарх НҮБ-ын хэмжээнд сайшаан дэмжсэн, түүний гишүүн орнууд мөрдөх шаардлагатай олон улсын баримт  
бичгүүдэд заасан “шүүгчийн ёс зүйн аливаа дүрэм, шүүхийн бие даасан байдлын талаарх зарчмуудыг шүүх өөрөө боловсруулах” зарчим болон  
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 47 дугаар зүйлийн 2-т заасан “... шүүх эрх мэдлийг өөр байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно” гэсэнтэй тус тус  
нийцэхгүй байна.  

3. Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийг дагалдуулан Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай  
хуулийг баталсан байх бөгөөд тус хуульд “44.7.Хуульч нь шүүгчээр томилогдсоноор Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлээс түдгэлзэнэ” гэсэн хэсэг нэмсэн  
байна. Тус хуулийн 3.1.3-т зааснаар “шүүгч” гэж хуульд заасан үндэслэл, журмын дагуу томилогдож, шүүгчийн тангараг өргөсөн, шүүх эрх мэдлийг  
хэрэгжүүлж байгаа Монгол Улсын иргэн юм. 



Шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат бус байдлын талаарх НҮБ-ын үндсэн зарчмуудын 9-т “Шүүгчийн хувьд шүүхийн бие даасан, шүүгчийн хараат  
бус байдлыг хамгаалах, мэргэшлийн сургалтыг дэмжих, тэдний ашиг сонирхлыг төлөөлөх зорилго бүхий шүүгчдийн холбоо болон бусад байгууллагыг  
үүсгэн байгуулах, тэдгээрт чөлөөтэй нэгдэх эрхтэй” гэж заасан. Мөн Шүүгчийн ёс зүйн талаарх Бангалорын зарчмын 4.6-д “Шүүгч нь бусад иргэний  
нэгэн адил үзэл бодлоо илэрхийлэх, итгэл үнэмшилтэй байх, эвлэлдэн нэгдэх эрх, эрх чөлөөг эдлэхдээ шүүхийн өндөр нэр хүнд, бие даасан, төвийг  
сахисан байдлыг хүндэтгэн дээдэлж биеэ авч явна”, 4.13-т “Шүүгч нь шүүгчдийн холбоо байгуулах, түүнд гишүүнээр элсэх, шүүгчийн эрх ашгийг  
хамгаалах бусад байгууллагад нэгдэх эрхтэй” гэж, түүний тайлбарт “Шүүгчээр томилогдсон нь түүнийг нийгмийн бусад гишүүний нэгэн адил үзэл 
бодлоо  чөлөөтэй илэрхийлэх, эвлэлдэн нэгдэх эрхээ эдлэхэд саад болохгүй. Гэхдээ шүүгч нь улс төрийн итгэл үнэмшил, улс төрийн ашиг сонирхлоо 
нээлттэй  илэрхийлж болохгүй”, “Шүүгч нь эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөөгөө хэрэгжүүлэхдээ мэргэжлийн холбоонд нэгдэж болно. Гэхдээ шүүгч олон 
нийтэд үйлчлэх  болон Үндсэн хуульд заасны дагуу ажил хаялтад оролцох эрхээ хязгаарлуулж болно” гэж тус тус заасан.  

Монголын Хуульчдын холбооны хувьд Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 44.1-т зааснаар хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа,  
хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох, хуульчдын эрх ашгийг хамгаалах, мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх байгууллага бөгөөд улс төрийн байгууллага  
биш. Мөн хуулийн 44.2-т зааснаар хуульч бүр Хуульчдын холбооны гишүүн байна, 19.4-т зааснаар Хуульчдын холбоо өргөдөл гаргагчийг гишүүнээр  
бүртгэж авсан тохиолдолд хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгоно.  

Түүнчлэн, Улсын Их Хурлаас 2021.01.15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 31.1.4-т зааснаар шүүгч нь  
хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байх ёстой бөгөөд Хуульчдын холбооны гишүүнчлэлээс түдгэлзэх нь хуульчийн  
мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл нь нэгэн адил түдгэлзэх, улмаар тус хуулийн 31.1.4-т заасан шаардлага хангаагүй шүүгчийн гаргасан  
шийдвэр, үйл ажиллагаа хууль бусад тооцогдох үр дагавартай байна.  

Эндээс харахад, Монголын Хуульчдын холбоонд шүүгч гишүүн байж, үйл ажиллагаанд нь оролцохыг хязгаарлаж буй нь “шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлж  
буй хуульч” болох шүүгчид тавигдах шаардлагыг доголдуулж, Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 47 дугаар зүйлийн 2-т заасан “... шүүх эрх мэдлийг өөр  
байгууллага эрхлэн хэрэгжүүлэхийг хориглоно” гэсэнтэй нийцэхгүй байна.  

4. Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 25.7.5.б-д зааснаар хуулийг Улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж  
хэрэглэсэн давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг Улсын дээд шүүх хянах, улмаар тус магадлалыг өөрчлөх, хүчингүй болгох зохицуулалттай 
байна. Энэ нь Улсын дээд шүүхийн тайлбарыг шүүгч заавал дагах, тус тайлбар нь хуультай адил хүчинтэй байх үр дагаврыг бий болгож байна.  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 1-т “Шүүгч хараат бус байж, гагцхүү хуульд захирагдана”, 50 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4-т Улсын  
дээд шүүх Үндсэн хуулиас бусад хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар гаргах, тус зүйлийн 2-т Улсын дээд шүүхийн тайлбар хуульд  
харшилбал хуулийг дагаж биелүүлнэ гэж зааснаас харахад шүүгч Улсын дээд шүүхийн тайлбарт захирагдахгүй байх, тайлбар нь хуультай адил  
хүчинтэй биш болохыг харуулж байна.  

Эндээс харахад, Улсын Их Хурлаас 2021.01.15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын Шүүхийн тухай /шинэчилсэн найруулга/ хуулийн 25.7.5.б-д заасан  
хуулийг Улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбараас өөрөөр тайлбарлаж хэрэглэсэн давж заалдах шатны шүүхийн магадлалыг Улсын дээд шүүх 
хянах  зохицуулалт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 1, 50 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 4, 2 дахь хэсэгт тус тус нийцэхгүй, харшилж 
байна. 

 

 


