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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  

2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН 
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛИЙН 

ТОВЬЁГ 
 

№ Хэлэлцсэн асуудал 
Хуудасны 

дугаар 

 1. Хуралдааны товч тэмдэглэл: 1-4 

 2. Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл:  5-29 

 1. “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны 

шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай” 

Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 

6-16 

 2. “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 

/Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-

ийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий/ 

16-18 

 3. “Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, хүсэлт, 
материал хүлээн авах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 18-19 

 4. “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 
/Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах явцад хүний 
үндсэн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, 
хариуцлага тооцох чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаад үнэлгээ хийж, 
санал, дүгнэлт гаргах, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг 
боловсронгуй болгох тухай хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах 
үүрэг бүхий/  

19-29 

 
Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны  
2021 оны 3 дугаар сарын 05-ны өдөр /Баасан гараг/-ийн  

хуралдааны товч тэмдэглэл 
 
 Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт ирц, хэлэлцэх 
асуудлын дарааллыг танилцуулж, хуралдааныг даргалав. 

 
 Хуралдаанд ирвэл зохих 19 гишүүнээс 11 гишүүн хүрэлцэн ирж, 57.9 
хувийн ирцтэйгээр хуралдаан 15 цаг 05 минутад Төрийн ордны “Жанжин 
Д.Сүхбаатар” танхимд эхлэв.  
 
 Чөлөөтэй: Ш.Адьшаа, Х.Нямбаатар, Ц.Сандаг-Очир; 
  Эмнэлгийн чөлөөтэй: Ц.Сэргэлэн, Н.Учрал; 
 Тасалсан: Б.Дэлгэрсайхан, Ц.Мөнх-Оргил, Л.Мөнхбаатар. 

 
Нэг.“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын 

хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах 
тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо 
хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.  
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Төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, 
Ж.Сүхбаатар нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн байнгын хорооны дарга 
С.Бямбацогт, Хууль, эрх зүйн газрын Байнгын хорооны асуудал хариуцсан 
хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат нар 
хариулж, тайлбар хийв. 

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, Д.Ганбат, Ш.Раднаасэд нар үг 

хэлэв. 
 
С.Бямбацогт: “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын 

хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай” 
Байнгын хорооны тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:    8 
Татгалзсан:    3 
Бүгд:   11 
72.7 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
Уг асуудлыг 15 цаг 36 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Хоёр.“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны 

тогтоолын төсөл /Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-
ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн 
найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий/  

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо 
хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.  

 
Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт Монгол Улсын Их 

Хурлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол 
Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол 
Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах 
үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар 
нарын 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэйгээр “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын 
хорооны тогтоолын төслийг танилцуулав. 

 
Төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал 

гараагүй болно. 
 
С.Бямбацогт: “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны 

тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:    8 
Татгалзсан:    3 
Бүгд:   11 
72.7 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
Уг асуудлыг 15 цаг 39 минутад хэлэлцэж дуусав. 
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Гурав.“Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, 

хүсэлт, материал хүлээн авах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын 
төсөл 

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо 
хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.  

 
Төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүдээс асуулт, санал 

гараагүй болно. 
 
С.Бямбацогт: “Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, 

хүсэлт, материал хүлээн авах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төслийг 
баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  

 
Зөвшөөрсөн:    8 
Татгалзсан:    3 
Бүгд:   11 
72.7 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
Уг асуудлыг 15 цаг 41 минутад хэлэлцэж дуусав. 
 
Дөрөв.“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны 

тогтоолын төсөл /Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах 
явцад хүний үндсэн эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт 
тавих, хариуцлага тооцох чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаад үнэлгээ хийж, 
санал, дүгнэлт гаргах, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй 
болгох тухай хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий/  

 
Хуралдаанд Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн газрын 

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хороо 
хариуцсан ахлах зөвлөх М.Үнэнбат, референт Л.Мөнхчимэг нар байлцав.  

 
Хууль зүйн байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт Монгол Улсын Үндсэн 

хуулийн Арван зургаадугаар зүйлийн 13 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын 
тухай хуулийн 23 зүйлийн 23.2.4, 23.2.11, 23.2.14 дэх заалт, 25 зүйлийн 25.5, 
25.6 дахь хэсэг, 39 дүгээр зүйлийн 39.14 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн Гүйцэтгэх 
ажлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах явцад хүний үндсэн эрх, эрх чөлөө 
зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, хариуцлага тооцох 
чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаад үнэлгээ хийж, санал, дүгнэлт гаргах, 
холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох тухай хууль 
тогтоомжийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн ахлагчаар 
Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр, ажлын хэсгийн гишүүдэд Улсын Их 
Хурлын гишүүн Н.Алтанхуяг, С.Бямбацогт, Д.Ганбат, Б.Энх-Амгалан нарын 
бүрэлдэхүүнтэйгээр “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны 
тогтоолын төслийг танилцуулав. 
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Төсөлтэй холбогдуулан Улсын Их Хурлын гишүүн Ш.Раднаасэд, 
Н.Алтанхуяг, Ж.Сүхбаатар, Б.Энх-Амгалан нарын тавьсан асуултад Хууль зүйн 
байнгын хорооны дарга С.Бямбацогт, Хүний эрхийн дэд хорооны дарга 
Б.Энхбаяр нар хариулж, тайлбар хийв.  

 
Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Ганбат, Н.Алтанхуяг, Б.Энхбаяр нар үг хэлэв.  
 
С.Бямбацогт: “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны 

тогтоолын төслийг баталъя гэсэн санал хураалт явуулъя.  
 
Зөвшөөрсөн:    8 
Татгалзсан:    2 
Бүгд:   10 
80.0 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
 
Хуралдаан 1 цаг 03 минут үргэлжилж, 19 гишүүнээс 11 гишүүн ирж, 

57.9 хувийн ирцтэйгээр 16 цаг 08 минутад өндөрлөв. 
 
 
 Тэмдэглэлтэй танилцсан: 
 ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН   

ХОРООНЫ ДАРГА                                                            С.БЯМБАЦОГТ 
 
 
 Тэмдэглэл хөтөлсөн:  
 ПРОТОКОЛЫН АЛБАНЫ                                             
 ШИНЖЭЭЧ                                                                         Ц.АЛТАН-ОД 
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  
ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ  

2021 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 05-НЫ ӨДӨР /БААСАН ГАРАГ/-ИЙН 
ХУРАЛДААНЫ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ  

ТЭМДЭГЛЭЛ 

  
С.Бямбацогт: Ирцэд орсон гишүүдийг танхимд орж урьж байна.  
  
Байнгын хорооны эрхэм гишүүдийнхээ энэ өдрийн амгаланг айлтгая.  
  
Үхэр жилийн анхны Байнгын хорооны хуралдаанаа эхлүүлье.  
  
Тэгээд Байнгын хорооны хуралдаанд хүрэлцэн ирэх гишүүдийн олонх 

хүрэлцэн ирсэн байна. 19 гишүүнээс 11 буюу 57.9 хувийн ирцтэй байгаа тул 
2021 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн Байнгын хорооны хуралдааныг 
нээснийг мэдэгдье.  

  
Гишүүдийг танилцуулъя. Хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн гишүүдийг. 

Д.Ганбат гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. Ш.Раднаасэд гишүүн хүрэлцэн ирсэн 
байна. Б.Энх-Амгалан гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. С.Бямбацогт гишүүн 
хүрэлцэн ирсэн байна. Б.Пүрэвдорж гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. 
Н.Алтанхуяг гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. С.Амарсайхан гишүүн хүрэлцэн 
ирсэн байна. Б.Энхбаяр гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. Г.Мөнхцэцэг гишүүн 
хүрэлцэн ирсэн байна. Д.Цогтбаатар гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна. 
Ж.Сүхбаатар гишүүн хүрэлцэн ирсэн байна.  

  
Ц.Сэргэлэн гишүүн өвчтэй. Н.Учрал гишүүн өвчтэй. Бусад гишүүдийг 

хуралдаандаа хүрэлцэн ирэхийг урьж байна. Хүндэтгэн үзэх шалтгаанаар 
хуралдаандаа хүрэлцэн ирээгүй байна шүү.  

  
Ирцийг танилцуулж дууслаа. Байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцэх 

асуулгыг Та бүхэндээ танилцуулъя аа.  
  
Өнөөдрийн Байнгын хорооны хуралдаан дөрвөн асуудал хэлэлцэнэ.  
  
Нэгдүгээрт нь, Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын 

хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай 
Байнгын хорооны тогтоолын төсөл.  

  
Хоёрдугаарт нь, Ажлын хэсэг байгуулах тухай Байнгын хорооны 

тогтоолын төсөл. Монгол Улсын Шүүхийн тухай шинэчилсэн найруулгын 
хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий. 

  
Гуравдугаарт нь, Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, 

хүсэлт, материал хүлээн авах тухай Байнгын хорооны тогтоолын төсөл.  
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Дөрөв, Шүүхийн тухай хууль шинэчилсэн найруулга заасан Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнд нэр дэвшигчийг 
бүртгэх. 

  
Дөрөвдүгээрт нь, Ажлын хэсэг байгуулагдах Байнгын хорооны 

тогтоолын төсөл. Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн хэрэгслийг хангах үүрэг 
бүхий гэсэн ийм дөрвөн асуудал байна.  

  
Хэлэлцэх асуудлаар саналтай гишүүд байна уу? Алга байна. Хэлэлцэх 

асуудалдаа оръё.  
  

Нэг.“Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны 
шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай”  

Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 

  
Нэгдүгээр асуудал. “Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн 

сахилгын хорооны шүүгч бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах 
тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцье.  

  
Тогтоолын төслийг Та бүхэнд танилцуулсан байгаа.  
  
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан асуух асуулттай гишүүд байна уу? 

Нэрсээ өгнө үү? Ш.Раднаасэд гишүүн, Ж.Сүхбаатар гишүүн. Тасаллаа. 
Ш.Раднаасэд гишүүн.  

  
Ш.Раднаасэд: Хоёр гурван тодруулах юм байна.  
  
Энэ шүүхүүд дээр Ерөнхий шүүгч томилогдож байгаа сурагтай байна. 

Сонгогдоод. Энэ дээр чинь хууль хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нэлээн зовлонтой 
бэрхшээл үүсэж байгаа юм сонсогдож байна шүү.  

  
Одоо 4 хоногийн дараа тэтгэвэрт гарах гэж байгаа хүнийг Ерөнхий 

шүүгчээр томилохоос өөр аргагүй байдал үүсэж томилогдож байна гэж 
сонсогдож байна.  

  
Нөгөө ганцаараа байгаа хүн маань би Ерөнхий шүүгч болохоос өөр 

аргагүй гээд зарим аймгууд дээр томилогдож байгаа сураг байна. 
  
Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой нарийвчилсан нэг 

ойлголцлын нэгтгэх зүйлүүд дээр нэлээн анхаарч ажиллахгүй бол энэ чинь 
эхнээсээ замхраад явчих тийм шинжтэй харагдаад байна.  

  
Одоо Нийслэлийн Эрүүгийн тэнхимийн шүүх Ерөнхий шүүгчээ сонгох 

гээд 3 хүн өрсөлдөөд долоо хэд хэд гэнэ үү. Дөрөв, дөрөв гээд уначихсан. Аль 
нь ч олонхын санал аваагүй. Тэгээд арга буюу дөрөв, тав хоногийн дараа 
тэтгэвэрт гарах гэж байгаа хүний нөгөө хуульд заасных нь дагуу өнөөдөр 
томилж байна гэх жишээний. Ийм ийм бэрхшээл, зовлонгууд бас гарч байх шиг 
байна. Үүнийг нэгдүгээрт онцгой анхаарч ярих ёстой байх.  
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Тэгээд гол зүйл одоо Ерөнхий зөвлөлийн болон Сахилгын хорооны 
гишүүдийн шүүгч бус гишүүдийг сонгоно. Энэ дотроос хэд хэдэн асуух зүйлүүд. 
Энэ чухам хэн хариулах вэ?  

  
Хуулийн 95.3, 95.4 дотор орсон хоёр зөрүүтэй заалт чинь аваачаад 

мухардалд аваачиж хийх нь дээ.  
  
Сүүлийн 5 жил шүүгчээр ажиллаж байгаагүй гээд биччихсэн. Нөгөөдөх 

дээр нь ажиллаж болохоор, нэр дэвшиж болохоор ч юм шиг биччихсэн. Энэ 
маргаан үүсвэл хэн хариуцах вэ?  

  
Энэ 2.2.5. Журмын чинь. Энэ чинь хуулийн хоёр заалт хоорондоо 

зөрчилдөөд байна. Сахилгын хорооны гишүүн дээр.  
  
95.3 дээр нь “болохгүй” гээд. 95.4 дээрээ “болно” гээд биччихсэн.  
  
Дараагийн нэг асуух зүйл. Энэ төрийн өмчийн их сургууль болон төрийн 

бус өмчийн сургуулийн санал болгосон гээд. Ингэж ангилах ямар шаардлага 
байна вэ? Нөгөө 11 хүндээ хүргэхийн тулд ажлын хэсгийг ингэж задалсан юм 
уу? Зүгээр хууль зүйн сургуулиудаас санал төлөөлөл болгож 2 хүн ч гэдэг юм 
уу. Ийм байдлаар хийх үү, үгүй юу? Үүнийг тооцох ёстой.  

  
Энэ нэр дэвшилт дотор “хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй” гээд. Энэ 

“өндөр мэргэшлээ нотолсон байх ёстой” гэж байгаа юм. Нотлон харуулсан үйл 
ажиллагааны талаарх баримт бичиг гэж юу байх юм? Би мэргэжилтэй. Би 
мэргэшсэн хүн гээд ингээд явах юм уу? Жишээлэх юм бол энэ дээр. Үүнийг юу 
гэж тайлбарлах юм? 

  
7.1.5 гээд “бүртгэл сонгон шалгаруулалтын холбоотой гомдлыг ажлын 

хэсэг эцэслэн шийднэ.” Шүүхэд хандах боломжгүй болгож.  
  
Жишээлбэл, бүртгэх ёстой хүнийг нь бүртгэхгүй байлаа гэж бодъё. Энэ 

гомдол гарвал зөвхөн ажлын хэсэг өөрийнхөө үзэмжийг шийдээд ингээд явчих 
юм уу? Энэ нөхцөлийг яаж нийцүүлж зохицуулах юм?  

  
Дараагийн бас нэг асуух зүйл. Энэ дотор байгаа. Тэр “шүүхийн 

захиргааны ажилтнаар ажиллахгүй байгаа” гээд биччихсэн байгаа. 
“Өмгөөлөгчөөр ажиллахгүй байгаа” гэж.  

  
Яг нэр дэвших процессод өргөдөл гаргахдаа “ажиллахгүй байгаагаа 

нотлох” юм уу? Ерөөсөө “ажиллахгүй байна” гэж ойлгогдохоор бичиж байгаа 
юм уу? Үүнийг тодруулахгүй бол энэ өөрөө ойлгомжгүй байдал үүсгэж, бүх 
бүртгэлийг чинь будлиантуулаад хаячих нэг ийм зүйл харагдаад байна. Ийм 
нэг дөрөв, таван асуултууд байна.  

  
Тэр 95.3, 95.4 гээд хуулийн энэ хоёр зөрүүтэй заалтынхаа юуг одоо энэ 

дотор яаж.../минут дуусав/ 
  
С.Бямбацогт: Ш.Раднаасэд гишүүний асуултад хариулъя.  
  



8 
 

Манай Байнгын хорооны ажлын алба энэ журмын төслийг 
боловсруулсан. Гишүүд маань сайн үзээд саналуудаа хэлэх ёстой байх.  

  
Тэгэхээр зарим зохицуулах заалтууд байгаа. Тэр эхний асуултын тухайд 

бид яг тэр Шүүхийн тухай хууль маань 3 сарын 01-нээс хэрэгжээд эхэлчихсэн 
байгаа.  

  
Үүнтэй холбоотойгоор шүүхүүд дээр нөгөө Ерөнхий шүүгч нарыг сонгох 

процесс явагдаж байгаа. Энэ дээр өөрийн чинь хэлж байгаа асуудлууд гарч 
байгаа юм билээ.  

  
Үүнээс өөр энэ хуулийг хэрэгжүүлэх талаар бид анхаарах шаардлагатай 

байгаа. Тийм учраас Шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий 
ажлын хэсэг байгуулъя. Энэ ажлын хэсэг маань Шүүхийн тухай хууль болон 
Шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай. Ялангуяа Дагаж мөрдөх 
журмын тухай хуулийг хэрэгжүүлэх. Энд анхаарахгүй бол.  

  
Бусад хуулиудыг ерөнхийдөө Засгийн газар хуулийн хэрэгжилтийг 

хангах үүрэг хүлээдэг. Шүүхийн тухай хууль дээр Улсын Их Хурал яах аргагүй 
оролцохоос өөр аргагүй болж байгаа учраас ажлын хэсэг байгуулж энэ 
Шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах тал дээр Их Хурлаас оролцохоос 
өөр аргагүй болж байгаа.  

  
Тийм учраас ажлын хэсэг оролцож тодорхойгүй зарим хуулийн зүйл, 

заалтыг буруу хэрэглэж байгаа асуудал дээр ажиллах шаардлагатай гэж үзэж 
ажлын хэсэг байгуулах гэж байгаа.  

  
Журмын тодорхой асуудлууд дээр М.Үнэнбат зөвлөх хариулчих. Манай 

Байнгын хорооны ажлын алба.  
  
Тэр хувийн их дээд сургууль болон улсын их дээд сургууль гэдэг дээр 

хуульд үндсэндээ 11 гишүүнээс бүрдсэн ажлын хэсэг ажиллана. Шүүхийн 
ерөнхий зөвлөлийн гишүүн болон Сахилгын хорооны гишүүнийг сонгох.  

  
Энэ 11 ажлын хэсгийн гишүүнийхээ бид 9-ийг нь хуульдаа тодорхой 

заагаад өгчихсөн. 10-ыг нь. Тэгээд 11 дэх нь тодорхой бус байгаад байхаар бид 
Монгол Улсын Их Сургууль буюу Хууль зүйн сургууль гарцаа байхгүй хуульч 
бэлтгэдэг гол сургууль учраас нэрээр нь оруулъя. Бусад хувийн хэвшлийн их 
дээд сургуулиуд, хууль зүйн мэргэжилтэн бэлддэг хувийн хэвшлийн их дээд 
сургуулиас нэг төлөөллийг хоорондоо ярьж байгаад оруулж ирэх байдлаар 11 
дэх төлөөллийг оруулж ирэх болсон байгаа.  

  
Энэ дээр манай Тамгын газраас оруулж болох юм. Өөр нэг субъектээс 2 

хүн оруулж болох юм гэсэн бас тийм хувилбарууд бид ажлын хэсэг дээр 
ярилцаж боловсруулах явцад ярьж байсан. Энэ дээр Байнгын хороон дээр 
ярьж байгаад л 11 дэхээ ямархуу байдлаар шийдэх вэ гэдгийг хэдүүлээ 
хамтдаа шийдчих бололцоотой гэж үзэж байгаа.  

  
Бусад асуудлуудыг манай зөвлөх хариулъя. М.Үнэнбат зөвлөх. 
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М.Үнэнбат: Ш.Раднаасэд гишүүний асуултад хариулъя.  
  
Шүүхийн тухай хуулийн 77.11 дээр сонгон шалгаруулалтын холбоотой 

журмыг Хууль зүйн байнгын хороо батална гэж заасан байгаа. Тэр дагуу яг энэ 
сонгон шалгаруулалт ямар журмаар явах юм бэ гэдгийг нарийвчлан 
зохицуулсан журмыг оруулж ирсэн.  

  
Тантай санал нэг байна. Энэ техникийн алдаа. Орхигдсон байна.  
  
Яагаад гэхээр 2.2.5 дээр “шүүгчээр ажиллаж байгаагүй” гээд биччихсэн 

байна л даа. Энэ бол “сүүлийн 5 жил” гэдэг үг урьд нь байх ёстой юм. Тэр нь 
орхигдоод ороод ирчихсэн болохоор “ерөөсөө шүүгчээр ажиллаж байгаагүй” 
гэдэг ийм агуулга орчхож байгаа юм байна гэж харагдаж байна. Хууль дээрээ 
ч гэсэн ийм зохицуулалттай байгаа. Сүүлийн 5 жил шүүгчээр болон улс төрийн 
албан тушаал, улс төрийн намын удирдах албан тушаал эрхэлж байгаагүй 
гэсэн зохицуулалттай байгаа учраас энэ дээр яг тэр үг нь орхигдсон байна. 
Тэгэхээр таны саналаар одоо ингээд яг санал хураах үедээ үүнийг нэмээд 
оруулаад явах техникийн юм бол энэ дээр үүсчихсэн байна. 

  
Тэгээд 95.3 дээр бол яг энэ зохицуулалтууд нь байгаа. Яг тэрийг энэ 

журам руу бүгдийг нь ийм ийм юм байна шүү гэдгийг зохицуулаад оруулчихсан 
байгаа.  

  
Дараагийн асуулт. Одоо өмгөөлөгчөөр ажиллахгүй байгаа, прокурор 

ажиллахгүй байгаа, шүүхийн захиргааны ажилтнаар ажиллахгүй байгаа гэдэг 
нь яг одоогийн энэ бүртгүүлэх үедээ энэ ажлыг хийгээгүй байна гэдэг агуулга 
байгаа. Түүнээс биш урьд нь хийж байсан тохиолдолд хамаагүй. Тэгэхээр яг 
энэ нэр дэвших хүсэлт гаргах үедээ энэ ажлуудыг хийгээгүй гэдэг агуулгаар 
хууль дээр орсон байгаа. Яг хуулийн тэр 95.8 дээрх зохицуулалтыг задлаад 
ийшээ оруулчихсан байж байгаа.  

  
С.Бямбацогт:  Тодруулах уу? Ш.Раднаасэд гишүүн тодруулъя. 
  
Ш.Раднаасэд: 95.3 дээр чинь байна шүү дээ. “Сүүлийн 5 жил шүүгчээр 

ажиллаж байгаагүй Монгол Улсын иргэн байна” гээд. 
  
95.4 дээр чинь болохоор “ерөөсөө шүүгчээр ажиллаж байгаагүй иргэн 

байна” гээд хоёр бичигдчихээд байгаа байхгүй юу.  
  
Тэгээд үүнийгээ яг алинаар нь тооцож бичих гэж байгаа юм?  
  
Одоо үүнээс чинь болоод би нэр дэвших миний эрхэд ингээд энэ 

Байнгын хорооны тогтоол саад боллоо гээд ингээд аль газар нь ханддаг юм 
тэгээд л хандаад явна. Үүнийгээ л энэ дээр зөв тооцож оруулахгүй болохоор 
аль нэгийг нь барьж болохгүй болчхоод байна шүү дээ. Энэ чинь. Юу гэж 
тайлбарлаж ойлгож байна.  

  
С.Бямбацогт: Зөвлөх хариулъя. М.Үнэнбат зөвлөх. Ажлын алба.  
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М.Үнэнбат: Журмын төслийг боловсруулахдаа 95.3-ыг л барьж 
боловсруулсан л даа. Сүүлийн 5 жил шүүгчээр болон улс төрийн албан 
тушаал, улс төрийн намын удирдах албан тушаал эхэлж байгаа гэдэг ийм 
зохицуулалттай байна гээд. Үүнийг бариад л журмын төслийг боловсруулан 
оруулж ирсэн байгаа.  

  
С.Бямбацогт: Тэгээд харьцангуй гайгүй. 95.3-аар болчхоор юм байна 

шүү дээ. Бас тэгэхдээ. Сүүлийн 5 жил гэхэд нөгөөдүүл нь орчхож болохоор. 
  
Ж.Сүхбаатар гишүүн асуултаа асууя. 
  
Ж.Сүхбаатар: Ш.Раднаасэд гишүүн миний хоёр юмыг л асуучихлаа. 

Бараг хариулчих шиг боллоо.  
  
Би энэ “ажиллахгүй байгаа” гэдгийг нэгдүгээрт тодруулъя гэж байсан юм. 

Уг нь. Тэгээд сая тайлбар авчихлаа. Яг бүртгүүлэхээсээ өмнө өмгөөлөгч, 
прокурор байгаагүй бол үүнийг хэлэх юм байна гэж. 

  
Түрүүний тэр хоёр дахь юм нь бас тэр юу л даа. Нөгөө төрийн бус өмчийн 

хууль зүйн сургуулийн санал болгосон нэг төлөөлөл гэдгийг би бас асуусан. 
Тэгээд үүнийг ингээд яах вэ байж болно л доо. Гэхдээ үүнийг чинь тэгээд 
шалгаруулна гэхээр чинь төрийн бус өмчийн хуулийн сургууль гэдэг чинь 
хэчнээн юм байдаг юм? Тэд нар маань тэгээд өөр хоорондоо шодож, сугалаа 
болоод явах юм уу? Энэ чинь одоо яах юм? 

  
Энэ чинь бас нэлээн төвөгтэй ажиллагаа болох юм биш үү. Төрийн бус 

өмчийн хуулийн сургууль. Уг нь би бас бодоод үзэхээр төрийн бус өмчийн 
хуулийн сургуулиа бас юманд хамруулах нь зөв санагдаад байна.  

  
Тэгэхдээ энэ чинь нэлээн хэдэн сургуулиуд байгаа биз дээ. Тэгээд 

хоорондоо өрсөлдөөн нь. Би энэ журмыг сайн хараагүй байж магадгүй. 
М.Үнэнбат зөвлөх өө.  

  
Тэгэхээр энэ төрийн бус өмчийн хуулийн сургуулиуд чинь бас нэг 

төлөөллөө сонгох гэж энэ чинь хөөрхөн сонгууль болно шүү дээ. Үүнийг нь яах 
юм бол доо. Би зүгээр сая Байнгын хорооны дарга үүнийгээ оронд нь өөр 
байгууллага тавьж болно гэж байна. Одоо нэгэнт ингээд төсөл дээр ороод 
ирчихсэн юмыг бас шууд Их Хурлын Тамгын газар ч гэдэг юм уу, өөр 
байгууллага гээд тавьчхад бас хэцүү л байх.  

  
Зүгээр нөгөө нэг арга нь түрүүн Ш.Раднаасэд гишүүний хэлдгийг буруу 

ойлгоогүй бол. Энэ 6.2.10 дээр нь эсвэл нийлүүлж бичээд хоёр төлөөлөл гэх 
юм уу, яадаг юм. Нэг тийм заавал ингэж тусад нь бичсэн биш. Нэг өгүүлбэрт 
оруулаад явах юм уу гэдэг л юм бодогдож байна. Тийм. Би түрүүн тийм л юм 
асуух гэж байсан юм.  

  
С.Бямбацогт: Тэгэхээр яг 11 дэх гэдэг юм уу, одоо нэг субъект маань 

хууль нь яг тодорхой заагдаж ороогүй болохоор бид хамгийн зохимжтой нь 
төрийн бус өмчийн хувийн хууль зүйн сургуулиудаас нэг төлөөлөл оруулчихвал 
яасан юм бэ гэдэг байдлаар. Тийм.  
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Тэрийг бид бас ярилцсан юм. Нэлээн ярьсан юм. Их Хурлын дарга дээр 

ч бас ярилцсан юм. Тэгээд төрийн бус өмчийн хууль зүйн сургууль гэдэг 
томьёоллоо бид хууль зүйн чиглэлээр дагнан үйл ажиллагаа явуулдаг их 
сургууль, эсвэл хууль зүйн сургууль. Хууль зүйн сургууль нь бие даасан их 
сургуулийн байж болно гэдэг байдлаар томьёолж өгч байгаа юм.  

  
Тэгээд энэ нь “Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу магадлан 

итгэмжлэгдсэн эрх зүйн бакалаврын хөтөлбөрийг сүүлийн 5 жилээс доошгүй 
хугацаанд хэрэгжүүлсэн туршлагатай байна.” гэсэн ийм шалгуур тавьж өгч 
байгаа юм. Одоо тэгээд тэр ямар сургууль яах вэ. Үгүй ээ. Зааж байгаа юм 
байхгүй л дээ. Энэ хууль нь тодорхой. Тийм. Үгүй ээ. Одоо нэлээн олон 
сургууль байгаа л байх л даа. Тийм. 

  
Эсвэл өөр юу байж болно. Та бүхэн санал болговол тийм үү. Бас үүнийг 

өөрчилж болно шүү дээ. Бас тийм. Харин Тамгын газар дээр авахаар бас хэл 
ам болдог юм болов уу гээд. Яг үнэндээ манай Байнгын хороо ч юм уу, Тамгын 
газраас нэг хүн байж болох бололцоотой гэж би бас үзсэн. Гэтэл хуулиар 
болохгүй байна гээд манайхан ингээд байгаа. Тийм.  

  
Тэр түрүүний хэлдгээр чинь төрийн болон төрийн өмчийн бус сургуулиуд 

нийлүүлээд хийчих юм бол нэгхэн төрийн өмчийн сургуультай бусад нь олон 
байж байгаа. Тэгэхээр төлөөлөл нь жигд хангагдахгүй болчих тийм талтай. 
Сөрөг талтай. Ийм л байгаад байгаа юм. Гишүүд санал гаргах юм бол тэгээд 
бас томилж болно.  

  
Гишүүд асуулт асууж, хариулт авч дууслаа.  
  
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан санал хэлэх гишүүд нэрсээ өгнө үү. 

Н.Алтанхуяг гишүүн. Д.Ганбат гишүүнээр тасаллаа.  
  
Д.Ганбат гишүүнийг оруулчхаарай. Н.Алтанхуяг гишүүн. 
  
Н.Алтанхуяг: Би энэ журам дээр хэлэх гэж байгаа. Зөв биз?  
  
М.Үнэнбат аа. Тэмдэглэчхээрэй. Би зүгээр л ийм санаанууд 

тэмдэглэчихсэн юм. Зарим нь найруулгын шинжтэй ч юмнууд яваа шүү.  
  
Энэ “Сахилгын хорооны гишүүний хувьд хийх ажил” гээд байх юм. Тэр 

хүнээс тийм юм нэхэж болох билүү? Чи Сахилгын хорооны гишүүн болчхоод 
юу хийх юм гэхээр хуулиараа тодорхойлогдсон хүрээнд л ажлаа хийх юм 
байгаа биз дээ.  

  
Хууль бид ярьж байхад хуулиас илүү давсан юм хүнээс нэхээд эхлэх вий 

дээ л гэдэг дээр санаа зовж байгаа юм. Бодоорой л гэж байгаа юм.  
  
“Нэр дэвшсэн үндэслэл” гээд байгаа юм. Нөгөө нөхцөлүүдийг л хангасан 

бол би нэр дэвшлээ. Нэр дэвшиж байна гээд л болоо шүү дээ. Ямар үндэслэл 
би ярих юм.  

Жижиг байж магадгүй шүү. Та нар анхаараарай.  
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Дараа нь хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй гэдгийг нотлох юм уу, нотлон 

харуулсан үйл ажиллагааны талаарх баримт гэдгийг ойлгохгүй юм л даа. Бас 
тодорхой юу чинь болж байгаа юм уу?  

  
“Хүсэлт гаргагчийн талаар тодорхойлолт” гэж бид ерөөсөө хууль дээр 

юм яриагүй шүү дээ. Тэгээд нэмээд л ороод ирлээ. Одоо нөгөө нөхрийг яах вэ 
ингээд хүнийг ажилд авахдаа өмнө ажиллаж байсан хэд хэдэн газрын 
удирдлагын янз бүрийн юмнаас санал авдаг шиг юм байх шиг байна. Эсвэл 
нөгөө нэг гадаадад сурах болохоор хэн нэгэн хүн тодорхойлдог маягийн юм 
хэлэх гээд байна аа даа. Энэ тэгээд хууль дээр байхгүй юм яагаад нэхчих вэ л 
гэж байгаа юм.  

  
Тэр доор 5.4 дээр. М.Үнэнбат аа. Өөрийн биеэр бичиж. Биеэр бичнэ гэж 

байхгүй л дээ. Ядаж гараараа бичдэг юм уу, яадаг юм. Наргиан болгож байгаа 
шүү. Та нар тийм тийм юмаа засаарай л гэж байгаа юм.  

  
“Хуулбарыг эх хувьтай тулган үзэж болно” гээд байх юм. Ийм томьёолол 

байж болох юм уу? Эсвэл ерөөсөө. Тийм. Үгүй. Яах вэ, нөгөө нотариатаар 
батлагдсан бол болдог биш билүү? Энэ яагаад ийм. Энэ чинь их субъектив 
болно шүү дээ. Дургүй нь хүрвэл Н.Алтанхуягийн юмыг тулгаж үзнэ. Дур нь 
хүрвэл. Харин тийм. Эрх зүйн нэг л ойлголт явах ёстой шүү.  

  
Энэ 11 гишүүн дээр чинь та нар хэлчихлээ. Энэ чинь инээдтэй шүү дээ. 

Д.Лүндээжанцангийн сургуулиас нэг хүн оруулна гээд биччихээд байгаа 
байхгүй юу даа. Тийм ээ. Д.Ганбат аа.  

  
Тэгээд та нар үүнийгээ жаахан аятайхан болго. Хаанаас нь юм. Өөр 

газраас оруул. 
  
Ажлын хэсгийн ахлагч ингээд болчихсон. Би хэд хэдэн юм цоохорлосон 

юм.  
  
Энэ “ажлын хэсгийн гишүүний нэр хүндийг урвуулан ашиглах” гэж юу 

ярьж байгаа юм? Ер нь энэ “урвуулан ашиглана” гэдэг энэ нэр томьёо хуульд 
тодорхойлогдсон байдаг юм уу? Энэ үгээ нэг хараадхаач. Би бас эргэлзчихлээ. 
Сүүлд нь урвуулан ашигласан, ашиглаагүй гээд ингээд нэг тодорхойгүй юмаар 
маргах вий дээ. Ер нь тийм тодорхойлолт байдаг уу? За за. Байдаг бол хамаа 
алга.  

  
7.5 дээр ингэж байна. 7.5 дээр. Энэ “Ажлын хэсгийн гишүүн ноцтой, 

эсхүл удаа дараа үүрэг хориглолтыг зөрчсөн нь тогтоогдох юм бол Байнгын 
хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын саналаар огцруулна.” 
Огцруулахгүй гэвэл яах юм. Бид дахиад зөрчилт байдал руу орно шүү дээ. Хүн 
ингээд энэ чинь ийм юм ингээд бараг ноцолдчихлоо гэхээр нь энд оруулж 
ирээд миний хөгшнийг бид тэнд нотлогдсон чигт нь бид олонхоороо авч үлдэнэ 
гээд. Ийм зөрчилт байдал руу орчих вий.  

  
Бид чинь нөгөө ажлын хэсэг дээр нэлээн ажилласан шүү дээ. Б.Энхбаяр 

аа. Та нар минь энэ юмаа дахиж хараарай. 
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Дараа нь 10-аас доошгүй хүнтэй ярилцлага хийнэ гээд байгаа байхгүй 

юу.  
  
Тэгэхээр энэ чинь түрүүчийн “reference letter” маягийн юм хийдэг 

нөхөртэй адилхан нөхдүүдтэй ярих гээд байна аа даа. Тэгэхээр энэ ингээд 
яадаггүй юм уу. Нийлүүлчхэж болдоггүй юм уу л гэж байхгүй юу би.  

  
Би тэр дээд талын нөхрийг чинь ойлгохгүй байгаа шүү. Лав л хууль дээр 

бид тийм юм яриагүй шүү.  
  
Дараа нь.../минут дуусав/ 
  
С.Бямбацогт: Н.Алтанхуяг гишүүний микрофон. Нэмж өгье. Нэмэлт 

минут.  
  
Н.Алтанхуяг: Тодорхойлолт гээд байгаа юм. 5.1.8 дээр “хүсэлт 

гаргагчийн талаарх тодорхойлолт” гээд байгаа юм.  
  
Тэгээд цаашаагаа “тодорхойлогч хүмүүс” гэдэг ойлголт үүсэж байгаа юм. 

Энд нь болохлоор 10-аас доошгүй хүнтэй ярилцлага хийх. Түүний талаар 
мэдээлэл өгөх боломжтой. Энэ хоёр жаахан давхардаж байна уу, үгүй юу. Та 
нар тэрийгээ бас нэг харчхаарай.  

  
Энэ 11.2 дээр ажлын хэсгийн ахлагч, түүний эзгүйд хамгийн ахмад 

гишүүн. Одоо боль л доо. Ганц юм барьж аваад дуусгачих л даа. Тэгээд л ганц 
юм хийх гэсэн чинь тэрний эзгүйд нөгөө нөхөр нь орлоно. Үүнийг хасаачээ л 
гэж би хэлж байна. Та нарт.  

  
Иймэрхүү л. Би яах вэ, үг үсэг дээр нь жаахан анхаараарай л гэж байгаа 

юм. Өөр юм байхгүй.  
  
С.Бямбацогт: Манай ажлын алба. Зөвлөх. Сая Н.Алтанхуяг гишүүний 

хэлж байгаа асуудлуудыг авахыг нь аваад тийм үү. Найруулгаар авчих 
бололцоотой бол аваад батлаад явчихъя.  

  
Хэрвээ найруулгаар авахгүй. Заавал зарчмын зөрүүтэй санал гэх юм 

бол саналын томьёолол бэлдээрэй.  
  
Д.Ганбат гишүүн саналаа хэлье.  
  
Д.Ганбат: Ингээд Та бүхнийхээ бас энэ үхэр жилийнхээ амар амгалан 

айлтгая.  
  
Манай Н.Алтанхуяг гишүүн бараг нэлээн нэг бүрчлэн ярьчихлаа. Би 

агуулгын хувьд ярьчихъя гэж бодож байна.  
  
Хууль зүйн байнгын хороо энэ чуулганы завсарлагаанаар ингээд 

хуралдаж байгаа нь их зөв байна. Гишүүд ч бас хүрч ирээд энэ асуудалд ингээд 
оролцоод явж байгаа нь маш сайн байна.  
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Гэхдээ бид өмнө нь бас нэг нийгмийн хүлээлт гэж байдаг.  
  
Тэгээд Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулаад, 

түүнтэй уялдаад Шүүхийн багц хуульд өөрчлөлт оруулаад, үүнтэй 
холбогдуулаад олон нийтийн дунд ингээд хүлээлт үүсчихсэн байгаа. Энэ хууль 
маань шүүхийг үнэхээр хараат бус болгох юм байна. Шүүх шударга ажиллах 
юм байна гэсэн ийм зүйл байгаа.  

  
Гэтэл энэ богинохон хугацаанд одоо нөгөө чонын амнаас гараад барын 

аманд орлоо. Нэг намын гарт орчихлоо гэдэг ийм шүүмжлэлүүд яваад 
эхэлчихлээ. Үүнийг засаж залруулах энэ зүйл бол Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг 
яаж байгуулах вэ, Сахилгын ерөнхий хороог яаж байгуулах вэ, энэ дээр яаж 
ажиллах вэ гэдэг талаас бид нэлээн нарийвчилж, мэргэжлийн талаас ч, бүх 
талаас нь, хууль зүйн талаас нь ч гэсэн ингэж хандах хэрэгтэй байгаа юм.  

  
Нөгөө талаар хууль хяналтын байгууллагууд чинь ёстой хачин 

болчихлоо шүү дээ. Энэ хуулийн хэрэгжилт гэдэг юмыг Улсын Их Хурал байнга 
хянах ёстой. Тэр дотроо Хууль зүйн байнгын хороо.  

  
Энэ прокурорын байгууллага чинь бас юу болчхов. Өчигдөр 

уржигдархан жагсаад эхэллээ.  
  
Энэ гүйцэтгэх ажлын хууль орж ирж байх шиг байна. Энэ цадиг замаа 

алдчихлаа.  
  
Нөгөө хууль зүйн сайд маань бас Улсын Их Хурлын индэр дээрээс 

нэлээн хариуцлагатай мэдэгдэл хийсэн. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч шүүхэд 
хандана гэчихсэн байгаа. Эс хандсан ч шалгуулсан шалгуулаагүй байсан ч бид 
тэрийг бас мухарлах ёстой байх. Энэ асуудалтай холбогдуулаад. 

  
Нөгөө талаар Улсын Их Хурал энэ хариуцлагыг үүрнэ.  
  
Тэгэхээр Та бүхэн маань хэдийгээр 62. Энэ Хууль зүйн байнгын хороонд 

бараг 80, 90 хувийг нь бүрдүүлж байгаа ч гэсэн энэ хоёр бүлэгтэй. Тэгэхээр 
манай Ардчилсан намын бүлэг нэлээн сайн оролцъё гэж бодож байна. Энэ 
зүйлд. Тэгж байж Улсын Их Хурлынхаа хууль тогтоох, хуульд хяналт тавих энэ 
бүх юмыг хэрэгжүүлэх. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийг аятайхан зөв шударга, 
журмынх нь дагуу сонгох. Сахилгын ерөнхий хороог нь сайхан бүрдүүлэх энэ 
юмыг нь ингэж хийхгүй л бол эргээд бид бүхэн нөгөө нэг намын гарт орчихлоо. 
Нэг нам ингэчихлээ гэдэг ийм юмыг та бүхэн хүлээх нь байна шүү. Тэрийг та 
бүхэн бүлэг дээрээ яриарай. Бид ч гэсэн бас ярья.  

  
Ингээд энэ юмыг хамтраад аятайхан зөв зүйтэй гаргах нь Монгол Улсын 

эрх ашиг, Монголын ард түмэн, Үндсэн хуульд энэ Шүүхийн багц хуульд нийцнэ 
байх гэсэн ийм бодолтой байна. Тийм.  

  
С.Бямбацогт: Баярлалаа. Ш.Раднаасэд саналаа хэлье.  
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Ш.Раднаасэд: Түрүүн Н.Алтанхуяг гишүүн их тодорхой, цухасхан 
дурдаад өнгөрчихлөө.  

  
Одоо энэ ажлын хэсгийн гишүүд чинь өөрсдөө сонирхлын зөрчилд автах 

вий. Хэрвээ өөрийнх нь хамаатан садан, ангийнх нь хүүхэд байвал санал өгөх 
үү, өгөхгүй юу. Тийм ээ. Тэр чинь ерөөсөө ямар ч зохицуулалтгүй орхигдчихож 
байгаа байхгүй юу.  

  
Их Хурал шийднэ. Би шийдэхгүй гээд нөгөө 11 хүний чинь гарт аваачаад 

дахиад л яг Хүний эрхийн комисс шиг атганд нь аваачаад бид хийчхэж байгаа 
байхгүй юу.  

  
Тэгээд тэндээс олонхын санал ороод ирсэн юм гээд л цаашаа явчихна 

шүү дээ. Тэгээд энэ 11 дээр л ерөөсөө хамаг нарийн юм чинь явагдах учраас 
илүү дутуу тавьсан их шаардлагуудыг нь багасгаад. Энэ сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх юмнуудыг нь нэлээн сайн тусгаж байгаад оруулах нь зөв 
болов уу гэж бодоод байгаа шүү. Өөр саналгүй.  

  
С.Бямбацогт: Яг Ш.Раднаасэд гишүүний ярьж байгаа асуудлыг 7.2 дээр 

маш тодорхой оруулаад өгсөн юм билээ.  
  
Ажлын хэсгийн гишүүн дараах үйл ажиллагааг хориглоно гээд. Нэр 

дэвшигчийн эцэг эх, төрсөн ах, эгч, дүү, гэр бүлийн гишүүн, хамтран амьдрагч, 
эхнэр, нөхрийнх нь төрсөн эгч, ах дүү гээд орчихсон юм билээ. Бас.  

  
Сая Н.Алтантуяг гишүүний ярьсан, сая гишүүдийн ярьж байгаа зүйл дээр 

зарчмын зөрүүтэй санал гаргах шаардлага байна уу? М.Үнэнбат зөвлөх өө. 
Байхгүй бол найруулгаар авъя гээд саналаа хураачихъя. Тэгэх үү? Тэгье. 

  
Н.Алтанхуяг гишүүн. 
  
Н.Алтанхуяг: Одоо хэдүүлээ ингээд явахаар байна шүү дээ. Энэ нэг 11 

хүнд баахан юм өгч өгч байгаад бандан тас гээд л нэг юм оруулж ирэх гээд 
байгаа. Яах вэ, бид хуулийн төсөл ярьж байхдаа хоёрыг нь запастай оруулж 
ирнэ ч гэлүү. Байнгын хороон дээр. Тийм ээ. Тэгээд хийчихсэн шүү дээ.  

  
Тэгэхдээ надад бас үүнийг уншаад явж байсан чинь процессоо Байнгын 

хороонд танилцуулахгүй юм уу? Явцыг нь. Тийм ээ.  
  
Тэгэхгүй ингээд 11 хүнд явж байгаад дараа нь бид төгсгөлд нь баахан 

хэрүүл болно шүү дээ. Тэгсэн байна, ингэсэн байна гээд.  
  
Процессоо ингээд. Би мэдэхгүй юм л даа. Яг аль процесс нь юм. Ийм 

ийм байдалтай ингээд явж байна гээд ингээд. Тэгнэ. Тэр чинь болохоор 11-ээс 
манай Байнгын хороо авсны дараа хийх процесс шүү дээ. Биш ээ биш. 

  
С.Бямбацогт: М.Үнэнбат зөвлөх. Саяын саналуудаас зарчмын зөрүүтэй 

байна уу, байхгүй. Найруулгаар авчих саналууд байвал аваад явчихъя гээд 
саналаа хэлчих үү. Тийм ээ. 
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Ажлын хэсгийн микрофон.  
  
М.Үнэнбат: Н.Алтанхуяг гишүүний хэлсэн хэд хэдэн саналыг 

ерөнхийдөө найруулгын шинжтэй саналаар нь аваад. Зарим тэр 
тодорхойлолтыг яаж гаргах юм, яаж тусгах юм гэдэг яг агуулгын хувьд 
өөрчлөлт орохгүй. Найрлагынх нь хувьд аваад явчих бололцоотой. 

  
Дээрээс нь сая 20 байдаг юм уу, 30 байдаг юм уу хүн нэр дэвшигчээр 

бүртгэгдээд тэр дээр ажлын хэсэг өөрийнхөө эрх хэмжээний хүрээнд сонгон 
шалгаруулалтыг явуулна. Явуулаад хуульд заасны дагуу сул орон гарсан тоон 
дээр нэмээд 2 хүртэл тооны нэр дэвшигчийг Байнгын хороонд санал оруулах 
ёстой.  

  
Тэгээд тэр санал оруулж ирээд. Жишээлбэл, 7 хүн гэж бодоход 7 хүн 

санал оруулаад ирсэн тохиолдолд тэр 7-н хүн дээр Байнгын хороо томилгооны 
сонсгол зохион байгуулна.  

  
Тэгээд тэр томилгооны сонсголоор тухайн хүмүүсийн талаар Байнгын 

хороон дээр бүх гишүүд суугаад асуудал яригдаад. Түүний дараа Байнгын 
хороо яг тэр 7-гоос 5 хүнийг нь сонгож саналаа томилуулахаар болон чуулганы 
нэгдсэн хуралдаанд оруулна гэсэн журмын зохицуулалт нь тийм л байгаа.  

  
Тэгэхээр харин нөгөө сонсголын дараа санал хураалт явуулж шийдэх 

учраас таалагдах. Тийм. Тийм асуудал гарна. Тийм.  
  
С.Бямбацогт: Заавал 5-ыг оруулах шаардлагагүй шүү дээ. Хэрвээ 

тэнцэж байвал 3 нь тэнцээд л, 4 нь буцах. Тэр нь нээлттэй биз дээ. Тийм ээ.  
  
Тэр саналуудыг найруулгаар гишүүд саналаа өгөөд. Манай Байнгын 

хорооны ажлын алба анхаараад авчхаарай.  
  
Ингээд гишүүд асуулт асууж, үг хэлж дууслаа.  
  
Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч 

бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах журам батлах тухай Байнгын хорооны 
тогтоолын төслийг баталъя гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал 
хураалт. 

  
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 72.7 хувийн 

саналаар тогтоол батлагдлаа.  
  
Дараагийн асуудалд оръё.  

  
Хоёр.“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” /Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 
оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай 

хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий/ 
Байнгын хорооны тогтоолын төсөл 

  
“Ажлын хэсэг байгуулах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төсөл.  
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Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий 
ажлын хэсэг байгуулна.  

  
Тогтоолын төслийг Та бүхэнд тараасан байгаа. Тогтоолын төсөлтэй 

холбогдуулан асуух асуулттай гишүүд байна уу? Алга байна.  
  
Тэгвэл 5 гишүүнтэй. Энд юугаараа нөгөө С.Атарцэцэг Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлөөс оруулъя. Б.Баасандорж Хууль зүй, дотоод яамны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, С.Амардэлгэр Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга. 

  
Нарийн бичгийн даргаар М.Үнэнбат. Ярьчихсан юм. Манай Байнгын 

хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх.  
  
Ажлын хэсгийн ахлагчаар Ж.Сүхбаатар гишүүн. Шүүхийн хуулийн  

ажлын хэсгийн гишүүн Ж.Сүхбаатар гишүүн. Гишүүдэд орох саналтай гишүүд 
байвал ажлын журмаар саналаа өгөөрэй.  

  
Ингээд Байнгын хорооны тогтоолыг. Асуулт байхгүй байна. Асуулт 

байхгүй. Үг хэлэх гишүүд байна уу? Үг хэлэх гишүүн алга байна.  
  
“Ажлын хэсэг байгуулах байгуулах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын 

төслийг баталъя гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя.  
  
Монгол Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол. 
  
2021 оны өдөр. Дугаар. Улаанбаатар хот. Ажлын хэсэг байгуулах тухай.  
  
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.6 дахь 

хэсгийг үндэслэн Хууль зүйн байнгын хорооноос ТОГТООХ нь: 
  
1.Монгол Улсын Их Хурлаас 2021 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 

баталсан Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 
хэрэгжилтийг хангах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 
байгуулсугай.  

  
Ажлын хэсгийн ахлагч Ж.Сүхбаатар. Гишүүдээс 5 гишүүн. Ахлагчтай 5 

гишүүн оруулчихъя. Тэгэх үү?  
  
Тэгээд С.Атарцэцэг Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн, Б.Баасандорж 

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, С.Амардэлгэр 
Улсын Дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга.  

  
Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга М.Үнэнбат. Хууль, эрх зүйн газрын 

Байнгын хорооны асуудал хариуцсан хэлтсийн Хууль зүйн байнгын хорооны 
ахлах зөвлөх.  

  
2.Ажлын хэсэгт мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр 

холбогдох байгууллагаас мэргэжлийн хүмүүсийг оролцуулж ажиллуулахыг 
ажлын хэсгийн ахлагчид зөвшөөрсүгэй.  
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3.Ажлын хэсгийн ажлын явцыг сар бүр Хууль зүйн байнгын хороонд 
танилцуулж байхыг ажлын хэсгийн ахлагчид даалгасугай.  

  
Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Санал хураалт. 5 

гэсэн. Өөрөө ороод 5. Тийм. 4 хүн авна гэсэн үг.  
  
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүн буюу 72.7 хувийн 

саналаар санал дэмжигдлээ.  
  
Дараагийн асуудалдаа оръё. Гуравдугаар асуудал.  

  
Гурав.“Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож,  

хүсэлт, материал хүлээн авах тухай” Байнгын хорооны  
тогтоолын төсөл 

  
“Сонгон шалгаруулалтын бүртгэлийн хугацааг тогтоож, хүсэлт материал 

хүлээн авах тухай” Байнгын хорооны тогтоолын төслийг хэлэлцье.  
  
Монгол Улсын шүүхийн тухай хуульд заасан Шүүхийн ерөнхий 

зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнд нэр дэвшигчийг бүртгэх 
ийм зар явуулах ёстой.  

  
Тэгээд тогтоолын төслийг Та бүхэнд тараасан байгаа.  
  
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан асуух асуулттай гишүүд нэрсээ өгнө 

үү. Асуулт алга байна.  
  
Тогтоолын төсөлтэй холбогдуулан үг хэлэх гишүүд нэрсээ өгнө үү. Алга 

байна.  
  
Тогтоолын төслийг Та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Хуульдаа тэгээд 

заачихсан байгаа. Хуульд чинь нөгөө бүх процессыг аягүй нарийн заагаад 
өгчихсөн болохоор яг тэр дагуу л бүх юмаа хийхгүй бол болохгүй болчхоод 
байна.  

  
Улсын Их Хурлын Байнгын хорооны тогтоол. Сонгон шалгаруулалтын 

бүртгэлийн хугацааг тогтоож, хүсэлт материал хүлээн авах тухай.  
  
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.6 дахь 

хэсэг, Монгол Улсын шүүхийн тухай хууль /шинэчилсэн найруулга/-ийн 77 
дугаар зүйлийн 77.1.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн Хууль зүйн байнгын хороо 
ТОГТООХ нь:  

  
1.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон Шүүхийн сахилгын хорооны 

гишүүн нэр дэвшигчийг 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 2021 оны 03 
дугаар сарын 31-ний өдрийн 17 цаг 30 минут хүртэл бүртгэхээр тогтоосугай. 

  
2.Сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлэх, нэр дэвшигчийн 

хүсэлт, материалыг хүлээн авах ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
зохион байгуулахыг Хууль зүйн байнгын хороонд даалгасугай.  
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Дэмжье гэсэн томьёоллоор санал хураалт явуулъя. Яг хууль дээр 

заасан хугацаагаар.  
  
Санал хураалтад 11 гишүүн оролцсоноос 8 гишүүний саналаар буюу 

72.7 хувийн саналаар тогтоол батлагдлаа. 
  
Дараагийн асуудалд оръё.  

  
Дөрөв.“Ажлын хэсэг байгуулах тухай”  

/Гүйцэтгэх ажлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах явцад хүний үндсэн 
эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хяналт тавих, 

хариуцлага тооцох чиглэлээр хэрхэн ажиллаж байгаад үнэлгээ хийж, санал, 
дүгнэлт гаргах, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох 
тухай хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий/ Байнгын 

хорооны тогтоолын төсөл 

  
Дууны бичлэгээс буулгасан: 
  
ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ 

ХӨТЛӨХ АЛБАНЫ ШИНЖЭЭЧ      Ц.АЛТАН-ОД 

 
 


