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МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН 
ТӨСӨЛ НЬ МОНГОЛ УЛСЫН ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНД ХАРШЛААГҮЙ  

ТУХАЙ ТОДОРХОЙЛОХ НЬ  
 
 Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөл нь Монгол 
Улсын олон улсын гэрээтэй харшлаагүй болохыг дараах байдлаар тодорхойлж 
байна:  
 

1/Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөлд тусгагдсан 
Улсын Их Хурлын хариуцлага, үйл ажиллагааг сайжруулахтай холбоотой нэмэлт, 
өөрчлөлт нь НҮБ-ын Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалын 21 дүгээр зүйлийн “Хүн 
бүр улсаа удирдахад шууд буюу чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан 
оролцох эрхтэй” гэснийг, Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 
25 дугаар зүйлд заасан “төрийн хэргийг явуулахад шууд болон чөлөөтэй сонгосон 
төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох нь иргэн бүрийн аливаа алагчилалгүйгээр 
болон үндэслэлгүй хязгаарлалтгүйгээр эдлэх эрх” гэснийг тус тус баталгаажуулсан 
гэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах төсөлд тусгагдсан Улсын Их Хурлын хуралдааны ирц, хууль эцэслэн 
батлах босго тогтоох, Улсын Их Хурлын гишүүн өөр албан тушаал хавсрах, Улсын 
Их Хурлын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох, сонгуулийн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулахтай холбоотой хязгаарлалт  зэрэг зохицуулалт нь иргэний эрх, эрх 
чөлөөг улам баталгаажуулж, иргэдийн сонгосон төлөөлөгчдийн үйл ажиллагааг 
боловсронгуй болоход чиглэсэн зохицуулалт мөн. Төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаа 
боловсронгуй болохын нөгөө тал нь иргэний эрх, эрх чөлөө хангагдах нөхцөл 
сайжирна. 

 
2/Гүйцэтгэх эрх мэдлийн тогтвортой байдлыг хангахтай холбоотой Монгол 

Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт нь Үндсэн хуулийн суурь үзэл 
баримтлалын нэг зарчим болох эрх мэдэл хуваарилах зарчмыг бататган гүйцэтгэх 
эрх мэдлийн үйл ажиллагааг тогтвортой байлгахад чиглэсэн байна. Гүйцэтгэх эрх 
мэдэл тогтвортой байх нь иргэний эрх, эрх чөлөө илүү сайн хангагдаж, үндсэн эрх, 
эрх чөлөөний зөрчил харьцангуй багасах талтай гэж үзэж байна. Нөгөө талаар 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах төсөлд тусгагдсан Засгийн 
газрыг эмхлэн байгуулах, Ерөнхий сайдыг огцруулах, төрийн албыг улс төрөөс 
ангид байлгах зэрэгтэй холбогдсон зохицуулалт нь иргэний эрх, эрх чөлөөг 
хязгаарлаагүй болно. Харин төрийн албыг улс төрөөс ангид болгохтой холбоотой 
зохицуулалт нь Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 
дугаар зүйлийн иргэн бүр аливаа алагчилалгүйгээр болон үндэслэлгүй, 
хязгаарлалтгүйгээр “тэгш эрхийн ерөнхий нөхцөлтэйгээр улсдаа төрийн алба 
хаших” гэсэн эрхийг баталгаажуулсан байна гэж үзлээ.  

 
3/Шүүх эрх мэдлийн хариуцлага, хараат бус байдлыг хангахтай холбоотой 

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт нь иргэний эрх, эрх чөлөөг 
хангах механизмыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн гэж үзэж байна. Учир нь 
шударга, бие даасан, хараат бус шүүх нь иргэний эрх, чөлөөний суурь баталгаа юм. 

 
4/Нутгийн удирдлагын тогтолцоог боловсронгуй болгохтой холбоотой Монгол 

Улсын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 
суурь үзэл баримтлалыг бататгасан зохицуулалт байгаа бөгөөд эдгээр нь иргэний 
сонгосон орон нутгийн төлөөллийн байгууллын үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн ба ингэснээр иргэний эрх, эрх чөлөө зөрчигдөхгүй юм. 
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Дээрх тайлбараас дүгнэхэд Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах төсөл нь Монгол Улсын олон улсын гэрээтэй харшлаагүй болно. 

 
 
 

Хууль санаачлагчид 


